
 

 يةكيَيت ئةندازياراني كوردستان

 لقي خانةقني

 

 [الطاقة الشمسية] 
 

 

 ئامادةكردني:

 ئةندازيار فرهاد محيد كريم



 

 الفهرط

 الصفحة املوضوع ت

 1 الطاقة الشمصية .1

 2 مقدار الطاقة الشمصية القادمة إىل األرض .2

 3     تطبيقات على اشتخدام الطاقة الشمصية .3

 4  التخطيط املدني واملعماري   .4

 4 زراعة الهباتات والبصاتني .5

 5 اإلضاءة الشمصية .6

 6 حرارة الشمض .7

 6 تصخني املاء .8

 6 التدفئة والتربيد والتهوية .9

 7 معاجلة املاء .11

 8 الطهو بالطاقة الشمصية .11

 9 املتطلبات احلرارية .12

 9 توليد الكهرباء .13

 11 اشتخدامات الطاقة الشمصية .14

 11 التفاعالت الكيميائية الشمصية .15

 11 شيارات تعمل بالطاقة الشمصية .16

 13 أشاليب ختسيو الطاقة .17

 13 التطوير والتوزيع واالقتصاد .18

 14 معايري املهظمة الدولية للتوحيد القياشي .19

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1


1 

ٌُو١ٝايطاق١ اي    

 
 .ٚايٛطٔ ايعلبٞ أفلٜكٝا ػلٜط١ تٛٓض اإلًعاع ايٌُوٞ يف

ايًقإ قاّ اإلْوإ باهتػ٬هلُا َٓق ايعِٛك ايكـمي١ باهتؼـاّ  ايٌُى املٓبعجإ َٔ ٚاؿلاك٠ اي٤ٛٔ ٖٞ ايطاق١ ايٌُو١ٝ
اهتؼـاّ ايطاق١ اؿلاك١ٜ  فُٛع١ َٔ ٚها٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اييت تتطٛك باهتُلاك. ٚتِٔ تكٓٝات اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ

عرب ايعٛاٖل  يتٛيٝـ ايهٗلبا٤ ، أٚيطاق١ نٗلبا١ٝ٥ هٛا٤ يًتوؼني املباًل أٚ ُٓٔ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ َٝهاْٝهٞ ؿلن١ أٚ يًٌُى
ايتُُِٝات املعُاك١ٜ اييت تعتُـ ع٢ً اهتػ٬ٍ ايطاق١  باإلٓاف١ إىل أيٛاغ اـ٬ٜا اي١ٝ٥ٛٔ اؾٗـ١ٜ ايهٗل١ٝ٥ٛٓٚ باهتؼـاّ

 ا ايّٝٛ.، ٖٚٞ تكٓٝات توتطٝع املوا١ُٖ بٌهٌ باكم يف سٌ بعض َٔ أنجل ٌَانٌ ايعامل إؿاسايٌُو١ٝ

ايٌُو١ٝ باإلٓاف١ إىل َِاؿك ايطاق١ ايجا١ْٜٛ، َجٌ  اإلًعاعات املتٛافل٠ ع٢ً هطض ا٭كض إىل َِاؿك ايطاق١ املتذـؿ٠ تُعن٣ َععِ
. َٔ اؾـٜل بايقنل أْ٘ مل ٜتِ اهتؼـاّ ه٣ٛ دن٤ ُػري َٔ ٚايهت١ً اؿ١ٜٛٝ ٚايطاق١ ايهٗلَٚا١ٝ٥ ٚطاق١ ا٭َٛاز ٜاغايل طاق١

ق٫ٛت  أٚ قلنات سلاك١ٜ بٛاهط١ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٝاتٓا. ٜتِ تٛيٝـ طاق١ نٗلب١ٝ َٔايطاق١ ايٌُو١ٝ املتٛافل٠ يف س
. ٚمبذلؿ إٔ ٜتِ ؼٌٜٛ ايطاق١ ايٌُو١ٝ إىل طاق١ نٗلب١ٝ، فإٕ بلاع١ اإلْوإ ٖٞ فكط اييت تكّٛ بايتشهِ يف فٛيت١ٝ٥ٛٓٛ

ك١ٜ اييت تعتُـ اهتؼـاَاتٗا. َٚٔ ايتطبٝكات اييت تتِ باهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ْعِ ايتوؼني ٚايتربٜـ ػ٬ٍ ايتُُِٝات املعُا
ٚايطٗٛ  ،ٚتوؼني املٝاٙ ،ايٓٗاك ٤ٛٓ ، ٚاهتػ٬ٍٚايتطٗري ايتكطري ػ٬ٍ ٚاملا٤ ايِاحل يًٌلب ع٢ً اهتػ٬ٍ ايطاق١ ايٌُو١ٝ،

 ، ٚؿكدات اؿلاك٠ امللتفع١ يف أغلاض ُٓاع١ٝ.بايطاق١ ايٌُو١ٝ

طاق١  أٚ ْعِ طاق١ مشو١ٝ هًب١ٝ ها٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اييت تعتُـ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بٌهٌ عاّ بأْٗا إَا إٔ تهٕٛ ْعِتتوِ ٚ
ٚفكًا يًطلٜك١ اييت ٜتِ اهتػ٬ٍ ٚؼٌٜٛ ٚتٛمٜع ٤ٛٓ ايٌُى َٔ ػ٬هلا. ٚتٌٌُ ايتكٓٝات اييت تعتُـ ع٢ً اهتػ٬ٍ  مشو١ٝ إهاب١ٝ

، َع املعـات املٝهاْٝه١ٝ ٚايهٗلب١ٝ، يتشٌٜٛ اؿلاكٟ ايٌُوٞ ٚاجملُع ايًٛسات ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ ّايطاق١ ايٌُو١ٝ اإلهاب١ٝ اهتؼـا
٤ٛٓ ايٌُى إىل َِاؿك أػل٣ َفٝـ٠ يًطاق١. ٖقا، يف سني تتُٔٔ ايتكٓٝات اييت تعتُـ ع٢ً اهتػ٬ٍ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايوًب١ٝ تٛدٝ٘ 

ت اييت املٓاهب١ أٚ ػِا٥ّ تٌتٝت ا٭ًع١ اي١ٝ٥ٛٔ، ٚتُِِٝ املواسا ايهت١ً اؿلاك١ٜ ٞ ْاس١ٝ ايٌُى ٚاػتٝاك املٛاؿ فاتأسـ املباْ
 .تـٜٚل اهلٛا٤ بِٛك٠ طبٝع١ٝ تعٌُ ع٢ً
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 َكـاك ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايكاؿ١َ إىل ا٭كض
 ًعاع ايٌُى 

 
 ٌِٜ إىل هطض ا٭كض سٛايٞ ِْف ن١ُٝ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايكاؿ١َ إيٝ٘ َٔ ايٌُى

طبك١ ايػ٬ف  ( عٓـاإلًعاع ايٌُوَٞٔ اإلًعاعات ايٌُو١ٝ ايكاؿ١َ إيٝ٘ ) بٝتا ٚاط 174ٜوتكبٌ نٛنب ا٭كض 
ط١ ايوشب ٚاحملٝطات % َٔ ٖقٙ اإلًعاعات عا٥ـ٠ إىل ايفٔا٤ بُٝٓا تُُتّ ايٓوب١ ايباق١ٝ بٛاه30ٜٚٓعهى َا ٜكلب َٔ  ايعًٝا. اؾٟٛ

َٔ َـ٣ ا٭ًع١ ؼت ٚبايكلب  املل٥ٞ اي٤ٛٔ ايٌُوٞ املٛدٛؿ ع٢ً هطض ا٭كض عرب املـ٣ طٝف ٚايهتٌ ا٭ك١ٝٓ. ٜٓتٌل َععِ
  .ا٭ًع١ فٛم ايبٓفوذ١ٝبايكلب َٔ َـ٣  باإلٓاف١ إىل اْتٌاك دن٤ ُػري َٓ٘ اؿُلا٤

 ايطاق١ املتذـّؿ٠

 

 طاق١ س١ٜٛٝ

 طاق١ سلاك١ٜ دٛف١ٝ

 طاق١ نٗلَا١ٝ٥

 طاق١ مشو١ٝ

 طاق١ َـدنك١ٜ

 طاق١ َٛد١ٝ

 طاق١ عل١ٜ

 طاق١ كو١ٝ

ٚايػ٬ف اؾٟٛ اإلًعاعات ايٌُو١ٝ، ٜٚ٪ؿٟ فيو إىل اكتفاع ؿكد١ سلاكتٗا. ٜلتفع اهلٛا٤  ٚاحملٝطات متتّ َوطشات ايٝابو١
يف اػاٙ  اْتكاٍ اؿلاك٠ غا١ُٝ اؿٌُ أٚ ؿٚكإ اهلٛا٤ اؾٟٛ ايواػٔ ايقٟ وتٟٛ ع٢ً غاك املا٤ ايِاعـ َٔ احملٝطات َوبباً

كأهٞ. ٚعٓـَا ٜلتفع اهلٛا٤ إىل قُِ امللتفعات، سٝح تٓؼفض ؿكد١ اؿلاك٠، ٜتهجف غاك املا٤ يف ُٛك٠ هشب متطل ع٢ً هطض ا٭كض، 
يع١ًُٝ تهجف املا٤ َٔ اْتكاٍ اؿلاك٠ غا١ُٝ اؿٌُ، مما ٜ٪ؿٟ إىل سـٚخ  لاك٠ ايها١َٓاؿ يف ايهٕٛ. تنٜـ ؿٚك٠ املا٤ َٚٔ ثِ تتِ

ٚتعٌُ أطٝاف ٤ٛٓ ايٌُى اييت متتِٗا احملٝطات ٚؼتفغ بٗا  ٚا٭عاُري املٔاؿ٠. ٚا٭عاُري ايلٜاغ بعض ايعٛاٖل اؾ١ٜٛ، َجٌ
ايقٟ تكّٛ ب٘  ع١ًُٝ ايتُجٌٝ اي٥ٛٔٞ َٚٔ ػ٬ٍ .ؿكد١ ١ٜٛ٦َ 14ايهتٌ ا٭ك١ٝٓ ع٢ً إٔ تِبض ؿكد١ سلاك٠ هطض ا٭كض يف املتٛهط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Breakdown_of_the_incoming_solar_energy-ar.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Wind-turbine-icon.svg
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، مما ٜ٪ؿٟ إىل إْتاز ايطعاّ ٚا٭ػٌاب ٚايهتٌ اؿ١ٜٛٝ اييت طاق١ نُٝٝا١ٝ٥ لا٤، ٜتِ ؼٌٜٛ ايطاق١ ايٌُو١ٝ إىلايٓباتات اـٔ
 ُٜوتؼلز َٓٗا ايٛقٛؿ اؿفلٟ.

نْٛتًٕٝٛ  3.850.000اؾٟٛ ٚاحملٝطات ٚايهتٌ ا٭ك١ٝٓ باَتِاُٗا إىل سٛايٞ ٌِٜ إمجايٞ ايطاق١ ايٌُو١ٝ اييت ٜكّٛ ايػ٬ف 
، ماؿت ن١ُٝ ايطاق١ اييت ٜتِ اَتِاُٗا يف هاع١ ٚاسـ٠ عٔ ن١ُٝ ايطاق١ اييت مت اهتؼـاَٗا يف ايعامل 2002ٚيف عاّ  يف ايعاّ. دٍٛ

تهٕٛ  تًٕٝٛ دٍٛ َٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ يف ايعاّ يف تهٜٛٔ ايهتٌ اؿ١ٜٛٝ.نْٛ 3.000ٜوتًٗو ايتُجٌٝ اي٥ٛٔٞ سٛايٞ  يف عاّ ٚاسـ.
ن١ُٝ ايطاق١ ايٌُو١ٝ اييت تٌِ إىل هطض ا٭كض نبري٠ يًػا١ٜ، يـكد١ أْٗا تٌِ يف ايعاّ ايٛاسـ إىل سٛايٞ ٓعف َا هٝتِ اؿٍِٛ 

ام ايطبٝعٞ ٚايٝٛكاّْٝٛ ايقٟ ٜتِ اهتؼلاد٘ َٔ باطٔ عًٝ٘ َٔ َِاؿك ايطاق١ املٛدٛؿ٠ ع٢ً ا٭كض فتُع١ َعًا، نايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػ
هٛف ٜعٗل يف اؾـٍٚ اـاْ مبِاؿك ايطاق١ إٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ أٚ طاق١ ايلٜاغ أٚ طاق١ ايهت١ً اؿ١ٜٛٝ هتهٕٛ ناف١ٝ  ا٭كض.

ع٢ً ا٫ستباي اؿلاكٟ ٚمٜاؿ٠  تأثري هًيب يتٛفري نٌ استٝاداتٓا َٔ ايطاق١، ٚيهٔ ا٫هتؼـاّ املتناٜـ يطاق١ ايهت١ً اؿ١ٜٛٝ ي٘
يكـ أثاكت طاق١ ايلٜاغ ٚايطاق١ ايٌُو١ٝ  أهعاك ايػقا٤ بِٛك٠ ًَشٛظ١ بوبب اهتػ٬ٍ ايػابات ٚاحملاٌُٝ يف إْتاز ايٛقٛؿ اؿٟٝٛ.

 .َِاؿك ايطاق١ املتذـؿ٠ َٛٓٛعات أػل٣، باعتباك أْٗا َٔ

 تطبٝكات ع٢ً اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ

 
ا٭هاه١ٝ يف ايعامل  ايطاق١ ٜتطًب َتٛهط اإلًعاع ايٌُوٞ ايقٟ ٜٛٓض َواس١ ايٝابى )نٓكاط هٛؿا٤ ُػري٠( تِٓٝف ايفا٥ض َٔ

نْٛتًٕٝٛ دٍٛ يف ايو١ٓ. ٜكـك اإلًعاع ايٌُوٞ  568تلًٜٕٝٛ ٚات ٜواٟٚ  18َٔ ُٓٔ ايطاق١ ايهٗلب١ٝ اييت تٛيـٖا ايطاق١ ايٌُو١ٝ.
 نًٝٛ ٚات هاع١ يًُرت امللبع يف ايّٝٛ. 7.0إىل  3.5ٚات / َرت َلبع، أٚ  300إىل  150بايٓوب١ ملععِ ايٓاي مبا ٜرتاٚغ َٔ 

يف أغلاض ع١ًُٝ. ع٢ً أ١ٜ ساٍ، توتُـ نٌ َِاؿك  ١اإلًعاعات ايٌُوٝ تٌري ايطاق١ ايٌُو١ٝ بِٛك٠ أهاه١ٝ إىل اهتؼـاّ
 ، طاقتٗا َٔ ايٌُى.ٚطاق١ اؿلاك٠ ا٭ك١ٝٓطاق١ املـ ٚاؾنك ايطاق١ املتذـؿ٠، باهتجٓا٤

هٕٛ هًب١ٝ أٚ إهاب١ٝ ٚفكًا يًطلٜك١ اييت ٜتِ اهتػ٬ٍ تتوِ ايتك١ٝٓ اييت تعتُـ ع٢ً ايطاق١ ايٌُو١ٝ بٌهٌ عاّ بأْٗا إَا إٔ ت
ٚؼٌٜٛ ٚتٛمٜع ٤ٛٓ ايٌُى َٔ ػ٬هلا. ٚتٌٌُ تك١ٝٓ ايطاق١ ايٌُو١ٝ اإلهاب١ٝ اهتؼـاّ ايًٛسات ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ ٚاملٔؼات ٚامللاٚغ 

١ ايوًب١ٝ عًُٝات اػتٝاك َٛاؿ فات يف ؼٌٜٛ ٤ٛٓ ايٌُى إىل َِاؿك أػل٣ َفٝـ٠ يًطاق١. ٖقا، يف سني تتُٔٔ تك١ٝٓ ايطاق١ ايٌُوٝ
ػِا٥ّ سلاك١ٜ َٓاهب١ ٚتُِِٝ ا٭َانٔ اييت توُض بـٚكإ اهلٛا٤ بِٛك٠ طبٝع١ٝ ٚاػتٝاك أَانٔ َٓاهب١ يًُباْٞ عٝح تٛاد٘ 

ايطاق١  املِاؿك ايجا١ْٜٛ إلْتاز ايٌُى. تتوِ تكٓٝات ايطاق١ ايٌُو١ٝ اإلهاب١ٝ بإْتاز ن١ُٝ ٚفري٠ َٔ ايطاق١، يقا فٗٞ تعـ َٔ
، بُٝٓا تعترب تكٓٝات ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايوًب١ٝ ٚه١ًٝ يتكًٌٝ اؿاد١ إىل املِاؿك ايبـ١ًٜ. ٚبايتايٞ فٗٞ تعترب َِاؿك بهُٝات ٚفري٠

 ثا١ْٜٛ يوـ اؿاد١ إىل نُٝات ما٥ـ٠ َٔ ايطاق١

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84#%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84#%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84#%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Solar_land_area.png
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 ايتؼطٝط املـْٞ ٚاملعُاكٟ

 
بك١ "ه٫ٛك ؿنجًٕٛ" بني اؾاَعات اييت ْعُت يف سامت داَع١ ؿاكٌَتات يًتهٓٛيٛدٝا ع٢ً امللنن ا٭ٍٚ يف َوا

 ِ ػًِِٝا َٓاهبًا يًُٓاؾ ايلطب اؿاك ًب٘ ا٫هتٛا٥ٞ.عٔ تُِِٝ َٓنٍ ٜعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ايوًب١ٝ ٚايقٟ ُُ ٚآًطٔ َكاطع١

ٚيكـ مت اهتؼـاّ ٚها٥ٌ ايتؼطٝط املـْٞ ٚاملعُاكٟ املتطٛك٠  يكـ أثل ٤ٛٓ ايٌُى ع٢ً تُِِٝ املباْٞ َٓق بـا١ٜ ايتاكٜؽ املعُاكٟ.
ِ عٝح تهٕٛ يٓاس١ٝ ايقٜٔ قاَٛا بإٌْا٤ َباْٝٗ ٚايِٝٓٝني ايْٝٛاْٝني اييت تعتُـ ع٢ً اهتػ٬ٍ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٭ٍٚ َل٠ بٛاهط١

ايطاق١ ايٌُو١ٝ  َٔ اـِا٥ّ ايٌا٥ع١ يًتؼطٝط املعُاكٟ ايقٟ ٜعتُـ ع٢ً تك١ٝٓ اؾٓٛب يًشٍِٛ ع٢ً اي٤ٛٔ ٚايـف٤.
إٌْا٤ املباْٞ عٝح تهٕٛ ْاس١ٝ ايٌُى َعـٍ ائػط )ْوب١ َواس١ هطض َٓؼفض إىل سذُ٘( ٚايتعًٌٝ ا٫ْتكا٥ٞ )أدنا٤ َٔ  ايوًب١ٝ

. عٓـَا تتٛفل ٖقٙ اـِا٥ّ عٝح تتٓاهب َع ايب١٦ٝ ٚاملٓاؾ احملًٞ، فُٔ املُهٔ إٔ تٓتر عٓٗا ١ً اؿلاك١ٜايهتا٭ب١ٝٓ َتـي١ٝ( ٚ
ايقٟ ٜو٢ُ "َٝذاكٕٚ" َجا٫ً  ف ايْٝٛاْٞ هكلاطايفًٝوٛ أَانٔ دٝـ٠ اإلٓا٠٤ فات َـ٣ َتٛهط َٔ ؿكدات اؿلاك٠. ٜٚعترب َٓنٍ

منٛفدًٝا يًتُُِٝات املعُاك١ٜ اييت تعتُـ ع٢ً تكٓٝات ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايوًب١ٝ. توتؼـّ ايتطبٝكات اؿـٜج١ اـا١ُ بايتُُِٝات 
تهٝٝف اهلٛا٤  بني ْعِاملعُاك١ٜ اييت تعتُـ ع٢ً اهتػ٬ٍ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بتُُِٝات ٜتِ تٓفٝقٖا ع٢ً ايهُبٝٛتل عٝح ػُع 

/اإلٓا٠٤ ايٌُو١ٝ يف اإلٓا٠٤ اييت تعتُـ ع٢ً ٤ٛٓ ايٓٗاك/ايتـف١٦ ٚايتوؼني بايطاق١ ايٌُو١ٝ/ايت١ٜٛٗ ٚطبايطاق١ ايٌُو١ٝ
ايطاق١ ايٌُو١ٝ  َٔ املُهٔ إٔ تعٛض املعـات اييت تعتُـ ع٢ً تُِِٝ َعُاكٟ ٫هتػ٬ٍ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٜٚهٕٛ َتها٬ًَ.

املٔؼات ٚامللاٚغ ٚايٓٛافق املتشلن١، هًبٝات ايتُُِٝات ٚؼؤ َٔ أؿا٤ ايٓعاّ. اؾنك اؿلاك١ٜ اؿٔل١ٜ  ، َجٌاإلهاب١ٝ
ٖٞ َٓاطل ٜعٍٝ فٝٗا اإلْوإ ٚتهٕٛ ؿكد١ سلاكتٗا أع٢ً َٔ ؿكد١ سلاك٠ ايب١٦ٝ   (Urban Heat Islands :باإللًٝن١ٜ)

احملٝط١ بٗا. ٚتُعن٣ ؿكدات اؿلاك٠ امللتفع١ يف ٖقٙ اؾنك إىل ا٫َتِاْ املتناٜـ ي٤ٛٔ ايٌُى بٛاهط١ املهْٛات اييت متٝن املٓاطل 
أع٢ً َٔ تًو املٛدٛؿ٠ يف ايب١٦ٝ  ٚهع١ سلاك١ٜ ا٭هفًت، ٚاييت تهٕٛ فات قـك٠ أقٌ ع٢ً عهى اي٤ٛٔاؿٔل١ٜ، َجٌ اـلها١ْ ٚ

اؿلاك١ٜ ط٤٬ املباْٞ ٚايطلم بايًٕٛ ا٭بٝض ٚمكاع١ ايٓباتات. ٚباهتؼـاّ ٖقٙ  ايطبٝع١ٝ. َٚٔ ايطلم املباًل٠ ملعاؿي١ تأثري اؾنك
إٔ ؿكدات اؿلاك٠ يف  يٛي ألًٛي ايطلم، أٚٓض ايربْاَر ايٓعلٟ ايقٟ وٌُ عٓٛإ "مٛ فتُعات َعتـي١ املٓاؾ" ايقٟ ُْعِ يف

ؿكدات ١ٜٛ٦َ بتهًف١ تكـك بٛاسـ ًَٝاك ؿ٫ٚك أَلٜهٞ، نُا أعط٢ ايربْاَر تكـٜلًا إلمجايٞ ا٭كباغ  3املـٕ ميهٔ إٔ تٓؼفض عٛايٞ 
ًَٕٝٛ ؿ٫ٚك أَلٜهٞ ْاػ١ عٔ ػفض  530ايو١ٜٛٓ اييت ميهٔ ؼكٝكٗا َٔ دلا٤ ػفض ؿكدات اؿلاك٠؛ سٝح تكـك ٖقٙ ا٭كباغ عٛايٞ 

  ٚتٛفري ْفكات ايـٚي١ اـا١ُ بايلعا١ٜ ايِش١ٝ. تهٝٝف اهلٛا٤ تهايٝف اهتؼـاّ أدٗن٠
 اتات ٚايبواتنيمكاع١ ايٓب

 عًِ ايبوت١ٓ 
 ؿف١٦ٝ مداد١ٝ 

 
 تواعـ ايِٛبات اينداد١ٝ َجٌ تًو املٛدٛؿ٠ يف بًـ٠ ٜٚوت٬ْـ يف ٖٛيٓـا ع٢ً مكاع١ اـٔلٚات ٚايفٛان١ ٚاينٖٛك.

ٚتطٜٛلٖا إىل مٜاؿ٠ قـك ا٫هتفاؿ٠ َٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بٗـف مٜاؿ٠ َعـٍ إْتاد١ٝ ايٓباتات  ينكاع١ا ٜوع٢ املعٕٓٝٛ بت١ُٝٓ
املنكٚع١. فبعض ايتكٓٝات، اييت تٓعِ َٛاهِ اينكاع١ سوب أٚقات ايعاّ ٚتعـٍ اػاٙ ُفٛف ايٓباتات املنكٚع١ ٚتٓعِ ا٫كتفاعات 

بُٝٓا ٜعترب ٤ٛٓ ايٌُى َِـكًا ٚفريًا َٔ َِاؿك  ؤ َٔ إْتاد١ٝ احملٍِٛ.بني ايِفٛف ٚؽًط أُٓاف ْبات١ٝ كتًف١، ميهٔ إٔ ؼ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Technische_Universit%C3%A4t_Darmstadt_-_Solar_Decathlon_2007.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Westland_kassen.jpg
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ايطاق١، فٗٓاى آكا٤ تًكٞ اي٤ٛٔ ع٢ً أ١ُٖٝ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بايٓوب١ يًنكاع١. يف املٛاهِ اييت ناْت احملاٌُٝ اييت تُٓٛ فٝٗا قِري٠ 
، مكع ايف٬سٕٛ اإللًٝن ٚايفلْوٕٝٛ فُٛعات َٔ أًذاك فان١ٗ ط١ًٜٛ ينٜاؿ٠ ن١ُٝ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايعِل اؾًٝـٟ ايِػري ػ٬ٍ

اؿـ ا٭ق٢ِ. تعٌُ ٖقٙ ا٭ًذاك نهتٌ سلاك١ٜ، نُا أْٗا تنٜـ َٔ َعـٍ ْٔر ايفان١ٗ عٔ طلٜل ا٫ستفاظ اييت ٜتِ ػُٝعٗا إىل 
بايفان١ٗ يف ٚهط ؿاف٧. قـميًا نإ ٜتِ بٓا٤ ٖقٙ ا٭ًذاك عُٛؿ١ٜ ع٢ً ا٭كض ٚيف َٛاد١ٗ اؾٓٛب، ٚيهٔ مبلٚك ايٛقت، مت إٌْا٩ٖا 

ُهٔ إٔ اهتؼـاّ أسـ اٯ٫ت اييت َٔ امل "ْٝه٫ٛي فاًٝٛ ؿٟ ؿًٜٚٝري" ، اقرتغ1699اّ َا١ً٥ ٫هتػ٬ٍ ٤ٛٓ ايٌُى ع٢ً ػري ٚد٘. ٚيف ع
تٌٌُ تطبٝكات ايطاق١ ايٌُو١ٝ يف فاٍ اينكاع١، بػض ايٓعل عٔ مكاع١ احملاٌُٝ،  تـٚك ع٢ً قٛك عٝح تتبع أًع١ ايٌُى.

ٚيف ايعِل اؿـٜح، مت  اهتؼـاَٗا يف إؿاك٠ َانٝٓات ٓؽ املا٤ ٚػفٝف احملاٌُٝ ٚتفلٜؽ ايـداز ٚػفٝف ايوُاؿ ايعٟٔٛ يًـداز.
بتشٌٜٛ ٤ٛٓ ايٌُى إىل  ايِٛب اينداد١ٝ ٚتكّٛ ٠ بٛاهط١ ايًٛسات ايٌُو١ٝ يف عٌُ عِا٥ل ايفان١ٗ.اهتؼـاّ ايطاق١ املتٛيـ

ٝع احملاٌُٝ ع٢ً َـاك ايعاّ ٚمكاع١ )يف ب١٦ٝ َػًف١( أْٛاع َٔ احملاٌُٝ ٚايٓباتات ٫ ميهٔ هلا سلاك٠، مما ٜ٪ؿٟ إىل إَها١ْٝ مكاع١ مج
ست٢ ميهٔ تٛفريٙ ع٢ً  اـٝاك ينكاع١ إٔ تُٓٛ يف املٓاؾ احملًٞ. مت اهتؼـاّ ايِٛب اينداد١ٝ ايبـا١ٝ٥ ٭ٍٚ َل٠ يف ايعِل ايلَٚاْٞ

ٚيكـ مت بٓا٤ أٍٚ ُٛب١ مداد١ٝ سـٜج١ ٭ٍٚ َل٠ يف أٚكٚبا يف ايكلٕ ايواؿي  ."تٝربٜٛي" َـاك ايعاّ بأنًُ٘ يإلَرباطٛك ايلَٚاْٞ
َٔ اؾـٜل بايقنل إٔ ايِٛب اينداد١ٝ  عٌل َٔ أدٌ ا٫ستفاظ بايٓباتات ايػلٜب١ اييت نإ ٜتِ دًبٗا َٔ ػاكز ايب٬ؿ بعـ فشِٗا.

ست٢ ٚقتٓا اؿايٞ، ٚقـ مت اهتؼـاّ املٛاؿ ايب٬هتٝه١ٝ ايٌفاف١ أًٜٔا يف ا٭ْفام املتٌعب١ ظًت تعترب دن٤ًا ًَُٗا َٔ مكاع١ ايبواتني 
 ٚأغط١ٝ ُفٛف ايٓباتات املنكٚع١ يًٗـف ْفو٘.

 اإلٓا٠٤ ايٌُو١ٝ

 
يت ٜلدع اهتؼـاّ بعض ايتطبٝكات ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫هتفاؿ٠ َٔ ٤ٛٓ ايٓٗاك َجٌ ٚدٛؿ فتش١ نبري٠ يف َٓتِف ا٭هكف ايعاي١ٝ ناي

 تٛدـ يف َعبـ باْجٕٝٛ يف كَٚا إىل ايعِٛك ايٛهط٢.
ٜعترب اهتؼـاّ ٤ٛٓ ايٌُى ايطبٝعٞ َٔ أْٛاع اإلٓا٠٤ ا٭نجل اهتؼـاًَا ع٢ً َل ايعِٛك. ٚقـ علف ايلَٚإْٝٛ سكِٗ يف ا٫هتفاؿ٠ 

َ٪ٜـًا فيو بإُـاك قإْٛ ايتكاؿّ يعاّ  ع٢ً املٓٛاٍ ْفو٘ ايـهتٛك اإللًٝنٟ طايكلٕ ايواؿي امل٬ٝؿٟ، نُا هاكَٓق  اي٤ٛٔ َٔ
ٚيف ايكلٕ ايعٌلٜٔ أُبشت اإلٓا٠٤ باهتؼـاّ ايٛها٥ٌ ايِٓاع١ٝ املِـك ايل٥ٝوٞ يإلٓا٠٤ ايـاػ١ًٝ، ٚيهٔ ظًت ايتكٓٝات اييت  .1832

 اهلذ١ٓٝ اييت تعتُـ ع٢ً ٤ٛٓ ايٌُى ٚغريٙ َٔ طلم تكًٌٝ َعـٍ اهت٬ٗى ايطاق١. اإلٓا٠٤ تعتُـ ع٢ً اهتػ٬ٍ ٤ٛٓ ايٓٗاك ٚقطات

تكّٛ ْعِ اإلٓا٠٤ اييت تكّٛ ع٢ً ٤ٛٓ ايٓٗاك بتذُٝع ٚتٛمٜع ٤ٛٓ ايٌُى يتٛفري اإلٓا٠٤ ايـاػ١ًٝ. ٖقا، ٚتكّٛ ٚها٥ٌ 
ٓٛيٛدٝا اييت تعتُـ ع٢ً ايطاق١ ايٌُو١ٝ ايوًب١ٝ بِٛك٠ َباًل٠ بتعٜٛض اهتؼـاّ ايطاق١ عٔ طلٜل اهتؼـاّ اإلٓا٠٤ ايته

 .اهلٛا٤ ايِٓاع١ٝ بـ٫ً َٓٗا، نُا تكّٛ بتعٜٛض بِٛك٠ غري َباًل٠ اهتؼـاّ ايطاق١ غري ايٌُو١ٝ عٔ طلٜل تكًٌٝ اؿاد١ إىل تهٝٝف
ٜكـّ اهتؼـاّ اإلٓا٠٤ ايطبٝع١ أًٜٔا فٛا٥ـ ع١ٜٛٔ ْٚفو١ٝ باملكاك١ْ َع اإلٓا٠٤ ايِٓاع١ٝ، ٚفيو ع٢ً ايلغِ َٔ ُعٛب١ ؼـٜـ ٖقٙ 

ط. فيو، سٝح تٌتٌُ تُُِٝات اإلٓا٠٤ اييت تعتُـ ع٢ً ٤ٛٓ ايٓٗاك ع٢ً اػتٝاك ؿقٝل ٭ْٛاع ايٓٛافق ٚسذُٗا ايفٛا٥ـ بائب
ٚاػاٖٗا، نُا قـ ٜتِ ا٭ػق يف ا٫عتباك ٚها٥ٌ ايتعًٌٝ اـاكدٞ. ٚتتُٔٔ ايتطبٝكات ايفلؿ١ٜ َٔ ٖقا ايٓٛع َٔ اإلٓا٠٤ ايطبٝع١ 

. أْابٝب ١ٝ٥ٛٓجبٝت أكفف ع٢ً ايٓٛافق يتٛمٜع اإلٓا٠٤ ٚفتشات إٓا٠٤ يف أع٢ً ايوكف ٚٚدٛؿ أهكف َو١ٓٓ ْٚٛافق ع١ًٜٛ يإلٓا٠٤ ٚت
تُِِٝ ًاٌَ ٜعتُـ ع٢ً  قـ ميهٔ تُٔني ٖقٙ ايتطبٝكات يف تِاَِٝ َٛدٛؿ٠ بايفعٌ، ٚيهٓٗا تهٕٛ أنجل فاع١ًٝ عٓـَا ٜتِ ؿفٗا يف

ٚتـفل اؿلاك٠ ٚا٫هتػ٬ٍ اؾٝـ يًٛقت. عٓـَا ٜتِ تٓفٝق ٖقٙ  هطٛع اي٤ٛٔ عٝح ٜٗتِ ببعض ايعٛاٌَ َجٌ ايطاق١ ايٌُو١ٝ
تعترب ْعِ اإلٓا٠٤ ايٌُو١ٝ اهلذ١ٓٝ َٔ  %.25ايتطبٝكات بِٛك٠ ه١ًُٝ، فُٔ املُهٔ إٔ ٜتِ تكًٌٝ سذِ ايطاق١ اي٬م١َ يإلٓا٠٤ بٓوب١ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:PantheonOculus.01.jpg
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٠٤ ايـاػ١ًٝ. تكّٛ ٖقٙ ايٓعِ بتذُٝع ٤ٛٓ ايٌُى باهتؼـاّ َلاٜا عانو١ َتشلن١ يف اإلٓا ايطاق١ ايٌُو١ٝ اإلهاب١ٝ هبٌ اهتػ٬ٍ
ٓا٠٤ ايعاؿ١ٜ. ٚيف ايتطبٝكات اييت ٜتِ يٓكٌ اي٤ٛٔ إىل ؿاػٌ املب٢ٓ ينٜاؿ٠ اإل أيٝافًا ١ٝ٥ٛٓ تبعًا ؿلن١ ايٌُى، نُا تتُٔٔ

تعترب  % َٔ ٤ٛٓ ايٌُى املباًل ايقٟ ٜتِ اهتكباي٘.50ا٫هتعا١ْ بٗا يف املباْٞ فات ايطابل ايٛاسـ، تهٕٛ ٖقٙ ايٓعِ قاؿك٠ ع٢ً ْكٌ 
٭ًٝا٤ املأيٛف١ ك٩ٜتٗا ع٢ً طٍٛ اإلٓا٠٤ املوتُـ٠ َٔ ايٌُى اييت ٜتِ اػتناْٗا يف أثٓا٤ ايٓٗاك ٚاهتؼـاَٗا يف اإلٓا٠٤ يف ايًٌٝ َٔ ا

صعاد١ ملِـكطايطلم ٚمملات املٌا٠.
ع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ ٜتِ اهتػ٬ٍ ٤ٛٓ ايٓٗاك نإسـ٣ طلم اهتؼـاّ ٤ٛٓ ايٌُى يف تٛفري ايطاق١، ٚ 

فإْ٘ ٜتِ اؿـ َٔ ا٭عاخ اؿـٜج١ اييت ٜتِ إدلا٩ٖا، سٝح أٚٓشت بعض ايٓتا٥ر ايعهو١ٝ: فٗٓاى عـؿ َٔ ايـكاهات اييت أٚٓشت إٔ 
 َٔ ايـكاهات اييت أظٗلت إٔ ٖقٙ ايطلٜك١ يٝى هلا أٟ أثل ع٢ً َعـٍ ٖقٙ ايطلٜك١ ٜٓتر عٓٗا تٛفري يًطاق١، بٝـ إٔ ٖٓاى ايهجري

يف اؿوبإ. ٜتأثل َعـٍ  ايبٓنٜٔ اهت٬ٗى ايطاق١، بٌ ٚقـ ت٪ؿٟ أًٜٔا إىل سـٚخ فكـ يف ايطاق١، ٫ٚ هُٝا عٓـَا ٜتِ أػق اهت٬ٗى
اهت٬ٗى ايهٗلبا٤ بِٛك٠ نبري٠ بايٓاس١ٝ اؾػلاف١ٝ ٚاملٓاػ١ٝ ٚاؾٛاْب ا٫قتِاؿ١ٜ، مما ٜنٜـ َٔ ُعٛب١ اهتٓباط ْتا٥ر عا١َ َٔ 

  ؿكاهات فلؿ١ٜ.
 سلاك٠ ايٌُى

٬ٍ سلاك٠ ايٌُى يف توؼني املا٤ ٚتـف١٦ ٚتربٜـ ا٭َانٔ ٚع١ًُٝ تٛيٝـ َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ اهتؼـاّ ايتكٓٝات اييت تعتُـ ع٢ً اهتػ
 .سلاك٠

 توؼني املا٤

 40توتؼـّ ْعِ ايتوؼني اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ٤ٛٓ ايٌُى يف توؼني املا٤. ففٞ املٓؼفٔات اؾػلاف١ٝ اييت تكع )ؼت 
ؿكد١ ١ٜٛ٦َ  60يواػٔ املوتؼـّ يف املٓامٍ بـكدات سلاك٠ تلتفع إىل % َٔ املا٤ ا70إىل  60ؿكد١(، ميهٔ إٔ ٜتِ تٛفري َا ٜرتاٚغ َٔ 

ص35طبٛاهط١ ْعِ ايتوؼني اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ.
اْات املٝاٙ اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ا٭ْابٝب ٜٚعترب َٔ أنجل أْٛاع هؼ 

%( اييت توتؼـّ بِف١ عا١َ يتوؼني املا٤ يف املٓامٍ، ٚنقيو ا٭يٛاغ ايب٬هتٝه١ٝ غري 34%( ٚا٭يٛاغ املوت١ٜٛ املِكٛي١ )44املفلغ١ )
، نإ إمجايٞ هع١ ْعِ توؼني املا٤ 2007بايٓوب١ يعاّ  %( اييت توتؼـّ بِف١ ك٥ٝو١ٝ يف تـف١٦ َٝاٙ محاَات ايوباس21.١املِكٛي١ )

  .دٝذا ٚات 154اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ سٛايٞ 
 ايتـف١٦ ٚايتربٜـ ٚايت١ٜٛٗ

 
، ٚتوتؼـّ يتؼنٜٔ اؿلاك٠ املٛمس١ٝ ٭غلاض ايتـف١٦ ٚتوؼني 1939، بين يف عاّ 1#ايٌُو١ٝ  َعٗـ َاهاتٌٛهتى يًتهٓٛيٛدٝا

 املا٤ ع٢ً َـاك ايو١ٓ.
نْٛتًٕٝٛ دٍٛ( َٔ ايطاق١ املوتؼـ١َ يف  4.65% )30َلٜه١ٝ، ؼتٌ ْعِ ايتـف١٦ ٚايتربٜـ ٚايتهٝٝف ْوب١ يف اي٫ٜٛات املتشـ٠ ا٭

ْعِ ايتـف١٦  ميهٔ اهتؼـاّ تكٓٝات  نْٛتًٕٝٛ دٍٛ( َٔ ايطاق١ املوتؼـ١َ يف املباْٞ ايوه١ٝٓ. 10.1% )50أَانٔ ايعٌُ ٚسٛايٞ 
 اييت تعتُـ ع٢ً ايطاق١ ايٌُو١ٝ يتعٜٛض قـك َٔ ٖقٙ ايطاق١. ٚايتربٜـ ٚايت١ٜٛٗ

إفا نٓا نّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ  ايٌُى اؿلاك٠ املٓبعج١ َٔ –ُٜكِـ بايهت١ً اؿلاك١ٜ أ١ٜ َاؿ٠ ميهٔ اهتؼـاَٗا يتؼنٜٔ اؿلاك٠ 
. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايتاكى١ٝ، يكـ مت اهتؼـاّ ٖقٙ املٛاؿ يف املٓاطل فات املٓاؾ ٚاملا٤ ٚا٭مسٓت بايقنل. ٚتٌتٌُ ٖقٙ املٛاؿ ع٢ً اؿذاك٠

اؾاف أٚ املٓاؾ املعتـٍ ايـاف٧ ي٬ستفاظ بربٚؿ٠ املباْٞ يف فرتات ايٓٗاك عٔ طلٜل اَتِاْ ايطاق١ ايٌُو١ٝ يف أثٓا٤ ايٓٗاك ٚإط٬م 
ملؼن١ْ يف ا٭دٛا٤ ايباكؿ٠ يف فرتات ايًٌٝ. ع٢ً أ١ٜ ساٍ، ميهٔ اهتؼـاّ ٖقٙ املٛاؿ أًٜٔا يف املٓاطل ايباكؿ٠ بٌهٌ َتٛهط اؿلاك٠ ا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-35
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA#%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flipped_MIT_Solar_One_house.png
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ي٬ستفاظ بايـف٤ فٝٗا. ٜٚتٛقف سذِ َٚهإ اـاَات املوتؼـ١َ يف ؽنٜٔ سلاك٠ ايٌُى ع٢ً عـ٠ عٛاٌَ، َجٌ ايعلٚف املٓاػ١ٝ 
عٌ. ٚعٓـَا ٜتِ تُٔني ٖقٙ املٛاؿ يف ايتُُِٝات، تعٌُ ايهت١ً اؿلاك١ٜ ع٢ً اؿفاظ ع٢ً ؿكد١ سلاك٠ ٚاإلٓا٠٤ يف فرتات ايٓٗاك ٚاي

تعترب املـػ١ٓ اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ )أٚ املـػ١ٓ  املهإ يف َـ٣ َٓاهب ٚتكًٌ َٔ اؿاد١ إىل ٚها٥ٌ إٓاف١ٝ يًتـف١٦ أٚ ايتربٜـ.
١ٜٛ اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ايوًب١ٝ ٚاييت تتأيف َٔ عُٛؿ كأهٞ َتٌِ بـاػٌ املب٢ٓ اؿلاك١ٜ، يف ٖقا ايوٝام( إسـ٣ ْعِ ايتٗ

ٜلتفع  تٝاك ٖٛا٤ ُاعـ ٚػاكد٘. فعٓـَا تلتفع ؿكد١ سلاك٠ املـػ١ٓ، فإٕ اهلٛا٤ املٛدٛؿ ؿاػٌ املب٢ٓ ٜتِ توؼٝٓ٘ يقيو ٜٓتر عٓ٘
١ عٔ طلٜل اهتؼـاّ َٛاؿ فات نت١ً سلاك١ٜ ٚأهطض َِكٛي١ بطلٜك١ ٭ع٢ً ٚوٌ قً٘ ٖٛا٤ باكؿ. ميهٔ إٔ ٜتِ ؼوني ْتا٥ر املـػٓ

 ؼانٞ نٝف١ٝ عٌُ ايِٛب اينداد١ٝ.

بايطاق١ ايٌُو١ٝ. فعٓـَا متت  نٛه١ًٝ يًتشهِ يف ْعِ ايتـف١٦ ٚايتربٜـ اييت تعٌُ ايٓف١ٝٔ مت اهتؼـاّ ايٓباتات ٚا٭ًذاك
مكاع١ ٖقٙ ايٓباتات ع٢ً ايٓاس١ٝ اؾٓٛب١ٝ َٔ أسـ املباْٞ، قاَت أٚكاقٗا بتٛفري ايعٌ يًُهإ يف أثٓا٤ فٌِ ايِٝف، بُٝٓا مسشت 

إىل  1/3ْٚعلًا ٭ٕ ا٭ًذاك غري املٛكق١ تكّٛ عذب َٔ  .ايٌتا٤ ا٭غِإ غري املٛكق١ ي٤ٛٔ ايٌُى بايـػٍٛ يف املب٢ٓ يف أثٓا٤ فٌِ
اإلًعاعات ايٌُو١ٝ ايواقط١، فٗٓاى تٛامٕ بني فٛا٥ـ ايعٌ يف فٌِ ايِٝف ٚايطلف املٓاظل ي٘ ٚاملتُجٌ يف ا٫فتكاك إىل ايتـف١٦  1/2

ـ فٝ٘ ؿكدات ايتـف١٦ بِٛك٠ ًَشٛظ١، ٫ ٜٓبػٞ إٔ تتِ مكاع١ ا٭ًذاك ايٓف١ٝٔ ع٢ً ٚبايٓوب١ يًُٓاؾ ايقٟ تنٜ يف فٌِ ايٌتا٤.
ايٓاس١ٝ اؾٓٛب١ٝ َٔ املب٢ٓ ٭ْٗا هت٪ثل ع٢ً ايطاق١ ايٌُو١ٝ املتاس١ يف فٌِ ايٌتا٤. ع٢ً أ١ٜ ساٍ، متهٔ مكاع١ َجٌ ٖقٙ ا٭ًذاك 

ؿٕٚ ايتأثري بٌهٌ ًَشٛظ ع٢ً ايطاق١ ايٌُو١ٝ اييت  ايِٝف يف فٌِ ع٢ً ايٓاسٝتني ايٌلق١ٝ ٚايػلب١ٝ َٔ املب٢ٓ يتٛفري قـك َٔ ايعٌ
  ٜتِ اؿٍِٛ عًٝٗا يف فٌِ ايٌتا٤.

 َعاؾ١ املا٤

 
 تطبٝل تهٓٛيٛدٝا تطٗري املا٤ بايطاق١ ايٌُو١ٝ يف إْـْٚٝوٝا

ُاؿًا يًٌلب. ٚأٍٚ َٔ اهتؼـّ ٖقا ا٭هًٛب عًُا٤ ايهُٝٝا٤  ٚاملا٤ َتٛهط املًٛس١ ايٌُوٞ ؾعٌ املا٤ املاحلُٜوتؼـّ ايتكطري 
يف َـ١ٜٓ "٫ي  1872لٚع تكطري مشوٞ ٓؼِ يف عاّ ٖقا ٚقـ مت تأهٝى أٍٚ ٌَ ايعلب يف ايكلٕ ايواؿي عٌل.

َرت  4.700ٜٚوتطٝع املِٓع، ايقٟ تبًؼ َواس١ َٓطك١ ػُٝع ايطاق١ ايٌُو١ٝ املٛدٛؿ٠ ب٘  املتؼ١ِِ يف ايتعـٜٔ. ايت١ًٌٝٝ هايٝٓاي"
ايٌُوٞ  ايتكطري َٚٔ أْٛاع ايتُُِٝات ايفلؿ١ٜ ٭دٗن٠ عاًَا. 40َٔ املا٤ ايٓكٞ ًَٜٛٝا ملـ٠  يٝرت 22.700ع، إْتاز َا ٌِٜ إىل َلب

 ا٭دٗن٠ فات ايوطض املٓشـك املفلؿ ٚاملنؿٚز )اييت تٌب٘ ايِٛب١ اينداد١ٝ( ٚا٭دٗن٠ ايلأه١ٝ ٚاملؼلٚط١ٝ ٚفات ا٭يٛاغ املا١ُ ايعهو١ٝ
وطض املٓشـك املنؿٚز َٚتعـؿ٠ ايتأثري. َٚٔ املُهٔ إٔ تعٌُ ٖقٙ ا٭دٗن٠ يف ٚٓع ٌْط أٚغري ٌْط أٚ كتًط. ٚتُعـ أدٗن٠ ايتكطري فات اي

ا٭قٌ تهًف١ ٚميهٔ اهتؼـاَٗا يف ا٭غلاض املٓني١ٝ، بُٝٓا تُوتؼـّ ا٭دٗن٠ َتعـؿ٠ ايتأثري يف ايتطبٝكات ٚاهع١ ايٓطام. 
مم٠٤ًٛ باملا٤  فجا٫ت ايبٛيٞ إٜجًٝنيتري ا٤ باهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ع٢ً تعلٜض مدادات ب٬هتٝه١ٝ َٔامل ع١ًُٝ تطٗري تعتُـ

هاعات نشـ أؿ٢ْ إىل  6ٚؽتًف َـ٠ تعلٜٔٗا يًٌُى سوب ساي١ اؾٛ، ٚترتاٚغ َٔ  اؾاكٟ تطٗريٙ ي٤ٛٔ ايٌُى يعـ٠ هاعات.
بايكٝاّ بع١ًُٝ تطٗري املا٤ باهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ نأهًٛب بوٝط  َٓع١ُ ايِش١ ايعامل١ٝ ٚتِٓض َٜٛني يف أهٛأ ايعلٚف اؾ١ٜٛ.

ٕ أنجل َٔ ًَْٝٛٞ ًؼّ يف ايب٬ؿ ايٓا١َٝ ٜوتؼـَٕٛ ع١ًُٝ تطٗري َٚٔ اؾـٜل بايقنل أ ملعاؾ١ املا٤ يف املٓامٍ ٚايتؼنٜٔ اٯَٔ هلا.
 املا٤ باهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ملعاؾ١ َا٤ ايٌلب ايعاؿ١ٜ املوتؼـ١َ ًَٜٛٝا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Indonesia-sodis-gross.jpg
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 قط١ َعاؾ١ َا٤ ايِلف ايِشٞ تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ع٢ً ْطام ُػري

ؿٕٚ اهتؼـاّ َٛاؿ نُٝٝا١ٝ٥ أٚ ايهٗلبا٤. َٚٔ املُٝنات  ا٤ ايِلفَ ميهٔ اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ َع بلى املا٤ ايلانـ ملعاؾ١
  يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ اي٥ٛٔٞ. ثاْٞ أنوٝـ ايهلبٕٛ تُٓٛ يف َجٌ ٖقٙ ايربى ٚتوتًٗو ايطشايب ايب١ٝ٦ٝ ا٭ػل٣ هلقا ا٭هًٛب إٔ

ٚيهٔ تهايٝف ٖقٙ . ملًٛخ بٛاهط١ ايتشًٌ اي٥ٛٔٞع٠ٚ٬ ع٢ً فيو، ٜتِ اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ أًٜٔا يف إماي١ ايوُّٛ َٔ املا٤ ا
 ايع١ًُٝ قٌ ْكاَ ٚدـٍ.

 ايطٗٛ بايطاق١ ايٌُو١ٝ

 
 ُٛك٠ يًفلٕ ايٌُوٞ

. ٚتٓكوِ أْٛاع٘ إىل ث٬خ ف٦ات: ُٓاؿٜل ؼبى بورت٠ٚاي إٕ ايطباؾ ايٌُوٞ دٗام ٜوتؼـّ ٤ٛٓ ايٌُى يف ايطٗٛ ٚايتذفٝف
ٚمت  –ٚأبوط ا٭ْٛاع ٖٛ ايِٓاؿٜل اؿابو١ يًشلاك٠  اؿلاك٠ َٚٛاقـ َهجفات َٓش١ٝٓ )باكاب٫ٛنى( َٚٛاقـ َوطش١ ع٢ً ًهٌ أيٛاغ.

ٚتتهٕٛ ُٓاؿٜل ايطٗٛ اؿابو١ يًشلاك٠ بٌهٌ أهاهٞ َٔ ٚعا٤ َعنٍٚ  .1767يف عاّ  "ٖٛكاي ؿٟ هٛهري" إٌْا٤ أٍٚ دٗام بٛاهط١
اؾ١ٜٛ ايو١٦ٝ؛ سٝح تلتفع ؿكد١ سلاكت٘ بٌهٌ نبري يتٌِ إىل َا ٜرتاٚغ بني ٚغطا٤ ًفاف. ٚميهٔ اهتؼـاَ٘ بٌهٌ فعاٍ يف ايعلٚف 

، أَا بايٓوب١ ملٛاقـ ايطٗٛ املوطش١ ع٢ً ًهٌ أيٛاغ، فإْٗا تتهٕٛ َٔ يٛغ عانى يتٛدٝ٘ أًع١ ايٌُى إىل  ؿكد١ ١ٜٛ٦َ. 150ٚ 90
اييت تٌِ إيٝٗا ُٓاؿٜل ايطٗٛ اؿابو١ يًشلاك٠. أَا  ايٛعا٤ املعنٍٚ، ٜٚٓتر عٓٗا ؿكد١ سلاك٠ َلتفع١ تٌِ إىل ؿكدات ٌَاب١ٗ يتًو

( اييت تعٌُ Fresnelاملٛاقـ املهجفات املٓش١ٝٓ )باكاب٫ٛنى(، فٝشتٟٛ ع٢ً أؿٚات فات أًهاٍ ٖٓـه١ٝ عـٜـ٠ )طبل ٚٚعا٤ َٚلاٜا 
ؿكد١ ١ٜٛ٦َ  315ع٢ً ػُٝع أًع١ ايٌُى ٚتلنٝنٖا ع٢ً ٚعا٤ ايطٗٛ. ٜٚٓتر عٔ ٖقا ايٓٛع َٔ املٛاقـ ؿكد١ سلاك٠ َلتفع١ تٌِ إىل 

أَا بايٓوب١  ٚأنجل، ٚيهٓٗا ؼتاز إىل ٤ٛٓ َباًل يهٞ تعٌُ بٌهٌ هًِٝ ٚهب إٔ ٜتِ تػٝري ٚٓعٗا عٝح تهٕٛ َٛاد١ٗ يًٌُى.
، اهلٓـ يف أٚكٚفٌٝ يًطاق١ ايٌُو١ٝ، فٗٛ عباك٠ عٔ ٚه١ًٝ يرتنٝن أًع١ ايٌُى مت اهتؼـاَٗا يف املطبؽ ايٌُوٞ يفيًٛعا٤ اجملُع 

ع٢ً ايوطض ايـاػًٞ يًهل٠، ٖٚٓاى ْعاّ ؼهِ سٝح مت اهتؼـاّ عانى نلٟٚ ايٌهٌ ثابت ٜلنن اي٤ٛٔ ع٢ً طٍٛ ػط عُٛؿٟ 
 150بايهُبٝٛتل ٜعٌُ ع٢ً ؼلٜو ٚعا٤ ا٫هتكباٍ يٝتكاطع َع ٖقا اـط. ٜٚٓتر ايبؼاك يف ٚعا٤ ا٫هتكباٍ بـكدات سلاك٠ تٌِ إىل 

، ٚايقٟ 1986" باػرتاع عانى يف عاّ ٚيفذاْر ههٝفًلقاّ " ؿكد١ ١ٜٛ٦َ ثِ ُٜوتؼـّ بعـ فيو يف عًُٝات ايتوؼني يف ايطٗٛ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Depuradora_de_Lluc.JPG
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:FOUR_SOLAIRE_SUN_OVEN_HORNO_SOLAR.JPG
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يطاق١ ايٌُو١ٝ. ٜٚتهٕٛ عانى "ههٝفًل" َٔ طبل فٟ قطع َهاف٧ َٚلٕ هُع بني ُفات ُٜوتؼـّ يف ايعـٜـ َٔ املطابؽ اييت تعٌُ با
ايٛعا٤ ٚأدٗن٠ ايرتنٝن ايربد١ٝ. ٜٚوتؼـّ ايتعكب ايكطيب ملتابع١ اؿلن١ اي١َٝٛٝ يًٌُى ٜٚتِ تعـٌٜ ما١ٜٚ امٓا٤ ايعانى تبعًا 

 450ٔ إٔ تلتفع ؿكد١ سلاك٠ ٖقا ايعانى يتٌِ إىل َا ٜرتاٚغ بني ٫ػت٬ف املٛاهِ ٚايفٍِٛ ٚٚفكًا ينا١ٜٚ هكٛط ٤ٛٓ ايٌُى. َٔ املُه
َـ١ٜٓ  ٜٚٛدـ أنرب عانى "ههٝفًل" يف ايعامل يف ؿكد١ ١ٜٛ٦َ نُا إٔ هلا ْكط١ ب٪ك١ٜ ثابت١ ٚاييت توٌٗ َٔ ع١ًُٝ ايطٗٛ. 650ٚ

دٗام  2.000، نإ قـ مت إٌْا٤ َا ٜنٜـ عٔ 2008ٚيف عاّ  ٚدب١ يف ايّٝٛ. 35.000يف اهلٓـ، ٜٚوتطٝع طٗٛ َا ٜنٜـ عٔ  "كاداهتإ"
  طٗٛ "ههٝفًل" ٓؼِ يف نٌ أما٤ ايعامل.

 املتطًبات اؿلاك١ٜ

هٌ قطع َهاف٧ ٚايٛعا٤ ٚايعانى "ههٝفًل"، َٔ املُهٔ إٔ إٕ ٚها٥ٌ تلنٝن ايطاق١ ايٌُو١ٝ، َجٌ ٚسـ٠ ايتذُٝع ايٌُوٞ ع٢ً ً
يف ًٝٓاْـٚ  ٌَلٚع ايطاق١ ايٌُو١ٝ املتها١ًَ تٛفل َعاؾ١ سلاك١ٜ يٮغلاض ايِٓاع١ٝ ٚايتذاك١ٜ. ٚقـ نإ أٍٚ ْعاّ ػاكٟ ٖٛ

ٚسـ٠ ػُٝع مشوٞ ع٢ً ًهٌ قطع َهاف٧، ٚاهتطاعٛا تٛفري  114، سٝح مت اهتؼـاّ اي٫ٜٛات املتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ يف ١ٜ٫ٚ دٛكدٝا يف
% َٔ َتطًبات ع١ًُٝ املعاؾ١ اؿلاك١ٜ ٚاملتطًبات ايهٗلبا١ٝ٥ َٚتطًبات تهٝٝف اهلٛا٤ ٭سـ َِاْع امل٬بى. ٖقا، ٚقـ ٚفل دٗام 50

نًٝٛ ٚات َٔ ايهٗلبا٤ باإلٓاف١ إىل طاق١ سلاك١ٜ يف ُٛك٠ غاك  400ٚاملتٌِ بايٌبه١  ايهٗلبا٤ ْتاز اؿلاك٠ أٚاهت٬ٗى ايطاق١ إل
َٔ ْاس١ٝ  ْت ي٘ ايكـك٠ ع٢ً ؽنٜٔ اؿلاك٠ ملـ٠ هاع١ ٚاسـ٠ نشـ أق٢ِ.نًٝٛ ٚات، نُا نا 468نًٝٛ ٚات َٚٝاٙ َربؿ٠ قـكٖا  401قـكٙ 

ايربى . ٚتُوتؼـّ ٖقٙ ع١ًُٝ ايتبؼل أػل٣، فإٕ بلى ايتبؼري عباك٠ عٔ بلى ٓش١ً تعٌُ ع٢ً تلنٝن املٛاؿ ايًِب١ املقاب١ ػ٬ٍ
يًشٍِٛ ع٢ً املًض َٔ َا٤ ايبشل، ُٜٚعـ فيو َٔ أقـّ ا٫هتؼـاَات يًطاق١ ايٌُو١ٝ. أَا ا٫هتؼـاَات اؿـٜج١ هلا، فتتُجٌ يف مٜاؿ٠ 

تعٌُ أسباٍ ايػوٌٝ ٚاملٓاًل  تلنٝن احملايٌٝ املًش١ٝ املوتؼـ١َ يف ع١ًُٝ ايتعـٜٔ بايرتًٝض ٚإماي١ املٛاؿ ايًِب١ املقاب١ َٔ ا٭غل٠.
. ٚيف عـؿ ايػام اؿٟٝٛ ملتٓك١ً ٚاؿٛاٌَ ع٢ً ػفٝف امل٬بى َٔ ػ٬ٍ ايتبؼري بٛاهط١ ايلٜاغ ٤ٛٓٚ ايٌُى ؿٕٚ اهت٬ٗى ايهٗلبا٤ أٚا

إٕ سٛا٥ط ايتذُٝع با٫كتٌاغ غري املِكٛي١ عباك٠ عٔ  ض ايكٛاْني اييت ؼُٞ سل ػفٝف امل٬بى.َٔ اي٫ٜٛات ا٭َلٜه١ٝ، ٖٓاى بع
سٛا٥ط َجكب١ تٛاد٘ ايٌُى ٚتُوتؼـّ يف توؼني اهلٛا٤ املوتؼـّ يف ايت١ٜٛٗ َوبكًا. َٚٔ املُهٔ إٔ تلفع ٖقٙ اؿٛا٥ط َٔ ؿكد١ سلاك٠ 

َٚٔ اؾـٜل بايقنل إٔ  ؿكد١ ١ٜٛ٦َ. 60ٚ ١45 سلاك٠ اهلٛا٤ اـاكز إىل َا ٜرتاٚغ بني ؿكد١ ١ٜٛ٦َ بُٝٓا تلفع ؿكد 22اهلٛا٤ ايـاػٌ إىل 
ه١ٓ( ػعًٗا بـ٬ًٜ َ٪ثلًا ع٢ً ايتهًف١ بٌهٌ أنرب َٔ ْعِ ايتذُٝع  12إىل  3ايفرت٠ ايكِري٠ يعٌُ سٛا٥ط ايتذُٝع با٫كتٌاغ )َٔ 

يف نٌ أما٤ ايعامل،  َرت َلبع 35.000ًَشل بٗا َواس١ يًُذُع تبًؼ ْعاّ  80، نإ قـ مت تلنٝب أنجل َٔ 2003املِكٛي١. ٚيف عاّ 
َرت َلبع  1.300سبٛب ايك٠ٛٗ، ٚسا٥ط ػُٝع تبًؼ َواست٘  نٛهتاكٜهايتذفٝف َرت َلبع يف 860َٓٗا سا٥ط ػُٝع تبًؼ َواست٘ 

 يف اهلٓـ يتذفٝف ْبات ايكطٝف١. نٛميباتٛك يف

 
 تٛيٝـ ايهٗلبا٤

 
 ُٛك٠ يًُشط١ ايٌُو١ٝ يتٛيٝـ ايهٗلبا٤ َٔ هإ بلْاؿٜٓٛ نْٛيت، نايٝفٛكْٝا.

( CSP( ٚع١ًُٝ تلنٝن ايطاق١ ايٌُو١ٝ )PVميهٔ ؼٌٜٛ ٤ٛٓ ايٌُى املباًل إىل نٗلبا٤ باهتؼـاّ ق٫ٛت فٛيت١ٝ٥ٛٓٛ )
ايتذلٜب١ٝ ا٭ػل٣. ٚتُوتؼـّ احمل٫ٛت ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ بٌهٌ أهاهٞ إلَـاؿ ا٭دٗن٠ ايِػري٠ ٚاملتٛهط١ ٚايعـٜـ َٔ ا٭هايٝب 

ٛاهط١ ػ١ًٝ مشو١ٝ ٚاسـ٠ إىل املٓامٍ اييت ٫ ؼتٟٛ ع٢ً ًبه١ نٗلبا٤ ٚاييت اييت ٜتِ تٌػًٝٗا ب اٯي١ اؿاهب١ بايهٗلبا٤، بـ٤ًا َٔ
قطات تلنٝن  ع٢ً ْطام ٚاهع بٛاهط١ تٛيٝـ ايهٗلبا٤ ٜتِ إَـاؿٖا بايهٗلبا٤ بٛاهط١ فُٛع١ َٔ اـ٬ٜا ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ. ٚنإ ٜتِ

يٝـ ايطاق١ ْعِ تٛ اييت تٓتر ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايهٗلبا٤ َجٌ ؾٗـ١ٜاملِفٛفات اي١ٝ٥ٛٔ ا ، ٚيهٔ اٯٕ أُبشت قطاتا٭ًع١ ايٌُو١ٝ
ن٬كى  املٛدٛؿ٠ يف َٝذاٚاط 14أُبشت قط١ ايطاق١ اييت تٓتر ايهٗلبا٤ بكـك٠  2007أنجل ًٝٛعًا. ٚيف عاّ  ايٌُو١ٝ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ivanpah_SEGS_(2).JPG
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أٚٓض مستني ع٢ً ا٫ػاٙ مٛ  إهباْٝا َٝذاٚاط يف بٝٓٝهواَا يف 20، ٚنقيو احملط١ اييت تعٌُ بكـك٠ ْٝفاؿا يف ناْٚيت
  .ٚأٚكٚبا اي٫ٜٛات املتشـ٠ ع٬ُق١ يف قطات طاق١ مشو١ٝ دٗـ١ٜ إٌْا٤

بٌهٌ دن٥ٞ. ٜٚتِ عاؿ٠ً  طاق١ كو١ٝ ٚنُِـك طاق١ َتذـؿ، تتطًب ايطاق١ ايٌُو١ٝ َِـكا ؿاعُا، ٚايقٟ ميهٔ إٔ ٜتُجٌ يف
اييت ٜتِ ؽنٜٓٗا عٔ طلٜل ائؽ. ٜٚكّٛ  طاق١ نٗلَٚا١ٝ٥ ، ٚيهٔ ا٭دٗن٠ عاؿ٠ً َا توتؼـّايبطاكٜات اؿٍِٛ ع٢ً ٖقا ايـعِ َٔ

باػتباك قط١ طاق١ افرتا١ٝٓ َت١ًِ بٓعاّ يتؼنٜٔ ايطاق١، سٝح ميهٔ  داَع١ ناهٌ َعٗـ تهٓٛيٛدٝا تٛيٝـ ايطاق١ ايٌُو١ٝ يف
اييت ٜتِ ؽنٜٓٗا عٔ طلٜل ائؽ،  ٚايطاق١ ايهٗلَٚا١ٝ٥ ايػام ايعٟٔٛ طاق١ ايلٜاسأٚ أٚ ايطاق١ ايٌُو١ٝ تٛيٝـ ايطاق١ َٔ

  يتٛفري طاق١ ناف١ٝ ي٬هتؼـاّ بٌهٌ َوتُل؛ عٝح ٜعتُـ املٌلٚع ع٢ً َِاؿك َتذـؿ٠ فكط.
 اهتؼـاَات ايطاق١ ايٌُو١ٝ

( تعٌُ ع٢ً ػُٝع ٚؽنٜٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ. َرت 2ٚ 1اٙ املاؿ١ )غايبًا َا ٜرتاٚغ عُكٗا بني ٖٞ بلن١ َٔ املٝ ايربن١ ايٌُو١ٝ إٕ
تلتفع فٝٗا  اجملل ٠ يفبعـ إٔ قلأ تكاكٜل سٍٛ عري 1948ٚنإ أٍٚ َٔ طلغ فهل٠ ايربى ايٌُو١ٝ ايـنتٛك "كٚؿٚيف بًٛى" يف عاّ 
تٝاكات اؿٌُ  ، ٚاييت أؿت إىل مٜاؿ٠ ايهجاف١ َٚٓعايبشري٠ ؿكد١ اؿلاك٠ نًُا اػٗٓا إىل ا٭عُام. ْتر فيو عٔ ا٭٬َغ املٛدٛؿ٠ يف َا٤

ناْت ٖقٙ ايربن١ تتهٕٛ َٔ طبكات َٔ  َـ١ٜٓ ايكـي. ع٢ً ًاط٧ ايبشل املٝت بايكلب َٔ 1958عٌُ منٛفز أٚيٞ يف عاّ . ٚمت اؿلاكٟ
يف ا٭هفٌ. ٚناْت ٖقٙ ايربن١ ايٌُو١ٝ تتوِ  ًَشٞ قٟٛ ٍاملٝاٙ تتـكز ؿكد١ ًَٛستٗا َٔ قًٍٛ ًَشٞ ٓعٝف يف ا٭ع٢ً إىل قًٛ

ب١ ؿكد١ ١ٜٛ٦َ نُا تتُتع بايكـك٠ ع٢ً تٛيٝـ ايهٗلبا٤ َٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بٓو 90بإَها١ْٝ كفع ؿكد١ سلاك٠ طبكاتٗا ايوف١ًٝ إىل 
أٚ ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ بتشٌٜٛ ايفلم يف ؿكد١ اؿلاك٠ بني املٛاؿ املؼتًف١ إىل تٝاك نٗلبٞ. يف  ايهٗلبا١ٝ٥ اؿلاك١ٜ %. تكّٛ ا٭دٗن2٠

ثِ   ايبـا١ٜ، مت اهتؼـاّ ٖقا ا٭هًٛب يتؼنٜٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بٛاهط١ أسـ كٚاؿ ٖقٙ ايِٓاع١ "َٛتٌٛت" يف ايكلٕ ايتاهع عٌل،
٭دٗن٠ ايهٗلبا١ٝ٥ اؿلاك١ٜ إىل ايعٗٛك يف ا٫ؼاؿ ايوٛفٝٝيت ػ٬ٍ ث٬ثٝٓٝات ايكلٕ ايعٌلٜٔ. ٚؼت إًلاف ايعامل عاؿت ا

" مت اهتؼـاّ ْعاّ تلنٝن يتٛيٝـ ايهٗلبا٤ باهتؼـاّ ا٭دٗن٠ ايهٗلبا١ٝ٥ اؿلاك١ٜ يتٛيٝـ طاق١ إلؿاك٠ قلى أبلاّ يٛفايوٛفٝٝيت "
 بعـ فيو، مت اهتؼـاّ َٛيـات ايهٗلبا٤ اؿلاك١ٜ يف بلْاَر ايفٔا٤ ا٭َلٜهٞ نأهًٛب يتشٌٜٛ ايطاق١ إلَـاؿ َُٗات سِإ. 1قـكت٘ 

اٍ ع٢ً ٚفاٜهٝٓر. ٚعًُت ا٭عاخ اـا١ُ يف ٖقا اجمل ٚدايًٝٝٛ فٔا١ٝ٥ ملوافات بعٝـ٠ مبا ًٜنَٗا َٔ طاق١، َجٌ َُٗات ناهٝين
نُا ميهٔ تٛيٝـ ايطاق١ ايهٗلبا١ٝ٥ َٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٚفيو باهتؼـاّ ْعاّ  %.20-15% إىل 8-7مٜاؿ٠ نفا٠٤ ٖقٙ ا٭دٗن٠ َٔ 

امللاٜا اـاْ ٚايقٟ اهتؼـّ يف إهباْٝا يتٛيٝـ ايهٗلبا٤ ٚفيو باهتؼـاّ ق٠ٛ اًع١ ايٌُى ع٢ً تبؼري املٝاٙ ٚا٫هتفاؿ٠ َٔ ايبؼاك 
 ايهٗلبا٥ٞ.بتٛيٝـ ايتٝاك 

 ايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ايٌُو١ٝ

إٕ ايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ايٌُو١ٝ توتؼـّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ إلْتاز تفاع٬ت نُٝٝا١ٝ٥. ٚتعترب ٖقٙ ايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ َِـكًا 
ابٌ يًتؼنٜٔ ٚايٓكٌ. بـ٬ًٜ يًطاق١ اييت نإ َٔ املُهٔ إٔ تأتٞ َٔ َِـك آػل، َٚٔ املُهٔ إٔ ؼٍٛ ايطاق١ ايٌُو١ٝ إىل ٚقٛؿ ق

ٚميهٔ تكوِٝ ايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت تـػٌ فٝٗا ايطاق١ ايٌُو١ٝ إىل تفاع٬ت نُٝٝا١ٝ٥ سلاك١ٜ ٚتفاع٬ت نُٝٝا١ٝ٥ 
َٔ أِٖ اجملا٫ت املتعًك١ بايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ايٌُو١ٝ َٓق هبعٝٓٝات ايكلٕ ايعٌلٜٔ.  إْتاز اهلٝـكٚدني تُعـ تكٓٝات ١ٝ٥ٛٓ.

يتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚبعٝـًا عٔ ايتشًٌٝ ايهٗلبا٥ٞ ايٓاتر عٔ اـ٬ٜا ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ أٚ ايهُٝٝا١ٝ٥ اي١ٝ٥ٛٔ، مت انتٌاف ايعـٜـ َٔ ا
يف ؿكدات سلاك٠ عاي١ٝ  ٖٚٝـكٚدني أنوذني اؿلاك١ٜ أًٜٔا. ٚإسـ٣ ٖقٙ ايطلم تتُجٌ يف اهتؼـاّ أدٗن٠ ايرتنٝن يف ًطلٟ املا٤ إىل

نُا إٔ ٖٓاى أهًٛب آػل ٜوتؼـّ اؿلاك٠ ايٓاػ١ عٔ أدٗن٠ تلنٝن ايطاق١ ايٌُو١ٝ  ؿكد١ ١ٜٛ٦َ(. 2600إىل  2300دـًا )ترتاٚغ َٔ 
، مما ٜنٜـ َٔ ايٓوب١ ايه١ًٝ يًٗٝـكٚدني َكاك١ًْ بأهايٝب إعاؿ٠ ايتٌهٌٝ ايػام ايطبٝعٞ إلعاؿ٠ تٌهٌٝ ا٭غل٠ ايٓاػ١ عٔ

ٛاؿ املتفاع١ً ايـاػ١ً يف ايتفاعٌ، فإْٗا أَا بايٓوب١ يًـٚكات ايهُٝٝا١ٝ٥ اؿلاك١ٜ اييت تتوِ بتفهٝو ٚإعاؿ٠ تهٜٛٔ امل ايعاؿ١ٜ.
َعٗـ  تُعترب ٚه١ًٝ أػل٣ إلْتاز اهلٝـكٚدني. إٕ ع١ًُٝ ؼًٌٝ أنوٝـ اينْو باهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٚاييت ؼت ايتطٜٛل يف

ؿكد١  1200يف ؿكدات سلاك٠ أع٢ً َٔ  أنوٝـ اينْو َٝذا ٚات يتشًٌٝ ٚتفهٝو 1توتؼـّ فلٕ مشوٞ دٗـٙ  ٚاٜنَإ يًبشح ايعًُٞ
ص71ط١ٜٛ٦َ. ٜٚعٌُ ٖقا ايتفاعٌ ا٭ٚيٞ ع٢ً إْتاز مْو ْكٞ، ٚايقٟ ميهٓ٘ إٔ ٜتفاعٌ بعـ فيو َع املا٤ إلْتاز اهلٝـكٚدني.

تتُجٌ  
يف ٌَلٚع "ُٔ ًأٜ يًبرتٍٚ" يف اهتؼـاّ ؿكدات اؿلاك٠ ايعاي١ٝ ايٓاػ١ عٔ تلنٝن أًع١ ايٌُى َع َاؿ٠  َعاٌَ "هاْـٜا" تك١ٝٓ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-71
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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بعـ  ٚأٍٚ أنوٝـ ايهلبٕٛ. املٛدٛؿ يف اؾٛ إىل أنوذني ثاْٞ أنوٝـ ايهلبٕٛ يتشًٌٝ َلنب ايفلٜت أٚ اينكنّْٛٝٛ سفام٠ َجٌ َلنبات
إٕ اؾٗام ايهٗلبا٥ٞ  ٚٚقٛؿ ايطا٥لات. ٚاؾامٚيني املٝجاٍْٛ فيو، ميهٔ اهتؼـاّ أٍٚ أنوٝـ ايهلبٕٛ يتهٜٛٔ ايٛقٛؿ ايعاؿٟ، َجٌ

اك١ٜ ٜعٌُ احملًٍٛ املٛدٛؿ بٗا )أٚ َا وٌ َهاْ٘( نٛهط نُٝٝا٥ٞ غين بايطاق١ عٓـ إٓا٠٤ ايبطاك١ٜ. ٖٚقٙ اي٥ٛٔٞ عباك٠ عٔ بط
امللنبات ايٛهٝط١ ايػ١ٝٓ بايطاق١ ميهٔ إٔ ٜتِ ؽنٜٓٗا يهٞ تتفاعٌ بعـ فيو َع أقطاب اـ١ًٝ إلْتاز دٗـ نٗلبٞ. ٚتُعترب اـ١ًٝ 

تتهٕٛ اـ٬ٜا ايهُٝٝا١ٝ٥ ايهٗلب١ٝ اي١ٝ٥ٛٔ َٔ ًب٘ ٌَُٛ، غايبًا َا  ا٫ً ع٢ً ٖقٙ ايتك١ٝٓ.َج ثْٝٛني ايفلٜت ايهُٝٝا١ٝ٥ امله١ْٛ َٔ
ٜهٕٛ ثاْٞ أنوٝـ ايتٝتاّْٝٛ أٚ أسـ َلنبات ايتٝتاْات، َػُٛك يف قًٍٛ إيٝهرتٚيٝيت.عٓـَا ٜولٟ تٝاك نٗلبٞ ٤ٜٞٔٚ ًب٘ املٌُٛ 

١ٝ ايهٗلب١ٝ اي١ٝ٥ٛٔ: ٜتُجٌ ايٓٛع ا٭ٍٚ يف اـ٬ٜا ايهٗلب١ٝ اي١ٝ٥ٛٔ اييت ٌٜٓأ فلم دٗـ نٗلبٞ. ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ اـ٬ٜا ايهُٝٝا٥
ؼٍٛ اي٤ٛٔ إىل نٗلبا٤، بُٝٓا ٜتُجٌ ايٓٛع ايجاْٞ يف اـ٬ٜا ايهُٝٝا١ٝ٥ اي١ٝ٥ٛٔ اييت توتؼـّ اي٤ٛٔ يف إْتاز تفاع٬ت نُٝٝا١ٝ٥ 

  ايتشًٌٝ ايهٗلبٞ. َجٌ
 هٝاكات تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ

 هباقات ايوٝاكات ايعا١ًَ بايطاق١ ايٌُو١ٝ 

 
ٜٚتهٕٛ َٔ  3سٝح هتٌرتى ايوٝاكات اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ َجٌ هبام ْٛاْا ٓرٚٚكيـ ه٫ٛك تٌاي توتٔٝف أهرتايٝا هبام

 َلس١ً بـ٤ًا َٔ ؿاكٜٚٔ إىل أؿ٬ٜٜـا 60

يكـ نإ اػرتاع هٝاك٠ تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ َٔ أِٖ ا٭ٖـاف يف فاٍ اهلٓـه١ َٓق مثاْٝٓٝات ايكلٕ ايعٌلٜٔ. ٜٚكاّ َلتني 
ٓر" يًوٝاكات، ايوبام ايعاملٞ يًوٝاكات اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، سٝح تًتكٞ فلم َٔ اؾاَعات هًٜٓٛا هبام "ٚٚكيـ ه٫ٛك تٌاي

، عٓـَا مت 1987إىل أؿ٬ٜٜـ. يف عاّ  "ؿاكٜٚٔ" ٌَٝ( عرب أهرتايٝا َٔ 1.877نًَٝٛرت ) 3.021ٚامل٪هوات ٚتتٓافى ع٢ً قطع َواف١ 
، ماؿ َتٛهط 2007ٌَٝ يف ايواع١(، ٚيف عاّ  42) نًَٝٛرت يف ايواع١ 67تأهٝى ٖقا ايوبام، نإ َتٛهط هلع١ ايوٝاك٠ ايفا٥ن٠ ٜبًؼ 

فإٕ  ٌَٝ يف ايواع١(. 56.46 ايواع١ )نًَٝٛرت يف 90.87ٌَٝ/ي( 56.46نًَٝٛرت يف ايواع١ ) 90.87هلع١ ايوٝاك٠ ايفا٥ن٠ إىل 
ٌَابٗإ يًوبام ا٭ٍٚ، ٚايقٜٔ ٜعهوإ َـ٣  ٚهبام دٓٛب أفلٜكٝا يًوٝاكات ايٌُو١ٝ هبام مشاٍ أَلٜها يًوٝاكات ايٌُو١ٝ هباقٞ

 توتؼـّ أيٛاغ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٖٓاى بعض ايوٝاكات اييت ا٫ٖتُاّ ايعاملٞ بتُِِٝ ٚتطٜٛل هٝاكات تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ.
يًشٍِٛ ع٢ً املنٜـ َٔ ايطاق١، يتوتؼـَٗا ع٢ً هبٌٝ املجاٍ يتهٝٝف اهلٛا٤ ٚاؿفاظ ع٢ً دٛ َعتـٍ ؿاػٌ ايوٝاك٠، مما ٜكًٌ َٔ 

  اهت٬ٗى ايٛقٛؿ.
فلٜٔ اييت ؼتٟٛ ع٢ً ، بـأت قٛاكب املوا1995. ٚيف عاّ 1975مت إٌْا٤ أٍٚ قاكب ٜعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ يف إلًرتا يف عاّ 
ٖٛ أٍٚ قاكب  ايكاكب "نٝٓٝتٌٞ ٖٛكٟ" ، نا1996ٕأَا يف عاّ  ايًٛسات ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ يف ايعٗٛك، ٚاييت تُوتؼـّ اٯٕ بٌهٌ ًا٥ع.

و١ٝ ٖٛ أٍٚ قاكب ٜعٌُ بايطاق١ ايٌُ نامتاكإ" 21ايكاكب "ُٔ  ، بُٝٓا نإاحملٝط اهلاؿ٨ ٜعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ٜعرب
ٌُو١ٝ يف عاّ نُا أْ٘ َٔ املؼطط اإلعاك سٍٛ ايعامل باهتؼـاّ قاكب ٜعٌُ بايطاق١ اي .2007-2006يف ًتا٤  احملٝط ا٭طًٓطٞ ٜعرب
2010.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA_(%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A_%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nuna3Team.JPG
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 قاَت طا٥ل٠ ًٖٝٛي غري َنٚؿ٠ بطاقِ عٌُ بٌلٟ ٚتعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ بلس١ً طريإ.

أٍٚ طا٥ل٠ بايطاق١ ايٌُو١ٝ تكّٛ بلس١ً  ، ٖٚٞ طا٥ل٠ غري َنٚؿ٠ بطاقِ عٌُ بٌلٟ،"2"ُٔ كاٜن  ، تعترب1974يف عاّ 
تكّٛ بأٍٚ كس١ً باهتؼـاّ ايطاق١  " أٍٚ طا٥ل٠ه٫ٛك كاٜنكتعترب " ،1979ٚيف ايتاهع ٚايعٌلٜٔ َٔ أبلٌٜ عاّ  طريإ.

ٚيف عاّ  َرت(. 12قـّ ) 40*ّ( 12قـّ ) 40 ٌ ناٌَ ًُٚٚت إىل اكتفاعايٌُو١ٝ، َع ايتشهِ فٝٗا بٌهٌ ناٌَ ٚٚدٛؿ طاقِ عُ
تكّٛ بلس٬ت  ت طا٥ل٠ "دٛمساك أيباتلٚي" َنٚؿ٠ أسـ أْٛاع ايطا٥لات اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ" أٍٚ طا٥ل٠، نا1980ْ

قٝاّ طا٥ل٠ طا٥ل٠ "ه٫ٛك  تبع فيو هلٜعًا هابك١ َٔ ْٛعٗا بٛاهط١ طٝاك باهتؼـاّ ايطاق١ ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ فكط.
كس١ً َٔ نايٝفٛكْٝا إىل  21" بع إٜلٜو كاميْٛـ، قاّ "1990ٚيف عاّ . 1981بعبٛك ايكٓا٠ اإللًٝن١ٜ يف ًٗل ٜٛيٝٛ عاّ  تٌايٓذل"

َٔ ايتطٛكات مما أؿ٣ إىل ظٗٛك َل٠ أػل٣ طا٥لات غري َنٚؿ٠   بعـ فيو، ناكٚيٝٓا ايٌُاي١ٝ باهتؼـاّ طا٥ل٠ تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ.
ايتابع١ يٛناي١ ْاها يًفٔا٤  طا٥ل٠ باثفآٜـك بطاقِ عٌُ بٌلٟ ٚتعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ؛ سٝح تتُجٌ أٍٚ عٛؿ٠ هلقٙ ايطا٥لات يف

اييت هذًت كقًُا قٝاهًٝا يف ا٫كتفاع يف اؾٛ  ٚأُٖٗا طا٥ل٠ ًٖٝٛي ، ثِ تٛاىل بعـ فيو ايعـٜـ َٔ ايتُُِٝات ا٭ػل1997،٣عاّ 
. 2001قـّ( 864ظ96َرت ) 524ظ29قـّ( يف عاّ  96.860 )َرت 29.524بايٓوب١ يطا٥ل٠ ٫ تـفعٗا ايِٛاكٜؽ، سٝح ٌُٚ اكتفاعٗا إىل 

آػل ايطا٥لات اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ٚاييت هذًت أكقاًَا قٝاه١ٝ، ٚيكـ قاَت بتطٜٛلٖا ًلن١ "بٞ  "مٜفاٜل" ٚتُعـ ايطا٥ل٠
أَا  .2010ملـ٠ ًٗل يف اؾٛ يف عاّ  . َٚٔ املتٛقع إٔ تهٕٛ ٖٓاى كس٬ت توتُل2007هاع١ يف اؾٛ يف عاّ  54إٜ٘ إٟ"؛ سٝح طاكت ملـ٠ 

ؼٔ اهلٛا٤ املٛدٛؿ ، فٗٛ عباك٠ عٔ َٓطاؿ أهٛؿ مم٤ًٛ بٗٛا٤ عاؿٟ ٚعٓـَا تٌلم أًع١ ايٌُى ع٢ً املٓطاؿ، ٜويًُٓطاؿ ايٌُوٞ بايٓوب١
امل٤ًُٛ باهلٛا٤ ايقٟ ٜتِ توؼٝٓ٘ ُٓاعًٝا. ٚبعض املٓاطٝـ ايٌُو١ٝ  املٓطاؿ ، َجٌق٠ٛ ؿافع١ ٭ع٢ً ؿاػً٘ ٜٚتُـؿ مما ٜ٪ؿٟ إىل ٚدٛؿ

عٌُ اإلْوإ، ٚيهٔ ٜكتِل اهتؼـاَٗا ع٢ً ق٬ت ا٭ؿٚات ايرتف١ٝٗٝ ٭ٕ ْوب١ َواس١ هطشٗا إىل  تهٕٛ نبري٠ بـكد١ ناف١ٝ توُض
أَا ايوفٔ اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، فإْٗا ًهٌ َٔ أًهاٍ هفٔ ايفٔا٤ اييت ٜتِ ؿفعٗا  ٚمٕ اؿٌُ ايِايف تهٕٛ عاي١ٝ ْوبًٝا.

. ٚع٢ً ايعهى َٔ ايِٛاكٜؽ، فإٕ ايوفٔ اييت تعٌُ ايٌُى ع١ ايٓاػ١ عٔباهتؼـاّ َلاٜا كقٝك١ ي٬هتفاؿ٠ َٔ ٓػط ايطاق١ املٌ
ّ ايِٛاكٜؽ، فإٕ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ٫ ؼتاز إَـاؿٖا بايٛقٛؿ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ق٠ٛ ايـفع ٭ع٢ً ٓعٝف١ باملكاك١ْ بتًو اييت ؽ

ػـك اإلًاك٠ إىل إٔ املٓاطٝـ  .ايفٔا٤ ايوف١ٓٝ توتُل يف ايِعٛؿ طٛاٍ فرت٠ إًلام ايٌُى عًٝٗا ٚميهٔ إٔ ؼكل هلعات عاي١ٝ يف
املنٚؿ٠ مبشلى ٚاييت تٌِ ٫كتفاعات عاي١ٝ عباك٠ عٔ طا٥ل٠ غري َنٚؿ٠ بطاقِ عٌُ بٌلٟ ٚتوتُل يف ايطريإ ملـ٠ ط١ًٜٛ نُا إٔ 

. ٚعكـت قوِ ايكقف ٚػ٬ٜا مشو١ٝ فات طبك١ كقٝك١ إلَـاؿٖا بايطاق١ لفعٗاي اهلًّٝٛ ٚمْٗا أػف َٔ ٚمٕ اهلٛا٤ ٚتوتؼـّ غام
ملكا٫ٚت ايتوًٝض ا٭َلٜه١ٝ إلٌْا٤ طا٥ل٠ تٌِ ٫كتفاعات  ًلن١ "يٛنٗٝـ َاكتٔ" اتفاق١ٝ َع ٚماك٠ ايـفاع ا٭َلٜه١ٝ ايِاكٚػٞ يف
اق١ . ٚتُعترب ٖقٙ املٓاطٝـ املنٚؿ٠ مبشلى أفٌٔ َٔ ايطا٥لات اييت تعٌُ بايطْعاّ ايـفاع بايِٛاكٜؽ ايبايٝوت١ٝ عاي١ٝ يتعنٜن

ايٌُو١ٝ ْعلًا ٭ْٗا ٫ ؼتاز إىل اهتُلاك إَـاؿٖا بايطاق١ يهٞ تعٌ قًك١ يف اهلٛا٤، نُا إٔ َواس١ نبري٠ َٔ هطشٗا اـاكدٞ 
 ٜهٕٛ َعلًٓا بٌهٌ نبري يًٌُى.

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2_2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:Convert_messages&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%83%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Helios_in_flight.jpg
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 أهايٝب ؽنٜٔ ايطاق١

 
 ٚيف أثٓا٤ فرتات ايًٌٜٝٛيـ ْعاّ "ه٫ٛك تٛ" يتؼنٜٔ ايطاق١ اؿلاك١ٜ ع٢ً تٛيٝـ نٗلبا٤ أثٓا٤طكى ًَبـ بايػّٝٛ 

بايطبع، ٫ ميهٔ اؿٍِٛ ع٢ً ايطاق١ ايٌُو١ٝ ػ٬ٍ ايًٌٝ. َٚٔ ثِ، ُٜعـ ؽنٜٔ ايطاق١ أَلًا ٓلٚكًٜا ٭ٕ أْع١ُ ايطاق١ اؿـٜج١ 
  ؼتاز إىل َِـك طاق١ َتاغ طٛاٍ ايٛقت.

٠ َفٝـ٠ يٮغلاض املٓني١ٝ هٛا٤ً بٌهٌ إٕ ْعِ ايهتٌ اؿلاك١ٜ توتطٝع ؽنٜٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ يف ُٛك٠ سلاك٠ يف ؿكدات سلاك
عاي١ٝ، َجٌ املا٤  لاك١ٜ ْٛع١ٝهع١ س . ٚتوتؼـّ أدٗن٠ ؽنٜٔ اؿلاك٠ بٌهٌ عاّ املٛاؿ املتاس١ بايفعٌ فاتَـاك املٛهِ َٜٛٞ أٚ ع٢ً

ٚايرتاب ٚا٭سذاك. ٚتوتطٝع ا٭دٗن٠ دٝـ٠ ايِٓع إٔ تكًٌ تٛقعات ايطًب ايك٣ِٛ َٔ ايطاق١ ٚؼٍٛ َـ٠ ا٫هتؼـاّ إىل ا٫هتؼـاّ 
َٔ َِاؿك  ًَٚض دًٛبل ايربافني تُعـ املٛاؿ َتػري٠ ايطٛك َجٌ مشع ٚتكًٌ َٔ َتطًبات ايتوؼني ٚايتربٜـ ايه١ًٝ. غري هاعات ايقك٠ٚ يف

ايٍُٛٛ إىل ؿكدات سلاك٠ َفٝـ٠ يٮغلاض ؽنٜٔ ايطاق١ اؿلاك١ٜ أًٜٔا. ٖٚقٙ املٛاؿ تهٕٛ غري َهًف١ ٚداٖن٠ ي٬هتؼـاّ ٚميهٓٗا 
أٍٚ َٔ اهتؼـّ دٗام ؽنٜٔ سلاك٠  َاهاتٌٛهتى " يفؿٚفلؿكد١ ١ٜٛ٦َ تكلٜبًا(. ٚنإ فٓـم "ؿٚفل ٖاٚي" يف َـ١ٜٓ " 64املٓني١ٝ )

  .1948ٜعٌُ مبًض دًٛبل يف عاّ 

ميهٔ ؽنٜٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ بـكدات سلاك٠ عاي١ٝ دـًا باهتؼـاّ ا٭٬َغ املقاب١. ٚتُعـ ا٭٬َغ ٚه١ًٝ فعاي١ يًتؼنٜٔ ٭ْٗا 
يتهًف١ ٚهلا هع١ سلاك١ٜ ْٛع١ٝ عاي١ٝ ٚميهٔ إٔ ػعٌ ؿكد١ اؿلاك٠ تٌِ إىل ؿكدات َٓاهب١ يتًو اـا١ُ بأدٗن٠ ؽنٜٔ َٓؼف١ٔ ا

يف ػنإ  تلًٜٕٝٛ دٍٛ 1.44 ايطاق١ ايعاؿ١ٜ. ٚقـ اهتؼـّ ٌَلٚع "ه٫ٛك تٛ" ٖقا ا٭هًٛب يتؼنٜٔ ايطاق١، مما مسض ي٘ بتؼنٜٔ
ايبطاكٜات  َٔ املعتاؿ إٔ توتؼـّ ا٭دٗن٠ ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ غري املت١ًِ بايٌبه١ %.99بهفا٠٤ ؽنٜٔ ه١ٜٛٓ ْوبتٗا  َرت َهعب 68هعت٘ 

ٌ. ايٓك ًبه١ يتؼنٜٔ ايهٗلبا٤ اينا٥ـ٠. ٚبٛاهط١ ا٭دٗن٠ املت١ًِ بايٌبه١، ميهٔ إكهاٍ ايهٗلبا٤ اينا٥ـ٠ إىل ايكاب١ً يًٌشٔ
بٝإ به١ُٝ ايهٗلبا٤ اييت تكّٛ بتًُٛٝٗا إىل ايٌبه١. ٖٚقا ايبٝإ ٜهٕٛ َعاؿ٫ً يًهٗلبا٤ متٓض ٖقٙ ا٭دٗن٠  قٝاي ايٌبه١ ٚبلاَر

ايطاق١  إٕ اييت تٛفلٖا ايٌبه١ عٓـَا ٫ ٜوتطٝع اؾٗام تًب١ٝ ا٫ستٝادات ايهٗلبا١ٝ٥، باهتؼـاّ ايٌبه١ نٛه١ًٝ ؽنٜٔ فعاي١.
تعٌُ ع٢ً ؽنٜٔ ايطاق١ يف ُٛك٠ َا٤ ٜتِ ٓؼ٘ عٓـَا ٜهٕٛ ٖٓاى َِـك يًطاق١ َٔ  ايهٗلَٚا١ٝ٥ اييت ٜتِ ؽنٜٓٗا عٔ طلٜل ائؽ
تعاؿ٠ ايطاق١ عٓـَا تهٕٛ ٖٓاى ساد١ إىل َنٜـ َٔ ايطاق١ عٔ طلٜل ؼلٜل املا٤ ػنإ قًٌٝ ا٫كتفاع إىل ػنإ َلتفع. ٜٚتِ اه

  يتذلٟ ػ٬ٍ َٛيـ طاق١ نٗلبٞ َا٥ٞ.

 

 ايتطٜٛل ٚايتٛمٜع ٚا٫قتِاؿ

 
 َِٓع ًْٝٝى يتٛيٝـ ايهٗلبا٤ باهتػ٬ٍ ايطاق١ ايٌُو١ٝ، ٖٚٞ أنرب قط١ يًك٣ٛ ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ يف أَلٜها ايٌُاي١ٝ

، ؼٍٛ اهت٬ٗى ايطاق١ بٌهٌ ثابت َٔ اـٌب ٚايهتٌ اؿ١ٜٛٝ ايجٛك٠ ايِٓاع١ٝ ايقٟ تنأَ َع يًفشِ املتناٜـ بـ٤ًا با٫هتؼـاّ
ْٚتر ايتطٛك املبهل يتكٓٝات اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ، ٚايقٟ بـأ يف هتٝٓٝات ايكلٕ ايتاهع عٌل، عٔ تٛقع  .ايٛقٛؿ اؿفلٟ إىل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%B9%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%B9%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%B9%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Solar_two.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Giant_photovoltaic_array.jpg
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استُاي١ٝ ْـك٠ ايفشِ يف ٚقت قلٜب. َٚع فيو، فكـ أُبض تطٛك تكٓٝات اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ أبط٤ يف بـاٜات ايكلٕ ايعٌلٜٔ 
اييت سـثت يف أم١َ ايطاق١ ٚ 1973سعل اهتؼـاّ ايٓفط يف عاّ  أؿ٣ ٚيٛفلت٘ ٚكػّ مثٓ٘. ٚايبرتٍٚ ْعلًا ٫مؿٜاؿ اهتؼـاّ ايفشِ

إىل إعاؿ٠ تٓعِٝ هٝاهات اهت٬ٗى ايطاق١ سٍٛ ايعامل ٚإعاؿ٠ ا٫ٖتُاّ فـؿًا بتطٜٛل تكٓٝات اهتؼـاّ ايطاق١  1979عاّ 
ٚقـ كننت اهرتاتٝذٝات تٛمٜع ايطاق١ ع٢ً ايرباَر احملفن٠ َجٌ بلْاَر "اهتؼـاّ ايطاق١ ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ ايفٝـكايٞ"  ايٌُو١ٝ.

. نقيو، َٚٔ َعاٖل اؾٗٛؿ اييت بقيت أًٜٔا إٌْا٤ أَانٔ َٚعاٌَ ايٝابإ ٚبلْاَر "ُٔ ًأٜ" يف اي٫ٜٛات املتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ يف
؛ ايٝابإ ٚاملعلٚف١ سايًٝا باملعاٌَ ايك١َٝٛ ملِاؿك ايطاق١ املتذـؿ٠ ٚيف SERIيًبشح ايعًُٞ يف اي٫ٜٛات املتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ )َعاٌَ 

  .(ISE. مجع١ٝ فلاْٚٗٛفل ؛أملاْٝا (ٚيفَٓع١ُ تطٜٛل تهٓٛيٛدٝا ايِٓاع١ ٚايطاق١ اؾـٜـ٠)

 
 .اٯٕست٢  1976املعٌُ ايكَٛٞ يًطاق١ املتذـؿ٠، فُٛع١ َٔ أفٌٔ ا٭عاخ يهفا٤ات اـ٬ٜا ايٌُو١ٝ َٓق عاّ 

بـأت هؼاْات املا٤ ايتذاك١ٜ اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ يف ايعٗٛك يف اي٫ٜٛات املتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ يف توعٝٓٝات ايكلٕ ايتاهع 
ًٚٗـت ٖقٙ ا٭دٗن٠ اهتؼـاًَا َتناٜـًا ست٢ عٌلٜٓٝات ايكلٕ ايعٌلٜٔ، ٚيهٔ مت اهتبـاهلا بايتـكٜر بٛقٛؿ توؼني أكػّ  عٌل.

ٚنُا ٖٛ اؿاٍ بايٓوب١ يٮدٗن٠ اييت تعٌُ بايطاق١ ايفٛيت١ٝ٥ٛٓٛ، فإٕ هؼاْات املا٤ اييت تعٌُ بايطاق١  .مثًٓا ٚأنجل فاع١ًٝ
ايٌُو١ٝ دقبت ا٫ْتباٙ فـؿًا إيٝٗا ْتٝذ١ً ٭م١َ ايٓفط يف هبعٝٓٝات ايكلٕ ايعٌلٜٔ، ٚيهٔ تكًّ سذِ ٖقا ا٫ٖتُاّ يف مثاْٝٓٝات 

ٍ. ٚاهتُل تطٛك أدٗن٠ توؼني املا٤ اييت تعٌُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ بٌهٌ َطلؿ ع٢ً َـاك ايكلٕ ايعٌلٜٔ بوبب ٖبٛط أهعاك ايبرتٚ
ٚع٢ً ايلغِ َٔ عـّ ا٫ٖتُاّ بأدٗن٠ توؼني املا٤ بايطاق١ ايٌُو١ٝ  .1999% يف ايو١ٓ َٓق 20ايتوعٝٓٝات ٚأُبض َتٛهط َعـٍ ايُٓٛ 

دٝذا ٚات يف عاّ  154جلٖا ًٝٛعًا، ٚاييت ًُٚت قـكتٗا تكلٜبًا إىل بٌهٌ عاّ، فإْٗا تُعـ أنرب تكٓٝات اهتؼـاّ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٚأن
 30( إىل 2010. ايكـك٠ اإلْتاد١ٝ ايعامل١ٝ َٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ: تعـت ايكـك٠ اإلْتاد١ٝ ايعامل١ٝ َٔ ايطاق١ ايٌُو١ٝ اٯٕ )أنتٛبل 2007

 .ب َٛقع ْكٛؿ٬َٟٜني أهل٠ بايطاق١ ايٌُو١ٝ ايٓعٝف١، سو 10غٝػاٚاط أٟ َا ٜهفٞ تنٜٚـ 

 َعاٜري املٓع١ُ ايـٚي١ٝ يًتٛسٝـ ايكٝاهٞ

 يف املباْٞ سٝح ُٜكاي َـ٣ قـكت٘ ع٢ً ْكٌ ٤ٛٓ ايٌُى املباًل يـاػٌ  اينداز . ػا١ُ ظٛؿ2003٠: عاّ 9050اٜنٚ  ع١َ٬
 ٚغريٖا َٔ ايعٛاٌَ املتعًك١ مبـ٣ ُكٌ اينداز ا٭ًع١ فٛم ايبٓفوذ١ٝ املب٢ٓ َٚـ٣ دٛؿت٘ يٓكٌ ايطاق١ ايٌُو١ٝ ٚنقيو

 يٌُو١ٝ، َٚـ٣ دـ٣ٚ أدٗن٠ ايباٜلًَٖٚٝٛٝرت يًكٝاي املٝـاْٞ َكاك١ْ بايٓٛع .ػا١ُ بايطاق١ ا1990: عاّ 9059اٜنٚ  ع١َ٬
 املٓعهى َٔ ْفى ا٭دٗن٠

 ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، ؼـٜـ ٚتِٓٝف أؿٚات قٝاي اإلًعاع ايٌُوٞ ع٢ً ِْف ايهل٠ 1990: عاّ 9060اٜنٚ  ع١َ٬ .
 ٚاملباًل

 فلؿات. ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، امل1999: عاّ 9488اٜنٚ  ع١َ٬ 
 ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، طلم اػتباك أػتاّ َطاط١ٝ متت إعاؿ٠ تٌهًٝٗا ٚػتِ امللنبات 1997: عاّ  9553اٜنٚ  ع١َ٬ .

 املوتؼـ١َ يف اجملُعات )بايًػ١ اإلْهًٝن١ٜ فكط(
 اهتكباٍ . ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، ٜلدع إىل إكهاٍ اإلًعاع ايطٝفٞ ايٌُوٞ يف ظٌ ظلٚف 1992: عاّ  9845اٜنٚ  ع١َ٬

 )بايًػ١ اإلْهًٝن١ٜ فكط( 1.5: إكهاٍ ٤ٛٓ إًعاعٞ عاؿٟ َباًل ِْٚف نلٟٚ يًهت١ً اهلٛا١ٝ٥ قـكٖا  1كتًف١ ع٢ً ا٭كض، ؾن٤ 
 ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، َـ٣ دـ٣ٚ أدٗن٠ باٜلًَٖٚٝٛٝرت يًكٝاي املٝـاْٞ َكاك١ْ بايٓٛع 1993: عاّ  9846اٜنٚ  ع١َ٬ .

 املٓعهى َٔ ْفى ا٭دٗن٠

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-100
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Best_Research-Cell_Efficiencies.png
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 ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو١ٝ، َـ٣ دـ٣ٚ أدٗن٠ باٜلًَٖٚٝٛٝرت يًكٝاي املٝـاْٞ َكاك١ْ بايٓٛع 1992: عاّ  9847اٜنٚ  ١َ٬ع .
 املٓعهى َٔ ْفى ا٭دٗن٠

 أدٗن٠ —. ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو1990١ٝ: عاّ  9901: املٓع١ُ ايـٚي١ٝ يًتٛسٝـ ايكٝاهٞ / طٔ تربٜـ 9901اٜنٚ  ع١َ٬
 املٝـاْٞ، املُاكهات امل٢ُٛ بٗا ي٬هتعُاٍ )بايًػ١ اإلْهًٝن١ٜ فكط(باٜلًَٖٚٝٛٝرت يًكٝاي 

 ْعِ —.ػا١ُ بايطاق١ ايٌُو1989١ٝ: عاّ  طٔ تربٜـ 10217املٓع١ُ ايـٚي١ٝ يًتٛسٝـ ايكٝاهٞ / |10217اٜنٚ  ع١َ٬
 ؿيٌٝ اػتٝاك املٛاؿ باعتباك َعـٍ تآنٌ دن٦ٜاتٗا ايـاػ١ًٝ—توؼني املا٤


