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ــــــــــر  كـــــــــلمــــــــة الشـــــــكـ

إن الشــكر هلل رب العـــــــــامليـــــــن الـــذي خلــــق وهـــــدى ، و 

علـــــى نعـــــــــــمة الــــــــذي أنـــعمنــــا بهــــــا و وفــقنـــا فـــي إنـــجاز 

 : هــــذا البــــحث أمـــــــــا بـــــــعد 

أتــــــقدم بــــجزيــــل الشـــــكر لـــألستـــاذة الفـــــــــاضلة       

بــــوقروة مريــــــم علــــى املـــــعلومــــات التـــي قدمـــــتها لنــــا 

ـــكر كــــل  ـــحث ، كمـــا اتوجـــــه بالشــــــ خــــــالل فتــــــرة البـــ

و  ، خصص إقتصاد كميسنة الثانية ماستر تطلــــبة 

بــــــــاالضافة إلــى الطـــــــــاقم إلاداري بجــــــــــامعة عبد 

الحــــــميد بـــن بــــــــــاديس و خـــــــــــاصة قســـــــــــم العلــــــــــوم 

الاقتصـــــادية تخــــــصص إقتـــــــــــصاد كمـــــي ، و إلــــى كـــل 

 .ي حــــتى لو بكلمــــــــة طيبــــــــــــــةمن ســــاعدن

 

 

ـــة ـــ ــ ـــ ـــن ورديـــ ـــ ــــالبة مريــ ـــ ـــ  .الطــ

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ـــــداء     ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  .الاهــ

من أوقـــــدت دربــــــــي ألـــف شمـــعة و أهـــــدي ثمـــرة جهـــدي الـــــى 

أمــي " كففــت عــن عينـــي ألـــف دمعــة إلـــى الصــدر الحنــــون 

التــي تحـــدق إلـــى السمـــاء كــل صبــاح تتــلو " العزيـــزة 

 .أطــال هللا في عمــرها نجاحيو تنتظـــر . الدعـــاء

وإلــى منبـع الحنـان و العــطاء ، رمـز الصــفاء و النــقاء ،       

" بـحر الصـدق و الوفــاء إلــى من دفــع بي إلـى طريــق العــلم 

الــذي جــاهد الحياة ألجلــي و قهــر الـــظروف " أبـي العزيــز

يــمة واملــحن ليــهدي لــي بسمـــة ألامــــل  ، إلــى ألاساتــذة الكر 

التــي علمتنــي حــروف من ذهـب أكرمها هللا بمزيد من 

الــعلم ، و إلـى أساتـــذة العلوم إلاقتصاديـــــة بارك هللا فيهم 

 .عمـــال و خلقـــا

" كمــا أهــدي هذا العمــل املتواضـع إلى كل عائــــلة      

ــز علـي من و على رأسهم إلاخــوة و ألاخـــوات وإلــى أعـ" مريـــــن

، و إلى جـــــدتي أطــال هللا في عمـرها ، و " آية" قلــبي الكتكوتة 

" و " إلى من سـاعدني في إنـــجاز هذا البـــحث  عقبوبي محمد

حسيبة ، " ، باإلضـــافة إلى رفيقـــــات دربي " حراث حنان

 " خيرة ، سعدية ، ميمونة ، زهرة

 . ـــــــةـالبة مريـــن ورديـــالطــــــــ



 الفهـــــــرس

 الفهــــــــــــــــــرس
ــوع ــ ــــ  الصفحة الموضـــ

  كلمة شكر 

  اإلهداء

 10-10 مقدمة

  دراسة نظرية حول الطاقات المتجددة :الفصل األول 

ــــد  10 تمهيـ

 10 ماهية الطاقات املتجددة  :المبحث األول 

 10 مفهوم الطاقات املتجددة :المطلب األول        

 10 . مصادر الطاقات املتجددة: الثاني  المطلب       

 00 أمهية الطاقات املتجددة : المطلب الثالث       

 00 . دوافع وآثار استغالل الطاقات املتجددة : المبحث الثاني

 00 . دوافع االهتمام بالطاقة املتجددة : األولالمطلب        

 00 خصائص الطاقات املتجددة:  المطلب الثاني       

 00 آثار وانعكاسات استغالل الطاقة املتجددة: المطلب الثالث       

ــالصة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  02 خــــ

  دراسة العالقة بين الطاقات المتجددة وسعر البترول :الفصل الثاني 

ــــد  02 تمهيـ

 02 . طريقة آجنل وجراجنر :المبحث األول 



 الفهــــــرس

 

 

 02  التكامل املشرتك :المطلب األول        

 01 . مراحل طريقة آجنل وجراجنر :المطلب الثاني        

 00 وجراجنر قياس العالقة السببية باستخدام منوذج آجنل : المطلب الثالث       

 00 . دراسة التكامل املشرتك بني الطاقات املتجددة وسعر البرتول :المبحث الثاني 

 00 . البياناتوصف  :المطلب األول        

 00 اختبار استقرارية املتغريات  :المطلب الثاني        

 03 اختبار التكامل املشرتك ملتغريات الدراسة:  المطلب الثالث       

 02 اختبار السببية:  المطلب الرابع       

ـــــة   02 خــالصـــ

ــة ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــامتـــ  00-01 عامة خــ

 02-00 الحققائمة الم

 00-01 املصادر واملراجع  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قـائمـــة األشكــال والجـــداول

 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان رقم الشكل

 43 ميثل تطور أسعار البرتول والطاقات املتجددة 2-1

      

 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان رقم الجدول

 43 نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي فولر 2

 43 نتائج اختبار أفضل فرتة إبطاء للنموذج 4

 43 نتائج اختبار السببية غراجنر متغريات الدراسة 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة عـــامة

1 

 

ـــــمقد                          ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامةمــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  :ة عـ

 

 ملا يحمله من أهمية  ،يخص موضوع الطاقة باالهتمام البالغ منذ العقود املاضية    

متالك اية تتمثل في قتصادية تتمثل في تشغيل وسائل إلانتاج واملشاريع الاقتصادية و التنموية وأهمية سياسا

 .يطرة سود والهيمنة والفالن

تختال  الببر  في توزيعها ما بر  دو  الشما  املتقدمة ودو  الا واملتتبع لتوزيع مصادر الطاقة يجد ذلك       

الجنوب النامية حيث أ  جل منابع الطاقة تتمركز في دو  الجنوب مما يجعلها محط أطماع وتنافس لدو  

نوب ضه لتعميق التبعية و الاستغال  ، والجزائر ضمن هذه املنظومة حالها كحا  دو  الجالقوى البب ى وعر 

سواء منها التقليدية كالنفط والغاز أو مصادر الطاقة الطاقوية التي تمتلبها، فاعتبار مؤهالت والامكانيات

 .حو  كيفية الاستغال  الناجع لهذه الث وة كبر  مام تحدي أتضعها  ،املتجددة

تغطي ،تصاعد الحديث في آلاونة ألاتخر ة عن الامن الطاقوي وعن الطاقة املتجددة كطاقة بديلة مستمرة وقد   

باعتبارها طاقة بديلة نابعة من مصادر الطبيعية الدائمة واملستمرة  ،تعانيه الطاقة التقليدية الذيالعجز 

هذه املصادر  فإ  املالحظومن .وغر ها.....ة واملتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة املياه والبتلة الحي

مما جعل العديد من الدو  البب ى تسعى  دو  غر ها، كما أشرنا سابقا انها تتمركز أكث  في بعض الدو  

لالستثمار والشراكة معها في مصادر هذه الطاقة تخاصة ملا تحمله من تكاليف باهضة الستغاللها والاستثمار فيها 

 .صدرة منفردة عىى القيام ههاوالتي تعجز الدو  امل

جل أمن  ،ولقد اتخذت الجزائر في الاستثمار في الطاقة املتجددة كطاقة بديلة عن الطاقة الاحفورية الناضبة   

مام رها  كيفية أمما يجعلها ،تحقيق التنمية املستدامة و حفظ حق ألاجيا  القادمة في الث وات التنموية

ظل التحدي الذي يدقه نفاذ احتياطي الطاقة التقليدية وتذبذب  املتجددة في الاستغال  ألانجع ملصادر الطاقة

 .أسعار البت و 

كل هذه املؤشرات تجعل الجزائر إعادة النظر في وضع إست اتيجية فعالة الستغال  الطاقة املتجددة بطريقة 

 :  قفزة نوعية في اقتصادها،ومن هنا يمبننا ناجعة لتحقيق 

عىى هذا التساؤ  ولإلجابة ما العالقة بر  تطور أسعار البت و  وإنتاج الطاقة املتجددة؟ : يةالتال طرح إلاشكالية

 .يتم طرح ألاسئلة

 :ألاسئلة الفرعية

 ما املقصود بالطاقات املتجددة -

 ماذا نقصد باملوارد الناضبة -
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 :فرضيات الدراسة

 

 .مصادر الطاقة املتجددة،يؤدي الى تحقيق ألامن القومي متالكا  -

 .في ظل تذبذب أسعار البت و  أصبح التحو  نحو الطاقة املتجددة ضرورة حتمية -

 .هناك تأثر  عىى املدى الطويل بر  أسعار البت و  وإنتاج الطاقة املتجددة في الجزائر -

 

 :أهمية املوضوع

 

 :النقاط التالية تتضح أهمية الطاقة ومنها الطاقة املتجددة من تخال  

العالقات البيئية بر  الدو  البب ى والدو  النامية ، فإلى جانب ألاهمية البالغة  تعد الطاقة احد محددات -

فهي مصدر للنقاشات ،ملصادر الطاقة في تحريك عجلة الاقتصاد واملشاريع التنموية وعجلة الحياة ككل

 .السياسية ومؤشر للهيمنة والتفوق والنفوذ حو  من يملك ؟ ومن ال يملك؟ هذا املصدر

 .الطاقات املتجددة تمثل طاقة مستدامة وال تلحق الضرر بالبيئة إلى ذلك تعتب  باإلضافة  -

الدو   العديد من وهو ما تفطنت له ها،ومصادر  هاهمية بالغة من حيث إمكانياتأطاقة املتجددة ل كما أ  -

 بديلة للطاقة الناضبة     كطاقة الطاقة هذه بالبحث عن

 :منهج الدراسة

في وصف عالقة بر  تطور أسعار البت و  وإنتاج الطاقة  الدراسة عىى املنهج الوصفي اعتمدنا في هذه         

في دراسة  املنهج القياس ي -في تحليل النتائج متعلقة بسعر البت و  والطاقة املتجددة املنهج التحليىي –املتجددة 

 .العالقة بر  تطور أسعار البت و  وإنتاج الطاقة املتجددة

 :صعوبات الدراسة

 

 :عدة عقبات أ  عىى املستوى النظري أو عىى املستوى التطبيقي نذكر  منهاثناء إنجاز مذكرة واجهتنا أ

 .عدم دقة البيانات املتاحة باتختالفها أحيانا من مصدر إلى أتخر -

 .صعوبة الحصو  عىى البيانات الرسمية املتعلقة بموضوع البحث -

 :هيكل الدراسة

الفصل )ففي الفصل ألاو  .وذلك حسب ما تقتضيه الدراسة أساسير ، البحث الى فصلر هذا  ينقسم       

، .... أهميتها  و الطاقات املتجددة بصفة عامة، تعريفها ، تخصائها ب الخاصةهم مفاهيم أقمنا بتقديم  (النظري 

 .ةقمنا بدراسة العالقة بر  تطور أسعار البت و  وإنتاج الطاقة املتجدد(الفصل التطبيقي)ما الفصل الثاني أ



 اسة نظرية حول الطاقات المتجددةالفصل األول                                                           در

                          

 

 

 

                                   

 

 

 

 

ـــــــــــصل ألاول   دراسة نظرية حول الطاقات املتجددة: الفــــــــــــــــــــ
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ــ   ــ ــيدتـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ                               :مهـ

 

سخاص  في سقتما الحاضر، الذي يشهد تدهمرا في تددة  الوم  سيوة  لتقيو  التميو  تعتبر الطاقات امل       

سهالك  بئ س لل ا مامل السةبو  التي يببت انتشاربسبب املصاةر التيةودي  لةطاق  سغيرها من العالبيئ  

ستطمير  لتقيو  الاهداف إلانيائو  سفعال  اضرسري اأمر  أصبح إن اللجمء لةطاقات املتددة  .الطبوع 

 ةراي  نظري إلى  الفصل هذا سمن أجل ذلك ينتطرق في .ستقسين الخدمات الطاقمي  لةيماطمين،الاقتصاة

 :تم هذا الفصل إلى مبقثينحوث  .سأهيوتها ي نداح الخطط التميمي  الطاقات املتددة  مفهم  حمل 

 ماهو  الطاقات املتددة  : املبقث ألاسل 

 تغالل الطاقات املتددة  ةسافع سآثار اي: املبقث الثاني
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ـــــاملب ــ ــماهي:  ول ألا  حثـ ــ ــ ــ ــ ـــة الطاقــ ــ ـــ ــ ــ ــاملتج اتـ ــ ــ ــ ــ  .ددةــ

     

ــاملطل ــ ــ ـــ ــ  .دة ــــــــــــــاملتدات ـــــــــــــــــــمفهم  الطاق :ول ألا ب ـ

 

يماء كانت مقدسة   الطبوع ،متمفر  في ...... ن مصاةر طبوعو  ةائي  سغيرالطاقات املتددة  هي عبار  ع"          

 ".1بوئيتةمث  ايتخدامهاسهي نظوف  سل ينتج عن  بايتيرار أس غير مقدسة  سلكنها متددة  

هي مصاةر الطاق  ل تتضبب من كثر  الايتخدا  كالطاق  " :بأنهاسقد عرفت في املعجم املصطلحات البيئ         

 " 2 .سالرياحسو  سألارضو  الحراري  الشي

 الطبوع ،الطاقات التي نقصل عةيها من خالل توارات الطاق  التي يتكرر سجمةها في " :بأنهاستعرف أيضا      

 الارض،لك عكس الطاقات غير املتددة  املمجمة  غالبا في مخزسن جامد باطن سهي  سةسري،على نقم تةيائي 

 "3دسة  إل أنها متددة  بايتيرار متمفر  في الطبوع  بصمر  مقناضب  ةائي  غير  سبتعبير آخر هي مصاةر طبوع 

مصاةر ييكن من ناحو  املودان أن تتددة  ساشتيت منسفي مفهم  أخر لةطاقات املتددة  هي طاقات أنتدت 

 "4اس ييكن إنتاجها بطريي  مستدام   املواه، سالرياح،طاق  الشيس  :مـــــثل نهاي ،إلى ما ل 

هي الطاقات املتمفر  في الطبوع  بطريي  مستير  سةائي  " :إجرائيلخص الى تعريف نسمن خالل هذه التعريفات 

ل يسبب أي  سبايتخدامهاسهي متممع  سمتعدة  كالطاق  الشيسو  سالرياح ساملواه سالطاق  الحرار  الجمفو  

 .لإلنسانضرر يماء لةبيئ  أس 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
يمق الطاق  املتكامة  في الجيعو   –اجتياع اللجم  الفرعو  "سالاقةومي،  تيرير الطاقات املتددة  بين الماقع سالتقديات على الصعودين المطني -  1

 .5، ص9002يم   –البريطانو  الايومي  تركوا 

 .970ص – 9002عيان، ةار ةجة ، يم -"معجم مصطلحات البيئية"سحر امين كاتمن  - 2

كةو  العةم  –قم تقةول سايتشراف اقتصاةي –، ريال  ماجستير "  دور و أهمية الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة" بمعشيرمريم  -3

 .251،255ص  – 9022يم  –الاقتصاةي  سعةم  تسوير، جامع  ممتمري قسمطوم  

  4 تيرير عرض الطاق  سالطةب عةيها، الاتداهات سالاحتيالت الطاق  - 
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ــملطا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــالثلب ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادر الطمصــ :انيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاقة املتجددة ومميزاتـ ـــ ــ ــ ــ ــ  هاـ

 

 :آلاتيا يبيمه الشكل تتعدة مصاةر الطاق  املتددة  سهم م

 

 

  

 

 

 

 

ــالط -1 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالشمسياقة ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :ةـ

يس ي لةطاقات املتددة  إن لها تاريخ طميل مع الارض املصدر الرئتعتبر الطاق  الشيسو     :مفهومها-1-1

على العةياء ساملهمديين ساملعياريين للمر الذي ةفعهم في أسايط الثمر  الانسان بشكل خاص فيد ايتقمذت 

 الشيسو ،أفضل الطرق ميكم  لاليتفاة  من الطاق  الصماعو  لتكثوف الجهمة سالبقث العةمي لةمصمل إلى 

نتاج لةتفاعالت الممسي  التي تقدث الشيس ستصل طاقتها الحراري  إلى الارض على صمر   ستعتبر هذه الاخير 

بمايط  الغالف الجمي سألاشع  إشعاعو  مكمن  من الاشع  فمق البمفسجو  التي يتم حجب كيو  كبير  منها 

 .1الحيراء سألاشع  تقتاملرئو  

المظر الى حجم الارض فهي منها سهي طاق  هائة  بكل املياييس تعتبر الطاق  الشيسو  طاق  مستير                    

إل جزء صغير من الطاق  الكةو  الصاةر  سرغم ذلك فان هذه الطاق  المافد  الى ألارض تزيد عن ل تستيبل 

 205مر  بقوث ييكن الحصمل على اشع  الشيس ملد   5000إجيالي الاحتواجات العاملو  من الطاق  بمقم 

، هماك أياييتان إلنتاج الطاق  عبر أشع  الشيس تسمي 2ي لتةبو  احتواجات الايتهالك ملد  عا  ةقوي  يكف

املرايا سالعديات لتركيز الطاق  الشيسو  حوث تستخد  في المطاق ألاسلى الطاق  الشيسو  املركز  ، ستستخد  

  عبر ألماح الضمئو  فتقمل أشع  التداري ستدسير الترتيبات سإنتاج الكهرباء ، أما الطاق  الشيسو  اململد

إلى كهرباء ، عبر ايتخدا  أشباك املماصالت ستستعيل هذه التيمو  غالبا في التطبويات أصغر الشيس مباشر  

 .3 كاليتخدا  املنزلي

                                                             
 .4،ص9020يم   -ة،ة،ن  -قراء  لماقع الجزائري، الجزائر– دور برنامج الطاقات املتجددة في معالجة ظاهرة البطالةمريزق عدمان،  - 1

 –قسم تقةول اقتصاةي  –ريال  ماجيستر " حال  الجزائر -مكانة الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة"عبد الرؤسف تريكي  -  2

 .207، ص 9024يم  –جامع  الجزائر  –  عةم  اقتصاةي  سعةم  التسوير كةو

العربي، ة، ب، ن، املمظي  العربو  لةثياف   مصادر الطاقة النظيفة أداة ضرورية لحماية محيط الحيوي " سهوب عيس ى الماصر، مبارك حمان  - 3

 سالعةم  إةار  برامج العةم  سالبقث العةمي ة، ت، ت

 مصادر الطاقة المتجددة

 طاقة الهيدروجين طاقة  الشمسية

 طاقة الكتلة الحية طاقة الرياح طاقة المياه طاقة الحرارة الجوفية



 الفصل األول                                                            دراسة نظرية حول الطاقات المتجددة

 

6 

 

ـــــيزات الطاق   -1-2      ــة الشمسيـممـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  :(والسلبيات الايجابيات)ة ـ

 :1عديد من املزايا من بونهاتتييز الطاق  الشيسو  بال

  .ميابلتعتبر الطاق  املتددة  غير قابة  لةمضمب سبال  -

 .ايتعيالهاعد  خضمعها لسوطر  المظم السوايو  الدسلو  أس املقةو  التي تقد من  -

 .نيلتمفرها في جيوع ألاماكن تيريبا بقوث ل يتطةب سيائل  -

 ا ل تمجد خطمر  العامةين سغيرهم كي معيد ،ل يتطةب تقميةها سايتغاللها تكمملمجوا  -

 الشيسو ،تقميل الطاق  الشيسو  إلى طاق  كهربائو  بمايط  الخاليا الفمتملوتو  لتقميل الكوياسي لةطاق   -

الضمئي لجيوع البمايات لاليتفاة  منها في انتاج المقمة سيتم هذا التقميل في أسيع صمر  في عيةو  التركوب 

 .زاتالغاستملود الكهرباء سبعض 

 :فويايليأما بالنسب  لةيشاكل ساملعمقات فوتلخص               

يتطةب إنشاء حيمل لةطاق  الشيسو  مساحات شايع  ميا ل يتمايب مع خصمصو  بعض الدسل ذات  -

 .ساملتميط املساح  الصغير  

 .باهض تعتبر تكالوف إلنشاء مقطات الطاق  الشيسو  ستدهيزاتها  -

 .الشيسو املشاكل املطرسح  في ايتغالل الطاق   تعتبر مشكة  التخزين من -

 .سممتظمتتعرض ألالماح الشيسو  لةغبار ميا يستةز  معالج  هذا املشكل بايتيرار سبشكل ةسري  -

مخاطر تصنوع الخاليا الشيسو  ساملتيثة  في جية  من املخاطر الصحو  سالبوئو  مثل املماة ألاسلو   باإلضاف  إلى

إضاف  إلى المفايات املختةف   الشيسو ،خطمر  على صح  العامةين في مدال تصنوع الخاليا الكويائو  التي فيها 

عن عيةوات التصنوع الخاليا املستهةك  بقاج  إلى إجراءات خاص  لطرحها سذلك لحتمائها على مماة تضر 

 .2بكثير من طرحها بالكاملبالبيئ  سإلانسان سلعل إعاة  تصنوع ما ييكن هم أفضل 

ـــــة الحرارة الط-9 ــةاقـ ــ   :الجوفيــ

 

من الحرار  الطبوعو  يتنباطها طاق  نافع  يتم ا" :بأنهامعجم املصطلحات البوئو   يف عرفت :مفهومها-2-1    

  أن ةرج  حرار  اليشر  ألارضو  تزيد بزياة  العي  27فيد ثبت من أعيال املماجم ممذ اليرن . 3ةاخل ألارض

 .4حراري ةرج  الحرار  فوه باتداه مركز الارض ميا يدل على سجمة تدرج

                                                             
 .9024يم  –مكتب  المفاء اليانمنو   –إلايكمدري  " ور انتاج الطاقات املتجددة في إعادة هيكلة سوق الطاقةد"هشا  حريز - 1

 .929، ص9002يم   –ةار ةجة   –ألارةن  –" التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علمية"نعوم مقيد علي الانصاري  - 2

 .241، ص 9002يم  ، ةار ةجة ،" البيئة واملجتمع"سحر امين كاتمن  - 3

 .202ص 2211، بيرست، ةار الشرسق، يم  "الطاقة املتجددة " علي جيعان الثكول  –رأفت إيياعول  –رمضان مقيد  - 4
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ألارض عن سييصد بها الحرار  املخزسن  تقت يطح ألارض ، سالتي تزةاة مع زياة  العي  ستخرج من جمف  

الثائر  ، سييكن ايتغالل الطاق  الحرار  الجمفو   طري  الاتصال ساليفل الحراري سالومابوع الساخم  سالبراكين

الجاف ، سالرطب ن، سالبخار املاء الساخ:بصمر  اقتصاةي  س تأخذ عد  أشكال تمفر  بالطرق الفمو  امل

سعد  سالصخمر الساخم  الحرار  املضغمط  في باطن الارض أفضةها البخار الجاف ليدرته الحراري  املرتفع  ، 

الساخن التي  من العالم نافمرات طبوعو  أس عومنا لةياءتسببه في تآكل املعدات ، فمدد في عد  مماط  

 .1تستخد  كالحيامات العالجو 

طبيات الارض ساعتبارها أحد مصاةر الطاق  املتددة  سلم أن هذا الممع من مصاةر ييكن ايتغالل حرار    

في أعياق معوم  أحوانا تأخذ بالنخفاض الطاق  غير مستير كالشيس مثال لن الحرار  الصاةر  عن الطبيات 

للرض ما ، سفي حين آخر تعمة الحرار  لتزةاة سذلك يعتيد على الطبوع  الجوملمجو  التدريجي سقد تتالش ى تيا

سجزء كبير منها ينتج عن عيةوات الانقالل الممسي  ،ي من املمطي  املعرسف  بةب ألارضعةيا بان هذه الحرار  تأت

وات كبير  فويا لم أمكن أرضو  بكيلةيماة املشع  املمجمة  في باطن الارض ، ييكن الحصمل على طاق  حراري  

عيةو  بقفر بئرين بعي  خيس  إلى يت  كوةم مترات ثم المصمل إلى الصخمر الحار  في أعياق الارض ، ستتم 

ثم إحداث شيمق في طبيات الصخمر الحار  لربط كال البئرين مع بعضهيا البعض بمايط  تةك الشيمق 

ار  جدا فيسخن املاء تسخوما شديدا ممدفعا عبر يقين ماء مضغمط في أحد البئرين لوصل إلى الصخمر الح

بخاري لتملود الشيمق لوخرج بيم  من البئر آلاخر على شكل بخار مضغمط ييكن الايتفاة  ممه لتدسير ةسلب 

 .2الكهرباء

ـــــممي -2-2 ــ ــ ـــ ــ ــزات الطاقـ ــ ــ ــ ـــــة الحرارية الجوفيـ ــ  :3 (السلبيات – الايجابيات)ة ــ

ــزات الطاقة الجوفية في نــهم مميتتلخص أ  ــ ــطاق استخدامـ  :كاآلتيها وهي ــ

 .املمازل التدفئ  ةاخل تستعيل لتسخين املواه لةيمازل أس  -

 .سالدفءسلكن من تمفيرها الطاق  فهي تعني بتمفير الحرار   متاح،إن خوار أنظي  الطاق  الجمفو    -

 : فيخص ـــــتتلوفية فهي ة الحرارة الجــــأما مساوئ الطاق             

  .مستيبالإل ان الايتثيار في هذا املدال يومفر الكثير  املال،الكةف  ألاسلو  لةتصيوم سالتركوب تكةف الكثير من  -

 .كبير سهذا ألامر قد يتطةب مساح   سايعا،املساح  املتطةب  لعد نظا  أنابيب قد يكمن مصدرا  -

 

 

 

                                                             
، ةراي  حال  بمحد  البقث التطبويي في مدال الطاقات املتددة ، غرةاي ، مذكر  "الطاقات املتجددة كبديل لقطاع النفط"أحيد بخشمش  - 1

 .)22ص -9022-9029يم  –سرقة   –جامع  قاصدي مرباح  –كةو  العةم  الاقتصاةي  س عةم  التسوير  –م العةم  الاقتصاةي  قس(ليسانس 

 991-995املرجع الساب ، ص-نعوم مقيد علي الانصاري  - 2

 .209،ص9025ار ةجة  لةطباع  سالنشر ، يم ألارةن ، ة –" التنمية املستدامة استغالل املوارد الطبيعية والطاقة املتجددة"نزار عمني الةبدي  - 3
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ــاقة الكتـــال-3            ــ ـــــلة طــ ــيويةـ ــ  :الحـ

م اشتياق الطاق  أس الحصمل على طاق  خشب المار أس التقميل ه" امليصمة بهذا :مفهومها-3-1              

أي أن طاق  الحومي  هي ايتخدا  الكائمات العضمي  في  ألافران،باإلضاف  إلى حرق الخشب في  البوملمجي،

عيةو  التيثول الضمئي من تكمن كتة  حو  ستعتبر كل الكائمات  تملود الطاق  حوث تتيكن المباتات من خالل

سمن أهم املصاةر املستعية  في تملود الطاق  هي  لةطاق ،تيثل مخازن عيالق  الحو  مصاةر لةطاق  فهي 

 .1سالحومانو ألاخشاب ساملخةفات املنزلو  

الطاق  التي كانت شائع  في اليرسن  ستعتبر أيضا من الطاق  املتددة  التيةودي  غير تداري  سهي من مصاةر 

 .المفطاملاضو  خاص  قبل ظهمر 

ذات ألاصل المباتي مثل ألاشجار ساملخةفات الزراعو  سذات ألاصل  املماة،أن مصطلح الكتة  الحومي  يشيل كل 

املباشر  سالصماعو  سالبشري  سالتي ييكن إطالق طاقتها عبر الحرق  املخةفات الصةب الحوماني مثل الرسث بدانب 

 .2أس التميير أس التيرير

ـــــالطـــ -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاقة املــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  :ائية ـ

يعمة ايتخدا  الانسان لطاق  املصاةر املائو  الى اليرن املوالةي الاسل حوث ايتعيةت مواه :مفهومها-4-1           

، سكانت بعض المماعير الاسلى افيو  بيعنى  الانهار في تشغول بعض المماعير املستخدم  لتشغول مطاحن الدقو 

، سمع اليرن الرابع املوالةي كانت الماعمر  العيمةي  قد تطمرت " افيي "ةسرانها تقصل على مستمى ان حرك  

بعض مماط  نهر الفرات في يمريا سالعراق ، سفي سانتشرت  الماعمر  العيمةي  في ممطي  الشرق الاسيط في 

انتشر ايتعيال المماعير في اسرسبا بشكل مكثف سانتيةت منها الى المليات املتقد  عصر الثمر  الصماعو  

 .ستميعت أيضا ايتعيالت المماعير لتشيل ضخ املواه ستشغول آلت نشر ألاخشاب سألت النسوج 

ى سيرتبط مفهم  مصاةر الطاق  املائو  في المقت الحاضر بيقطات تملود الطاق  الكهربائو  التي تيا  عل

سيتماف  مع اقام  هذه املقطات بماء السدسة ستكمين البقيرات الاصطماعو  لحجز مواه الانهار  الانهار،مساقط 

 .ةائمسضيان تمفر كيوات كبير  من املاء تكفل تشغول مقطات الطاق  بشكل 

حوث  ،2170تعمة فكر  إنشاء مقطات الطاق  على مساقط الانهار الى أساخر اليرن املاض ي حمالي عا      

سقد بدأ العيل في املقط  املذكمر  في عا   نواجرا،الطاق  عمد شاللت طرحت فكر  انشاء مقط  لتملود 

2111. 

سفي ذلك المقت كان يدري العيل على اقام   موغاساط، 2.75سكانت طاقتها تعاةل  2125ستم تشغول في عا  

  .3اسرسبابعض املقطات الاخرى في 

                                                             
 .42سهوب عيس ى الماصر، حمان مبارك، املرجع الساب ، ص  - 1

 .229،222هشا  حريز، املرجع الساب ، ص - 2

 .941، ص9001يم  –ةار كممز املعرف  العةيو  لةنشر سالتمزيع –، ألارةن "العقل العربي املعاصر ونهاية عصر البترول"أشرف حافظ  - 3
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فكةيا  املاء،مم  في مقطات التملود املائو  على حجم كيو  املاء سعلى مساف  ييمط الكاتعتيد كيو  الطاق  

ارتفعت قوي  أي من العامةين املذكمرين ارتفعت قوي  الطاق  الكامم  في املقط  ستعيل مقطات الطاق  املائو  

تستعيل المقمة الاحفمري باملئ  لةييارن  مع مقطات تملود الطاق  الحراري  التي  2010تصل الى بكفاء  عالو  

 . 1العاة  في باملئ   20سالتي تعيل بكفاء  ل تزيد عن 

ــممي -4-1     ـــــزات استخدام الطاقــ ــ ــ ــ ــ  :ةــــاملائية ـ

 

  :التالو تتييز الطاق  املائو  بعد  مزايا ييتم تلخوصها في المياط 

كفؤ  إلنتاج الكهرباء فهي ل تخةف أي فضالت سمماة تعتبر الطاق  املائو  من الطاقات املتددة  المظوف  سال -

 .لةبيئ يام  تمطة  

ساةار  معدل تدف   الفوضانات،لبماء مقطات التملود الكهرسمائو  سالسدسة فمائد كثير  سمنها السوطر  على  -

ستقسين  سالايتقيا املواه من خالل املمايم املختةف  سري الارض الزراعو  املداسر  سانشاء مماقع لةسباح  

 .املواهجمة  

مع بعض  أكبر التعميل عةوه بدرج  سييكن  املشرسع،يتسم إلنتاج الكهرباء من الطاق  املائو  بايتيراري   -

 .الرياحتيموات املصاةر املتددة  الاخرى كالطاق  الشيسو  سطاق  

 .الايتخدا الطاق  الكهربائو  سمرسنتها التي ل نظير لها في يرع  نيل ستمزيع  -

 .الحديث ميا له من اهيو  في الصماع    التقكم في الطاق  الكهربائو  ستيسويها حسب الحاج  يهمل -

 .ساةارتهاعلى تشغوةيها  لإلشرافل تقتاج الى عدة قةول من الود العامة   -

 :تتخةصاملائو  فهي اما بالنسب  لهم عومب الطاق  

 .باهض اء مقط  مائو  لتملود الكهرباء نفيات باهض  تصرف على انشاء السدسة ميا يدعل تكالوف انش -

 

ـــــاقة  -5 ــالريطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   :احـ

في السفوم  الشراعو  سفي طماحين ليد ايتخد  الانسان طاق  الرياح ممذ اليد  بعد  طرق :مفهومها-5-1

طاق  كهربائو   يقملمنها الى سأصبقمافي تقسين الافاة  من هذه الطاق  سليد اتده بعض العةياء  الهماء،

 .2الكهربائو إلضاء  املمازل ستشغول الاجهز  

الترستيمات الرياح تعيل على الصعود العالمي تبةغ يعتها  900.000من  أكثر كان هماك  9029سفي حةمل يم   

سفي حين ان ذلك ل يشكل يمى نسب  صغير  من الطاق  اململد  من طاق   موغاساط، 919.5الاجيالو  املثبت  

                                                             
العةم  الاقتصاةي  سالتداري   كةو  –، ريال  ماجيستر في العةم  الاقتصاةي  "واقع وآفاق ودورها ي التنمية املستدامة في الجزائر" عياة تكماشت  - 1

 .49، ص 9029يم –سعةم  التسوير 
 .904، ص9000يم  –عةم املعرف   –، الكميت "العلم ومشكالت الانسان املعاصرة"زهير الكرمي  - 2
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سقد ايتثيرت بعض الدسل بكثاف  في ايتخدا   الجديد ،اح أحد مصاةر اململد  الرئيسو  من قدر  التملود الري

سغالبا ما تيترف مع غيرها من مصاةر  الكهرباء،باملئ  من احتواجاتها من  25حوث الدنيارك مثال  الرياح،طاق  

 .1املتددة الطاق  

ــــممي-5-2 ــ ــ ـــزات استخدام طاقــ ــ ــ ــــ ــة الريــ ــ ــ ــ ــ ــ  (:السلبيات – الايجابيات)اح ـ

  :2منهاتقيل طاق  الرياح مييزات 

هم حفض معدلت تغير املماخ الذي يتسبب بانبعاث ثاني اكسود الكربمن تقافظ الرياح على البيئ  ذلك ان  -

ملرتبط  بالمقمة الاحفمري كيا انه خالي من املةمثات الاخرى ألاخرى ا الرياح،اهم ميزات تملود الطاق  بمايط  

 غرامات من ثاني الكربمن لكل كوةم ساط ياع   2تةميثا ب فهي أقل  الممسي ،ساملصانع 

اكسود الكربمن املرتبط  بتصنوع ستركوب سعيل تمربين الهماء سمد  املعدل تمازن الطاق  جود في انبعاث ثاني  -

يم  من انتاج  22من  أكثر ما يعني عيةوا  أشهر يم  بعد تشغوةه من ثالث  الى يت  90واته سهم الميطى لح

 .بوئو الطاق  ةسن تكةف  

ء في غضمن ايابوع من بماء مزرع  مزسة  برفعات كبير  تعيل على تركوب ابراج يرع  الانتشار ييكن الانتها -

 .املسلحات في اعلى قماعد الاييمت ر فشالتمربوين سحجيرات املقرك سال

 الاحفمري،مقرك لةريح سالتمربيمات مدانا سل تتأثر بتيةبات أيعار المقمة  مصدر يعمل عةوه سقابل لةتدديد -

الاحفمري في سمع ارتفاع ايعار المقمة  تملود،أس الحفر ليتخراجها أس لميةها لةيقط  كيا ل تقتاج لةتميوب 

 .تملودهاالريح فويا تتراجع تكالوف  طاق العالم ترتفع قوي  

املدري  في املشاريع الكبرى يؤةي الى جهمزي  عيةو  مربيمات املتميط  الحجم فضال عن ذلك فان ايتعيال الت -

بكثير  أفضلباملئ  فهم اةاء 9المقت املخصص لةتصةوح بيعدل  يعني خفضباملئ  بفضل الريح ميا 21بيعدل 

 .3تيةوديميا ان يتمقع من مصمع 

ياع  كوةمساط / ينت يمرس  459بيعدل  9090يتمقع أن تتراجع كةف  طاق  الرياح في املماقع الجود  في العا   -

 .ياع كوةمساط / ينت يمرس  721سهي  9002باملئ  أقل من كةفتها في عا   21اي 

 السم  سيفمق ياع  في  كوةمساط 52000مع ايتعيال التكمملمجوا الحالو  ييكن لطاق  الرياح أن تؤمن حمالي  -

 .  9090   العا  هذا بيعدل مرتين طةب العا  املتمقع على الطاق  في 

 

 

 
                                                             

 .24، ص9022، يم 1العدة  -، مدة  يوتي غرسب"الطاقة العاملية على املدى الطويل بفضل التغيرات في مزيج الطاقة"مقيد زكريا - 1

 .972-979املرجع الساب  ، ص–نزار عمني الةبدي - 2

 .11، ص9021يم   –ل  الجزائر ، اصا -مارك عبمة، "الطاقة النفطية والطاقة النووية الحاضر واملستقبل" لمةسفوك ممن - 3
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ـــــمأ ــ ــ ــ ــ ـــ  :1خاطرها فتتمثل فيأا سلبياتها و ـ

تعد طاق  الرياح طاق  متددة  سل تنتج تيريبا اي انبعاثات كاربمنو  الا ان عوبها المحود تيريبا في كمنها مصدرا  -

  .لةطاق متيطعا سممخفضا 

ماكن ميا يدعل كيو  الكهرباء املتملد  عن بصف  ةائي  في بعض الا ايتخدامها مقدسة بسبب تمافر الرياح  -

 .اقتصاةيطرييها مقدسة سليس له مرةسة 

  .الساع / مول  1سهم تميط عمد حد معين طاق  الرياح مرتبط ارتباطا كةوا بسرعتها التي يدب ان ل تيل في امل -

أس حماجز نف  مرتفعات  ان يكمن املمضع التي تيا  فوه مزرع  الرياح مكشمفا سل تمجد حمله حماجز جبةو  أس  -

  .الرياحأما  حرك  

الى كوةممتر مربع لكل موغاساط سبالتالي فهي ..... من الاراض ي بماقع تتطةب حيمل طاق  الرياح مساحات كبير   -

 .2ليست ممايب  لكل البةدان خصمصا سأن هماك بةدان صغير  املساح 

ـــــة املتول -6 ــالطاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ    :الهيدروجيندة عــــن ـ

سالكهرباء في املباني سالسوارات على تكمملمجوا ساعد  لةعيل كيصدر للحرار   خاليا المقمةتعتبر :مفهومها-6-1

 إلنتاج؛ سالتي تقتمي على جهاز كهرسكيوائي يفصل الهودرسجين سألاكسجين تصنوع سيائل الميل بخاليا المقمة

قدر كبير من الطاق   ايتهالكقت الراهن يمف يؤةي إلى الهودرسجين في الم الا أن ايتخدا   الكهرباء،

 .3املقطات بنو  تقتو  تشيل انشاء مقطات تزسة به سغيرها من التدهيزات الضرسري  لهذه إلعداةالالزم 

سالتريتوم  املشت  من الةوتوم  أس أضف إلى ذلك طاق  الانصهار الممسي التي تستخد  في مفاعالت نمسي   

  .منهاباملئ   0،21ل املمجمة في مواه املقوطات سالبقار بكيوات هائة  بقوث تشكل الهودرسجين الثيو

سعةوه فإن مواه البقار ساملقوطات الديتريم ، كةغ من املاء كوةمغراما ساحدا من 20.000سهذا يعني سجمة كل 

مةومن 500حمالي ماليين طن من الديتريم ، سهي الكيو  تعطي حاج  لةعالم من الطاق  ل 20من  أكثر تقتمي 

سبالتالي في املستيبل هذه الطاق  التي تنتدها املفاعالت هي الطاق  ةائي  إذا إنه اندماج ساحد كوةمغرا   يم ،

كوةمكالمري أي أن اندماج الديتريم  املمجمة في لتر ساحد من ماء 21،20من هذا المقمة يطة  طاق  قدرها 

 .4جد معتبر سهذاسالبنزين لتر من الغاز 200البقر يعاةل حرق 

 

 
                                                             

 .22عياة تكماشت، املرجع الساب ، ص  - 1

 .11، ص9021أصال ، يم   –الجزائر  –، زينب ممعم "التغير الماخي " إيف يواما، -2

 
الطاقة صناعات الطاقات  املتجددة باملانية وتوجه الجزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة التأمين امدادات "مقيد مداحي  -حيد راتمل - 3

 .242حال  مشرسع ةي زرناك ، ص "الاحفورية  وحماية البيئة 
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ــامل ــ ــ ــ ــ ــ  تجددةأهمية مصادر الطاقة امل :طلب الثالثـ

 

 :1منهاتكتسب مصاةر الطاق  املتددة  اهيو  بالغ  سذلك لعد  أيباب 

 .متمفرها في معظم ةسل العال -

 .ساحتواجاتهامع ساقع تميو  املماط  المائو  سالريفو   سيتالء  ل ينتيلمصدر مقلي  -

 .مث البيئ  ستقافظ على الصح  العام نظوف  ل تة -

 .سذات عائد اقتصاةي كبير  الايتعيالت،من  اقتصاةي  في كثير -

 .ضيان ايتيرار تمافرها سبسعر ممايب سانتظاما  -

 .ل تقدث أي ضمضاء أس تترك أي مخةفات ضار  تةمث البيئ   -

 .سزراعوا على طمل البالة سعرضها ساجتياعوا سصماعواوئوا تقي  تطمرا ب -

 .تستعيل تيموات غير معيد  سييكن تصنوعها مقةوا في الدسل المامو  -

 .أيضاكةها مصاةر طاق  متددة  سمدانو  ......الشيس الرياح املد سالجزر سنشاطات الطاق  الجمفو  -

ي يمف تدفع مر  ساحد  فيط ثين تركوب ألاةسات الخاص  لكل من الطاق  الشيسو  أس تتمربيمات الهماء أس أ -

 .رى سلن يدفع مددةا سبشكل ةسري فاتمر  الايتعيال لتةك الطاق  إل في حالت الصوان طاق  أخ

العاملو  التي تزيد من ثين الفاتمر  الشهري ، كيا أنه يمف يستيل تياما عن لن يهتم بارتفاع أيعار املقرسقات  -

 .جةب الطاق  عبر الميائل التيةودي  مثل المقمة الاحفمري سبكفاء  عالو 

 .الذي يقتاجه من الطاق  يمف يتم تملوده املتددة ، فاليدر الطاق   ايتعيالعر بالهدر خالل لن يش -

أنها يتزسل يمما ما لكن إذا تم اليوا  إن امتداةات المفط سالغاز سالفقم سكل املصاةر التي تستخرج من املرجع  -

ن الاعتياة على الطاق  جديد  بنو  تقتو  لتملود طاق  من املصاةر املتددة  قبل ذلك المقت فويك بإنشاء

 .لنهاي  لها

 .إلاقام و  سلكن هذا بقسب مكان التراخوص الحكممو  مؤمم  في الغالب لبماء املشاريع الطاق  الطبوعو  املنزل -

بالغ  من خالل مدالت ايتخدامها املتعدة  ساملفود  سالتي تتيثل في  بأهيو كيا تتيتع مصاةر الطاق  املتددة  

 :2تالو الاغراض ال

 

 

                                                             
 .950-942نزار عمي الةبدي ، مرجع الساب ، ص- 1
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 :الاستخدام املنزلي التجاري  - 2             

الايتقيا  سالغسول سالتمظوف، بايتقيا  املديعات الشيسو  ةسن تقميةها إلى أي  ألغراضتسخين املواه  -

 .شكل آخر من أشكال الطاق  سهم أنظف سأرخص أنماع الطاق  على الاطالق

سطح املاص الشيس ي من التيمو  الجاهز  املتيدم  ه بالطاق  الشيسو  مستخدما امليعد تسخين املوا -

 .الني قد انتشرت بصمر  عريض  في أكثر من ايتخدا  اقتصاةيا

 .بمدا أيايا في ميزانو  الدسل  ل ييثلتسخين املواه بالطاق  الشيسو   -

 :الاستخدام الزراعي-2           

 .تدفوف املمتدات الزراعو  -

 :الاستخدام الصناعي-2         

تدهت بعض املصانع ليتخدا  الطاق  الشيسو  في بعض العيةوات التسخين سالتبخير خاص  في مصانع ا

خرى التي تتطةب ةرج  الى املخابر آلالو  سالعديد من الصماعات ألا  باإلضاف ألاغذي  سالباليتوك سالصباغ  

 .ممخفض الحرار  متميط  أس 

 .تيطير املواه -

 .سالاليةكو ةوفزيمنو  شحن بطاريات مقطات الشفمي  الت -

 .إضاء  امليرات املالحو  -

 .املالحو اجهز  الانذار  -

 .نظا  تشغول مكبرات الصمت -

 .تشغول التةوفزيمنات في الساحات الشعبو  -

 .الصحو ثالجات حفظ الاةسي  في المحدات  -

  .الكهربائو شحن بطاريات  -

 .مضخات الري الشيسو  -

 .املواهتشغول سحدات تقةو   -

 .لمائو كهرب  اليرى ا -
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 :في املجال العسكري -4

 :1أهم التطبويات املستخدم  في املدال العسكري لةطاق  املتددة  تتيثل في آلاتي

 .الطةب  ليتخداماتنظا  التسخين الشيس ي لةكةوات العسكري   -

 .المحدات باملواه الساخم  للجممة إلمداةالسخانات الشيسو  املودانو   ايتخدامات -

 بالسخانات الشيسو لسكمو  ساملدن العسكري  إمداة املماط  ا -

 تقةو  املواه -

لةدسر الحومي الذي ييكن أن تؤةيه الخاليا الشيسو  في تملي الكهرباء في املماط  المائو  فيد أةخةت  باإلضاف 

 :خاللهذه التيمو  في مدال الايتخدا  العسكري أيضا من 

 .تغذي  املقطات الاليةكو  الثابت  -

 .الافراةالاليةكو  املقيمل  بمايط  تغذي  الاجهز   -

 .الاغذي في ثالجات تبريد  -

في املماط  العسكري  المائو  التي تفتير الى سجمه املواه  البقر ليتخدامهاتستخد  طاق  الرياح في تقةو  مواه  -

                           .العذب  سكذا في املماط  الصحراسي  اليريب  من البقر

 

 غالل الطاق  املتددة  ايت ةسر سامكانوات سآثار : املبحث الثاني

 

 .ةسافع الاهتيا  بالطاق  املتددة  :الاول املطلب 

باملمرة الماضب حرار  الارض ساملشاكل املرتبط  املدن ساملطر الحيض ي سارتفاع  الية  من تةمث هماء صبحأ

 .لغاز الطبوعيالفقم سالمفط ساك المظر في ايتغالل الطاق  التيةودي يقث على اعاة  

ن مصاةر الطاق  املتددة  سالبدية  غير متمفر  بحجم مصاةر الطاق  التيةودي  فانه يمجد في أالرغم من سعلى 

 .غير تيةودي  آخري الجزائر مدال سايع من الخيرات لاليتثيار في مصاةر 

سالتي ييكن اق  املتددة  ةرايتما هذه بتقةول اهم العمامل التي ةفعت الجزائر بالهتيا  بالطتيم          

 :تلخوصها في المياط التالو 

 (كون طاقة التقليدية طاقة ناضبة) : تعريف املوارد الناضبة:  أوال     

هي تةك التي يستقول تشكول ستكمين  تميسم املمارة الطبوعو  الى ممارة متددة  سممارة ناضب  ساملمارة الماضب 

، مين لفترات زممو  طمية  قد تصل الى مئات آلالف من السمين اس اكثراس يقتاج هذا التك. ارصد  جديد  منها

سمن امثةتها الفقم سالبترسل سالغاز الطبوعي سالثرسات املعدنو  املختةف  سخزانات املواه الجمفو  غير املتددة  

                                                             
 .212املرجع الساب  ، ص  –علي مقيد عبدهللا  - 1
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فان  ايتعيالها،بعد  ، سان كان من امليكن اعاة  تدسير بعض تةك املمارةالخةو  الماةر  سآلاثار املماظر الطبوعو 

تدسير تةك املمارة فال ييكن ان تسترجع الكيو   ذلك يتطةب تكةف  قد تكمن باهظ ، غير انه سمهيا حاسلما اعاة 

 .سبالتالي فان رصودها يتماقص بايتيرار كةها،املستخدم  

ل يشارك بخدماته مع ب العيةو  الانتاجو  الى تماقصه اساهتالكه،ةخمل املمارة في  ل يؤةيالحالت  سفي بعض

فانه ل يعتبر  الزمن مع مرسر بيائه على حالته، سفي هذه الحال  طاملا ايتير املمرة في قدرته على تيديم الخدم  

ممرةا غير ناضب حوث ل تفيد قدرتها على تيديم الخدم  الارض الزراعو  مثال تعتبر  ناضبا، سهكذاممرةا 

  .في هذه الحال  تصبح ممرةا قابل لةمضمبس ايتغاللها،الا اذا اييئ  الانتاجو ،

 :تمفرت فوه الخاصيتان التالوتان إذاممرة ناضبا  سعةوه يكمن 

ل ، سهم الايتخراج كعيةو  انتاجو  في مفهممه العا  مع تداهةها لعيةو  لإلنتاجقابة  ان تكمن يةع  غير  -

 .الزراعو  مثال كاألرضفي ذلك عن باقي املمارة الطبوعو   يختةف

، اي يستهةك في العيةو  الانتاجو  صف  املييز  لةيمرة الماضب هم انه يمفذ بايتعياله في العيةو  الانتاجو ال -

في العيةو  الانتاجو  ةسن ان تستهةك  ايتعيالها أمكنبعض املمارة الطبوعو  ناضب  طاملا  ل تعتبر سبالتالي 

 .1ةيها املمرة سليس بالنسب  لةيمرة ذاتهفصف  المضمب يدب بقثها في الماقع بالنسب  للخدم  التي يؤ 

سالذي لبد ان يمفذ رصوده عاجال اس  ل ييكن انتاجهسهكذا ييكن تعريف املمرة الماضب بانه ذلك املمرة الذي 

 .آجال مع ايتيرار ايتعياله في العيةو  الانتاجو 

 :تطمر اقتصاةيات املماة الماضب  -

التي ياةت كل الاقتصاةي   اةيات املمارة الماضب  بكل من الظرسفالمظري لقتصليد تطمر الاهتيا  بالجانب 

ةسر  ألهيو ممذ اليرن الثامن عشر فرغم اةراك الاقتصاةيين  الظرسف،دتيع س تفهيه لتةك سنظر  امل فتر ،

ع س سضعها كفرع من فرس اقتصاةيات املمارة الماضب   تأخذالا انها لم  املمارة الطبوعو  في العيةو  الانتاجو 

الى الارض،   Dترمز الى الانتاج   y، حوث  y:f(D,k,l)    في شكةهاالمظري  الاقتصاةي  سبذلك سضعت ةال  الانتاج 

k  رأييالالى ،L ترمز الى العيل. 

تشاؤما  أكثر " مالتس"بايتيرار مع تزايد السكان سكان  الحديث ،سليد اشار ريكارةس الى ضرسر  اللجمء الى الاراض ي 

سنيم الارض ي في اطار املتتالو  حسابو  بقوث ينتهي الامر  املتتالو  همديو  إطار بين نيم السكان في بقوث قارن 

 .2الى كارث  مقيي 

فةيد كانت املمارة متمافر   الاهتيا  بتةك الافكار، تأجولغير ان الظرسف التي ياةت ذلك المقت ياعدت على 

 .اس مستعيراتها في الدسل بكيوات هائة  يماء 

                                                             
 .21، ص2220يم   –جامع  الياهر   –ريال  ةكتمراه ، "استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة املصرية" خالد إبراهوم صير  - 1

2  -  Alam Randall resource  economic –an economic  appnmroch to Natural resource and enviroent – ghonwilay- soninc – usa -1987-p 

18-21 
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قتصاة اةى الى ارتفاع الانتاجو  سالانت الايتكشافات الجديد  سالثرس  الصماعو  قد بدأت تؤتي ثيارها ميا سكا

ساحالل البدائل الصماعو  مقةها مع تطبو  تكمملمجوا جديد ، سليد اةت كل  في ايتعيال املمارة الطبوعو 

، بل ركز المومكاليوك سمنهم ة الطبوعو بخصمص املمار  انسواق الاقتصاةيين سراء الية  هذه الظرسف الى عد 

 .لةتخفوف من المدر  النسبو  لةيمارة على اهيو  التطمر التكمملمجي عامل حايم "جمن يتمارت مول"

سجيع اةسات  المظري  لقتصاةيات الماضب الى تطمير الجمانب  من ناحو  اخرى اتده العديد من الاقتصاةيين

 زمني في ظل يعر  نياذج التمزيع الاقتصاةي  بقوث تم سضع المظري  يائر جمانب تقةوةو  مالئي  لها من

أمثل ميكن لةيمرة الماضب ، مع أخذ بعين الاعتبار معدل التفضول الزمني سيعر الفائد  لتقيو  تمزيع زمني 

ثم المضمب التي تتسم بها املمارة ، س ، كيا سضعت نياذج ةيماموكو  كةو  لةميمذج لةميم تراعي خاصو  الفائد 

في هذا الصدة التفرق  بين املمرة الماضب الضرسري، سالذي يتسبب نفاذه في مشاكل كبير  كيا تم ايتخدا  

البرمد  الخطو  سأيةمب تقةول التكةف ، ستيت الايتفاة  من الجمانب المظري  في اقتصاةيات الرفاهو  

سمستيل خاص باملمارة الماضب   الزراعي سالصماعي، سأةى كل ذلك الى تطمير جانب نظري معي  سالاقتصاة

 .     .1 فاهو  ةيماموكو  تراعي اعتبارات عد  الويينيعتيد أيايا على نظري  ر 

 .الطاقة التقليدية ملوثة للبيئة: ثانيا

زاة المعي العةمي سالعالمي باملسائل البوئو  حوث أةرك الجيوع أنه من الضرسري املقافظ  على الطبوع    

سمع تدخل الانسان في هذا المظا  البوئي املتمازن في ايتهالكه الهائل لةطاق ،  فوه،ساملقوط الذي نعيش 

ماليين ألاطمان من الغازات الظاهر  في الهماء، كذلك  إطالقسحرقه لكيوات هائة  من المقمة الذي يتسبب في 

ةمث البقار سمزيد من سالتي تسنيةها الى تةمث الترب  في كثير من املماط ، أةت عيةوات ايتخراج المقمة بأنماعها 

 .ث الهماءتةم 

 :أنواع التلوث الصادر عن الطاقة التقليدية -

من املعرسف أن التةمث يصيب املاء سالهماء سهماك تركيز أكثر على تةمث الهمائي نظرا ليتخدا  الانسان لةهماء 

لعتياة الانسان عةيها في مأكةه التةمث ألارض ي ساملائي ل ييل أهيو  عن التةمث الهمائي سذلك مباشر، كيا أن 

الى  أحدهاببعضها البعض حوث يؤةي اختالل سمشربه، هذا باإلضاف  الى الارتباط مكمنات البوئو  املختةف  

اختالل املكمنات ألاخرى، سييكن ايتعراض أنماع التةمث الصاةر عن الطاق  التيةودي  في العالم عام  سالجزائر 

 :خاص  كالتالي

ييصد بالتةمث الهمائي ارتفاع مياةير املماة الكوياسي  سالشمائب املختةف   :Aivpallutionئي التلوث الهوا -2

 .سالكائمات ألاخرى املمجمة  في الغالف الجمي ميا يتسبب في حدسث تأثيرات يةبو  على الانسان 

سوا لهذا الممع من ستعتبر ألانشط  املتعةي  بإنتاج سايتخدا  الطاق  في الجزائر سالدسل املمتد  مصدرا رئي

الكهرباء بمايط  حرق الفقم أس من خالل ايتعيال معدات الاحتراق الداخلي املستخدم  في  فإنتاجالتةمث، 

                                                             
1  - Anthony scott (ed) – progression narional resourees economic clarendon press ox frod 1986 –introdution- by Anthony – p3-p13 
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سيائل املماصالت كل هذا يتسبب في انطالق كيوات كبير  من الغازات سالاجسا  الدقوي  الى الهماء ستيكت 

 . عض التغيرات الكوياسي  ثم تهبط الى ألارض اس املاءهذه املركبات في الهماء مد  معوم  تتعرض فيها لب

، سعلى الرغم من قدر  الغالف الجمي على ايتوعاب سالثةمجمن خالل الترتيب الطبوعي أس بمايط  الامطار       

كيوات كبير  من املةمثات نظرا لحجيه الهائل الا أن هذه الطاق  الايتوعابو  قد ل تكمن كافو  في بعض 

 . التي يرتكز فيها التةمث ميا يتسبب في سجمة مشكة  التةمث الهمائياملماط  

 :املةمثات ييكن حصرها في ما يلي سمن املعرسف أن هماك خيس  أنماع أيايو  من 

 .كالسواراتايتخدا  سيائل املماصالت  الماتج منأكسود الكربمن  -

 . املمارة الهودرسكربمنو  الماتد  من زياة  ايتخدا  المفط سالغاز -

 .أكسود المترسجين الماتد  من معدات الاحتراق الداخلي املصيي  لحرق املمارة الهودرسكربمنو  -

 الغاباتالاجسا  الدقوي  مثل  -

  : water pollution  التلوث املائي- 2  -

ار ييسم التةمث املائي الى ثالث  أقسا  هي تةمث ألانهار سمداري املواه ستةمث املواه الجمفو ، ستةمث البق

ات ألايايو  فتشيل على السمائل ساملمارة الصةب  العالي ، سالطاق  الحراري  ساملقوطات، أما بالنسب  لةيةم 

ةمثات الى مصاةر مختةف  منها املمارة الكوياسي  سالاييد  املستخدم  في سالاشعاع، حوث يكن ارجاع هذه امل

الماتد  من التعدين سالغازات سالحرار  سالمفايات  الزراع  ساملمارة الصةب ، سالاطوان سالاحياض سبيايا املعاةن

املشع  الماتد  من الكهرباء سبيايا المقمة املمجمة  في البقار املتريب  من الغالف الجمي الماتد  من الامطار 

 .1سالثةمج

اض ي، سييصد بالتةمث ألارض ي التشميه املستير الذي يصيب مساحات شائع  من ألار : التلوث ألارض ي-3

فقفريات  الفقم الحجري تسبب ةمارا في ألاراض ي يتطةب ايتغاللها، سبرغم ذلك تبيى هذه ألاراض ي غير 

باإلضاف  الى المفايات السائة  ألاخرى فوكمن مصدرها عاة  من مصانع صالح  لاليتعيال لسممات عد ، 

ها الى الطبيات ألارضو ، ميا يؤةي الى التكرير سالكوياسيات، سهي مركبات يام  سترجع خطمرتها الى إمكانو  تسرب

تةمث املواه الجمفو ، كيا يعتبر انتاج من تشميه الطبوع  سيقدث ذلك بسبب ضرسر  حفر مساحات من 

، فان هذا النشاط التعديني يؤةي ألاراض ي ليتخراج ما تقميه من الفقم سنظرا لكثر  املماط  التي فيها الفقم 

 .2لسائد في تةك املماط الى احتالل التمازن الطبوعي ا

 :الاضرار البوئو  الماتد  عن الطاق  التيةودي -    

                                                             
 .57العدة  -9002يم   –مدة  أراء الخةوج  -ميال منشمر  -احيد مقيد فراج- 1

 .57العدة  –مرجع الساب   –أحيد فراج - 2
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نماتج احتراقه، ان لتيموات ايتخراج المقمة الاحفمري سنيةه سمعالجته، سعلى سجه الخصمص ايتخداماته 

في الاقتصاة،  تأثيرا ضارا في البيئ ، سهكذا بدسره يسبب آثارا يةبو  مباشر  سغير مباشر ( النهائو )النهائو  

 :سنيم  بدراي  المماتج الصاةر  عن الطاق  التيةودي  في العماصر التالو 

 

 :تلوث البيئة الناتج عن استخراج الطاقة التقليدية-1

لطبوع  هده املصاةر  سذلك نظراير من العيةوات املةمث  لةبيئ  يصاحب ايتخراج الطاق  التيةودي  الكث     

 ، في نفس المقت هدا ما يدعةها تتسبب في اضرار كثير  لةطبوع  ساملقوط الدي نعيش الغازي  سالسائة  سالصةب

من مصاةر الطاق  على املدى اليريب أس البعود، سمن تةك الاضرار املةمث  لةبيئ  حسب كل مصدر فوه يماء 

 :يليالتيةودي  ما 

تكمن من قطع متفاست  في الحجم ي ألنهيستخد  الفقم بالصمر  التي يستخرج بها من املمدم ةلك : الفقم*

ب س الاترب  سالرمال سلذلك يعامل الفقم بطريي  خاص  لتصنوفه الى قطع ذات أحجا  على كثير من الشمائ

على بعض الكسارات، ثم على ، سيتم ذلك عاة  في مصمع خاص تمضع فوه كتل الفقم ثم تيرر  متيارب 

جامها، مع التخةص من  ما به من أترب  س رمال س فتات مديمع  من املماخل لفصةه الى كتل متدانس  في أح

الصخمر بغسةه في توار من املاء، هذا ما يؤةي الى تطاير غوار الفقم سبعض ألاترب  سالرمال التي قد تسبب كثيرا 

من ألاضرار لةيماط  املقوط  باملصمع سقد تستخد  بعض املتفدرات التي تشتعل بةهب قصير في تكبير هذه 

في ةاخل املمدم أس تستخد  أنابيب من الغاز املضغمط لمفس هذا الغرض أس في الحالت ألاخرى الرسايب 

 .يستخد  ضغط املاء لتكسير هذه الرساتب

سفي كل هذه الحالت تنشأ عد  مخاطر، فهماك خطر اشتعال غاز املوثان الماتج من تفتيت الفقم، سهم ما     

بالهماء، كذلك قد يشتعل غبار الفقم عمد  ا عمد اختالطهخةوطا متفدر  سيكمن  Friedamp بايميعرف 

، سيزةاة هذا الغبار بصف  خاص  عمد يطح الحفر في ممطي  اختالطه بالهماء سهم يكمن مثل غاز املوثان

 .التشغول

 املقوط  بيمقعسيؤثر كل من غاز املوثان سغبار الفقم املتطاير تأثيرا كبيرا على يالم  سنظاف  البيئ         

املمدم، سقد يكمن اشتعال خةوط الغاز أس الغبار مع الهماء الى انهوار املمدم سالحاق الضرر باملمطي  املقوط  به 

كذلك فان املاء املستخد  في تفتيت رسايب الفقم يقيل معه كثيرا من غبار الفقم سبغض الشمائب ألاخرى، 

الى تةمثها ساليضاء على ما بها من كائمات حو ، سعمد سعمد الياء هذا املاء في املداري املائو  الطبوعو  يؤةي 

هذا املاء قد يساعد على تفتيت الصخمر في جدران املمدم سييفه ميا يؤةي أيضا الى انهوار تالياء هذا املاء 

 .1املمدم هذا ما يسبب العديد من الاضرار لةبيئ  سالفرة ما لم تتخذ الميائل الكفوة  للحد من ذلك

 :البترول*              

                                                             
 .24-22ص  – 2222يم   –ةار الفكر العربي  -"الطاقة والتلوث البيئة" أحيد مدحت إيال  - 1
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من مكاممه بعض التةمث لةبيئ  املقوط  بهذه  ايتخراج البترسلفي كثير من ألاحوان تنتج عن عيةوات         

، سقد يقدث هذا التةمث نتود  لمجمة بعض الاخطار في عيةوات الايتكشاف، أس عمد ايتخراج سآلاباراملكامن 

 .البترسل من آلابار على شماطئ البقار

يكمن البترسل املستخرج مصحمبا بكيوات من املاء امللح، سيدب فصل هذا املاء عن الزيت قبل  سعاة  ما      

ةائيا جزء صغر من الزيت يبيى عاليا  سل ييكن فصل املاء عن الزيت فصال كيال، فهماك تيطيره،نيةه أس 

ب في تةمث هذه املواه سل يدب باملاء، سعمدما يةيى هذا املاء في أحد ألانهار أس البقار فان ما به من زيت يتسب

يوات الزيت العالي  في هذا املاء، فكل برمول يستخرج من الزيت الخا  تصاحبه عد  برامول من الايتهان  بك

 املاء الماجب فصةه، سبذلك فان ايتخراج مةومن برمول من الزيت ييابةها الياء عد  ماليين من 

اثماء ايتخراج الزيت ف احداث تةمث شديد باملماط  املقوط   سقد تسبب بعض الحماةث التي تيع فيها        

بيمطي  الايتخراج، سمثال ذلك اندفاع زيت البترسل بيم  شديد  تشبه الانفدار من آلابار في بقر الشيال 

طن من  95000، سقد أةت هذه الحاةث  الى حدسث تةمث شديد في مواه البقر نتود  لندفاع نقم 2277عا 

بكالوفمرنوا " يانتا بريارا"باإلضاف  الى انفدار مياثل في بئر بترسل في قما   الى يطح البقر،الزيت الخا  

بالمليات املتقدة ، سقد أةى هذا الانفدار الى انسكاب كيوات هائة  من الزيت غطت يطح املواه في هذه 

 . أةت الى تةمث كامل لشماطئها ها، كيا بمر سالكائمات الحو  التي تعيش املمطي  ستسببت في قتل كثير من الطو

 :الغاز الطبيعي*

من غاز املوثان % 20من أنظف أنماع الطاق  التيةودي  سهم يتكمن من أكثر من بعد الغاز الطبوعي          

سلذلك ل يسبب ايتخراجه تةمث بذكر لةبيئ  الا اذا احتمى على قةول من غاز كبريت الهودرسجين، سهذه حال  

 .امسكت به الميران ساشتعل، سهذه أيضا ييكن تالقي حدسثهاناةر ، اس اذا 

 :تلوث البيئة في أثناء نقل أنواع الطاقة املتجددة- 2      

 

يتم نيل الغاز الطبوعي عاة  عن طري  أنابيب خاص  من الصةب، سعاة  ما يمصف السطح الداخل       

ترتفع غاز الطبوعي بسرع  كبير  في حظ ألانابيب للنابيب بفرش خاص  تدفع بالهماء املضغمط سعمدما يدفع ال

ةرج  حرارته سلذلك يتم تبريد في أبراج خاص  تيع على مسافات متباعد  خمفا من انفدار ألانابيب سيعاة حيمه 

فيها بعد ذلك ، ساذا اخذت عمامل ألامان في الاعتباران نيل الغاز الطبوعي ل يؤةي الى تةمث يذكر لةبيئ  اثماء 

سلكن العماصر ألاخرى من الطاق  فيد تسببت في العديد من الاضرار لةبيئ  اثماء عيةوات نيل هذه نيةه، 

املصاةر، سهي الفقم سالبترسل  اذ ندد ان مظم مماقع الفقم سالبترسل تيع في املماط  معزسل  بعود  عن 

ق  الجديد  بكيوات ضخي  هذه املصاةر من الطاالتي تستهةك هذه املصاةر، لذلك يدب نيل  ألايماق ساملدن

جدا الى هذه ألايماق ، سيتم ذلك أحوانا بمايط  الشاحمات  التي ل تصلح لاليتعيال في أي غرض آخر 

من الميائل التي تتم في سالسكك الحديدي  في اليديم، سبالنسب  لةفقم خاص  سالباخرات سالسفن الى غير ذلك 
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الغازات في حدسث تةمث شديد في مواه  البترسل سالفقم عبر سيتسبب نيل . 1عيةوات نيل كل الفقم سالبترسل

    هذه الماقالت ستتمايب شد  التةمث الحاةث مع حجم الماقة  إلحدىالبقار خاص  عمد سقمع حاةث ما 

 إذاسالتةمث الماتج عن حماةث الماقالت يكمن عاة  شديد التأثير في املمطي  املقوط  بالحاةث خاص          

الماقة ، سربيا يكمن الزيت الذي الذي تقيةه اةث قريبا من الشماطئ، ألن جزءا كبيرا من الزيت كان هذا الح

 .تقيةه الماقة  يمدفع الى مواه البقر مكمنا بيع  هائة  من الزيت تغطي مساح  كبير  من يطح البقر

  لكل الكائمات الحو  التي ان حماةث الماقالت ل تقدث كل يم ، الا انها تقدث أضرارا شديد سبالرغم من      

 . تعيش في ممطي  الحاةث

 ذلك غرق الماقة  سشديدا سمثالفان التةمث الماتج منها يكمن مركزا  الحجم،كبير  سعمدما تكمن الماقالت      

فيد نتج عن هذا الحاةث تدف  كيوات هائة  من زيت البترسل الذي كانت تقيةه  2211عا  * شانت أرجم مر *

طبي  طن سانتشر هذا الزيت على هوئ   40000الى مواه البقر سقد قدرت كيو  البترسل بمقم  هذه الماقة 

 .نسبوا فمق مواه البقر في املمطي  رقوي 

تقدث أثماء عيةو  نيل الفقم سخاص  البترسل ، سالتي يتكمن عنها ك حماةث أخرى من هذا الممع سهما     

نتشار فمق يطح املاء بيرسر المقت، سبعد انيضاء عد  ياعات على تسرب الزيت مثال في البقر فانه يبدأ في الا 

كبير  جدا من يطح البقر سعاة  ما تساعد  سقمع الحاةث يكمن هذا الزيت قد انتشر تياما سعطي مساح 

الرياح سحرك  ألامماج على هذا الانتشار فتةمث هماءها ستؤثر بذلك على املدن سعلى املماط  الزراعو  اليريب  

ماء حيل الرياح  أبخرت تةك الزيمت سيرتفع أيضا تركيز هذه املصاةر من الطاق  في املمطي  املقوط  بالحاةث أث

 .2س تسبب أضرار بالغ  لكل الكائمات الحو  املمجمة  بهذه املمطي 

 :تلوث البيئة الناتج عن حرق الوقود في الهواء-3    

 

 سالمترسجين سأسل أكسودالكبريت  بأكسودةد آخر الى تةمث الهماء صماع  المفط في الجزائر أس في أي ب          

سأكود الكربمن سكبريت الهودرسجين من ستطة  صماع  الاملموم  سالاييد  الكربمن سكبريت الهودرسجين 

 .المفايات العضمي  في مراة  المفايات

اتد  عن حرق المقمة في الهماء، كيا ستطة  على الغبار سالاترب  في الهماء املقوط بيصانع ساملقاجر الم      

، كيا سمستمةعات البترسلالطوار  في الهماء بيصانع ألاصباغ  ساملركبات العضمي تتطة  على بعض املماة 

، سعن الايتعيال غير ألامين سالسةوم في الكهرس بائو  ألاجهز  ساملعداتتتطة  على بعض الغازات السام  من 

 .خاص بالطاق  التيةودي  من نفط سغاز سفقممصانع حرق المقمة الاحفمري ال

 

                                                             
 .21-21ص -املرجع الساب  –أحيد مدحت إيال  - 1

 .22ص-22ص -املرجع الساب  –أحيد مدحت إيال  - 2
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 :السياسات املعيقة لالستهالك الطاقة التقليدية دوليا: الثاث 

يقاسل عديد من الدسل سخاص  الدسل ألاعضاء سفي السمق ألاسرسبو  تشجوع الطاق  املتددة  بمضع عد        

فوض سارةاتها من الطاق  سمن أجل هذا ذلك عاة  تمميع مصاةر الطاق  ستخ سالدسافع الىأيالوب متعدة  

الى أيالوب ضريبو  ستسعيري  لغايات تشجوع سنشر الطاق  املتددة ، ان هذه ألايالوب  أخذت تةك الدسل 

 .سالدسافع هي التي تبيى الطاق  املتددة  كيركز لالهتيا  في العديد من الدسل 

 

 

 :إلاجراءات الضريبية املتخذة لتشجيع الطاقة املتجددة*

قا  العديد من الدسل باتخاذ إجراءات عد  لتخفوض الغازات الدفئ  املمبعث  منها، سذلك عن طري           

لشركاتها الصماعو ، سكذلك عن طري  تشجوع ايتعيال الطاق   ساغراءات مالو فرض ضرائب ستيديم ةعم 

 .البدية 

املانوا سبريطانوا سان كان ل تزال هذه السوايات منها الدسل نشاطا في هذا املدال الدسل  أكثر ان من             

سإلاجراءات في بدايتها ستيم  الدسل ألاسرسبو  باليتفاة  من تداربها ستدارب آلاخرين، سفويا يلي بعض إلاجراءات 

مياثة  في املستيبل،  بإجراءاتالبريطانو  التي ييكن ذكرها كميمذج ملا يدري سالتي ييكن أن تتبعها ةسل أخرى 

ضرائب  الكربمن،ضرائب  املماخي،منها ضرائب التغير ن هذه إلاجراءات تتيثل في عديد من ألايالوب الضريبو  ا

كل هذه إلاجراءات تعو  الدسل املصدر  لةبترسل ككل سالجزائر بصف  . 1الطاق  ستسعير املشتيات المفطو 

من خاللها الى تزسيد نشاطها بيصاةر  خاص  في تدارتها الخارجو  ميا يشجعها على تبني يوايات رامو  تهدف

 :تةك إلاجراءات ندد سمن بينغير خاضع  إلجراءات معاق   آخري 

 :ب التغير املناخي وتشجيع الطاقة املتجددةضرائ-1

لغايات  سكذلك( ايتعيالهاأجل الحد سترشود  سذلك منفي بريطانوا على املستعيةين جرت زياة  كةف  الطاق   

الايتعيال  سالشركات كثوف سقد فرضت الحكمم  ضريب  خاص  على قطاع العا   ،) لةطاق الامن المطني 

 Climateاملماخي الضريب  بضريب  التغير  سييوت هذهلةطاق  سأعفي منها قطاع الطاق  املتددة  

Changelevy(ccl) الا ان الترتيبات ألاسلو  لتطبويها بدأت من  9009رييوا عن هذه الخط  في أبريل  أعةن

 . من غاز ثاني أكسود الكربمن  لةطن الماحدةسلر  1-4بأيعار متاجر  بين  9002بتيبر ي

التزمت الحكمم  البريطانو  بتخفوض  Energ White Paper   9002البوضاء لةطاق  سفي المثوي  البريطانو      

سمقاسل  تخفوض  2220  من مستماها في عا% 10بقمالي  9050املمبث  منها في عا  غازات ثاني أكسود الكربمن 

فان الحكمم   املتددة ،، سبقسب تمجيهات الاتقاة ألاسرسبي لةطاق  9090من هذه الانبعاثات في عا  % 90

                                                             
 .9005يم   -292ص  –فط مكتب  مدبملين الياهر  يراب الت –ريتشارة هايممغ  -1
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من انتاج الكهرباء % 20البريطانو  التزمت باتباع أيالوب تؤةي الى أن تساهم الطاق  املتددة  بيا ل ييل عن 

 . 9002جموه ايترالونوا عا   4320 سالتي تبةغضريب  التغير املماخي  هذا بدانب ،9090عا  %90 ـبس  9020في عا  

 .سخاص  الفقمهذا يةيى عبئا ثيوال على مقطات تملود الكهرباء التي تستخد  المقمة الاحفمري      

 : لضرائب على الكربون ا-2

الكربمن املمبعث  عمد ان ضريب  الكربمن هي إضاف  على يعر المقمة الاحفمري ستتمايب مع كيو            

سليد اعتبرت مثل هذه الضرائب بانها أةا  كفؤ  في الحد من الانبعاثات سبالتالي هي ضريب   المقمة،حرق هذا 

 . تشجوعو  ليتعيال الطاق  املتددة 

ان ضرائب الكربمن أةسات مالو  لها عالق  مباشر  بالسمق، اذ انه عمدما تفرض الضريب  فان  البضائع    

ل تقتاج ليتهالك كثوف من الطاق  سبالتالي كثيرا من الانبعاثات، ييرتفع يعرها بمتود  ارتفاع التكةف   التي

سبريطانوا س املانوا % 937 املتقد   ةسلر لكل طن كربمن ييرفع التكةف  في كل من المليات 200فرض ضريب  (

فان قمى السمق يتعيل بصمر  كفؤ  للحد سييل ربقها نتود  لذلك % 1239 سالوابان% 539، ايترالوا 231%

من ايتعيالها سبالتالي الحد من الانبعاثات، سلهذه الضرائب تأثيرات أحدهيا مباشر ناتج من زياة  ألايعار ميا 

يؤةي الى الايتثيارات الكفؤ  ساملقافظ  على الطاق  س التغير في أنماع المقمة سكوفو  ايتعياله سالتأثير آلاخر 

طري  إعاة  تدسير حصوة  الضرائب املتيطع  ميا يؤةي الى تغيرات في هوكة  الايتثيار  غير مباشر عن

 .الايتهالك س فمائد أفضل لةيماطنس

بالنسب  لةطاقات املتددة  فان مثل هذه الضرائب تيةل الاعتياة على المقمة الاحفمري سبالتالي تيةل غاز       

إمكانوات الطاق  املتددة ، الا انه يدب مالحظ  أن الغازات  ستقسين منثاني أكسود الكربمن الماتج للجم 

الدفوئ  العاملو  ليست فيط ناتد  من الكربمن سيدب من اجل البيئ  ان يكمن هماك اهتيا  مياثل بالغازات 

 .ألاخرى التي قد تؤةي الى حدسث الفوئ  العاملو 

 :املتجددةتشجيع الاستثمار في الطاقة *

غةب على ضعف اقتصاةيات التملود من الطاق  املتددة  فان الحكمم  البريطانو  أعطت لغايات الت         

، ان  renewable obligatios (RO)  عن طري  التزامات  الطاق  املتددة  9009حمافز ماةي  ممذ أسل أبريل 

كانت هذه النسب  في هذه تتطةب ان تساهم الطاق  املتددة  بنسب معوم  س متزايد  من الكهرباء اململد  س ليد 

، سيتم تقيو  هذا الالتزا  عن طري  قوا   9022-9020عا  % 2034س يتصل الى % 2حمالي   9002-9009عا  

الشركات التيةودي  لتملود الكهرباء بشراء شهاةات التزا  بالطاق  املتددة  ، سييم  بالتنسو  ذلك هوئ  تمظوم 

عد  التزا  الشركات التيةودي  بهذا الترتيب فان عةيها ةفع غرام   ، سفي حال Ofgem قطاع الكهرباء البريطاني 

مضيمن  حتى عا   (RO)كوةم سات ياع ، ان التزامات الطاق  املتددة   2000جموه ايترالونوا لكل  20تبةغ 

سذلك ملساعد  شركات الطاق  املتددة  على الايتثيار عتى املدى البعود، ان كل هذا ييصد به تشجوع  9095
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لغايات تيةول  )خاص  الفقم(يتثيار في انتاج الطاق  املتددة  ستخفوض الاعتياة على الطاق  التيةودي  الا 

 .1الغازات املمبعث 

 

 .خصائص الطاقة املتجددة :الثانياملطلب 

 

 :تتييز الطاقات املتددة  بعد  خصائص من بونها    

نسب  عالو  من متطةباته من الطاق  سهي مصاةر طمية  انها تةعب ةسرا هاما في حوا  الانسان ستساهم في تةبو   -

 .ألاجل، ذلك ألنها مرتبط  أيايا بالشيس سالطاق  الصاةر  منها

تتمفر اشكال مختةف  من الطاق  في مصاةر الطاق  املتددة  الامر الذي يتطةب ايتعيال تكمملمجوا مالئي   -

 .2لكل شكل من اشكال الطاق 

الافراة سالشعمب سالدسل بشكل سفير سخاص  في املماط  ألاقل حظا من الماحو   هي طاق  مقةو  سميسر  لكاف  -

 . التطمر الحضري 

تعتبر يةوي  من ناحو  البوئو  سل تتسبب في اصدار غازات تضر بطبي  ألاسزسن، سل تؤةي الى ارتفاع ةرج   -

 .حرار  ألارض

يمح ايتخدامها ايتياللو  عن الشبك  املركزي  يعد تمزيع الطاقات املتددة  لةيماطمين ل مركزي، سبالتالي ت -

 .3لتمزيع الطاق 

 .كيا ييكن لصماع  الطاقات املتددة  ان تساهم بتممع الاقتصاةي ستمفير المظائف -

أيضا يساهم في ايتخدا  الطاقات املتددة  من خفض نسب  الغازات املسبب  لالحتباس الحراري سمماجه   -

 .4التغير املماخي

الطاقات املتددة  يتطةب ايتعيال العديد من ألاجهز  ذات املساحات سالاحجا  الكبير  سهم ايتخدا  مصاةر  -

أحد اهم أيباب ارتفاع التكةف  ألاسلو  للجهز  الطاقات املتددة  سهم ما يشكل في نفس المقت أحد العمائ  

 .اما  انتشارها السريع

                                                             
 .22ص  –املرجع الساب   –ريتشارة هاريمبرغ -1

 .99ص  -املرجع الساب  –احيد بخشمش - 2

 .290ص -9022يم   –ةار كممز املعرف   –عيان  – "الاحتباس الحراري وتاثيره على البيئة " يحي نيهان - 3

 – 1العدد –مجلة البيئة والطاقة  -"مشروع بحث استخدام الطاقة املتجددة في الدول الخليج"  -ل الخةوجايتخدا  الطاقات املتددة  في الدس - 4

 .6ص -2112 -الامارات املتحدة
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ددة  الامر الذي يتطةب ايتعيال تكمملمجوا مالئي  باإلضاف  الى ان هماك عد  اشكال مختةف  من الطاق  املت -

 .1لكل شكل من اشكال

أيضا الاعتياة على مصاةر الطاق  املقةو  املتمفر  في يائر الدسل، يضين امن الطاق ، كيا ان هذه الطاق   -

 .مستدام  ما يعني انها لن تلح  ضرر بالبيئ 

تملود الطاق  من مديمع  متممع  من املصاةر املتددة ، تعد ممارة الطاق  املتددة  ممثمق ، فالمظا  املمزع ل -

 .حوث يعد نظاما أكثر مثان  ساقل عرض  لالنيطاع امداةات الطاق  ميارن  باألنظي  املركزي 

هي أيضا تيني الاقتصاةيات من الازمات التي تقدث تيةبات في أيعار المقمة التيةودي ، فالعتياة على مصاةر  -

قمي الاقتصاةيات املقةو  من مظاهر الفمض ى الاقتصاةي  التي تنشأ عن تيةبات طاق  مقةو  ييكن ان ي

 .العام  لةسةع ألايايو 

 .2تمفر فرص العيل جديد  سنظوف  سمتطمر  تكمملمجوا فيطاع الطاقات املتددة  يشكل عالو  الجمة  -

                                 

 .الطاقة املتجددة في الجزائر وانعكاسات استغاللآثار : الثالثملطلب ا   

 

ان لةتمجه نقم ايتغالل الطاقات املتددة  في الجزائر آثار سانعكايات يماء على الصعود الداخلي               

المطني اس على الصعود الخارجي، فتثيين التمجه نقم ايتغالل الطاقات املتددة  في الجزائر يعني تداسز قطاع 

ى تصدير المفط سالغاز بالدرج  ألاسلى سالعائد املتأني منهيا، سكل الترتيبات املتعةي  املقرسقات الذي يعتيد عل

بهذا اليطاع كاملمارة البشري  سالايتثيارات املالو  سالهواكل التمظويو  س التشريعات اليانمنو  سبذلك فان 

رتبات املقوط  به كيطاع ، يعني تمفير كل املالسعي الى التمجه نقم ايتغالل الطاق  املتددة  في الجزائر

في الاقتصاة الجزائري، سمن بين الاثار املترتب  عن هذا التمجه هم تمفير رأس املال مستيل ايتراتوجي مهم 

سالسومل  املالو  لاليتثيار سالتدريب في هذا اليطاع، باإلضاف  الى اتاح  التكمملمجوا املتعةي  به س تدريب 

املؤهة  في كل مستمياتها الدنوا مدال الطاقات املتددة  سالود العامة  إلاطارات سالكفاءات املتخصص  في 

سالعةوا ستشجوع البح س التطمير العةمي في هذا التخصص، باإلضاف  الى تشجوع الايتثيار المطني سالاجمبي ملثل 

مظويو  من هذه املشاريع س إعطاء ضيانات س تقفيزات لجذبها ، باإلضاف  الى من يوايات سبرامج ستشريعات ت

 .أجل تدعوم هذا اليطاع 

من تأهول  سما يتطةبهاةماج راس املال البشري في مثل هذا اليطاع سمن بين الانعكايات أيضا مقاسل             

ال في قطاع املقرسقات الى بديل اليطاعات املتددة ، يعني تقميل مؤيسات قطاع فالنتي ستكمين ستدريب

                                                             
 . 51ص –املرجع الساب   –احيد بخشمش - 1

 .4ص -2111سنة  -)ن-د-د(:لجزائرا –" دور برنامج الطاقات املتجددة في معالجة ظاهرة البطالة قراءة للواقع الجزائري " مريزق عدمان - 2
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لطاقات املتددة  اس على ألاقل في حال  ابياءه العيل، بيمازن  مع كل السبل املقرسقات الى مؤيسات قطاع ا

 .املكان  املهي  لهذا الميط من قطاعات الطاق  الايتراتودو  في الاقتصاة الجزائري  إلضفاء سالترتيبات املمايب 

ان ذلك لم يمفي سجمة  ساملقلي الا هذا بالنسب  لالنعكايات سآلاثار املترتب  على املستمى المطني            

انعكايات سآثار إيدابو  ستتيثل بالدرج  ألاسلى باتداه ستامين الامداة بالطاق  بصمر  مستير  سةائي  سمدانو  

ةسن انيطاع خاص  مع التطمر الحاصل في تكمملمجوا التخزين ملثل هذه الطاقات سانخفاض التكالوف املتعةي  

الحاصل في تكمملمجوا الطاقات املتددة ، باإلضاف  الى تشجوع ثياف  ر باليتثيار فيها بيرسر الزمن سالتطم 

 . ترشود ايتهالك الطاق  سعد  هدرها على كاف  املستميات

اما الانعكايات التمجه نقم ايتغالل الطاقات املتددة  في الجزائر على الصعود الخارجي فتتعة  باألياس     

املمطي   سايتراتوجي فيالدسل من حوث ألاثير، باعتبارها خزان مهم  باملكان  التي يتقظى بها الجزائر في بعض

في مثل هذه املمارة، سكطرق يؤمن ممارة الطاق  الكهرسبائو ، سمصدر لها مستيبال الى مماط  الجمار لاليتثيار 

الكبرى  الامريكو ، باعتباره شريك اقتصاةي ايتراتوجي مهم لةدسل الصماعو  سالمليات املتقد خاص  أسرسبا 

 .سالامتوازات التي ييمقها لها هذه امليز  ساملكان  سالتقفيزات) لةطاق  خزان (بالطاق من حوث امداةها 

سيصبح مراعا  تامين الجزائر سالحفاظ على ايتيرارها من قبل الدسل الصماعو  الكبرى املؤثر  في الساح        

من الاثار املترتب  عن الايتثيار في الطاقات املتددة  في الدسلو  أسلو  سضرسر  ملح  تسهر على تأمونها، كذلك 

الجزائر هم تقيو  الايتيرار السواس ي سالاجتياعي، من تةبو  حاجات سمطالب املدتيع ستقيو  الرفاهو  لجيوع 

الطاق  على  ليتخداماتشرائج املدتيع من خالل اتاح  متطةبات الرفاه املدتيعي سالحوا  العصري  املتاح  

 .تمى الداخلي ستقيو  التميو  املستدام  سحفظ ح  ألاجوال الياةم  في ممارةهااملس

 :1سهذا ل يتنس ى الا من خالل تشجوع املؤيسات البقثو  عن طري  التالي     

الاتصال بمزارات  –جسمر راسخ  مع الجامعات املعمو  ببقمث الطاق  ستطميرها  إرياء-البقثو  سيائةهاتطمير  -

 .سالحصمل على ةعيها املاةي سالتيني  سمؤيسات لةطاق

 .اثار  حمار جياهيري جاة حمل املسائل الرئيسو  الجاري  لةتميو  الطاقو  -

 .املختص  سالخالص  لعةياء ستيني لةطاق  لآلراءالانصات الجاة  -

البقمث  سمع مراكز  املداسر ،سفي البةدان المامو  سألاسرسبو   العربي،التفاعل بقكي  مع انداةها في المطن  -

إلاقةويو  س الدسلو  ، كاملركز الدسلي لةفيزياء ، فان هذه املراكز يتتيكن من صمع فتمحات مييز  في مدال 

 .تيديم مصاةر طاقمي  جديد  سمتددة  ضين نظا  الطاق  على املستمى المطني في آلافات املستيبةو 

ع إيدابوات التأثير فهي تتعة  بظرسف آنو  س م سمتيةص  بامليارن كانت مقصمر   سإذااما عن آثار السةبو     

يتمقع مستيبال مرحةو ، بداي  تتعة  بتعيودات املصاحب  لتكمملمجوا الطاقات ستكالوفها الباهض  سالذي 

                                                             
 .222-221ص – 2224يم   -)22العدة (بعض قضايا رئيسو  املستيبل العربي  –" العرب والطاقة والنظام الدولي الجديد" -عدنان مصطفى- 1
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باإلضاف  الى مشكل التخزين لةطاق  املتملد  على ايتغالل الطاقات املتددة  خاص  فويا يتعة   انخفاضها،

 .ات الةول اس في أسقات حالت الطيس املتيةب بالطاق  الشيسو  في أسق

اجيال اهم الانعكايات لةتمجه نقم ايتغالل الطاقات املتددة  من ساقع أهيوتها سبصمر  عام   كيا ييكن     

 :1سايياطا ممه على الجزائر في المياط التالو 

الامداة بالطاق  سعد  انيطاعها الطاق  املتددة  ل تمضب، سبالتالي ما تمفره هذه امليز  على مستمى تامين  -

 .تقت أي ظرف

 .سهم ما يمعكس على إشاع  البيئ  المظوف  ،) انماعها بكاف  (المفاياتمن تعطي طاق  نظوف  خالو   -

من خالل انعكاياتها على املقافظ  على صح  الانسان فهي من تهدف أسل الى حياي  صح  الانسان، سذلك  -

 .المظوف الطاقات آلامم  

 .ظ  على البيئ  الطبوع املقاف -

 .ذات تكةف  انتاج بسوط  -

 .تقسين معيش  الانسان سالحد من الفير من خالل تقيو  الرفاهو  من جه  سايتقداث سظائف الشغل -

 .جديد تامين فرص عيل  -

الحد من الانبعاثات الغازي  سالحراري  الضار  سعماقبها الخطير ، حوث تعد الطاق  املتددة  من الطاقات  -

 . ف  صديي  البيئ المظو

 .انخفاض عدة سشد  الكمارث الطبوعو  الماتد  عن الاحتباس الحراري  -

 .عد  تشكل الامطار الحامضو  التي تلح  الضرر بكاف  املقاصول الزراعو  سأشكال الحوا  -

 .)الصةب -السائة -الغازي  (اشكالهاالحد الكبير من تشكل ستراكم المفايات الضار  بكاف   -

 .املهدة  بالنيراض سخاص  لكائمات الحو  حياي  كاف  ا -

 .من التةمث سالثرس  السيكو حياي  املواه الجمفو  سألانهار سالبقار  -

 .املساهي  في تأمين الامن الغذائي -

 .سالغازي زياة  إلانتاجو  لةيقاصول الزراعو  نتود  تخةصها من املةمثات الكويوائو   -

 

 

 

                   

                                                       

                                                             
 : رابطانظر الى ال-"أهمية اعتماد على الطاقة املتجددة ودورها في املحافظة على صحة الانسان والبيئة "مدد جرعتلي - 1
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 خالصة الفصل                                                      

 

  سذلك من خالل اتباع الطاقات املتددة  تعد من بدائل الطاق  الماضب ، تعد      

  .زائركدسل  الجفي الدسل المامو   التقمل الطاقمي لتمفوذ عيةو   عيالنو   ايتراتودو 

حوث تيتةك الجزائر العديد من إمكانوات من الطاقات املتددة  باعتبارها مصدر لةطاق  المظوف  سآلامم    

نتود  انبثاقها لرؤي  ايتراتودو  مستيبةو  تيس ألامن الطاقمي لةبةد،سضيان احتواجات الحاضر ستميوع 

   .ستكثوف خوارات سبدائل املستيبل 
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 دراسة العالقة بين الطاقات املتجددة وسعر البترول: الفصل الثاني
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 :تمهيد 

 

باملئة من حجم الصادرات  89لقد أصبح تطور الاقتصاد الجزائري مرهونا بما تدره عائدات البترول التي تسيطر 

ر النفط في السوق العاملية و يتحسن قيمة الدوالر بعد الاجمالية ، هذه الاخيرة التي أصبحت كذالك مرتبطة بأسعا

عملة التسديد لهذه املادة ، لكن عودة ارتفاع أسعار النفط في السنوات ألاخيرة أعطى دفعا قويا و جديدا النعاش 

 .الاقتصاد الجزائري ، حيث أسهم بشكل كبير في تحسين بعض املؤشرات الاقتصادية الكلية

زائر تسعى إلى استغالل مختلف الامكانيات من الطاقات املتجددة وسعر البترول، ومن أجل كما يمكن القول إن الج

ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة العالقة بين سعر البترول وإنتاج الطاقة املتجددة،حيث تم تقسيم هذا 

 :الفصل إلى مبحثين
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 طريقة انجل وقرانجر: املبحث ألاول 

 

 دراسة العالقة بين سعر البترول وإنتاج الطاقة املتجددة: ملبحث الثانيا

 

 .ـطريقة أنجل وقرانجر: املبـحث ألاول 

 

 .التكامل املشترك:املطـــلب ألاول 

 

عد التكامل املشترك أحد ألادوات املهمة لدراسة العالقات الطويلة الاجل بين املتغيرات الاقتصادية فضال على انه ي

تحديد مستوى التوازن بين البيانات غير املستقرة وتلك التي تتسم بالثبات بتعبير آخر فان تباعد  يساعد على

املتغيرات عن التوازن فيما بينها في الاجل القصير ال يؤدي الى تباعدها عن بعضها في الاجل الطويل الن هناك قوى 

يل ، ومن هنا فان فكرة التكامل املشترك تحاكي اقتصادية تعمل على إعادة هذه املتغيرات للتوازن في الاجل الطو 

، بين سلسلتين (Associdion)فكرة التوازن الطويل الاجل للنظام الاقتصادي، اذن فان التكامل املشترك هو صاحب 

 زمنيتين t tX ,Y   تجعل النسبة بين أو أكثر ، بحيث تؤدي التقلبات في إحداهما إللغاء التقلبات في ألاخرى بطريقة

قيمتيها ثابتة عبر الزمن ، حيث إن العالقات الطويلة ألاجل بين مجموعة املتغيرات تعتبر مفيدة في التنبؤ بتقييم 

املتغير التابع بداللة مجموعة من املتغيرات املستقلة ، وتتطلب حدوثه الحالة التي تكون السلسلتان  t tX ,Y  

الرتبة ألاولى كل على حدة والبواقي الناجمة عن تقدير العالقة بينهما متكاملة من الرتبة صفر، لذا فإن  تكاملتين منم

 :تحقيق التكامل املشترك بين املتغيرين يتطلب توفير الشروط التالية

t 1y I 

t 1X I 

   t t ty a u bx      

t 1u I 

ممثال للحد العشوائي يقيس انحراف العالقة املقدرة في الاجل القصير عن اتجاهها التوازني في    tu ويالحظ أن   

 .الاجل الطويل 

جل ، فلو أن هناك متغيرين هو التعبير الاحصائي لعالقة التوازن طويلة الا  التكامل املشركومما سبق نجد إن  

يتصفان بخاصية التكامل املشترك ، فإن العالقة بينهما تكون متجهة لوضع التوازن في ألاجل الطويل، بالرغم من 

 .إمكانية وجود انحرفات عن هذا الاتجاه في الاجل القصير 

           .جرانجر–وس، اختبار انجل جسلي–جوهانس هو اختبار ومن الاختبارات التي تستعمل لتحديد التكامل املشترك   
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 .جرانجر–آجل طريقة مراحل : املطلب الثاني

 

جرانجر البحث حول التكامل املشترك عن طريق تقديم طريقة لتقدير واختبار –وسع انجل  7891في عام    

 :املتغيرات التي يتوقع وجود تكامل مشترك بينها ويتم هذا الاختبار وفق مرحلتين

نفس الدرجة  اذ أن تكامل السالسل الزمنية من يتم في هذه املرحلة اختبار درجة التكامل املشترك: ة ألاولىاملرحل 

بعد شرطا مهما الختبار التكامل املشترك ، وتحدد درجة تكامل كل سلسلة باالعتماد على احد اختبارات جذر 

ملة من نفس الدرجة يمكن البحث عن عالقة ، فاذا دل الاختبار على أن السالسل متكا(Unit Root test)الوحدة

توازن طويلة الاجل بينهما أو تكامل مشترك بينها، وهذا يعني أنه حتى اذا كان هناك سلسلتان متكاملتان من نفس 

الرتبة فليس هناك ما يضمن اتصافها بخاصية التكامل املشترك ، أما إذا دلت اختبارات جذر الوحدة على أن 

، مختلفة فانه يمكن استنتاج عدم وجود تكامل مشترك بين هذه املتغيرات ، )رتب(درجات  السالسل متكاملة من

على العموم عندما تكون السالسل الزمنية في النموذج املنتخب غير مستقرة في مستواها ولكنها متكاملة من درجة 

 (OLS)ملربعات الصغرى الاعتيادية واحدة وفقا لهذا الاختبار تقدير العالقة الطويلة الاجل بينها وذلك باستعمال ا

 :وفقا للمعادالت التالية

 
    :ناذ

 1  ، 0   :املقدرة الت املعا 

tu: حد الخطأ العشوائي 

والتي تقيس انحراف العالقة املقدرة في ألامد القصير عن اتجاهها التوازني في ألامد  ، tuومن ثم تحسب البواقي 

 :الطويل وفق الصيغة التالية 

 
 :وذلك من خالل تقدير الصيغة التالية   tuبعد ذلك تقوم باختبار استمرارية سلسلة البواقي              

 
فاذا تم قبول فرضية العدم  0H : 1  فذلك يعني وجود جذر الوحدة في سلسلة البواقي أي انها غير مستقرة ،

 .ومنه نستنتج عدم وجود تكامل مشترك بين السالسل الزمنية املكونة للنموذج

اما اذا تم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة  1H : 0  فهذا يعني ان السلسلة البواقي مستقرو مما ،

يعني ان السالسل الزمنية للمتغيرات النموذج t tX ,Y تتصف بخاصية التكامل املشترك ،أي وجود عالقة ،

 .أ هو ألاكثر مالئمة لتقدير العالقة بينهاتوازنية طويلة الاجل بينما وهذا ما يجعل النموذج تصحيح الخط

بعد التأكد من وجود التكامل املشترك بين املتغيرين في النموذج: املرحلة الثانية t tX ,Y 

، وذلك من أجل توضيح التذبذب قصير (Errorocorrecting Model)، (ECM)يتم تقدير النموذج تصحيح الخطأ

حول اتجاه العالقة في الاجل الطويل ويتم الوصول الى هذه النتيجة من خالل ادخال البواقي املقدرة في انحدار الاجل 
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الاجل الطويل بشكل متغير مستقل مرتد زمنيا لسنة واحدة في النموذج عالقة الاجل القصير الى جانب فروق 

 :املتغيرات ألاخرى وفقا للمعادلة آلاتية

 
  :ن اذ  

te  حد الخطأ 

   : الفرق الاول 

ويمثل  
2  هنا معامل حد خطأ والذي يدل على الاختالل النسبي في املتغير التابع الذي يمكن أن يصحح من فترة

،والبد لقيمة  (t)، التي يتم تصحيحها في الفترة (t-1)نسبة اختالل التوازن في الفترة  ألاخرى، أو بتعبير آخر 
2  أن

 :تكون سالبة ومعنوية احصائيا، والجدير بالذكر ان اختبار أنجل وجرانجر ذي املرحلتين يعاني من عدة مشاكل أهمها

 . قة تكامل واحدة بين متغيرات العالقة ،وهذا غير دقيق في نظام مكون من املعدالت يفترض هذا الاختبار وجود عال -1

 .يفترض أن أحد املتغيرات فقط يعد متغيرا تابعا وباقي املتغيرات تعتبر مستقلة أو خارجية - -2

 .هذا الاختبار يستعمل ملتغيرين فقط ويحدد التكامل املشترك باتجاه واحد -3

 

 .س العالقة السببية باستخدام سببية جرانجرقيا: املطلب الثالــــث

 

، من املفاهيم املهمة في إلاحصاء التطبيقي ، إذ أنه يعد مسألة فلسفية (causality)يعد مصطلح السببية          

عميقة يدور حولها أنواع من الجدال، فمن جانب هل إن الناس هم الذين يعتقدون بأن كل شيئ يسبب كل شيئ ، 

، يفضل (leamer)هل إن الناس هم الذين ينكرون وجود السببية مهما كانت، وإن العالم القياس ي  ومن جانب آخر 

، بفضل استخدام (F,Diebold)، بدال من السببية ، أما (precedence)استخدام مصطلح الاسبقية 

(predictivecausality)وعة دائما بحادثة أخرى ، اذن فهي مصطلح يشير الى الحالة التي تكون فيها حادثة معلومة متب

معينة ، ومع تعاقب الاحداث هذا خالل زمن ما تدعى الحادثة ألاولى بالسبب والثانية باملسبب أو املعلوم ، ويستخدم 

هذا الاختبار الاحصائي لتحديد طبيعة العالقات بين املتغيرات الاقتصادية ، لكون هذه املتغيرات ال تتحرك باالتجاه 

توازن ، وذلك لتأثيرها بظروف وعوامل اقتصادية وخارجية مختلفة ، وعليه فإن هناك مدة نفسه لتحقيق حالة ال

 .لالرتداد الزمني تعبر عن الفارق الزمني في استجابة املتغير التابع ألثر التغيرات املستقلة أو العكس تماما

العالقة بين املتغيرات الاقتصادية  ، يمكن تحديد(correlationCoeffients)،(r)فمن خالل قياس معامالت الارتباط    

tx وty   ، املستقل و التابع اذ يالحظ بان التغاير سيكون ضئيال فيما لو كانت العالقة بين املتغيرين ضعيفة ،

بوجود ارتباط بين ظاهرتين ، بيد أن العالقة  ، بين املتغيرات(corarance)كذلك سيكون التغاير 

من التغيرات في  (%29)، وعليه فعندما نقول مثال (causality)، في إلاحصاء ال تعني السببية (correlation)الارتباطية

عني ان هي سبب، وهذا ي (x)، فهذا ال يعني بان (x)، ثم تفسيرها عن طريق تغيرات في املتغير املستقل (y)املتغر التابع 

معامالت الارتباط ال تعطي التفسير ، التفسير الاقتصادي الكافي كونها ال تدل دائما على تحديد اتجاه التأثير ، 

والارتفاعات الكبيرة لهذه املعامالت التعني بأي حال من ألاحوال وجود ارتباط سببي ، وترتبط املتغيرات مع بعضها 

 .ديد نوع واتجاه العالقة بين املتغيرات الاقتصاديةداليا ، لذا استخدام اختبار السببية لتح
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اذن ال يمكن اعتبار معامل الارتباط كمعيار أو مقياس مسلم به، وال يمكن اعطاؤه وزنا كبيرا في الدراسات القياسية  

، اذ مالم تكون العالقة أكيدة وسببية ، لذا فالسببية تعد من أهم املحاور في تحديد الصيغ النماذج الاقتصادية 

تهدف الى البحث عن أسباب الظواهر العلمية، للتمييز بين الظاهرة التابعة من الظواهر املستقلة  املفسرة لها ، 

ولكن قد يحدث في بعض ألاحيان ان النظريات الاقتصادية املوجودة ال تساعدنا في تحديد املتغيرات املفسرة من 

 . همية تتعلق بتحديد اتجاه السببيةاملتغير املفسر ، وهذا ما يخلق مشاكل بالغة ، ألا 

،  (Hsiao)قد اختلف املختصون في ذلك ألاساليب الرياضية والقياسية ومنها النماذج السببية كنموذج هيسو   

 . (Granger)ونموذج جرانجر

 :ويمكن تقسيم أنواع السببية بشكل عام الى عدة أنواع كما يلي    

في هذا النوع نقول أن   : (Unit – Directional Model)السببية في اتجاه واحد -1
tx    كمتغير مستقل في

ty   

كمتغير تابع، بحيث أن استعمال كل املعلومات املتوفرة يؤدي الى تحسين توقع    وليس العكس، أي ان املتغير التابع  

ty     اليسبب في املتغير املستقل
tx وتكتب ،

t tx y 

 txفي هذه الحالة نجد ان املتغير املستق     txو    tyبين   : (Feed back)وجود ما يسمى بالتغذية العكسية  -2

يسبب التغير في املتغير التابع 
ty   وفي نفس الوقت املتغير التابع

tyر املستقل  يسبب تغير املتغي
tx   ويحدث هذا

 : النمط العالقة نتيجة العتبارين هما

 ان يكون هناك حلقة من التأثير املتبادل بين املتغيرين وان احدهما يسبب آخر، وفي هذه الحالة سيتداخل الاثرين. 

 اين كال املتغيران بنفس الاتجاه والنتيجة تظهر بشكل أثر ان يكون كال املتغيرين يتأثران بمتغير ثالث مما يجعل تب

 .متبادل وفي الحقيقة التوجد عالقة بين املتغيرين

t السببية اللحظية بين -3 tY ,X  : نقول ان هناك سببية لحظيةt tY X ة ، اذا كان توقع القيمة الجاريtx  هو

 : في هذا التوقع tY ،  tYافضل توقع عندما تدخل القيمة الحالية 

 
 :السببية  ذات التأثير الزمني -4

 :حيث kهي أصغر قيمة ل mاذا كان mتسبب بتأخر زمني    txنقول ان

   
 2 2x x

........... 1;17
u y k u y k 1

   
    

     
زمني ر بتأخ  t tY X 

 :املحسوبة على نحو التالي                Fكما يعتمد في تحديد قبول اتجاه السببية أو رفضه باالعتماد على اختبار   

F* اذا كان  F   الجدولية عند درجات حرية(k-1,N-1)   0فيتم رفضH   فرضية العدم، أي ان املتغير املستقل

F*، أما إذا كان  Fيسبب املتغير التابع إذن قبول اتجاه السببية أو رفضه يعتمد على اختبار  F دولية فاذن الج

أنه ال عالقة سببية بين املتغيرين لذلك ال يمكن رفض فرضية العدم،   (Non causality)ذلك ينفي وجود السببية 

أما في الحالة ألاولى عند رفض فرضية العدم فإن ذلك يشير الى أن العالقات تمتلك حالة السببية ، فإذا كان اتجاه 

 ر التابع، فإن السببية هي سببية السببية من املتغير املستقل الى املتغي
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، أما اذا كان هناك تغذية عكسية ، أي وجود اعتماد مشترك أو متباين بين املتغيرين فان  (Uni Dirctional)أحادية  .7

 .(Bi- Directional)السببية هي سببية ثنائية الاتجاهية 

 

 

ــاني  سعر البترولدراسة التكامل املشترك بين الطاقات املتجددة و : املبـحث الثـ

 

 : وصف البياناتاملــطلب ألاول 

اقتصرت هذه الدراسة على املؤشرات الاقتصاد الجزائري واملتمثلة في الدرجة ألاولى في الطاقات املتجددة             

(R E) وسعر البترول ،(pp)   7881في الجزائر ، كما اقتصرت الدراسة على البيانات هذه املؤشرات خالل الفترة-

1176 . 

 

 ــادر البيانــــات ــ ــ تم تجميع البيانات البحتية حول الطاقات املتجددة وسعر البترول من الوكالة الدولية  : مصـ

 : Ageuce Intenationale de liEngie( AIE)للطاقة

 :نجد( 1)من خالل امللحق رقم 

 . 1176-7881خالل الفترة يمثل تطور أسعار البترول وتطور الطاقات املتجددة  :  (1-2)الشكل رقم     
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 Excelباالعتماد برنامج                                

 : 2112-1991تطور أسعار البترول والعوامل املؤثرة عليها خالل الفترة  -1

  رول خالل الالفية الجديدة، تعتبر هذه املرحلة بداية لتطوير سعر البت:  1112-7881تطور أسعار البترول خالل فترة

والعدوان  1117سبتمبر 77أزمات عديدة أثرت في السوق النفطية منها أحداث  1112-7881حيث شهدت هذه الفترة 

دوالر  22اللى  1117دوالر للبرميل سنة 12، حيث إرتفعت أسعار النفط من  1112ألامريكي على العراق سنة 

 .ةباملئ711بزيادة قياسية قدرت ب 1112سنة

  دواللر  81استمر ارتفاع أسعار البترول خالل هذه الفترة ليصل الى :  1171-1112تطور أسعار البترول خالل فترة

، إال أن هذا  7812، ليكون بذلك أعلى مستوى قياس ي شهدته السوق النفطية منذ أزمة  1119للبرميل سنة 

تها الواليات املتحدة الامريكية ، والتي عرفت بأزمة الرهن الارتفاع لم يستمر نتيجة الازمة املالية العاملية التي شهد
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 21مسجلة بذلك انخفاض قدره حوالي  1118دوالر للبرميل سنة 67العقاري، حيث انخفضت أسعار النفط الى 

 .باملئة

  شهدت هذه املرحلة حدثين عامليين على توازن السوق حيث تمثل :  1172-1171تطور أسعار البترول خالل فترة

دوالر للبرميل ، وذلك الى 771حيث تجاوزت أسعار البترول حدود  1177حدث ألاول في ازمة الربيع العربي سنة ال

دوالر للبرميل  21، أما الحدث الثاني فتمثل في انخفاض أسعار البترول الى مستويات قياسية وصلت الى  1172غاية 

 :، وهذا راجع الى ألاسباب التالية1172سنة 

 مليون برميل يوميا  71الى  1172الواليات املتحدة الامريكية من البترول حيث وصل سنة  ارتفاع انتاج -7

 انخفاض الطلب العالمي على الطاقة -1

 ارتفاع سعر الصرف الدوالر الى مستويات قياسية  -2

لزمن وجود اتجاه العام متزايد مع ا(1)نالحظ من خالل امللحق : 2112-1991تطور الطاقات املتجددة خالل الفترة  -2

بشكل غير منتظم ، كما هو نالحظ  وجود تذبذبات تختلف فيما بينها باختالف الوتيرة التي تزداد بها من سنة الى 

 .أخرى 

 

ــار ا: املطلب الثاني  : السالسل الزمنية استقــرارية ختبـ

 

 :، ويتضح من خالل الجدول التالي (PP)، وسعر البترول (RE)الطاقات املتجددة 

 (ADF)فوللر املوسع –نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي : (2) الجدول رقم  

 :نجد (2)من خالل الجدول رقم 

 

 

 . Eviews 08على برنامج   من إعداد الطالبة باإلعتماد 

 

  PP الخصائص

   

 

 بحد ثابت

Pr      

 بحــد ثابــت  

 عام  واتجاه

Pr       بدون حد     

    ثابــت  

 واتجاه عام

Pr      

 

 املتغيرات

مؤشرسعر 

 البترول

PP 

  -1.2732 1.2222 -1.0401 1.3322 -0.527 1.4.3 t 

                                                                  -4.3792 1.1122 -4.3727 1.1111 -4.459 1.1111 t 

الطاقات 

 املتجددة 

 RE 

 -3.2080 1.1311 -2.6899 1.2434 -0.538 1.4.3. t 

 
-4.9104 1.111. -5.4033 1.1112 -5.025 0.0000 t 
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، وبالتالي نقبل % 2القيمة الاحتمالية املقابلة لوجود جذر الوحدة لكل السالسل عند املستوى هي اكبر من  إن             

ي على جذر الوحدة وبالتالي فهي غير مستقرة، لكن بعد اخذ الفرق ألاول الفرض العدمي ، أي ان كل السالسل تحتو 

، وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل %2نالحظ ان القيمة الاحتمالية لوجود جذر الوحدة اقل من 

لى حدى يعتبر أي ان السالسل الزمنية محل الدراسة التحتوي على جذر الوحدة وبالتالي في مستقرة ، وكل متغير ع

  متكامل من الدرجة ألاولى  RE I 1 ,PP I(1)  ,   وهذه النتائج تنسجم مع النظرية القياسية التي تفترض

 .ان اغلب املتغيرات الاقتصادية الكلية وتكون غير ساكنة في املستوى ولكنها تصبح ساكنة باجراء الفرق ألاول 

 

ــامللا :املطلب الثالث  :املشتـــرك ملتغيــرات الدراســة  ختبــار التكـ

 

، ومعيار حنه  (FPE)ومعيار الخطأ التنبؤ  (LR)بحسب مقياس  (1)يتضح مدة الابطاء املثلى هي  (4)من الجدول رقم 

فقد اشارت الى ان مدة  (AIC)، اما احصاءة% 2الاختبار معنوية عند مستوى  ، اذا كانت احصاءة  (HQ)كوين 

وكانت معنوية في العدد ألاكبر  (1)الى ان مدة الابطاء املثلى هي  (SC)وأشارت معلومة شورز(1) الابطاء املثلى كذلك

 .من املقاييس 

 الجدول التالي يمثل تحديد درجة التأخير املثلى( : 2-3)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVEWS08من اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج                                     

 

 Engel et Grangelوانجل وقرانجر 7892سنة  Grangeترك الذي تم وضعه من قبل غرانجر ان تحليل التكامل املش

، يعتبر عند كثير من الاقتصاديين كاحد اهم املفاهيم الجديدة في مجال القياس الاقتصادي ، وكذلك  7891سنة 

قدير معادلة انحدار التكامل لتحليل السالسل الزمنية ، وتستلزم هذه الطريقة املرور بخطوتين ، ألاولى هي نتائج ت

 .املشترك ، اما الثانية املتمثلة في نتائج دراسة استقرارية سلسلة بواقي التقدير 

 :نتائج تقدير معادلةانحدار التكامل املشترك  -

 

 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -244.4499 NA   6953702.  21.43043  21.52917  21.45526 

1 -225.6050   32.77383*   1918011.*   20.13956*   20.43578*   20.21406* 

2 -224.0882  2.374041  2406887.  20.35550  20.84919  20.47966 

3 -223.4078  0.946694  3296027.  20.64416  21.33533  20.81798 

4 -222.5472  1.047676  4544981.  20.91715  21.80580  21.14064 
       
       
       

                                * indicates lag order selected by the criterion   
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بتطبيق طريقة املربعات الصغرى الاعتيادية واجراء الانحدار بين الطاقات املتجددة وسعر البترول  تحصلنا على 

 :قة التاليةالعال

SPP 

وبعد الحصول على بواقي الانحدار تم (  2)اما الباقي احصائيات عملية الانحدار فهي معروفة في امللحق          

الختبار جذر الوحدة ، بهدف )***( استخدام عدة أدواتإحصائية الختبار سكون البواقي إضافة الى تقدير املعادلة 

 .صل اليها تأكيد النتائج املتو 

 

 :قرانــجر–نتــائج تحليــل التــكامــل املشتـــرك بطريقة انـــجل  -

 

 :نتائج فحص بواقي معادلة انحدار التكامل املشترك -1

هدا ألاخير يبين ان سلسلة البواقي معادلة الانحدار التكامل املشترك يبين املتغيرات املدروسة ، سيكون دلك انطالقا 

، وعلينا ان نتاكد من ان هده ألاخيرة مستقرة ولهدا قمنا بفحص بواقي املعادلة املقدرة ، وكدلك  tمن البواقي 

 (.3)معامالت الارتباط الداتي للبواقي  كما هو موضح في امللحق رقم 

 :اتي للبواقيذنتائج فحص معامالت لارتباط ال -2 

اتي لبواقي التقدير، حيث تكون ذالبواقي هو فحص معامالت الارتباط الستقرارية سلسلة إمن بين طرق اختبار   

 يختلف عن الصفر من اجل كل  معنويا ال kPسلسلة بواقي مستقرة ادا كانت املعامالت دالة ارتباطها 

k تي والجزئية لسلسلة البواقي، ويتبين من هذا الجدول ان السلسلة ذالة الارتباط ال، يبين د(2)، وامللحق رقم 0

البواقي ال تمثل سيرورة ذات تشويش ابيض ، كما ان دالة الارتباط الذاتي لسلسلة البواقي تبين ان معامالت 

 ارج مجال الثقة الجدول ، معنويا تختلف عن الصفر ، أي انها خ 7،1،2.. .71  التي تساوي  Kاملحسوبة من الفجوات 

 

ــالث ــ ــ ـــــجر: املطـلــب الثـ  :اختبــار العالقــة السببيــة لجرانـ

 

يتضح من خالل الجدول ان إحصائية فيشر محسوبة في الفرضيات العدمية ألاولى اصغر من القيمة الجدولية، 

وبالتالي نقبل فرضية العدم وجود عالقة السببية في هذا الاتجاه  RE PP  اما بالنسبة للفرضية العدمية ،

اكبر من القيمة الجدولية وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل  F*الثانية فقد تبين بان القيمة فيشر املحسوبة 

لطاقات املتجددة الفرضية البديلة بوجود عالقة سببية بين سعر البترول وا PP RE . 

. نستنتج في النهاية ان اختبار العالقة السببية انتهت بان سعر البترول يؤثر في الطاقات املتجددة في الاجل القصير  

اض الطاقات وهذه النتيجة تبين بان زيادة او انخفاض سعر البترول في الاجل القصير سيؤثر في زيادة او انخف

 املتجددة

ان اختبار العالقة السببية تقوم على اختبار الفرضية العدمية  التي تنص على وجود عالقة سببية او تأثير             

في املدى القصير بين الطاقات املتجددة وسعر البترول املمثلة وفق الشعاع الانحدار الذاتي  ودلك من خالل تقدير 

 اربيلخص النتائج الاخت(  2)ول  معادلة النمودج و الجد
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 .نتائج اختبار سببية جرانجر ملتغيرات الدراسة يمثل 3لجدول رقم ا
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Pairwise Granger Causality Tests         

Date: 05/20/19   Time: 12:49 

Sample: 1990 2016  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     RELEC does not Granger Cause PP  26  0.02159 0.8845 

 PP does not Granger Cause RELEC  3.46346 0.0756 
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ــ ـــــالصـ ــ ـــانيخــ ــ ـــ  :ــــة الـــفصل الثــ

من خالل هذا الفصل توصلنا إلى وجو عالقة بين سعر البترول وإنتاج الطاقات املتجددة في الجزائر خالل الفترة 

لتكامل املشترك واختبار السببية وتحديد اتجاه  العالقة السببية باستخدام ،باالعتماد على أسلوب ا7881-1176

نموذج الانحدار الذاتي، كما بين اختبار استقرار السالسل الزمنية أنها غير مستقرة في املستوى،إال أنها مستقرة في 

 .هذا يدل على أنها متكاملة من الدرجة ألاولىباملئة،و  2الفرق ألاول عند مستوى 

 .لى ضوء هذه النتائج توصلنا الى وجود عالقة سببية بين سعر البترول وإنتاج الطاقة املتجددة وع
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ـــم ــ ــ ـــ ــ ـــــخات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــالـ ـــ ــ ــ ــ  ةـ

يعد قطاع طاقة بنمطيها غير املتجددة واملتجددة قطاع مهم واستيراتيجي لكافة الدول يرتبط باألساس باالمن 

القومي للدول ، حيث تتجه للحفاظ على أمن الطاقة وضمان التأمين الامداد بها لتلبية حاجات ومطالب 

من خالل استخدمات الطاقة املتعددة ، إال أن خصائص الطاقة املتجددة خاصة منها السلبية ذات  املجتمع

الاستغالل ألاكبر عامليا  مثل مشكل النضوب ملثل هذه املوارد مستقبال باإلضافة الى خاصية تلويث البيئة طرح 

الطبيعية املتدفقة بصورة مستمرة  ضرورة البحث عن بدائل للطاقة عبر استغالل الطاقة املتجددة ذات املوارد

في الطبيعة ودائمة كبديل للطاقة التقليدية خاصة وأنها صديقة للبيئة أي أنها ضمن الطاقات النظيفة وبذلك 

 .فهي تتجاوز مشكل تلويث البيئة التي تطرحه الطاقات التقليدية غير املتجددة

بوتيرة بطيئة باملوازنة مع استغالل موارد الطاقة  إال أن توجه نحو استغالل الطاقات املتجددة مازال يسير   

التقليدية ، إال أن العديد من الدول تضع في الافاق املستقبلية لها ضرورة تثمين هذا الاستغالل والوصول الى 

نسب مرتفعة قد تتجاوز وتفوق نسب استغالل الطاقة التقليدية مستقبال وفق خطط وبرامج ومشاريع تتجسد 

 .في أرض واقع

والجزائر حالها كحال دول العالم النامية تتأثر بتحوالت الاقتصاد العالمي بما فيها تحوالت الطاقة                

مما يطرح في أجندتها ضرورة التوجه نحو استغالل الطاقة املتجددة خاصة منها الشمسية ، ملا تكتسيه من 

ن استغاللها ، إال أن التوجه نحو استغالل الطاقة إمكانيات في هذا الاطار ترشحها لتحتل الصدارة في حال حس

املتجددة يسير بوتيرة بطيئة عكس ما سطر له في البرامج الوطنية والسياسات الطاقوية نظرا لعدة عوائق 

وتحديات وقيود تفرضها واقع استغالل الطاقة املتجددة في الجزائر والتي تتمثل باألساس غياب إلادارة 

 .تثمين استغالل الطاقة املتجددةالسياسية الجادة نحو 

إن إعطاء الضمانات والتحفيزات والامتيازات الكاملة لتشجيع التوجه نحو تجسيد قطاع الطاقات        

 : املتجددة لن يتأتى إال من خالل 

 تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقات املتجددة  -

 القطاع الاستفادة من الخبرة والتجارب ألاجنبية الرائدة في مثل هذا  -

 تدريب الكفاءات والاطارات في تكنولوجيا الطاقة املتجددة  -

 تشجيع الصناعات في مجال تكنولوجيا الطاقة املتجددة  -

تجاوز نمط الاقتصاد الريعي الذي يعتمد أساسا  على صادرات قطاع املحروقات في الجزائر من خالل تشجيع  -

 دي والتنمية الحقيقية وفي مقدمتها قطاع الطاقات قطاعات أخرى بديلة من شأنها أن تحقق النمو الاقتصا

، وغيرها من القطاعات التي من شأن تطويرها والاستثمار .........املتجددة وقطاع السياحة والزراعة والنقل -

 .الناجح فيها يحقق عوائد مرتفعة لالقتصاد الجزائري وينعكس على رفاه املجتمع

ف وتجنيد كافة الجهود والعمل الجماعي املشترك بين النخب إن تجاوز هذه العراقيل يتحقق بتكثي    

السياسية الحاكمة والكفاءات واملختصمين في مثل هذا القطاع أو القطاعات املرتبطة من خالل إيجاد الحلول 
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الالزمة مع مراعاة الخطط و البرامج والاستراتيجيات املنتهجة الرشيدة التي تتوافق مع إلامكانيات املادية 

 .شرية املتاحة في الجزائر ، دون إغفال تأثير التحوالت العامليةوالب

وفي ألاخير تلعب الطاقات املتجددة دورا هاما في تحقيق التنمية ، إذا ما تم تطويرها واستغاللها بشكل       

اصة فعال فهي طاقة نظيفة وغير مضرة بالبيئة إضافة كونها متجددة وهذا ما شجع الجزائر إلى إستغاللها وخ

أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز ، فهي تحاول تطوير سياستها الطاقوية من خالل بدل العديد من الجهود 

كإقامتها ملشاريع تهتم بصناعة الطاقات املتجددة خاصة أن له إمكانيات معتبرة تسهم في دفع عملية التنمية ، 

في تحسين املستوى الصحي والتمتع بحياة فاالستغالل الطاقات املتجددة يوفر للجزائر العديد من الفرص 

نظيفة إضافة الى إمكانية تحسين الخدمات العمومية كامداد بالشبكة الكهروبائية في املناطق النائية وتوفير 

 .الاحتياجات الضرورية من الطاقة للمواطنين 

 :ومن خالل ما تم التطرف إليه خالل البحث نتوصل الى مجموعة من الاستنتاجات      

الخوف من التغيرات  –أمن الطاقة : وجود العديد من الدوافع الرئيسية تدفع الى تطوير الطاقات املتجددة منها -

 .املناخية باإلضافة الى انخفاض تكلفة استغالل الطاقات املتجددة 

 .الطاقات املتجددة هي الحل ألامثل لتحقيق ألاهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية -

 .ت املتجددة أن تحل مكان الطاقات الناضبة وخاصة في مجال الطاقةبإمكان الطاقا -

 ادماج الطاقات املتجددة في الاقتصاد الجزائري يساعد في التخفيف في هيمنة النفط على الاقتصاد وتنويعه  -

تصادي واجتماعي في استخدام مصادر الطاقات املتجددة سوف يساعدنا على الوصول الى استقرار بيئي واق -

 .الطاقة قطاع 
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 :املالحققائمة 

 (1)الجــــدول رقـــم                                                                           

 

 الطاقاتاملتجددة سعرالبترول السنة

0991 32.32  021   

0990 31 392 

0993 09.23 099 

0992 09.93 212 

0991 01.53 099 

0991 03.13 092 

0999 31.93 021 

0993 09.19 31 

0995 03.93 301 

0999 35.1 312 

3111 31.11 11 

3110 31.13 99 

3113 35.52 13 

3112 25.52 391 

3111 25.33 310 

3111 11.13 111 

3119 91.01 305 

3113 33.29 339 

3115 93.39 352 

3119 90.93 219 

3101 39.1 031 

0100 000.93 113 
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3103 015.99 933 

3102 95.91 221 

3101 95.91 311 

3101 13.29 333 

3109 12.32 251 
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 .نتائج اختبار ديكي فلور: -2-الملحق رقم 

                                         Null Hypothesis: PP has a unit root                            

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
 
 

     
      
 

    
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.401979  0.8362 

Test criticalvalues: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  
     
     

 
 
 

  

Null Hypothesis: PP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.527226  0.4786 

Test criticalvalues: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values  

     
 

Null Hypothesis: D(PP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.372745  0.0100 

Test criticalvalues: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  
     
     

 
*MacKinnon (1996) one-sided p-values 

 
 
.  

 

Null Hypothesis: PP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.273289  0.6262 

Test criticalvalues: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Null Hypothesis: D(PP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.459608  0.0001 

Test criticalvalues: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Null Hypothesis: RELEC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.689967  0.2484 

Test criticalvalues: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Null Hypothesis: D(PP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.379201  0.0022 

Test criticalvalues: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Null Hypothesis: RELEC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.208052  0.0310 

Test criticalvalues: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(RELEC) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.403370 0.0012 

Test criticalvalues: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
  

Null Hypothesis: D(RELEC) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.403370 0.0012 

Test criticalvalues: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  

Null Hypothesis: D(RELEC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.910461 0.0007 

Test criticalvalues: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  

 10% level  -2.638752  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Null Hypothesis: D(RELEC) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.025181  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 . ائج فحص معامالت االرتباط الداتي منحنى البسيطنت:-3-الملحق رقم       
 
 

DependentVariable: RELEC   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/19   Time: 12:22   

Sample: 1990 2016   

Includedobservations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 165.8599 27.50361 6.030477 0.0000 

PP 1.024328 0.473973 2.161151 0.0405 
     
     R-squared 0.157414     Meandependent var 214.6296 

Adjusted R-squared 0.123711     S.D. dependent var 87.27329 

S.E. of regression 81.69680     Akaike info criterion 11.71509 

Sumsquaredresid 166859.2     Schwarz criterion 11.81108 

Log likelihood -156.1538     Hannan-Quinn criter. 11.74364 

F-statistic 4.670575     Durbin-Watson stat 1.553967 

Prob(F-statistic) 0.040461    
     
     

 
 
 
 

                           DependentVariable: LRELEC                

                                    Method: Least Squares          

                            Date: 05/20/19   Time: 12:48   

                                            Sample: 1990 2016                 

Includedobservations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.229995 0.514494 8.221668 0.0000 

LPP 0.283571 0.139579 2.031614 0.0530 
     
     R-squared 0.141703     Meandependent var 5.256221 

Adjusted R-squared 0.107371     S.D. dependent var 0.537439 

S.E. of regression 0.507767     Akaike info criterion 1.553600 

Sumsquaredresid 6.445688     Schwarz criterion 1.649588 

Log likelihood -18.97360     Hannan-Quinn criter. 1.582142 

F-statistic 4.127456     Durbin-Watson stat 1.418336 

Prob(F-statistic) 0.052950    
     
     

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 EVIEWS08الباحث باعتماد على برنامج  إعدادمن                        
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 VAR Lag Order Selecti 
   Endogenousvariables: PP R                

          Exogenousvariables: C      

   Date: 05/20/19   Time: 12:43     

                Sample: 1990 2016     

Includedobservations: 23     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -244.4499 NA   6953702.  21.43043  21.52917  21.45526 

1 -225.6050   32.77383*   1918011.*   20.13956*   20.43578*   20.21406* 

2 -224.0882  2.374041  2406887.  20.35550  20.84919  20.47966 

3 -223.4078  0.946694  3296027.  20.64416  21.33533  20.81798 

4 -222.5472  1.047676  4544981.  20.91715  21.80580  21.14064 
       
       
       

                                * indicates lag order selected by the criterion   
                   

    LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  

               FPE: Final predictionerror     

                           AIC:Akaike information criterion    
SC: Schwarz information criterion         

  HQ:Hannan-Quinn information criterion    
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

.            نتائج اختبار افضل فترة ابطاء للنمودج:-4-الملحق رقم  
 ااا  ابطاء 

 

 

 

 

 

  Evews08  من اعداد الباحث باعتماد على برنامج

 
 التقدير لسلسلةدالة االرتباط الداتي والجزئي :-5-الملحق رقم 
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                                                  Null Hypothesis: UT has a unit root                  

                                                         Exogenous: None                           

                                             Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.922277  0.0004 

Test criticalvalues: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 Eivews08من اعداد الباحث اعتماد على برنامج 
 

ECM :نموذج تقدير تصحيح الخطأ. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Eviews08من اعداد الباحث باعتماد على برنامج                                                

 

 

 

 

 

 

                                    DependentVariable: D(RELEC)                            

                                                 Method: Least Squares                          

                                       Date: 05/20/19   Time: 13:28   

                                   Sample (adjusted): 1991 2016                          

    I                                    ncludedobservations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.232718 15.86823 0.266742 0.7920 

D(PP) -0.313287 1.013532 -0.309104 0.7600 

UT(-1) -0.833884 0.217456 -3.834725 0.0008 
     
     R-squared 0.392745     Meandependent var 9.423077 

Adjusted R-squared 0.339940     S.D. dependent var 99.06167 

S.E. of regression 80.48174     Akaike info criterion 11.72210 

Sumsquaredresid 148978.2     Schwarz criterion 11.86727 

Log likelihood -149.3874     Hannan-Quinn criter. 11.76391 

F-statistic 7.437669     Durbin-Watson stat 1.762964 

Prob(F-statistic) 0.003227    
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 :ملخص

 :باللغة العربية  -1

يتزايد الاهتمام بدراسة موضوع الطاقات املتجددة وسعر البترول كونها تمثل إحدى املصادر الرئيسية للطاقة 

العاملية خارج  الطاقة التقليدية فضال عن كونها طاقة نظيفة وغير ملوثة،مما يكسبها أهمية بالغة في تحقيق 

 .لجزائري،ومدى تحقيق الريع  البترولي للعوائد املالية للدولةالتنمية،وحجم استقرار الاقتصاد ا

 في ما العالقة بين سعر البترول والطاقات املتجددة"وانطالقا من هذا قمنا ببناء اشكالية الرئيسية التالية  

     "الجزائر

بدراسة العالقة بين  ولإلجابة عن هذا التساؤل تمت الدراسة إلاحصائية ملختلف الانشطة في الجزائر،كما قمنا  

،وذلك من خالل تحديد العالقة السببية 6102-0991الطاقات املتجددة وسعر البترول خالل السنوات 

للمتغيرات قيد الدراسة،باستخدام ألاساليب القياسية الحديثة في تحليل السالسل الزمنية من إختبار الوحدة 

، وتم توصل إلى  Vector Auto Regressive(VAR)نموذج و    Engel –Grangerوالتكامل املشترك ويببية قرانجر 

 .وجود عالقة سببية بين الطاقات املتجددة وسعر البترول

 :الكلمات املفتاحية 

 .الطاقة الشمسية،الطاقة الرياح،الوارد الناضبةالطاقات املتجددة،

En français:2 

L’étude des énergies renouvelables et du prix du pétrole suscite un intérêt croissant car il s’agit de 

l’une des principales sources d’énergie mondiales en dehors des énergies traditionnelles, ainsi que 

des énergies propres et non polluantes, qui sont d’une grande importance pour le développement, la 

stabilité de l’économie algérienne et la réalisation des revenus pétroliers de l’État. 

 Sur cette base, nous avons construit le problème principal suivant: "Quelle est la relation entre le 

prix du pétrole et les énergies renouvelables en Algérie" 

  Afin de répondre à cette question, nous avons mené une étude statistique sur les différentes 

activités en Algérie, ainsi que sur la relation entre les énergies renouvelables et le prix du pétrole 

entre 1990 et 2016, en déterminant la relation de cause à effet des variables étudiées à l'aide de 

méthodes standard modernes dans l'analyse chronologique d'essais unitaires et d'intégration 

conjointe. Engel -Granger et le modèle Vector Auto Regressive (VAR) ont permis de mettre en 

évidence une relation de cause à effet entre les énergies renouvelables et les prix du pétrole. 

 les mots clés: 

Énergie renouvelable, énergie solaire, éolienne, faible consommation d'énergie. 

 


