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  ةبتكنولوجيا متقدم آهرباء نظيفة من الشمس

  یحيي یوسف : تحقيق
 النقراشي ان التقنية الجدیدة تتلخص في استخدام مجموعة من المرایا المستویة توضع علي هيكل  هانئیوضح الدآتور

عه الي اربعة امتار من سطح االرض وهذه المرایا توضع بزوایا خاصة بحيث تسمح بانعكاس االشعة یصل ارتفا
 أمتار من سطح المرایا وبذلك یتم ترآيز االشعة الشمسية الساقطة  ٩ الشمسية علي انبوب ثابت یتم وضعه علي ارتفاع

 درجة مئویة  ٤٠٠ ى ت درجة حرارة تصل ال مترا علي االنبوب الذي یمر به ماء ليتحول الي بخار تح ٢٤ علي عرض
هم مميزات هذا النظام ان أ ومن  ،  جوي وهو آاف الدارة توربين بخاري تقليدي النتاج الكهرباء ١٠٠ وضغط یصل الي

   .  جانب سهولة تصميم الهيكل ورخص ثمنهى ال ، قل آلفة من المرایا المقعرة آما انها تصنع في مصرأالمرایا المستویة 
  
اثناء الليل فمن االنسب لمصر ان تتبني  غيابها ري الدآتور النقراشي انه للتغلب علي طبيعة شروق الشمس نهارا ووی

فكرة تزوید المحطات البخاریة الموجودة حاليا بحقل شمسي بجوارها لتزویدها بحرارة الشمس اثناء النهار لتوفير جزء 
 من الوقود  ٪٣٠  الي ٪٢٥  وهذا النظام یستطيع ان یوفر من ، العاديمن الوقود مع استمرار عمل المحطة ليال بالوقود 

 سنوات ان یكون التخزین الحراري قد وصل الي  ١٠ ى  ال ٥  من المتوقع خالل فترة من المستهلك في المحطات البخاریة و
   ،٪٥٠  درجة تسمح باستعمال هذا النظام بشكل اقتصادي یزید من نسبة توفير الوقود الي اآثر من

  
 النقراشي ان هذه المحطات اذا تم انشاؤها بالقرب من الشواطئ فمن الممكن استغالل الفائض ئویؤآد الدآتور هان

 خاصة بعد الضغط الشدید علي اراضي الوادي  ، ها في تحلية مياه البحر لتعمير الصحراء المترامية االطرافمنالحراري 
الدول العربية تمهيدا   عاما لتوصيل خطوط الربط بين مصر و ٢٠   اآثر منالطاقة منذ تسعي وزارة الكهرباء و الضيق و

مهندس حسن یونس اخيرا في اقناع دول حوض المتوسط بعمل حلقة متصلة بين دآتور نجح ال لربطها بدول اوروبا و
دول شمال  سيكون ذلك السبيل االول لتموین دول اوروبا بكهرباء نظيفة تولد من شمس مصر و جميع دول الحوض و

تبحث عن بدائل اخري لحرق الفحم  دول اوروبا تسعي الیقاف المحطات النوویة المولدة للكهرباء و خاصة و  ، افریقيا
وزارة الكهرباء  جدیر بالذآر ان هناك تعاونا یتم االن بين مقدمي المشروع و  و ، الذي یسبب االنبعاثات الملوثة للبيئة

بتأیيد من السفير المصري بألمانيا  المتجددة برئاسة المهندس حسن الخولي و دیدة ووالطاقة خاصة هيئة الطاقة الج
   . محمد العرابي

  
وقد شهدت القاهرة أخيرا مؤتمر حوارات الشراآة المصریة الفرنسية حول تحدیات الطاقة المستدامة لمصر في القرن 

اسة الدآتور آمال زآي شعير والمرآز الفرنسي للثقافة الحادي والعشرین بالتعاون بين مجموعة القاهرة للمستقبليات برئ
في الجانب  الطاقة و و الكهرباء تمرمن الجانب المصري صناع القرار في وزارات البترول وؤوشارك في الم  ، والتعاون

 الدآتور آما یقول وتناول المؤتمر  ، المؤسسات البحثية الفرنسية و االآادیمي علماء الطاقة من الجامعات المصریة و
 الطلب علي الطاقة في مصر التحدیات التقنية بعد ان زاد آمال شعيرمستقبل الطاقات المتجددة من زاویة التحوالت و

حد أحفوري بالنضوب في الوقت الذي یعتبر تصدیر البترول بالنسبة لمصر سنویا بينما تتهدد مصادر الوقود األ ٪٧  بمعدل
  إلبقائهاستخدام الطاقة التقليدیةإصبحت معه الحاجة ملحة لخفض معدالت أ ساسية للدخل القومي مماالمصادر األ
جيال القادمة والبحث عن مصادر جدیدة للطاقة دون المساس بمعدالت التنمية االقتصادیة ستراتيجي لألإآاحتياطي 

   ، واالجتماعية
  
 نهایة سبعينات القرن الماضي باستخدام مصادر الطاقات المتجددةالطاقة منذ  قد بدأ االهتمام في وزارة الكهرباء و و

ر احتياجات الطاقة الكهربية ي توفىتهدف الخطة الجدیدة ال و  ، طاقة الكتلة الحيویة طاقة الریاح و آالطاقة الشمسية و
انظمة  سي الحراري و التسخين الشمىالكتلة الحيویة باالضافة ال الریاح و باستخدام المصادر المتجددة من الشمس و

  .نظم الخالیا الشمسية تحلية المياه باستخدام طاقة الریاح و ضخ و
  

 النقراشي إن طاقة الشمس تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في آوآب األرض ومنها توزعت وتحولت ئویقول الدآتور هان
و أ عيي و النفط و الغاز الطبالحجريالفحم  مثل  جوف األرض فياإلي مصادر الطاقة األخري سواء ما آان منها مخزون

 أهم مصادر الطاقة المتجددة خالل القرن ستكونبما أن الطاقة الشمسية  والطاقة المولدة من مساقط المياه وأ طاقة الریاح
البحوث الخاصة باستغاللها آأحد أهم مصادر الطاقة البدیلة للنفط  القادم فإن جهود آثير من الدول تتوجه لها لتطویر

  . ز لغاوا



  
 بمنطقة  ١٩١٢  في عام نتاج الطاقة الكهربية بدأ الشمس بصورة عملية إلحرارةویضيف بان تفكير العلماء في استغالل 

 تلتقط أشـعة الشـمس المباشرة و ةيلحيث قام بابتكار مرایا مقعرة طو  ، صحراء المعادي علي ید العالم االمریكي شومان
 ویرسل  ،  الشمس عليهحرارة درجة الغليان بسبب ترآيز ىب طویل یمر به ماء یصل النبوأحيث یوجد  في بؤرتها ترآزها
 اال ان هذا المشروع تعطل في مصر السباب  ،   توربين بخاري یدفعه للدوران فتتولد الكهرباء من مولد یتصل بهىالبخار ال

 ثم  ، ستيراد الفحم االنجليزيإروع حائال دون یخشون ان یكون تنفيذ هذا المش سياسية حيث آان االنجليز یحكمون البالد و
آتوبر أبان حرب إزمة البترول التي تعرض لها العالم أ الشمس بعد حرارةنتاج الطاقة من إبدأ العلماء یعيدون التفكير في 

   . ةالمجيد
  

والیات االمریكية  الشمس علي نطاق واسع في والیة آاليفورنيا بالحرارةول تجربة في الثمانينات الستغالل أوبدأت 
 مباشـرة الأشـعة الشـمستوفر ت  حيث ال ، ة في العالمقليل ذه األماآنه باعتبارها من الوالیات شدیدة السطوع الشمسي و

تم  و  ، الحزام الشمسي الكبير الممتد من المغرب غربا الي ایران شرقا استراليا و آاليفورنيا و اال في جنوب افریقيا و
استمر   ونجحت التجربة و ،  بالمرایا المقعرة ١٩١٢  ب بنفس االسلوب الذي طبق الول مرة في مصر عامتنفيذ هذه التجار

هذه المحطة تعمل بطبيعتها نهارا  و  ،  ميجاوات ٣٥٤ ى  ان وصلت قدرة المحطة الىالمكثفات الحراریة الاالقطات و بناء 
ظل هذا النظام یتطور حتي   و ، اء فيما یسمي بالنظام المهجنليال باستخدام الغاز الطبيعي لتبخر الم بحرارة الشمس و
   . منتصف التسعينات

  
اال انه ال یزال یعادل   ، نتاج الكهرباء من الشمس ثلث التكلفة التي تتطلبها الخالیا الشمسيةإسعر أصبح  بهذه الطریقة و

 یتمثل في استخدام مكونات  ٢٠٠٠  ر جدید سنة لذلك ظهر تطو ، انتاج الكهرباء من الوقود االحفوري ثالثة اضعاف سعر
 النصف ىنتاج وحدة الكهرباء الإ تحقيق تكلفة ىقل مما یؤدي في النهایة الأ بانها تتطلب صيانة  أیضاتتميزو قل تكلفة أ
 یمكن ان الذي الغاز و وألسعر الحالي النتاجها من البترول ل افسانمنتاج الكهرباء بالطریقة الجدیدة إبذلك یكون سعر  و

   .  مصادرهب اتجاه االرتفاع لقرب نضى حيث تدل المؤشرات عل ، ي وقتأیرتفع في 


