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  الشمسيةاقة ـــطحمطات مركزات ال
  

  دكتور مهندس/ محمد مصطفي محمد الخيــاط
e-mail: mohamed.elkhayat@yahoo.com 

  

 :متهيد
الطلب على الطاقة بشكل ) 1الطاقة تتلخص بشكل رئيسي يف: (حتديات العديد من  ايليف الوقت احل الدول الناميةتواجه 

دف مواجهة هذه التحديات حتتاج املناخ اتتغري ) إجراءات التكيف مع 3، (الوقودأسعار ) املخاوف من ارتفاع 2متزايد، ( ، و
وتنويع مصادرها مبا يضمن  هارفع كفاءة أنظمة إنتاجترشيد الطاقة و تعمل علي وضع سياسات و  هوداجلتركيز الدول النامية إيل 
(ثاين أكسيد  الدفيئةغازات  انبعاثي وبالتايل احلد من لتقليل االعتماد علي البرتول والغاز الطبيع املتجددةمشاركة املصادر 

  .)امليثان، أكسيد النيرتوز، اهليدرو فلورو كربون، بري فلورو كربون، وسادس فلوريد الكربيتالكربون، 
  

نامية تقع خاصة وأن معظم الدول ال ن االعتماد عليهكونظرا ألن إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة يعد أحد بدائل احلل الذي مي
باستخدام املركزات الشمسية  توليد الطاقة الكهربيةمؤشرات  فإن، أرض منبسطة غري مستغلةلديها و يف نطاق احلزام الشمسي 

Concentrator Solar Plants, CSP ميكن أن تكون أحد هذه البدائل.  
  

هو ما ، و اءإلنتاج الكهرب توربينة خباريةإدارة تعمل املركزات الشمسية على حتويل اإلشعاع الشمسي إىل طاقة حرارية تستخدم يف 
على حنو  .الكهربائية بالشبكةهذه النظم ربط لالستفادة بتقليدية التوليد الطات تكامل املركزات الشمسية مع حم مكانيةإيعىن 

الشمسي شعاع كيز اإلآخر ميكن استخدام الطاقة الشمسية ىف إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه ىف نفس الوقت، وذلك برت 
تلقى هذه  على أنبوب ينتج منه خبار يكفى إلدارة توربينة خبارية، واالستفادة من فائض الطاقة ىف حتلية مياه البحر، ويتوقع أن

  وخاصة يف الدول اليت تعاين من شح املياه العذبة.التقنية رواجا ىف املستقبل القريب 
  

  تنحصر/يوم، كما 2ك.و.س./م 8إىل  4رتفعة من اإلشعاع الشمسى الكلى ترتاوح بني متتع الدول العربية بتوافر معدالت مومع 
 يتواجد بنسبة/السنة، مع غطاء سحب منخفض 2ك.و.س./م 2800إىل  1700كثافة اإلشعاع الشمسى املباشر بني 

هذا املقال يأيت  حاليا،الستخدام بشكل فعال مع التقنيات الشمسية املتوافرة مبا يسمح با% على مدار العام 20% إىل 10
 . الضوء علي هذه التكنولوجيا ومدي إمكانية االستفادة منها مستقبلياليلقي 

إيل معـدل أعلـي مـن  Absorber Surfaceـدف أجهـزة تركيـز اإلشـعاع الشمسـي إيل زيـادة كثافـة اإلشـعاع علـي السـطح املـاص 
ـدف احلصـول علـي  Reflecting Surfacesوتتم هـذه العمليـة بواسـطة أسـطح عاكسـة املعدل الطبيعي،  علـي السـطح املـاص، 

  -بعض املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال:ل ضالتبسيط سنعر  غرض، وبدرجات حرارة مرتفعة
  Reflectorالعاكس  -

عكــس أشــعة الشــمس حنــو لوالفضــة  كــاألملنيومــدف تركيــز األشــعة كمــا يطلــي مبــادة المعــة  يكــون ذو ســطح منحــىن 
ســـتَـْقِبل.

ُ
ال يشـــرتط أن يكـــون ســـطح العـــاكس قطعـــة واحـــدة، فقـــد يتكـــون مـــن عـــدة شـــرائح مســـتوية إيل جانـــب و  امل

 
ُ
، أو قطـع مسـتوية مـن املرايـا مييـل  Conical Concentratorاملخروطـي  زْ ِكـَر بعضـها الـبعض، كمـا هـو احلـال يف امل
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إنتـاج تقبل مركـزي ميكنـه األشعة السـاقطة عليـه حنـو مسـ ليعكس Frensel Mirrorsكل منها بزاوية معينة كما يف 
  خبارية. توربينةتشغيل خبار يكفي ل

 

ستَـْقِبل -
ُ
 Receiver امل

يعمل املستقبل علي استقبال األشـعة القادمـة مـن العـاكس وامتصاصـها وحتويلهـا إيل حـرارة تنقـل إيل املـائع الـذي ميـر 
  داخله، وعادة ما تكون مساحة املستقبل أقل من مساحة العاكس.

 

  ertureApفتحة العاكس  -

  فتحة اليت تدخل منها أشعة الشمس إيل السطح العاكس.الهي 
 

 Concentration Ratio نسبة الرتكيز -

ا النسبة بني مساحة فتحة السطح العاكس وسطح املستقبل ، وقد تزيـد هـذه النسـبة عـن الواحـد الصـحيح تعرف بأ
  .Solar Pondsوالربك الشمسية  Solar Stillsيف أجهزة التسخني الشمسي للمياه واملقطرات الشمسية 

  

 Tracking Systems نظم التتبع -

حنـو قـرص Sensor حسـاس توجيـه الـنظم اليدويـة إيل أخـري آليـة إمـا تعمـل اعتمـادا علـي تطورت أنظمـة التتبـع مـن 
أو اعتمــادا علــي الســاعة  -باجتــاه الشــمسدائمــا  يرســل إشــارة إيل وحــدة الــتحكم لتوجيــه فتحــة العــاكس- الشــمس
  بقيمة حمددة. غيري زاوية توجيه فتحة العاكس كل عدة دقائقمبعين ت

  أنــواع املركــزات الشمسية
 Parabolic Trough Concentrators لقطع الناقصمركزات ا(أ)   

 بـه مير علي أنبوب املباشرة الشمس ألشعة الطاقة احلرارية علي تركيز احلرارية الشمسية الطاقة من الكهرباء توليد تعتمد حمطات

مـرة  100إيل  70مـن بفعـل حـرارة الشـمس السـائل  حـرارة درجـة فرتتفـعسـتقبل امل سـائل (مـاء، حملـول ملحـي، زيـت، .. إخل)
  ).1خبارية، كما يف شكل ( توربينة إلدارة يكفي خبار يتحول إىلف 350 - 550بني  لترتاوح درجة احلرارة

  

   ConcentratorsPower Tower برج القويمركزات (ب) 
مركبـة علـي نظـام تتبـع حلركـة  مسـتقلة ) الفكـرة الرئيسـية لعمـل هـذه التقنيـة والـيت تعتمـد علـي اسـتخدام عـواكس2شكل (يوضح 

وحتميصــه مث دفعــه إيل لتوليــد البخــار  يعمــل كغاليــةبــرج مســتقبل مركــزي مثبــت فــوق الشــمس مــع توجيــه اإلشــعاع الشمســي حنــو 
تصـــل إيل حنـــو  ميكـــن الوصـــول إيل درجـــات حـــرارة مرتفعـــةمـــرة  1000 إيل 800برتكيـــز أشـــعة الشـــمس مـــن توربينـــة خباريـــة ، و 

1000 املستخدم سائلحبسب ال.  
  

 Dish Concentrators األطباقمركزات (ج) 

برتكيب طبق ذو سطح استقبال عاكس ألشعة الشمس علي وحدة لتتبع اإلشعاع الشمسي ميكن توجيه اإلشعاع الشمسـي إيل 
وتسـمي أيضـا مركـزات األطبـاق املنحنيـة  .750تصل درجات احلرارة يف هذا النوع إيل حنو ، و مستقبل يتحرك مع حركة الطبق

Compound Curvature Concentrators  حيـث أن سـطحها العـاكس ينحـين يف مسـتويني، كمـا يطلـق عليهـاDish 

Concentrators .ا تشبه الطبق   أل
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   ConcentratorsLinear Frensel املسطحة فرنلعواكس (د) 
ا احننـاء وتركيـز أشـعة الشـمس علـي مسـتقبل أو أكثـر يوضـع أعلـي  تعتمد هذه التقنية علي استخدام مرايا عاكسة مسطحة أو 

  ، واستخدام البخار الناتج يف توليد الطاقة الكهربائية من توربينة خبارية.املرايا
    

 ي تقنية برج القويتعتمد عل) : صورة لمحطة شمسية 2شكل ( ) : تقنية القطع الناقص1شكل (

    

 المسطحة فرنل) : تقنية  4شكل ( قاطب) : تقنية األ3شكل (

 مكونات حمطات املركزات الشمسية

مرتفع الضغط، لتوليد خبار  Boiler، وغالية Steam Turbineحمطة القوي البخارية البسيطة من توربينة خبارية تتكون 
لتكثيف البخار اخلارج من  Condenser لتحميص البخار ورفع درجة حرارته، ومكثف Super-heaterوحممص خبار 

  ).5إلعادة ضخ املاء إيل الغالية، كما هو موضح يف شكل ( Pumpالتوربينة، ومضخة 
  

إيل الناجتة من التسخني الشمسي احلرارة بإضافة  أن تعمل بالطاقة الشمسية) 5البسيطة املوضحة يف شكل (دورة للوميكن 
، مع إمكانية إضافة حرارة للغالية من تقنيات املركزات الشمسية السابقة، وكما سبق وأوضحنا ميكن احلصول علي احلرارة الغالية

  بالطرق التقليدية (حرق املازوت أو الغاز الطبيعي) يف األوقات اليت تغيب فيها الشمس أو يف املساء.
  
 ملكونات اخلاصة لي اع" شمسيالقل ما يطلق لفظ "احلعادة و 

ُ
، بغض النظر لبِ قْ ستَـ باستقبال اإلشعاع الشمسي وتوجيهه حنو امل

تعمل  اليتمن جمموعات كبرية من مصفوفات املركزات الشمسية احلقل الشمسي يتكون ، وبناء علي ذلك عن التقنية املستخدمة
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رفع بؤر املركزات الشمسية لتسخني سائل انتقال احلرارة، و  يفركب امل رارياحلستقبل املاملباشر على  الشمسي اإلشعاععلى تركيز 
  . دف توليد الطاقة الكهربائيةخبارية درجة حرارته حىت يتحول إيل خبار يوجه بعدها حنو توربينة 

   
أقصي الغرب الستقبال  إىلالشرق  توجيه يعمل على تتبع حركة الشمس منالو  دارةلإلتزود كل مصفوفة من املركزات جبهاز و هذا 

 تشغيلتستخدم يف  ،سائل ملح حتتوي خزاناتيف  النهار أثناء املكتسبة احلرارة ختزين، وميكن أيضا الشمسية األشعة قدر من

 ميكن طويلة رتةلف متتد قد اليت السيئة اجلوية األحوال يف اإلمداد ولضمان .الذروة فرتات عند إضايف خبار توليد أو ليال خبارية توربينة
 .احليوية الكتلة أو الطبيعي الغاز أو املازوت مثل إضايف وقود باستعمال البخار على احلصول

 املشهد الراهن لسوق املركزات الشمسية

مت إنشاء أول حمطة مشسية حرارية لتوليد الكهرباء  يف جمال الطاقة الشمسية بالواليات املتحدة البحث والتطوير ةنشطمع تنامي أ
وقد م.و.  340م.و. تبعها إنشاء مثاين حمطات بقدرات إمجالية  13.8بقدرة  ١٩٨٥ عام يفكاليفورنيا والية  ب كرامر منطقة ىف

 إال أنالتجربة مستقبليا تكرار بإمكانية  توحيومع أن املؤشرات كانت ، مركزات القطع الناقصاستخدمت يف هذه املشروعات 
قضايا املناخ وحاليا ومع تنامي التسعينات، امتدت خالل ركود فرتة الدخول يف  أدي إيل ذه احملطاتهلاخنفاض الدعم احلكومي 

حيث مت إنشاء حمطة ، مرة أخري ساحةإيل الاملركزات الشمسية د تكنولوجيا و عت أسعار الوقود األحفورى لتغريات املستمرة يفوا
صل إمجايل تل من أريزونا ونيفادا علي الرتتيب يف كل 2007 و 2006 عاميمنذ  نم.و. تعمال 64 م.و. وأخري 1 قدرةب

هذا خبالف أربع حمطات أخري جيري تنفيذها باستخدام تقنيات خمتلفة ومن املتوقع أن  م.و. 419القدرات يف أمريكا إيل حنو 
  ).1كما هو موضح يف جدول (  يف السنوات القليلة القادمةتدخل اخلدمة 

  
 8، يضاف إيل هذا 2009حىت  2007مت إنشائها يف الفرتة من م.و.  83درة بق حمطات أربعأسبانيا يف توجد أيضا  

ا اإلمجالية إيل مشروعات أخري حتت التنفيذ مبناطق    ).2م.و. موضحة باجلدول ( 389خمتلفة بأسبانيا تصل قدرا
  

  )2009): بيان بمحطات المركزات الشمسية التي تعمل (حتى مارس 1جدول (
سنة بدء   الدولة  الشركة المنفذهالتكنولوجيا  كبةالقدرة المر   اسم المحطة

    محمص 

 غالية

 توربينة

 مضخة

مكثف

 لمحطة قوي بخارية مبسط ): رسم تخطيطي5شكل (
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  التشغيل  المستخدمة  (م.و.)
SEGS 1 13.8  القطع الناقص  Luz 1985  أمريكا  
SEGS 2 30  القطع الناقص  Luz 1986  أمريكا  
SEGS 3 30 القطع الناقص  Luz 1987  أمريكا  
SEGS 4 30 القطع الناقص  Luz 1987  أمريكا  
SEGS 5 30 القطع الناقص  Luz 1988  أمريكا  
SEGS 6 30 القطع الناقص  Luz 1989  أمريكا  
SEGS 7 30 القطع الناقص  Luz  1989  أمريكا  
SEGS 8 80  القطع الناقص  Luz 1990  أمريكا  
SEGS 9 80  القطع الناقص  Luz 1991  أمريكا  

Arizona Public 
Services Sauaro 1  القطع الناقص  Solargenix Energy 2006  أمريكا  

Nevada Solar One 64  القطع الناقص  Acconia/ Solargenix 
Energy  

  2007  أمريكا

PS 10 11  برج القوي  Abengoa 
Solar 

  2007  أسبانيا
Liddell Power Station 0.36  2007  اسرتاليا   فرنل  

Andasol 1 50  القطع الناقص  Solar Millenium and 
ACS/Cobra 2009  أسبانيا  

Puerto Errado 1 2  فرنل  Tubo Sol  Murcia, S. A. 2009  أسبانيا  
  

    482.16 القدرة اإلجمالية
  

نظم التوليد الشمسى احلرارى للكهرباء إىل حيز التطبيق، ففى مصر مت البدء ىف ل ادخ إيفالدول العربية علي حنو مماثل بدأت 
م.و.  140بقدرة  "Integrated Solar Combined Cycle, ISCC"تركيب حمطة مشسية حرارية بالتكامل مع الدورة املركبة 

 470، وىف اململكة املغربية جيرى اإلعداد لبدء إنشاء حمطة مماثلة بقدرة 2010ويتوقع ربطها بالشبكة الكهربائية أواخر عام 
نقل)  متلك، شغل، إم.و. من الطاقة الشمسية، أما ىف اجلزائر فيجري إنشاء حمطة أخرى بنظام (إنشئ،  20 منهام.و. 

"Build, Own, Operate, and Transfer, BOOT"  م.و.100بقدرة  

  
ميجاوات، تبلغ فيها سعة  280اقتصادية فنية إلنشاء حمطة مشسية حرارية بسعة االنتهاء من دراسة جدوىمت  الكويتويف 

، واملعروفة اختصارا باسم لعربية املتحدةاإلمارات اب تدرس شركة أبو ظىب لطاقة املستقبل كما  ،ميجاوات 60املكون الشمسى 
م.و. سواء ىف بلدان الوطن العرىب أو خارجها إيل  500"مصدر"، جدوى إنشاء بعض حمطات مشسية إلنتاج الكهرباء بقدرة 

  ميجاوات.   60 قدرة إلنشاء حمطة مشسية حرارية دراسة جدوىجانب حمطة لتحلية املياه، ويف ليبيا مت إعداد 
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  2009 سبتمبرمازالت تحت اإلنشاء حتى ): محطات مركزات شمسية 2جدول (

  اسم المحطة
القدرة 
المركبة 
  (م.و.)

التكنولوجيا 
  الدولة  الشركة المنفذه  المستخدمة

Martin Next Generation 
Solar Energy Center 75  

حمطة مشسية بالتكامل 
  أمريكا FPL  مع الدورة املركبة

Andasol 2 50  القطع الناقص  Solar Millennium and 
ACS/Cobra 

  أسبانيا
Andasol 3 50 القطع الناقص  MAN Solar Millennium  أسبانيا  
Extresol 1 50 القطع الناقص  ACS/Cobra أسبانيا  
Solnova 1 50 القطع الناقص  Abengoa Solar أسبانيا  
Solnova 3 50 القطع الناقص  Abengoa Solar أسبانيا  
Puertolano 50 القطع الناقص  Iberdrola  أسبانيا  

La Risca 1 or Alvarado 50  القطع الناقص  Acconia  أسبانيا  

Kuraymat Plant 20  
حمطة مشسية بالتكامل 

 مع الدورة املركبة
Solar Millenium مصر  

Hassi R'mel 20  
حمطة مشسية بالتكامل 

 مع الدورة املركبة
Abengoa Solar اجلزائر  

Ain Beni Mathar plant 20  
حمطة مشسية بالتكامل 

 مع الدورة املركبة
Abengoa Solar املغرب  

Solar Tres 19  برج القوي Sener/Torrosol أسبانيا 

Esolar Demonstrator 5  برج القوي Esolar أمريكا 

Kimberlina 5  فرنل  Ausra أمريكا 

Keahole Solar Power 1  القطع الناقص  Sopogy أمريكا 
  

    515 ي القدراتإجمال
  

حيث سيتم االعتماد عليها يف مثاين  ع الناقصمرايا القط) أن التكنولوجيا السائدة يف الرتكيبات حاليا هي 2(ويوضح جدول 
ا املركبة إيل حنو  لك وذ بنظام التكامل مع الدورة املركبةأربع مشروعات ستعمل ، يف حني توجد م.و. 351مشروعات تصل قدرا

أيضا توجد ثالث مشروعات حتت التنفيذ ، مع مركزات القطع الناقصاستخدام توربينات الدورة املركبة واليت تعمل بالغاز الطبيعي ب
 اجلدير بالذكر أن القدرات املذكورة يفيف أمريكا،  فرنلم.و.، وأخريا مشروع مبركزات مرايا ال 44بقدرة إمجالية  بنظام الربج املركزي

  متثل املشاركة الشمسية فقط خبالف اجلزء احلراري. دولهذا اجل
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  مستقبل احملطات الشمسية
سواء علي مستوي احملطات التجارية أو  أعلنت العديد من الدول خططها املستقبلية إلنتاج الكهرباء باستخدام املركزات الشمسية

 م.و.7415م.و. حىت  5975اوح من اإلعالن عن خطط لرتكيب قدرات ترت مت  2009عام حلول ، فباحملطات الريادية
  .هذه القدراتالنصيب األكرب يف كل من أمريكا وأسبانيا تلك  ومت

  
بيان بالقدرات املتوقع تركيبها مستقبليا من مركزات الطاقة الشمسية،  New Energy Financeعلي حنو آخر، أصدر مركز 

ا اإلمجالية إيل  ، علما بأن النسبة األكرب من هذه )6شكل (يف وضح ملم.و. موزعة علي النحو ا 6700واليت تصل قدر
  يف أمريكا وأسبانيا. -كما سبق ذكره–ترتكز القدرات 

  
حبلول عام ألف م.و.   11من قبل مصنعي املركزات الشمسية تتوقع أن تصل إيل كما أن القدرات اليت مت اإلعالن عنها 

والربج املركزي وغريها من التكنولوجيات اليت سبق ذكرها،  الناقصمرايا القطع ، ختتلف فيها التقنيات املستخدمة بني 2012
  ) نسب مشاركة هذه التقنيات يف القدرات املركبة.7ويبني شكل (

  
% 10املشروعات املستقبلية، حيث يرتاوح التغري يف القدرات املتوقعة من يف تقدير بني اجلهات املختلفة تفاوت ومع أن هناك 

تقديرات تعكس إيل حد كبري مدي االهتمام بزيادة مشاركة حمطات املركزات الشمسية يف إنتاج الطاقة %، إال أن هذه ال21إيل 
  الكهربائية.

  عوقات انتشار حمطات الطاقة الشمسيةم
اليت تعد حائال دون انتشارها يف العديد من الدول  يا يف العديد من النقاطترتكز معوقات تكنولوجيا املركزات الشمسية عامل

كأحد اجلوانب الرئيسية عند املقارنة بني البدائل وبعضها بغض النظر   حيث ينظر الرتفاع التكلفة الرأمساليةصة الدول النامية، وخبا
الالزمة لتوطني تكنولوجيا املركزات الشمسية، وفيما يلي واالجتماعية، هذا إيل جانب ضعف البنية التحية  عن اجلوانب البيئية

 (م.و.) محطات الطاقة الشمسيةالمستقبلي لمشروعات قف الحالي و و مال): 6شكل (

20 (1) 

  قدرات مت التعاقد عليها

 مشروعات حتت اإلنشاء أو مت تدبري متويلها
 

  مشروعات مت املوافقة علي إنشائها
 

 مشروعات مت اإلعالن عنها أو يف بداية التخطيط
 

  عدد املشروعات (#)

 



 2010 يناير -99مجلة الكھرباء العربية، العددنشرت في : 

www.energyandeconomy.com 8

 -ت:عرض ألهم هذه املعوقــا
 الرأمساليةتكلفة ارتفاع ال 

بني التكلفة االستثمارية حملطة قوي تقليدية (تستخدم املازوت أو الغاز الطبيعي أو  يرجع هذا العامل إيل املقارنة املباشرة 
أربعة أو مخسة كالمها معا يف إنتاج الكهرباء) وحمطة مشسية إلنتاج الكهرباء، حيث تصل تكلفة احملطة الشمسية إيل حنو 

 ، وهو ما جيعل الكثري من املستثمرين حيجمون عن االستثمار يف جمال الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائيةأضعاف
إال أن وهو ما يرفع تكلفة اإلنتاج من حمطات الطاقة الشمسية، خاصة يف الدول اليت توفر دعم للوقود اإلحفوري، 

 ستخدم يف احملطات احلرارية يف االعتبار حيسن موقف احملطات الشمسيةاملقارنة بني هذين البديلني بأخذ سعر الوقود امل
  اليت ال تستخدم وقود.

    
 فنية الخاطر امل  

يظل مرهون بتوافر اإلشعاع الشمسي الالزم لرفع حمطات الطاقة الشمسية إنتاج الطاقة من أن تتمثل هذه املخاطر يف 
وليد الكهرباء من التوربينات البخارية، كما أن هذه احملطات تعمل فرتة درجة حرارة املائع وحتويله إيل خبار يستخدم يف ت

نظرا لغياب اإلشعاع الشمسي، ويف حال التفكري يف استخدام نظم لتخزين الطاقة وتشغيل –النهار فقط وتتوقف ليال 
حيث أن ارتفاع التكلفة ، علي استخدام هذه التكنولوجيامبا يضع خماطر مالية ترتفع ة تكلفالهذه احملطات مساءًا فإن 

 الرأمسالية يرفع بشكل مباشر تكلفة اإلنتاج.

 

 احملفزة لالستثمارسياسات غياب ال  
وتوفري دعم للوقود املستخدم مبا ميثل عائق تم العديد من البلدان بتوفري الطاقة الكهربائية من املصادر اإلحفورية 

الشمسية بصفة خاصة، حيث تكون املقارنة من حيث تكلفة  لالستثمار يف الطاقات املتجددة بصفة عامة والطاقة
 الطاقةلالستثمار يف جمال حوافز ، وهو ما يعين ضرورة وجود اإلنتاج يف صاحل احملطات التقليدية ذات الوقود املدعم

  2012): تكنولوجيات المركزات الشمسية المختلفة بحلول عام 7شكل (
 ميجا وات 11.000إجمالي القدرات المركبة 
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كومة حتدد احلأن هدف إيل " الذي ي Feed-in Tariffتغذية الشبكةتعريفة قانون "تطبيق احلوافز  من هذهالشمسية، و 
باالتفاق مع منتجي الطاقة من مصادر متجددة حافزا علي كل ك.و.س. تسدده احلكومة ملشروعات الطاقة البديلة، 
وعادة ما ختتلف التعريفة طبقا للتكنولوجيا املستخدمة وموقع وعدد سنوات تشغيل املشروع، وهو ما يعين ضمان 

ياسات إلغاء وختفيض الضرائب واجلمارك املفروضة علي معدات سأيضا تدخل كما ،  املنتجني سعرا جمزيا لبيع الكهرباء
  .ونظم الطاقة املتجددة

 

  يف بعض الدول الكهربائية الشبكاتجمال نقص البنية التحتية يف  
عدم الدفع بتطبيقات الطاقة يف العديد من الدول النامية عامال مؤثرا يف للشبكات الكهربائية يعد نقص البنية التحتية 

 يف توليد الكهرباء حنو االستخدام يف هذه البلدان، حيث حتتاج الشبكة الكهربائية إيل وجود بديل يغطيالشمسية 
احتياطي فرتات الغيوم، باإلضافة إيل وجود يف وأيضا  -حيث ال تعمل حمطات الطاقة الشمسية–فرتات الليل  أمحال

وإجراء الصيانة الدورية يف مواعيدها  طاقة الكهربائيةدوار علي الشبكة الكهربائية يسمح بتغطية الطلب املفاجئ علي ال
ونظرا ألن هذه املتطلبات الفنية حتتاج إيل وهو ما يعين توقف الوحدات اليت تدخل يف مراحل الصيانة عن اإلنتاج، 

  تنمية وتطوير.، تظل الشبكات الكهربائية يف الدول النامية يف حاجة إيل رؤوس أموال كبرية

  
توليد الطاقة الكهربائية من املصادر املتجددة،  إمكانيةلربط الكهريب بني الدول وبعضها البعض ليات اومع هذا توفر عم

نظم متجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية يعطي هذه املصادر فعالية ودرجة  وجوداالعتماد علي الربط الكهريب يف حال ف
الكهريب، حيث تساعد شبكة الربط علي تعويض  وثوقية أكرب من تلك احملققة يف حالة عدم وجود شبكات للربط

اخلفض يف إنتاج املصادر املختلفة للطاقة الكهربائية سواء كان ذلك بسبب ظواهر جوية (مثل: اخنفاض سرعة الرياح، 
  ارتفاع نسبة الغيوم واخنفاض معدل اإلشعاع الشمسي) أو لسبب فين (أعطال أو صيانة دورية).  

  

 الحرارية الشمسية الطاقة من الكهرباء توليد ةلمحط المكافئ القطع مرايا) : 7شكل (

 بكاليفورنيا كرامر منطقة فى
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  ية استخدامات الطاقة الشمسيةلتنمالتكامل التكنولوجي 
املتقدمة والنامية أحد متطلبات ترويج استخدامات تطبيقات الطاقة الشمسية يف كافة يعد التكامل التكنولوجي بني الدول 

ا مينع ا بتقنيات تصميم وتصنيع معدا املعريفالقصور اجملاالت،  ع على صعيد تصنيفكثري من الدول النامية، ال يفنشر تكنولوجيا
، يضاف إيل ذلك الكابالت هياكل املركزاتيكاد يتوقف على تصنيع يف الدول النامية جند أن التصنيع احمللى املركزات الشمسية 

  .الكهربائية واحملوالت الالزمة للمحطات الكهربائية
  

شراكة مع جهات متتلك قدرات  ىف بادئ األمر إىل اجملال حيتاجبني الدول النامية واملتقدمة يف هذا  إن تضييق الفجوة التقنية
، وخباصة مع تنامى نزعة احتكار املعرفة وفرض قوانني احلماية الفكرية تكنولوجيا ىف النهوضدول النامية معرفية ميكن أن تساعد ال

خاصة مثله الىت تضمن ملن ينتج املعرفة دون غريه حقوق استثمارها، وبالنسبة للعامل العريب تكتسب مسألة امللكية الفكرية أمهية 
  ىف ذلك مثل الدول النامية، وذلك لكونه مستوردا للعلوم والتكنولوجيا. 

  
دول خيلو من دعم إجراءات البحث العديد من الال يكاد قانون أو تشريع للطاقة املتجددة ىف وعلى صعيد جماالت الطاقة 

آليات لتنفيذ مثل هذه اجة إيل إجياد ، إال أن احلثيةادل اخلربات بني املراكز البحالعلمى ىف اجملاالت املختلفة والدعوة إىل تب
حيتاج يف بعض الدول إيل الربط بني االجتاهات احلديثة يف توليد الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة وبني توجهات  السياسات

  وخطط القطاع الصناعي يف هذه البلدان.
  

اف ترتبط بقيم ونسب وفرتات زمنية مع توزيع األدوار على مراكز إىل حتديد أهدملحة اجة وعلي صعيد الدول العربية، تبدو احل
جماالت الطاقة املتجددة أو الىت لديها خربات عملية، وال يعىن هذا قصر التعاون ليكون عربيا/عربيا،  يفالبحث العلمى املتميزة 

نجد بعد عدة سنوات تصميمات عربية نقل التكنولوجيا إىل األرض العربية لب اطو شر مبل من الضرورى أن يبدأ عربيا/أجنبيا 
  وتكنولوجيا عربية.

  
ة تتاح من خالهلا الفرصة لكل دولة إجياد آليوحىت ال نتحرك فٌرادى فإن التنسيق بني هذه العوامل املتعددة يتطلب ىف بادئ األمر 

ة، وعلى أن يتزامن هذا مع إنشاء عربية للمشاركة ىف أعمال البحوث والتطوير ونقل التقنيات اخلاصة بالطاقة اجلديدة واملتجدد
قاعدة بيانات للطاقة اجلديدة واملتجددة تتضمن مسحا شامال للمصادر املتاحة، واهليئات واجلهات واملؤسسات املعنية ذات 

  العالقة ومراكز األحباث واخلرباء، مع أمهية حتديثها بصفة دورية.
  

بقضايا أمن الطاقة وتغري املناخ  هتمامإيل جانب اال جنوب املتوسطمشال و تزايد الطلب على الطاقة بشكل سريع ىف منطقة إن 
للحد من الزيادة يف االعتماد علي ميكن أن يسهم يف إجياد تعاون مشرتك بني البلدان النامية واملتقدمة، وذلك  ومحاية البيئة

الغاز الطبيعي ميكنها أن تتعاون مع البرتول واملصادر اإلحفورية، فبدال من أن تصبح هذه الدول من كبار مستوردي النفط و 
  الدول النامية لتصبح من كربيات الشركات املنتجة واملصدرة ملعدات الطاقة املتجددة.

  
علي المعلومات التي قدمها والتي أسهمت بشكل  هــانئ النقــراشييتقدم كاتب المقال بجزيل الشكر لألستاذ الدكتور شكر : 

  جيد.رئيسي في خروج هذا المقال بشكل 


