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 الدرس األول
 

 

* تختلف المجتمعات فى درجة تقدمها وما تحققة من تنمية ، فنتيجة للدور الحيوى لعلم 

 الجغرافيا فى التنمية ظهر فرع جديد من فروع الجغرافيا وهو جغرافيا التنمية 

 

 
 

 

 

  

أما مفهوم التنمية هو من أهم المفاهيم العالمية وظهر منذ استقالل الدول اآلسيوية واألفريقية  -

 ، وقد مر مفهوم التنمية بعدة مراحل كما بالشكل  20فى الستينيات من القرن الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

من فروع الجغرافيا البشرية يهتم بدراسة الموارد المتاحة للكشف عن إمكانات ومعوقات فرع   

 استغاللها من أجل إدارة الموارد وتنميتها بهدف توفير بيئة مناسبة لتحقيق جودة الحياة      

 جغرافيا التنمية

 

إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية فى مجتمع معين بهدف استغالل الموارد االقتصادية 

 وحسن توزيع عائدها المتاحة

 التنمية االقتصادية

اتسع مفهوم التنمية فظهرت مفاهيم لتفسير التنمية من منظور اجتماعى                              

 انسانى فظهر مفهوم التنمية البشرية وهو :

 دعم قدرات الفرد وتحسين مستوى معيشته والقضاء على الالمساواة والحد من الفقر والبطالة 

 التنمية البشرية 

 

ظهر مفهوم التنمية المستدامة مع تزايد الوعى لدى الهيئات والمؤسسات واألفراد بقضايا البيئة 

 والمجتمع وهو يعنى 

 فى تلبية التضحية أو االضرار بحقوق األجيال القادمة تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون

احتياجاتها فهى تهدف للوفاء بحاجات البشر والحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية ومحاولة 

 الحد من التدهور البيئى 

 س: كيف يمكن تحقيق ذلك؟

 عن طريق التوازن بين التنمية االقتصادية والبشرية من جهة وإدارة الموارد وحماية البيئة من 

البيئة  جهة ، فالتنمية المستدامة تضمن تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية وحماية

 والمجتمع؛ أي أنها المجال الذي يشترك فيه المجتمع والبيئة واالقتصاد.

 المستدامةالتنمية 

 جغرافية التنمية ومجاالتها
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 ترتكز التنمية على عدة مبادئ وهى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

التنمية بالشمولية ألنها يجب أن تشمل كل جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية تتصف  

 والثقافية كما تشترك فيها كل المؤسسات بالدولة ) الحكومية والخاصة (       

 الشمولية

 وتكاملية بين جميع  تعد التنمية عملية تكاملية حيث توجد عالقات تبادلية                           

 

حة ( يؤثر فى الص –القطاعات المختلفة ويتأثر كل قطاع باآلخر ويؤثر فيه فمثالً التقدم فى ) التعليم 

حتى الينمو قطاع على بم تفسر القطاع االقتصادى لذا يجب على الدولة االهتمام بكل القطاعات 

 حساب القطاع اآلخر 

 

 التكامل 

                            

 

يقصد بها تنمية الموارد بحيث تلبى حاجة األجيال الحالية دون تدهور للموارد بما يؤثر على حقوق 

لتوازن بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية فى الحاضر األجيال القادمة ، فهى تبحث عن ا

 والمستقبل 

 االستدامة
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تعتمد الجغرافيا على دراسة األقاليم من حيث الظروف الطبيعية والبشرية مما يعطى صورة  -

 واضحة ألى متخذ قرار وفى مقدمتها موضوع التنمية 

فمن الصعب بدء أى مشروع إال من خالل دراسة خصائص المكان المطلوب تنميته وتطويره  -

 جغرافيًا لتحديد متطلبات المكان 

 بم تفسر : تتجلى قيمة ونفعية علم الجغرافيا بالنسبة للتنمية ؟

ا ينظًرا لتنوع موارد وإمكانات ومشكالت األقاليم تستمر الحاجة لعلم الجغرافيا ألن الجغراف -

 تتولى دراسة الموارد واالمكانات من أجل وضع الخطة الُمثلى لتنمية االقليم 

نتيجة لهذا الدور الحيوى للجغرافيا فى التنمية ظهر فرع جديد من علم الجغرافيا وهو  -

  جغرافية التنمية
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتمثل فى 

االستقرارالسياسى 

 للدولة 

لكى تنجح فى تنفيذ 

برامج التنمية المخطط 

له بأشكالها ومجاالتها 

 المختلفة

  متطلبات سياسية
 

توفير رأس المال  -1

نمية التالالزم لتنفيذ خطط 

توفير خبرات علمية  -2

وفنية فى مجاالت التنمية 

المختلفة اعتماًدا على 

 البحث العلمى

االستخدام األمثل  -3

 للتكنولوجيا

 متطلبات اقتصادية
 

 

رفع مستوى  -1

 التعليم والصحة 

توفيراألمن وتحقيق -2

 العدالة االجتماعية

  متطلبات اجتماعية
 

ترشيد استهالك  -1

رد حفاظًا على الموا

مكتسبات األجيال 

 القادمة 

ضبط مصادر  -2

 التلوث والحد منها 

 متطلبات بيئية 

د الالزمة لتنفيذها يعتمد نجاح مشروعات التنمية على مدى توافر الموار -                             

 لذا فإن جغرافيا التنمية تتيح قدًرا من البيانات المهمة لمتخذى القرار. 

تهتم جغرافيا التنمية بإدارة واستخدام موارد البيئة وصيانتها والحفاظ عليها بتحديد مجموعة من  -

  راتومن أهم هذه المؤشالمؤشرات البيئية التى يجب االلتزام بها فى مشروعات التنمية 

) الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ( الى جانب ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية 

 والعمل على عدم اهدارها أو تغيير معالمها الطبيعية

 

 تنمية الموارد البيئية
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 التنمية البشرية 

 ال تنمية بدون بشر ، فالبشر هم القائمون على التنمية وهم المستفيدون منها  -                         

تهدف التنمية البشرية الى تنمية القدرات البشرية وتوظيفها أفضل توظيف فى جميع المجاالت  -

 من خالل توفير فرص للتعليم والتدريب وزيادة الخبرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

واستنباط أساليب جديدة أفضل وخلق تنظيمات تهدف لزيادة االنتاج واستخدام الموارد المتاحة  - 

 أفضل مما يؤدى لزيادة الدخل القومى

 س  ما المقصود بالدخل القومى ؟

هو مجموع المبالغ وااليرادات التى تحصل عليها الدولة من دخول القطاعات المختلفة فى فترة زمنية 

 محددة غالبًا سنة 

 

 التنمية االقتصادية
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 ما المقصود باإلدارة ؟

ألهداف امجموعة من العمليات المتتالية تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق 

 المنشودة

 س ما المقصود باإلقليم ؟
 مساحة من األرض تتميز بظاهرات طبيعية وبشرية محددة تميزه عن غيره من األقاليم

 س  ما المقصود بالتخطيط ؟

أسلوب علمى لتغيير أوضاع راهنة غير مرغوب فيها أو لحل مشكلة ما فى فترة زمنية محددة 

 بهدف استثمار الموارد من أجل مستقبل أفضل 
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 الدرس الثانى
 

 

 

  :بعد من س ما المقصود باالستشعار

 أجهزة تصوير بواسطة األرض عن سطح المعلومات على الحصول القياس أو علم هو

 .الفضائي والتصوير التصويرالجوي ويضم األرض تالمس سطح ال ومستشعرات

 GISالجغرافية:  ت المعلوما س ما المقصود بنظم

 الجغرافية إلعداد البيانات واسترجاع وتحليل ومعالجة إلدخال وتخزين صمم معلوماتي نظام

 .مناسبة قرارات اتخاذ يساعد على بما بيانات قواعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المائية الموارد عن والتنقيب البحث مجال -1
 المياه من تكوينات وجود التقاطها يتم التي الفضائية المرئيات التطبيقات تلك أمثلة ومن

 األرضية الشقوق واالنكسارات ذات المناطق في الجوفية

 في المياه ندرة من تعاني العربية التي الدول ومنها العالم في الدول أغلب سارعت وقد  -

 الستخدامها وكمياتها وأعماقها الجوفية مواقع المياه لتحديد المتقدمة التكنولوجيا تلك استخدام

 التنمية مشروعات في

 :الطاقة المعادن ومصادر عن والتنقيب البحث مجال -2
األشعة  استخدام خالل من المعادن في استكشاف بعد من االستشعار تقنيات أفادت -

أجهزة  عبر الطائرات وبعض أقمار االستشعار بعض من تنطلق التي الكهرومغناطيسية

(Sensors) أخرى للقمر مرة وترتد األرض سطح مع األشعة مستشعرات هذه تتفاعل حيث 

 الطائرة أو

 .منه انعكست الذي الجسم طبيعة باختالف األشعة لهذه أو االنعكاس االرتداد هذا ويختلف -

 باطنها وفي األرض سطح األجسام على هذه أنواع على بسهولة التعرف العلماء من تمكن فقد -

 التقنيات الحديثة ودورها 

 فى جغرافية التنمية

 البيئة موارد أوالً: تنمية
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 :األشعة  انعكاس في مختلف جسم شكل *  فلكل

 معدن   كل خصائص باختالف األشعة فتعكس المعادن -

 نوع كل باختالف األشعة النباتات تعكس -

 من بآفه منه جزء كإصابة النبات لظروف محددة من واحد نوع في االنعكاس يختلف قد -

 الزراعية اآلفات

 .األجسام حرارة اختالف بسبب أيًضا يختلف االنعكاس كما -

 :البيئة وحماية صيانة مجال -3
 في: تتمثل بيانات على قواعد التدهور من عليها والحفاظ البيئة صيانة مشروعات تعتمد

 ومتطلباته منها نمط خصائص كل -2البيئات       ألنماط الجغرافي التوزيع -1

 أنماط من نمط كل من اإلفادة مدى لبيان هذه الخصائص تحديد في الجغرافيا دور ويأتي -

 التدهور من عليها الحفاظ ضرورة ومن ثم البيئات

على  المختلفة التأثيرات وتقدير معينة منطقة في الحادثة تتبع التغيرات يمكن ذلك خالل ومن -

 مختلفة فترات والخرائط في الصور من مجموعة مقارنة طريق عن المجاورة المناطق

  : األمثلة *من

والظواهر  المناخية والتغيرات فيها، الحادث التغيير ومدى تآكل الشواطىء تطور متابعة      

 .بها المرتبطة

 

 

 
 

 الزراعية والتنمية الزراعة مجال -1
 ومدى التربة عن أنواع الالزمة الجغرافية الدراسات توفير بدون زراعية تنمية إحداث يمكن ال

 السوق واحتياجات مالئمة المناخ، ومدى الري، مياه موارد وتوافر للزراعة، صالحيتها

 )وخارجي داخلي(

 :يلي فيما الزراعي في المجال الحديثة التقنيات وتساعد -

 دعا مما واآلفات الزراعية األمراض ببعض الزراعية المحاصيل بعض إصابة عن الكشف -1

 .المشكلة هذه لحل التدخل سرعة إلى المخططين

 عن وبالتالي تكشف العالم، من منطقة أي في األرض استخدام أنماط تغير على التعرف -2

 لحماية الرادعة سن القوانين على ذلك ساعد وقد الزراعية، األراضي على التعدي حاالت

 .للنفاد تعرضها ومنع الدول ثروات

 .حصاده قبل محصول أي بإنتاجية التنبؤ -3

 وتفادي .الحارة المفاجأة الموجات أو الصقيع موجات مثل  المناخية بالتقلبات التنبؤ سرعة -4

 هذه نتيجة الكوارث حد تصل إلى قد التي األزمات لبعض تعرضهم إمكانية المزارعون

 تختص التي الميترولوجية األقمار به تقوم وهذا ما سابقًا، بها التنبؤ يصعب كان والتي التغيرات

 .المختلفة الجو عناصر بدارسة

 ثانيًا : التنمية االقتصادية
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 واألنهار( ومدى تأثرها والمصارف الترع ( المائية المجارى خصائص على التعرف -5

 المائية الحشائش وانتشار نمو أهمها من التي المشكالت ببعض

 كثيف  بشكل المائية الحشائش تراكم رتبة على:ما النتائج المت

التي  المياه، من هائلة كميات ضياع في كما يسهم النهرية، المالحة حركة تعطيل إلى يؤدي

 .األراضي الزراعية من المزيد ري في منها االستفادة يمكن

 الصناعية التنمية مجال -2
 ومصادر الخام المستخدمة المواد لتوزيع الجغرافية الدراسات توافر بدون صناعية تنمية ال

 إلنشاء المالئمة المواقع تحديد أنسب مع المنتج هذا من السوق وحاجة المناسبة، الطاقة

 .محددة صناعات

 اآلثار واكتشاف السياحية التنمية مجال -3
 الجوية الصور يمكن استخدام حيث بعد، من االستشعار تطبيقات أحد اآلثار عن التنقيب يعد

 تحتها، وما األرض سطح مظاهر طريق رؤية عن األثرية، المواقع عن للكشف والفضائية

 .السياحية التنمية في يساهم مما الكثير والمال الجهد ذلك ويوفر

 
 

 

 العمراني النمو مجال -1
 المستهدفين، السكان عن الجغرافيةالدراسات  توفرها بيانات قواعد على العمرانية التنمية تعتمد

 العمراني المالئمة، التخطيط أشكال أنسب لتحديد وذلك والتوزيع، والتركيب، النمو، حيث من

 السهل من أصبح الحديثة وباستخدام التقنيات توفيرها، المطلوب الخدمات أشكال أنسب أو

 العمراني النمو اتجاهات تحديد

 الفضائية المرئيات من خالل العمراني والنمو التطور متابعة طريق عن قرية أو مدينة ألي

 العمراني النمو اتجاهات تحديد في كثيًرا ذلك وقد ساهم القديمة، بالخرائط ومقارنتها الحديثة

  .لتنميته المالئمة الخطط وضع إمكانية ثم ومن ألي تجمع، المستقبلي

 * ملحوظة هامة :
 على الفضائية المرئيات بين المقارنة خالل من العمراني للمدن االمتداد تطور متابعة البد من 

 على العمراني بالزحف يعرف ما القرى أو في العمرانية االمتدادات مختلفة، فيمكن مالحظة فترات

 .الزراعية األراضي

 * دور المخطط :
 األراضي على البناء تجريم قانون ومنها القوانين للعمران بسن العشوائي النمو هذا إيقاف على العمل  -1

 الزراعية

 األراضي عن بعيًدا الصحراء الجديدة في المدن إنشاء في تتمثل والتي بديلة مصادر عن البحث -2

 .الزراعية

 

 

 ثالثًا : التنمية البشرية
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 والصحية الطبية الخدمات مجال -2
 :يلي ما والصحية ومنها الطبية الجغرافيا في الحديثة التقنيات استخدام مجاالت تتعدد

 من الطارئة، اإلسعافات الطبية إلدارة الجيدة األدوات إحدى الجغرافية المعلومات نظم * تعتبر

 خالل
 الحادث عن االتصال المبلغ مكان إلى إسعافات وحدة أقرب تحديد -1

 .للوصول لمكان الحادث  البديلة والطرق الطرق، تحديد أقصر -2

 منطقة أي في الخدمات الطبية أداء تقييم الجغرافية المعلومات نظم تطبيقات خالل من * أصبح

 التوزيع وتوزيعها وتنميتها إلعادة تخطيطها والمحرومة، المخدومة المناطق لتحديد عمرانية

 .األمثل

 الخدمات الطبية أداء بتقييم الجغرافية المعلومات س بم تفسر اهتمام نظم

 األمثل التوزيع وتوزيعها وتنميتها إلعادة تخطيطها والمحرومة، المخدومة المناطق ج/ لتحديد
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 الدرس األول
 

 

 
 

 س ما المقصود بالبيئة ؟
والذي يتأثر به ويؤثر فيه ويشمل كافة الجوانب الطبيعية والبشرية ويستمد  هي ذلك الوسط المحيط باإلنسان

 منه مقومات حياته )غذاء وكساء ومأوي( ويمارس  فيه عالقاته مع غيره من البشر

 أ ( مكونات النظام البيئي

 -5سطح األرض    -4الغالف الصخري   -3الغالف المائي   -2الغالف الغازي    -1

 ةالتجمعات البشري

 ب ( مراحل التفاعل بين اإلنسان وبيئته

 بمدى ومواردها للبيئة استخدامه واختلفمليون سنه تقريبا 1.5عاش االنسان علي االرض منذ

 مابين تأثير وتأثر. مراحل  بعدة ببيئته اإلنسان تفاعل مر وقد العقلية والفكرية، قدراته تطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جغرافية التنمية وموارد البيئة
 الوحدة الثانية 

 نظامها ومواردهاالبيئة 

 أوالً : البيئة
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 الرابعة الثالثة الثانية المرحلة االولي

كان تأثير االنسان علي 

البيئة  في البداية يكاد ان 

 يكون معدوم  ؟

بسبب قلة متطلباته 

 االساسية  وضيق نشاطه

 أهم خصائصها
كان االنسان يعيش حياة -1

غير مستقرة بحثا عن الغذاء 

 والماء

حيث مارس الجمع -2

 وااللتقاط والصيد

اكتشاف االنسان للنار   )  -3

 ج ذلك ؟ (مانتائ

ازداد نشاطه ومتطلباته 

 االساسية  

 اصبح له تأثير محدود

فيها تفاعل االنسان مع 

بيئته تأثرا وتأثيرا ولم 

يكن له تأثير سلبي على 

البيئة حيث ازداد تأثيره 

 دلل ؟

حيث قام بشق القنوات 

وضبط مياه االنهاروتحول 

 من عبد للبيئة لسيد لها  

 أهم خصائصها
الزراعة عرف االنسان  -1

لتوفر المياه والتربة في 

 أودية االنهار

 عرف االنسان االستقرار -2

نشأة التجمعات السكان  -3

 في شكل قري 

ازداد النشاط البشري مما -4

 ادي الي ظهور نفايات

ظهور التأثير السلبي 

 لالنسان علي البيئة
تبدأ منذ بداية الثورة 

الصناعية )منتصف 

( حتي 18القرن

 (20منتصف القرن 

 أهم خصائصها
استخدم االنسان -1

االالت ألغراض متعددة 

فاستخدم الفحم والبترول 

 لوسائل النقل

معرفة االنسان -2

للصناعة مانتائج ذلك 

 علي البيئة

ظهور مشكالت بيئية -1

 متعددة مثل التلوث

وهي المرحلة التي 

نعيشها االن فيها تعاظم 

 تأثير االنسان علي البيئة 

 أهم خصائصها
 ظهور الحاسبات -1

 تطور وسائل االتصال-2

ظهور مشكالت بيئية  -3

اكثر خطورة من المرحلة 

 السابقة

مثل استنزاف الموارد 

 واالحتباس الحراري
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 جـ ( النظريات المفسرة لعالقة االنسان مع بيئته

حاول العلماء تفسير العالقة بين االنسان وبيئته من خالل الفكر الجغرافي ومدي تأثير كال منهما 

 في االخر

 النظرية التوافقية النظرية االمكانية او االحتمالية النظرية الحتمية البيئية

أن االنسان يخضع للبيئة وتسيطر 

عليه وليس العكس )االنسان سلبي( 

عناصر فالبيئة بما تحويه من 

حيوان( هي -نبات  -طبيعية )مناخ 

التي تحدد انشطته االقتصادية 

 وعالقاته التجارية

 أوجه النقد

لقد تجاهلت التطور التكنولوجي  

ودور االنسان في التغلب علي 

 العوائق البيئية .

فمثالً  اليابان رغم عزلتها بسبب 

موقعها اال انها بتكنولوجيتها 

وتطور وسائل االتصال 

 والمواصالت أصبحت غير معزولة

 لذا ظهرت النظرية المضادة لها

وهي تقوم علي اساس ان االنسان يؤثر 

في البيئة بشكل كبيروتؤكد علي ايجابية 

االنسان بما يملكه من اراده مؤثرة ليس 

 علي حياته فحسب بل علي بيئته ايضا 

مثل قيام االنسان بتشييد الحضارة 

ي احكام المصرية العظيمة حيث نجح ف

سيطرته علي نهر النيل وقام بإخضاعه 

وضبط جريان مياهه من خالل 

المشروعات التي قام بها من إقامة السدود 

 والجسور كذلك السد العالي

 أوجه النقد

المغاالة الكبيرة في أهمية دور االنسان 

الذي يصل الي حد السيادة والسيطرة شبه 

المطلقة مما ادي الي العديد من المشكالت 

مثل التلوث والتصحر تآكل األوزون 

 والتى ادت الى عدم التوازن البيئي .

ظهرت للتوفيق بين 

النظريتين )الحتمية 

واالمكانية( فهي التؤمن 

بالحتمية المطلقة 

اواالمكانية المطلقة وإنما 

تؤمن بأن االنسان كما 

ر يؤثر في بيئته  فإنه يتأث

 بها
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 ماذا يقصد بالنظام البيئي؟   د ( النظام البيئي

 مع يتفاعل معين، مكان في موجودة حية غير ومكونات حية كائنات تتكون من متكاملة منطقةهو عبارة عن 

 الحياة الستمرارية دورها أداء في لتستمر ذاتية، ديناميكية في ومتوازن دقيق نظام البعض،وفق بعضها

 (مدخالت ومخرجات النظام البيئي1)

العناصر 

 البيئية

 كيف تدخل للبيئة

 )مدخالت (

 كيف تخرج منها 

 ) مخرجات ( 

 النبات كما تساعد للحياة، الالزمة بالطاقة وتمدنا أشعة الشمس-1

 الضوئي، البناء عملية على

 إشعاع أرضي

-بخار الماء  -جريان سطحي  تسقط علي شكل أمطار بفعل عملية التبخر  المياه-2

 نتح

 الصخور تفكك على والمياه الشمس حرارة تساعد التربة-3

 التربة تكوين إلى يؤدي مما وتفتيتها

تفقد التربة عناصرها بعمليات 

 التعرية والتصحر والتجريف

يقوم االنسان بزراعة البذور في التربة وتقوم الرياح  النبات-4

 والمياه بنقلها من مكان ألخر

تخرج عن طريق عملية الحصاد 

 أو قطع االشجار

 الموت أو الهجرة أو الصيد يدخل الي البيئة من خالل االنتقال أو الهجرة  الحيوان-5

 الموت يتأثر بكل العناصر السابقة ويؤثر فيها سلبا وايجابا االنسان-6

 (التوازن البيئي2)

 هو بقاء مكونات وعناصر البيئة علي حالتها دون إخالل  س ما المقصود بالتوازن البيئي ؟

عندما يتم تغيير هذه المكونات أو بعض عناصرها عن شكلها  يختل النظام البيئي ؟س متى 

 الطبيعي 

 س ما أسباب اختالل التوازن البيئي ؟

 بعض التلوث واستنزاف معدالت كزيادة سلبية نتائج من عليها ترتب وما الصناعية الثورة -1

 ) التربة  المياه (الطبيعية الموارد

 .واألسمدة المبيدات استخدام في واإلفراط للطيور الجائر الصيد -2

 مناخية يؤدي لتغيرات مما العالم حرارة درجة الرتفاع أدى الغابات وقطع التعدين عمليات -3

 .البيئي النظام عناصر كل على سلبية تداعيات لها

 .عليه القضاء أو ما بيئة من إخراجه أو حي كائن إدخال -4
 

 

 الصناعية وازدياد االعتماد علي الفحم ؟س ما أثر الثورة 

 ج أدي الي ارتفاع معدل التلوث واستنزاف الموارد البيئية
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 جغرافية التنمية واالختالل في التوازن البيئي  

ونتيجة لهذا االختالل في التوازن البيئي و خطورته  جاء دور جغرافية التنمية  من خالل رصد التعديات 

الختالل واسبابه تمهيدا لوضع خطط وسياسات تنمويه شاملة تهدف الي حماية البيئه البيئية وتحديد أشكال ا

 وحفظ توازنها بهدف الحفاظ علي علي حقوق االجيال القادمة )التنمية المستدامة( وذلك من خالل

 س كيف يمكن إعادة التوازن البيئي للحفاظ على حقوق األجيال القادمة ؟ 

 اد المجتمع بكل فئاتهنشر الوعي البيئي لدي افر -1

 وضع استراتيجيات لحماية البيئة من التدهور مثل إنشاء المحميات الطبيعية -2

 تفعيل قرارات وتوصيات المؤتمرات العلمية للبيئة. -3

 

 

يتكون النظام البيئي من عدة عناصر متعددة تمثل موارد نافعة لالنسان ولكي نفهم ذلك البد أوال 

 من معرفة

 الفرق بين المصدر و المورد

ثروة كاملة لم يعرف االنسان اهميتها بعد أو كيفية تطويعها واستغاللها استغالال تاماوربما المصدر .. 

 اليكون االنسان علي علم بوجودها اصال

 .. مصدر معروف لثروة اكتشف االنسان اهميتها وتمكن من استغاللها         المورد

 )تصنيفها( أنواع الموارد

 

 

 

 

 أ(  الموارد حسب مصدرها :
 ** الموارد الطبيعية :

التي وجدها االنسان دون تدخل منه فهي هبة من هللا مثل الثروات المعدنية والنبات الطبيعي  هي الموارد

 والمياه والحيوانات ومصادر الطاقة وغيرها .
 ** الموارد البشرية ) الحضارية  : 

 أت .هو كل مايقوم به االنسان من انشطة ومانتجه من اشكال العمران والتكنولوجيا واالالت واالدوات والمنش

 

 

 

 

 ثانياً : الموارد
 

 حسب مصدرها
 

 بشرية-2طبيعية       -1  
 

حسب التوزيع الجغرافي 

 )االنتشار(
 

 متوسطة-2واسعة       -1    

 محدودة جدا-4  محدودة-3

 حسب التجديد واالستمرار
 

 غير متجددة -2متجددة    -1
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 ب(  الموارد حسب االنتشار
 ** موارد واسعة االنتشار 

يستطيع االنسان الحصول عليها دون جهد منه مثل الهواء وأشعة الشمس وهذه الموارد توجد في كل دول 

 العالم
 ** موارد متوسطة االنتشار 

ت والمراعي والثروة تختلف نسبة وجودها وأهميتها من منطقة الي اخري مثل )التربة الزراعية والغابا

 السمكية (

 ** موارد محدودة االنتشار 

تتمثل في موارد المياه العذبة ومصادر الطاقة كالبترول الذي يتركز في الدول العربية والغاز الطبيعي في 

 غرب اوربا

 ** موارد محدودة االنتشار جداً 

 مثل هي موارد يندر وجودها بدرجة كبيرة حيث تتكز في مناطق معينه ومحددة

 الماس في الكونغو وجنوب افريقيا والزئبق في اسبانياوالنترات في شيلي والنيكل في كندا

 جـ (  الموارد حسب التجدد واالستمرار
 ** موارد متجددة :

 وهي الموارد التي التنفد باستهالكها حيث تتجدد باستمرار لطبيعتها الخاصة مثل :

 النباتيعناصر الغالف الجوي والماء والغطاء 

 ** موارد غير متجددة :

 وهي الموارد ذات المخزون المحدود والقابلة للنفاد إما ألنها التتجدد بطبيعتها أو  تتجدد ببطء مثل  :

 .المعدنية والخامات الطبيعي والغاز والبترول الفحم
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 الدرس الثانى 
 

 

 

 

 

 

 حسب الجريان وحسب درجة الملوحة:يمكن تصنيفها 

 

 األمطار

 

 والمحيطات البحار

 السطحية والمياه

 الجوفية المياه

 

 للمياه العذبة الرئيسى المصدر
،  

 اآلخرين الموردين أساس و

 )السطحي والجوفي( . يعتمد

 في عليها مباشرة اإلنسان

من  %٧٥ من فأكثر الزراعة

على  تعتمد العالم في الزراعة

بالزراعة  األمطار،وتعرف

 .البعلية أو المطرية

 على سطح الموجودة المياه

البحار  في وتتمثل األرض،

 واألنهار والمحيطات

 والجداول، والبحيرات،

 البرك إلى باإلضافة

والغطاءات  والمستنقعات،

 الجليدية

 األرض، باطن في توجد

 األمطار مياه تسرب من ناتجة

 طبقات في السطحية والمياه

 إلى : وتنقسم األرض، قشرة

  ،متجددة غير خزانات جوفية

  السنين، من ماليين وتوجد

نتيجة  جوفية متجددة مياه

 .التسرب

 

 
 

 جزء في األلف وتتمثل في المحيطات والبحار  وبعض ٠٫٦ملوحتها عن  والتي تزيد درجة المياه المالحة -

 وبعض اآلبار الجوفية،  البحيرات

 والكتل الجليدية، ومنها ما هو جوفي. منها ما هو سطحي كاألنهار والبحيرات  عذبة مياه -

 

 

 

 

 

 المائية الموارد

 إدارتها وأساليب 
 

 موارد المياه على سطح األرض 
 

 الجريان حسب المياه موارد تصنيف أوالً : 

 درجة الملوحة حسب المياه موارد تصنيف ثانياً : 
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ملليمتر في معظم  ٣٠٠يعد الوطن العربي من أكثر مناطق العالم جفافًا، حيث تقل معدالت األمطار عن 

مليار متر مكعب سنويًًّا موزعة على  ٢٤٥٫٦أجزائه سنويًًّا، وتقدر موارد المياه العذبة بالوطن العربي بنحو 

 مصادرها المختلفة

 أزمة المياه في الوطن العربي
 س وضح اسباب أزمة مياه الوطن العربي ؟

ثبات كميات المياه وسوء  -3 تعدد استخدامات المياه -2  زيادة أعداد السكان  -1ج 

 االستخدام

 س ما النتائج المترتبة  على ذلك ؟

مما ادي لظهور   ندرة المياه وتلوثها ....  -2  نقص المياه وزيادة الطلب عليها  -1ج 

 أزمة المياه

 س أيد باألدلة الجغرافية على وجود ازمة مياه حقيقية في الوطن العربي 

  0.5من مساحة العالم ولكن نصيبها من المياه ال يزيد عن   ٪ 9.6ية نحو تمثل مساحة األراضى العرب  -1ج 

 من موارد المياه على مستوى العالم. ٪

سنويًًّا، وهو أقل من معدل الفقر   3م ٧٢٧يقدر متوسط نصيب الفرد العربي من موارد المياه العذبة بنحو   -2

 للفرد.  3م ١٠٠٠المائي الذي يساوي 

من موارد المياه  المتاحة بالعالم، والوطن العربي  ٪  7.5تخدام العالمي للمياه بنحو   تقدر نسبة االس  -3

 من إجمالي مياه الوطن العربي مما يمثل ضغوطًا عالية على المتاح من  هذه الموارد. ٪ 76.8

ألنشطة ي اتأتي االستخدامات الزراعية في مقدمة استخدامات المياه في المنطقة العربية، حيث تستخدم ف  -4

من إجمالي الموارد المائية المتاحة، ثم يأتي بعد ذلك كل من االستخدامات الصناعية  ٪ ٨٨٫٧الزراعية نحو 

 والمنزلية.

 تعرض موارد المياه بالوطن العربي للتلوث، حيث يتم القاء المخلفات الصلبة ومياه الصرف باألنهار.  -5

 

 

 

 

 

 

 موارد المياه العذبة في الوطن العربي
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 أ( إدارة موارد المياه المالحة:

 تهتم دول العالم بإدارة موارد المياه المالحة من خالل:

 حمايتها من أشكال التلوث وخاصة الناجمة من ناقالت البترول.سن القوانين والتشريعات للحفاظ عليها و -1

 استثمارها في تحلية مياه البحر كدول الخليج العربي. -2

 استخدامها في الزراعة الملحية وإنتاج النباتات الرعوية. -3

تتعدد وسائل وأساليب إدارة الموارد المائية العذبة ب ( إدارة موارد المياه العذبة:  

 ومنها:

 رفع كفاءة أساليب الري : -1

يوجد عالقة بين أسلوب الري وحجم المياه المطلوب، فكلما زادت كفاءة الري كلما قلت كمية المياه المطلوبة 

 لزراعة محصول ما؛ على سبيل المثال 

هذا الري بالتنقيط( ف -إذا تحولنا من الري التقليدي )الري بالغمر( إلى الري الحديث بنوعيه )الري بالرش 

 المطلوبة. يؤدي النخفاض كمية المياه

وتعتمد كفاءة الري على أسلوب الري المتبع و توزيع وحجم المياه المستخدمة و الصيانة وأطوال قنوات الري 

 والصرف.

 تغيير التركيب المحصولي: )السياسة المائية(:  -2

بتقليل مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كاألرز وقصب السكر، مع  -

أصناف تستهلك كميات أقل من المياه، واالهتمام بالزراعات الشتوية األقل حاجة لمياه زراعة 

 الري على حساب المحاصيل الصيفية لترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها.

مثال: يمكن استبدال زراعة األرز بزراعة القطن فالمياه الالزمة لزراعة فدان واحد من األرز تكفي لزراعة 

 ثة أو أربعة أفدنة من القطن.نحو ثال

 التسعير: -3

 س بم تفسر تتجه معظم دول العالم لفرض تسعيرة على المياه ؟

 ج بسبب نقص الموازنات المالية أو لزيادة الطلب على المياه، 

 س على أي أساس تَُحدَّد أسعار المياه ؟

المياه، والتسعير السوقى على أساس االستهالك وفق نظام الشرائح وتكاليف الخدمة، ونوعية 

 للمياه في حالة وجود شركات مياه خاصة منافسة.

 ثالثًاً : إدارة موارد المياه
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 نشر الوعي المائي: -4

 س بم تفسر  تهتم الدول بنشر الوعي المائي ؟

 بهدف ترشيد االستهالك وتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية 

 وضح كيف تقوم الدول بنشر الوعى المائي ؟

 مهارات العاملين بأجهزة ومؤسسات إدارة المياه وجميع المستخدمين لها.إعداد برامج لتنمية  -1

 استخدام وسائل اإلعالم المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي للتوعية بقضايا المياه. -2

 إطالق حمالت إعالمية لتوعية المزارعين بأهمية استخدام أساليب الري الحديثة. -3

 إقامة مشروعات لضبط المياه: -5

مثل القناطروالترع والبحيرات الصناعية والسدود، فتقام السدود للوقاية من الفيضانات وتخزين 

 المياه وتوليد الكهرباء، وهناك نوعين من السدود هما:

 : سدود أقيمت بهدف التخزين القرني المستمر

 ومنها السد العالي بمصر  وسد أوين على نيل فيكتوريا بأوغندا، 

 سدود أقيمت بهدف التخزين الموسمي: ) مدة عام ( 

ومنها سد أسوان بمصر وسد سنار والروصيرص على النيل األزرق بالسودان وسد خشم القربة 

 نهر العطبرة وسد جبل األولياء على النيل األبيض.على 

 دعم مصادر المياه بطرق غير تقليدية: -6

 تتنوع األساليب غير التقليدية إلدارة الموارد المائية ومن أهمها:

  معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي: -1

بدأت الدول العربية منذ الثمانينات من القرن الماضي في تطبيق هذا األسلوب، وذلك بهدف حماية البيئة 

مليون متر مكعب، وتستخدم هذه  ٢٫٥وتقليل تلوثها، وتعد دول الخليج نموذًجا رائًدا في معالجة ما يقرب 

 المياه في ري الحدائق واستصالح األراضي الصحراوية.

  الصناعي:االستمطار  -2

وتهدف لزيادة العرض من المياه )األمطار( من خالل تحفيز وتكثيف السحب، ولهذه العملية شروط منها 

وجود سحب كثيفة، وطائرات ذات مواصفات خاصة، ومحطات لمراقبة السحب،وتحديد حركتها 

 خواصها، ومحتواها المائي.ومواصفاتها، و
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درجة عرضية وهي صفة ال توجد في أي  ٣٥كم ويقطع أكثر من  ٦٦٧٠يمتد نهر النيل نحو 

من مساحة أفريقيا، وهو بهذا يعد ثالث  ٪ ١٠نهر آخر بالعالم. وتقدر مساحة حوضه بما يعادل 

النهرية الكبرى في العالم من حيث المساحة بعد كل من األمازون في أمريكا األحواض 

 الجنوبية، والكونغو في إفريقيا،

 -أثيوبيا  -جنوب السودان  -ويضم الحوض أجزاء من إحدى عشر دولة وهي )مصر السودان 

 أريتريا(، -الكونغو  -تنزانيا  -بروندي  -رواندا  -أوغندا  -كينيا 

 ول بمجموعة دول األندوجو وتعني اإلخاء باللغة السواحلية.وتعرف هذه الد

 االيراد المائي لنهر النيل:  -1

 ويقصد به الكمية الصافية من الماء )بالمتر المكعب( التي يأتي بها المجرى وروافده المقاسة عند مخرجه.

من مائية نهر النيل  %16لنهر النيل إال أنها تسهم بنحو  هضبة البحيرات االستوائية )المنبع الدائم (

 وذلك يرجع إلى أنها تفقد نصف إيرادها في منطقة السدود النباتية. 

من اإليراد الكلي لنهر النيل، ويعد النيل  ٪ ٨٤فيسهم بنحو    هضبة الحبشة )المنبع الموسمي (

من اإليراد  ٪ ٥٦األزرق أكثر الروافد الحبشية إسهاًما في مائية نهر النيل حيث يمده بنحو 

 الكلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا: نهر النيل كنموذج تطبيقي للموارد المائية
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 دور مصر في مشروعات نهر النيل -٢

نهر النيل في بعض دول الحوض حرصت مصر دائًما على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات إدارة مياه 

 ومنها:

 إنشاء خزان سنار على النيل األزرق لصالح السودان. -1

 المساهمة في تكاليف إنشاء سد جبل األولياء في السودان. -2

 دفع تكاليف إنشاء سد أوين بأوغندا وذلك لتكوين رصيد احتياطي.  -3

 تنفيذ مشروع توسيع محطة كهرباء خزان أوين. -4

منه إال أنه توقف  ٪ ٧٠، وبالفعل تم تنفيذ نحو  ١٩٧٨تنفيذ مشروع قناة جونجلى في بدء  -5

 بسبب نشوب الحرب األهلية في جنوب السودان، ومن المتوقع أن يستأنف العمل به قريبًا.

 حفر عشرات اآلبار في كينيا. -6

  .تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش -7
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 الدرس الثالث
 

 

 
 
 

 كل ما يستخرج من قشرة األرض من مركبات كيميائية متجانسة كالحديد والنحاس والفوسفات والذهب.
 

 خصائص  االنتاج المعدني 

 مورد غير متجدد قابل للنفاد. المعادن -1

 يمكن إعادة استخدام المعادن  وذلك بإعادة  صهرها وتشكيلها )الحديد الخردة ( -2

من العالم مثل الكروم والماس والنيكل، في حين تنتشر  مناطق محدودةيتركز إنتاج بعض المعادن في  -3

مثل الحديد والبوكسيت ، ويرتبط ذلك بطبيعة الحركات الباطنية للقشرة األرضية  بكميات أكبربعض المعادن 

من  انكسارات والتواءات صاحبها بروز بعض المعادن التي سهلت على اإلنسان الوصول إليها واستثمارها 

 وكان لذلك أثره الواضح على أهمية هذه المعادن وأسعارها.

ولذلك تتطلب عمليات التعدين تقنيات عالية ورأس مال وفير لتعدد  توجد أغلب المعادن في باطن األرض، -4

مراحل االستخراج، غير أن هناك بعض الخامات المعدنية التي تستخرج من مناجم مكشوفة  مثل بعض 

 مناجم النحاس.

 يمكن تخزين الموارد المعدنية بكميات كبيرة ولفترات طويلة -5

 العوامل المؤثرة في االنتاج المعدنى 

 أ( نسبة المعدن في الخام: 

توجد المعادن في الطبيعة مختلطة بالصخور ولذلك يتم تنقيتها وفصلها عن طريق الصهر، وتختلف نسبة  *

فقط ويمكن أن  ٪٣و النحاس  % ٦٠وجود المعدن  في الخام ) فال تقل النسبة االقتصادية للحديد عن 

بشرط أن تكون طبقاته سميكة وقريبةمن سطح األرض لتقليل  ٪١يستخرج من خامات ال تزيد نسبته عن 

 تكاليف االستخراج(.

  ب( كمية االحتياطي:

يهتم العلماء واالقتصاديون بكمية االحتياطي من المعدن، للتعرف على الكميات المخزونة منه، ومن ثم تحديد 

 في وقت قصير.عمرها االفتراضي والكميات المقرر استخراجها سنويًًّا حتى ال تستنزف 

 

 ومصادر المعدنية الموارد

 الطاقة

 أوالً : المعادن  
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 ج( الموقع الجغرافي للخام: 

 إن قرب المعدن من وسائل النقل أو مناطق النشاط الصناعى يسهل من عملية استغالل المعدن.

 : د ( أهمية المعدن 

تختلف من معدن آلخر حسب استخداماته الصناعية، فقديًما كان الذهب والفضة يستخدمان على نطاق واسع 

المعدنية، ولكن مع اكتشاف مناجم غنية بالذهب قل االعتماد على الفضة وتراجعت وخاصة في صك العمالت 

 أهميتها االقتصادية وقل إنتاجها لقلة الطلب عليها.

 

 : هـ( المناخ 

 فاألمطار الغزيرة والثلوج والحرارة الشديدة تعوق عمليات التعدين في المناجم المكشوفة.

 و( رأس المال : 

إن عمليات البحث والتنقيب عن المعادن و استخراج الخامات المعدنية وخاصة من باطن األرض تحتاج 

 تقنيات عالية جًدا مما يتطلب رؤوس أموال ضخمة، 

 :المعدنية للموارد الجغرافي التوزيع

 وموالكر تنتشر عديد من المعادن في معظم دول العالم وأهمها الحديد والمنجنيز والفوسفات والبوكسيت -

تتركز معظم المناطق التعدينية في شمال أمريكا الشمالية وشمال أوراسيا وهضاب آسيا الوسطى ووسط  -

صحراء أستراليا والصحراء الكبرى وحوض الكونغو ووسط أمريكا الجنوبية جنوب مرتفعات جيانا حتى 

 بتاجونيا.
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  أهم المعادن بالوطن العربي:

 مالحظات الدول المنتجة االنتاج المعدن

مليون طن 16.3 الحديد

 م ٢٠١١عام 

 اإلنتاج  ثلثي موريتانيا  -1

 مصر   -2

 الجزائر  -3

تصدر موريتانيا كافة 

 إنتاجها خام

ألف   495.2 المنجنيز

طن في عام 

 م، ٢٠١١

 المملكة المغربية  -1

 مصر  -2

 

 تونس ،  -2المغرب ،  -1 مليون طن 48.8 الفوسفات

 األردن(،  -3

مصر في المركز السادس 

 مليون طن( ٢،٥) 

الرصاص 

 والزنك

من  ٫المغرب  من الزنك، و -1 

 الرصاص.

ومن أهم الدول األخرى تونس، الجزائر،  

 ُعمان، السعودية

يتالزم وجودهما في  -

يتركز إنتاجهما  -الطبيعة 

 في دول

 المغرب العربي، 

 مصر تنتج كميات ضئيلة  -

 المشكالت التى تواجه عملية التعدين:

 انخفاض كمية االحتياطي من الخامات المعدنية في الدول المنتجة. -1

 ارتفاع تكلفة إنتاج المعادن الرتفاع تكلفة التقنيات الحديثة المستخدمة. -2

 افتقار القوى العاملة للتدريب المتخصص. -3

 الالزمة لعمليات التعدين.قلة رؤوس األموال  -4
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 أساليب إدارة وتنمية الثروات المعدنية

البحث عن بدائل للمعادن، فقد حل البالستيك محل كثير من المعادن في الصناعة؛   -1

 كالصناعات الهندسية واإلنشائية والطائرات والبويات....وغيرها.

ومستقرة بين الدول المنتجة لها والمصنعة تحديد أسعار الخامات المعدنية بصورة مجزية   -2

 لها.

 تشجيع المستثمرين للبحث والتنقيب عن المعادن، واستخدام التقنيات الحديثة في التعدين.  -3

 رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة بقطاع التعدين من خالل الدورات التدريبية المتخصصة.  -4

خام واالتجاه نحو تصنيعها مما يزيد من قيمتها  الحد من تصدير الخامات المعدنية بشكل -5

 االقتصادية.

إعداد خرائط تعدينية استثمارية لكل دولة عربية بحيث تحتوي على معلومات تفصيلية عن   -6

 كل المنشآت الصناعية التعدينية والتحويلية.

متاحة  إعداد الدراسات الجيولوجية واالقتصادية، وقواعد البيانات وتوفيرها،وجعلها  -7

 للمعنيين في القطاعين العام والخاص.

دعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات   -8

 المعنية.
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 تتنوع مصادر الطاقة في العالم ما بين طاقة متجددة وغير متجددة.

 س بم تفسر تعد الطاقة من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، 

 تشكل عامل أساسي في دفع عجلة اإلنتاج وتحقيق االستقرار والنمو،  -1

 توفر فرص العمل وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر؛  -2

 

 البترول: -أ 

    الطاقة في العالم،أهم مصادر  -1

 مصدًرا لعديد من المواد الخام التي تقوم عليها عديد من الصناعات،  -2

   من االحتياطي العالمي%42الوطن العربي األول  في االحتياطي  -3

 

 الغاز الطبيعي: -ب

    ثاني أهم مصادر الطاقة في الوطن العربي،  -1

 %74.5من جملة إنتاجه، الجناح العربي األسيوى  %25.5ينتج الجناح العربي اإلفريقي نحو  -2

 قطر في المركز األول ، يليها السعودية  -3

 

 الفحم الحجري: -ج 

 مليون طن ١٫٣يعد الوطن العربي من المناطق الفقيرة في إنتاج الفحم الحجرى، وقد بلغ إنتاجه نحو  -1

ومصر   الثاني  وتنتج الجزائر كميات يقتصر إنتاجه على الجناح العربي اإلفريقي ) المغرب األول  -2

 ضئيلة (

 

 

 

 

 

 

 ا: مصادر الطاقة:ثانيً 
 

 مصادر الطاقة غير المتجددة-١
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 بم تفسر  أهمية مصادر الطاقة الحفرية ؟

تدخل في عديد من  -3  مصدر للدخل القومي -2     مصدر أساسي لتوليد الطاقة. -1

 الصناعات

 تعمل على زيادة العمالت األجنبية من خالل التجارة الدولية. -4

 

 مشكالت عديدة رغم اهميتها ؟س بم تفسر للطاقة الحفرية 

   ملوثة للبيئة،  -2  مهددة بالنفاد  -1

تحتاج عمليات االستخراج نفقات عالية الستخدام التقنيات الحديثة في التنقيب للحافظ على   -3

 البيئة ، 

 س وضح كيف تواجه الدول مشكالت الطاقة الحفرية ؟

 البحث عن بدائل جديدة للطاقة الحفرية تتميز باالستدامة وحماية البيئة  -1

 البدائل تكون تكلفتها أقل لذا فكان التوجه الستخدام مصادر الطاقة المتجددة. -2

 

 

  طاقة الرياح: -أ 

 تتركز طاقة الرياح في الوطن العربي في شمال إفريقيا، حيث تتصدر مصر والمغرب وتونس الدول العربية 

من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية بالوطن العربي،) ضئيلة محدودة( %٠٫٤تبلغ نسبة مساهمة الرياح نحو 

 ، 

 لزيادة االعتماد على طاقة الرياح.ولذا بدأت العديد من الدول العربية تبنى خططًا وأهدافًا طموحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة النظيفة(

 

 مصر وطاقة الرياح

قدمت مصر نموذًجا رائًدا في توليد الكهرباء من الرياح حيث قامت بإنشاء محطة 

ومساحة أخرى  ٢كم  ٨٠رياح الزعفرانة على ساحل البحر األحمر على مساحة 

غرب الموقع المشار إليه، وقد تطور إنتاج المحطة من الكهرباء  ٢كم  ٦٤قدرها 

 م. ٢٠١٢م  حتى  ٢٠٠٤خالل الفترة من 



 

28 

 

 
 

  الطاقة الكهرومائية: -ب

 من إجمالي اإلنتاج من المصادر الرئيسة للطاقة،  ٪ ١٫٣

توليد الكهرباء )الطاقة تستغل العديد من الدول العربية التي تتوفر لديها مصادر مائية تستخدم في  -

 الكهرومائية( خاصة مصر والعراق والجزائر وسوريا.

 الطاقة الشمسية:  -ج 

 

 

 

 

 

 

 

  الكتلة الحيوية: -د 

 شاع استخدامها في القرون الماضية، خاصة قبل ظهور النفط،  -

 تتكون الكتلة الحيوية من مواد محلية مثل مخلفات المحاصيل الزراعية والخشب وروث الحيوانات،  -

الطلب على  الحيوية نحو ثلث يتركز استخدام الكتلة الحيوية في الوطن العربي في المغرب حيث توفر الكتلة -

 الطاقة األولية ويتزايد استخدامها في المناطق الريفية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر والطاقة الشمسية

محطة الكريمات من أهم محطات الطاقة الشمسية في مصر، توجد في قرية الكريمات تابعة لمركز أطفيح بالجيزة 

كيلومتر جنوب القاهرة، وتعتبر جزًءا من مشروع ديزرتيك الذي يهدف إلى توليد الكهرباء من الطاقة  ٩٠على بعد 

الشمسية في شمال إفريقيا الستخدامها محليًا وتصدير الفائض ألوربا، وقد شاركت في تمويله ثالث جهات ) 

مليون دوالًرا، ويتميز المشروع  ٢٥٠ه الحكومة المصرية وهيئة المعونة اليابانية ومرفق البيئة العالمي ( بتكلف

 بإمكانية زيادة قدرته اإلنتاجية إلنتاج الطاقة مستقباًل.

من النبات التي تستخدم في  -

إنتاج الديزل الحيوي )الجاتروفا، 

الطحالب، فول الصويا 

 والقصب...(.
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  الوقود الحيوي: -هـ 

 س بم تفسر اهتمام كثير من دول العالم بالوقود الحيوي ؟

 أسعاره أقل من األسعار العالمية للبترول  -  بديل للوقود الحفري وذلك للحفاظ على البيئة    -

منافس في أسعار البترول والغاز  -      يوفر فرص عمل متعددة للسكان     -

 الطبيعي.

 س وضح أهم التحديات التى تواجه تطوير الوقود الحيوي ؟

توفير السياسات االقتصادية المسئولة عن  -   ضرورة تطوير تقنيات الوقود الحيوي  -

 تسويقه، 

اليومية تسعى دول العالم التباع عدة أساليب إلدارتها وتنميتها بما  وألهمية مصادر الطاقة بنوعيها في حياتنا

 يساعد في تحقيق التنمية االقتصادية ويحفظ حق األجيال القادمة فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 حدد االساليب المتبعة لتنمية وإدارة مصادر الطاقة    ؟س 

 رفع الوعي بأهمية ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية وصواًل إلى التنمية المستدامة. -1

 رفع كفاءة الطاقة والحد من غازات االحتباس الحراري. -2

 الوقود الحفري. التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيف الضغط على استهالك -3

إعداد مواصفات قياسية لبعض األجهزة الكهربائية المنزلية، و إلزام المصنعين المحليين والمستوردين  -4

 لاللتزام بالمواصفات مع وضع إرشادات موضحة لمعدالت استهالك الطاقة الكهربائية لهذه األجهزة.

لطاقة المستنفدة، خاصة تشريعات وآليات تطوير السياسات الحكومية بهدف الحد من استخدام مصادر ا -5

 تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحوافز االستثمار والنظم الضريبية المشجعة على إقامة تلك المشروعات.

 

 

 

 

 محمد أ بو القمصاناعداد أ / 

 البرازيلية التجربة

 الوكالة األمريكية صنفت وقد م، ١٩٧٠ سنة منذ كوقود حيوي، اإليثانول وقود إلنتاج السكر قصب تستخدم

 ينتج عنه حيث متطور حيوي وقود بأنه السكرالبرازيلي من قصب المنتج الوقود م ٢٠١٠ سنة في البيئة لحماية

 الدفيئة الغازات انبعاثات لخفض يؤدي أن السكر  يمكن وقصب عالية، طاقة ومردود تنافسي سعر ذو وقود

 .البنزين من بداًل  عنه االستعاضة عند ٪ ١٠٠ حتى ٪ ٧٠من  ألكثر

 


