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 الت استعمالهااالطاقة الحرارية وبعض مصادر ومج
 
 

: الطّاقة

حٕجذ نٓب أشكبل يخخهفت كبنطبلت انؼعهٛت ٔانطبلت انكٓزببئٛت ٔ ،ػٍْٛٙ انمذرة ػهٗ انمٛبو بؼًم وانطبلت 

 ...ٔانطبلت انًغُبغٛسٛت ٔانطبلت انشًسٛت

انطبلت انكًٛٛبئٛت انًخخشَت  ًٚكٍ ححٕٚم انطبلت يٍ صٕرة إنٗ أخزٖ، فؼهٗ سبٛم انًثبل ًٚكٍ ححٕٚمٔ

. فٙ بطبرٚت انجٛب إنٗ ظٕء

.    ٔكًٛت انطبلت انًٕجٕدة فٙ انؼبنى ثببخت ػهٗ انذٔاو، فبنطبلت ال حفُٗ ٔال حسخحذد

 

: مصادر الطاقة الحرارية

 :انّشًس

 السخًزارحؼّذ انّشًس يٍ أكبز يصبدر انّعٕء ٔانحزارة انخّٙ سّخزث 

حًّذ أرظُب ٔانكٕاكب األخزٖ فٓٙ  انحٛبة ػهٗ سطح األرض،

 .ببنحزارة

ٔحخّٕسع ْذِ انحزارة حسب لزبٓب يٍ خػّ االسخٕاء انّذ٘ ٚخًخّغ بأكبز 

 .َصٛب يُٓب

 

 

 :انُّفػ

ٛت كبٛزة يٍ انحزارة (انُّفػ)ٚؼطٙ انبخزٔل  ًّ  .نذٖ احخزالّ ك

 ٌّ ٌ انبخزٔل يٍ يزّكببث ػعّٕٚت ٔػُذ احخزاق ْذِ انًزّكببث فئ ّٕ ٚخك

.   يٕجٕدة حخحّزر نُسخفٛذ يُٓب كطبلت حزارّٚتانطّبلت ال

   

 

 

 :انفحى انحجز٘

ّ٘ ْٕ انًسٛطز فٙ يجبل انطّبلت ، ٔنؼّم بؼط انّذٔل كبٌ انفحى انحجز

ٌّ نٓذا انًصذر يٍ  ، غٛز أ ّ٘ السانج حُخج ٔحسخؼًم انفحى انحجز

يصبدر انطّبلت سهبّٛبث كبزٖ ْٙ يخهّفبث االحخزاق انخّٙ حؤّد٘ إنٗ 

د انبٛئت ّٕ  .   حه
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: الطاقة جاالت استعمالم

ّ٘ ٚسخغّم يُذ انمذو فٙ انخّذفئت ٔانمٛبو ببؼط األػًبل يثم ال حذادة حخّٗ ٔلغ اسخخذايّ كبٌ انفحى انحجز

ل يٍ يصبدر  ّٔ ظّ ٔأصبح انًصذر األ ّٕ فٙ حشغٛم يحّزكبث انمطبراث إنٗ حّذ ظٕٓر انبخزٔل انّذ٘ ػ

ثت نهبٛئت)انطّبلت انحزارّٚت  ّٕ  .(ْذِ انًصبدر كبَج ٔالسانج يه

فكٛز فٙ اسخغالل انطّبلت انحزارّٚت انُّظٛفت يُٓب ّّ انحزارّٚت نهحًى  اسخغالل انطّبلت :بذأ انؼهًبء فٙ انّج

 . 1974انبزكبَّٛت السخخذايٓب فٙ حذفئت انًُبسل ٔبذأ اسخغالل ْذِ انطّبلت يُذ سُت 

 

 :انطّبلت انّشًسّٛت

 :ببسخخذاو (ْٔٙ يٍ انطّبلبث انًخجّذدة ٔانُّظٛفت) َسخغّم انطّبلت انّشًسّٛت

. ظٓب نهشًس يببشزة  انّسّخبَبث انّشًسّٛت فٕق أسطح انًُبسل ٔحمٕو ػهٗ حسخٍٛ انًٛبِ بخؼزّ 

  انخالٚب انّشًسّٛت انخّٙ حٕنّذ انكٓزببء حؼخًذ ػهٗ ححٕٚم اإلشؼبع انّشًسٙ إنٗ كٓزببء حسخخذو فٙ 

.   انًُبسل ٔفٙ انًُبغك انُّبئٛت خبّصت

 

اسخخذايبث انطبلت انشًسٛت 

 

 
 


