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مقدمة:
تعرف الطاقة المتجددة بأنها الطاقة المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي ال ينضب حتى قيام

الساعة ،وليس لها مخزون ،وهي متاحة لجميع دول العالم غنيها وفقيرها ،وال تحتاج إال إلى تحويل من طاقة
طبيعية إلى طاقة يسهل استخدامها(.)1
وتتميز مصادر الطاقة المتجددة بأنها ال تفنى اقتصادياً ،وال تنضب ،وال تنفد ،وإنما تتجدد باستمرار،

هذا على الرغم من أنها متغيرة ،بل ومتقطعة وغير مستمرة( ،)2كما أنها ال تستخدم أية مواد أولية ،وال تحتاج
تطبيقاتها إلى تكنولوجيا معقدة( ،)3ومثال ذلك :طاقة الرياح ،وطاقة الشمس.
وترجع أهمية الطاقة المتجددة إلى جملة من الميزات منها(:)4

• أنهااا نظيفااة وال تساابب تلوبااً للبيُااة ،وال تصاادر موجااات كهرومغناطيسااية أو أيااة إشااعاعات ،و ااذلك يمكاان
اعتبارها صديقة للبيُة ،وهذا يساعد في الحفاظ عليها من التلوث الذي يعد أهم اآلبار السلبية للمنظوماة

الكهر ائية.
• متجددة ومتوفرة باستمرار ،ويمكن الحصول عليها دون مقابل و طرق مباشرة وغير مباشرة.
• أقاال تكلفااة فااي صاايانة معااداتها مقارنااة باااألنواف األخاارع ،ويتوافااق ذلااك مااع الاادخل الماانخفي الساايما فااي
الريف.
• ال تخضع لسيطرة أية نظم اقتصادية ،أو سياسية ،محلية كانت أو دولية.
وقد لعبت الميزات السابقة دو اًر هاماً في جعل الطاقة المتجددة تلقى اهتماماً متزايداً في األوساط

العالمية ،وهنالك اتجاه كبير في الوقت الحالي إلنتاج الكهر اء منها ،ومع ذلك بلغت نسبة مساهمة الطاقة

( ) 1هشام الخطيب ،الطاقة المتجددة في الوطن العر ي ،مؤتمر الطاقة العر ي السادس ،دمشق1998 ،م ،ص.61
(2) Walker G., Renewable energy in the UK, Geography, Vol.82, No.354, Part1, 1997, p.61.
( )3وفيق محمد جمال الدين إبراهيم ،الجغرافيا االقتصادية أسس وتطبيقات ،جامعة حلوان ،القاهرة2011 ،م ،ص.238
( ) 4زكي أحمد مرشد ،منظومة الطاقة الكهر ائية في اليمن ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم البحوث والدراسات الجغرافية،
معهد البحوث والدراسات العر ية ،القاهرة2003 ،م ،ص.241
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الكهر ائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة

في العالم عام .)1(2017

) (

أقل من  %10فقط من جملة الطاقة الكهر ائية المنتجة

أما مصادر الطاقة الجديدة فيقصد بها تلك المصادر التي كانت موجودة مسبقاً ولم يتم استغاللها

بصورة تجارية إال في العقود األخيرة .وهي تختلف عن مصادر الطاقة المتجددة بكونها قابلة للنضوب،
ومثال ذلك اليورانيوم الذي يستخدم كوقود في محطات الكهر اء النووية.
وتأتي هذه الدراسة في ظل الصراف الذي تشهده سوريا في الوقت الحالي ،ويمكن االعتماد عليها في

الخطط المستقبلية لبناء وتحسين البنية األساسية في محافظة حلب مستقبالً ،فقد أصبح من الضروري جداً
أن يشمل التخطيط اإلقليمي للطاقة الكهر ائية على تخطيط استغالل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في

كل إقليم ،وتقييم إمكاناتها ،نظ اًر ألهميتها في مشاريع التنمية المستدامة( .)2وقد ركز الباحث دراسته هذه
على أهم مصدرين من مصادر الطاقة المتجددة ،وهما :طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،باإلضافة للحديث

عن مشكلة الطاقة النووية واألسباب التي تحول دون االعتماد عليها حالياً.

منطقة الدراسة:
تقاع محافظااة حلاب فااي الجاازء الشامالي ماان ساوريا (شااكل  ،)1وتمتااد حلاب فلكيااً باين دائرتااي عاار

'28

 °36 '57 – °35درج ااة ش ااماالً وخط ااي ط ااول  °38 '40 - °36 '41درج ااة شا ارقاً .وتبل ااح مس اااحة محافظ ااة
حلب  19942كم ،2وهي تشكل  %10.7من مساحة سوريا البالغة  185180كم.2

) (ال يشمل ذلك الطاقة الكهرومائية التي تعد أهم مصادر الطاقة المتجددة ،ولكن نظ اًر النتشارها وشيوف وقدم استخدامها
فعادة ما يتم عر

بياناتها بشكل مستقل عن مصادر الطاقة المتجددة األخرع ،وقد بلغت نسبة مساهمتها  %15.9من

جملة الطاقة الكهر ائية المنتجة في العالم عام  .2017وكان الباحث قدم دراسة مفصلة عن الطاقة الكهرومائية في

سوريا ومن ضمنها محافظة حلب في بحث سابق.
فاتح شعبان ،الطاقة الكهرومائية في سوريا ،المجلة الجغرافية العر ية ،الجزء األول ،السنة  ،42العدد2010 ،55م.
(1) International Energy Agency (IEA), Key world energy statistics, Paris, 2019, p.30.
(2) Baricevic T. & Bosnjak R., Unified regional planning of electricity and gas distribution
network, 17th International Conference on Electricity Distribution, Paper No.63, Barcelona,
12-15 May, 2003, p.1.
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شكل ( :)1الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة
و لااح عاادد سااكان محافظااة حلااب  4565985نساامة عااام 2009م بنساابة  %23ماان جملااة سااكان الدولااة

ال ااذين بلغ اوا  19.880ملي ااون نس اامة .وتض اام محافظ ااة حل ااب  8من اااطق إداري ااة ه ااي :جب اال س اامعان ،وعف ارين،
واع ازاز ،والب اااب ،والس اافيرة ،ومن اابو ،وج ارابلس ،وع ااين الع اارب ،باإلض ااافة إل ااى مدين ااة حل ااب الت ااي تع ااد حاض ارة

المحافظة ،وتتفاوت هذه المناطق في مساحتها وعدد سكانها و التالي فاي كثافتهاا الساكانية ،وهاذا ماا يوضاحه
الجدول ( )1والشكل (.)2
ويصااعب فااي ظاال الظااروف الحاليااة تقااديم بيانااات دقيقااة أو حتااى تقريبيااة عاان عاادد السااكان فااي محافظااة
حل ااب أو ف ااي أي منطق ااة م اان مناطقه ااا اإلداري ااة ،نظا ا اًر للهجا ارة الداخلي ااة والخارجي ااة الكبيا ارة الت ااي ح اادبت ف ااي

المحافظة منذ أواخر عام 2012م.
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جدول ( :)1المناطق اإلدارية في محافظة حلب ومساحتها وعدد سكانها والكثافة السكانية 2009م
عدد السكان
نسمة

%

المساحة
2
كم

%

الكثافة السكانية
2
نسمة/كم

مدينة حلب

2406620

52.7

109

0.6

22079

جبل سمعان

463924

10.2

3113

15.6

149

منبج

449719

9.8

4345

21.8

103

الباب

329526

7.2

2044

10.3

161

اعزاز

284469

6.2

1248

6.3

227

عين العرب

220352

4.8

2734

13.7

81

عفرين

195165

4.3

1889

9.5

103

السفيرة

149736

3.3

3717

18.7

40

جرابلس

66474

1.5

695

3.5

96

المجموع

4565985

100

19942

100

229

المنطقة

المصدر :المكتب المركزي لالحصاء بمحافظة حلب ،بيانات عن التوزيع الجغرافي لسكان المحافظة عام 2009م.

نهر عفرين

شكل ( :)2التقسيم اإلداري لمحافظة حلب 2011م
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إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح :Wind Energy
يااتم اسااتغالل طاقااة الرياااح بوضااع تور ينااات هوائيااة متعااددة الاري ،فااي مسااار الرياااح ،وعناادما يصااطدم

الهواء بها تدور ،و التالي يتحرك التور ين فيحول هذه الطاقة إلى طاقة ميكانيكية دوارة .بم تنتقال الحركاة مان

محور التر ينات إلى المولدات الكهر ائية عن طريق صندوق التروس فيتولد التيار.

وتتميز عملية إنتاج الكهر اء من التر ينات الريحية بأنها ال تخلف أي نوف من النفايات سواء الصلبة أو

السائلة أو الغازية ،وهي بذلك ال تلوث البيُة وال تسهم في ظاهرة االحتباس الحراري ،وال تحتاج للمياه أو

الوقود ،وتتسم بسرعة تركيب التر ينات وإزالتها ،وهي مناسبة لكهر ة القرع المعزولة والبعيدة عن الشبكة(.)1

ولعل أهم سلبيات إنتاج الكهر اء من الرياح تتمثل في أن مصدر التشغيل  -الرياح  -غير بابت،

فسرعة الرياح تزيد في بعي األوقات وتنخفي في أخرع مما يتطلب وجود وحدات لتخزين الكهر اء األمر
الذي يزيد من التكلفة ،كما أن مزارف الرياح تحتاج لمساحات كبيرة من األر .
وهنالك سلبيات أخرع لمزارف الرياح تتمثل في الضجيو الناجم عن دوران الري ،،وتأرجح ظلها بسبب
دورانها مما يسبب اضطرابات بصرية للسكان ،زد على ذلك تشويه المشهد الطبيعي في المناطق التي

يقصدها السكان .وهذه السلبيات يمكن تالفيها بتوطين مزارف الرياح بعيداً عن التجمعات السكانية(.)2

وقد استخدمت طاقة الرياح ألول مرة في سوريا كقوة محركة في خمسينيات القرن العشرين ،عندما نقل
بعي المغتر ين العائدين من المهجر تقنية المراوح الهوائية ،واستخدموها في ضخ المياه من اآلبار ،وانتشر

استخدام هذه المراوح في منطقتي النبك وحمص ،بم شاف استخدامها في بقية المناطق ،وعملت تلك المراوح
بنجاح لسنوات عديدة قبل أن تتوقف بسبب انخفا

مستوع المياه الجوفية( .)3وعادت مشاريع استغالل

طاقة الرياح عام 1994م عندما تم إصدار أطلس للرياح بالتعاون مع معهد ريزو الدنمركي وهيُة األرصاد
الجوية ،والجهات المعنية في الدولة ،و ناء عليه تم في العام نفسه تركيب وحدة توليد كهر ائية ريحية بقدرة

(1) Pasqualetti M., Morality, space, and the power of wind-energy landscapes, Geographical
review, Vol.90, No.3, 2000, p.282.
(2) Stiebler M., Wind energy system for electric power generation, Springer, Berlin, 2008, p.p.
7-8.
( ) 3مركز األبحاث العلمية والبيُية ،دراسة تغيرات المناخ في الجمهورية العر ية السوريا ،المرحلة الثالثة ،دمشق2001 ،م،
ص .4
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 150ك.و في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة ،وتم ر طها بالشبكة الموحدة ،وتم بعد ذلك تنفيذ عدة مشاريع
لتركيب مزارف رياح في محافظتي :دمشق وحمص لتوفير الكهر اء لبعي القرع البعيدة عن الشبكة ،إال أنها
اتسمت بصغرها ،إذ لم يزد مجموف قدرات وحدات توليد الكهر اء الريحية عن  1م.و حتى عام 2007م(.)1
وكان يجري اإلعداد إلنشاء أر ع محطات ريحية في سوريا هي :قطينة والسخنة في محافظة حمص،

والهيجانة في محافظة دمشق ،وتبلح القدرة االسمية لكل محطة منها  50م.و ،باإلضافة إلى محطة غباغب
في محافظة درعا وتبلح قدرتها االسمية  70م.و( ،)2إال أن هذه المشاريع توقفت حالياً ،أما محافظة حلب فلم

تشهد أي مشروف الستغالل طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهر ائية.

تخطيط توطين مزرعة رياح في محافظة حلب:
يعد توفر سرعة رياح مناسبة من أهم العوامل المؤبرة في توطين مزارف الرياح ،إذ أن التر ينات الريحية

تصمم ضمن حدود لسرعة الرياح ال تقل عن  4أمتار/بانية ( 14.4كم/ساعة) ،حتى يكون إنتاج الكهر اء

منها اقتصادياً ،وال تزيد عن  25مت اًر/بانية ( 90كم/ساعة) ،لحمايتها من التلف والتحطم( ،)3وكانت أقصى

سرعة للرياح تم تسجيلها في محافظة حلب قد بلغت  19.2متر/بانية ( 70.2كم/ساعة) ،في حين يتضح
من الشكل ( )3أن متوسط سرعة الرياح في المحافظة يختلف من منطقة إلى أخرع

) (

حيث يمكن تقسيمها

إلى أر ع مناطق ريحية على النحو اآلتي:
( )1فاتح شعبان ،جغرافية الطاقة الكهر ائية في سوريا ودورها في التنمية اإلقليمية دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،القاهرة2010 ،م ،ص.300
( )2موقع المركز الوطني لبحوث الطاقة في سوريا على شبكة المعلومات الدولية ، /http://www.nerc.gov.sy :تاريخ
المشاهدة .2020/1/18
(3) Barthelmie R., Wind energy: Status and trends, Geography Compass, Vol.1, No.3, 2007,
p.276.
) (تحظى العوامل الجغرافية بأهمية كبيرة في وضع خطط التنمية ،فدراسة الفروق بين المناطق الجغرافية تشكل أساساً للتنبؤ

بالمستقبل ،لذلك ال بد أن يصحب التخطيط الصناعي  -أو يسبقه  -تخطيط جغرافي يأخذ في االعتبار اإلمكانات

اإلقليمية المختلفة.
فؤاد الصقار ،التخطيط اإلقليمي ،الطبعة الثالثة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية1994 ،م ،ص ص.191-190
وتبرز في هذا المجال دراسة االختالفات المكانية لسرعة الرياح ،فهي تشكل الخطوة األولى في عملية التخطيط الختيار
الموقع المناسب لمزارف الرياح ،وينطبق ذلك على تخطيط توطين المحطات الشمسية.
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المصدر :المركز الوطني لبحوث الطاقة ،أطلس الرياح في سوريا ،خريطة الرياح على ارتفاع  50مت اًر في سوريا ،دمشق2007 ،م ،ص.22
شكل ( :)3متوسط سرعة الرياح على ارتفاع  50مت اًر في محافظة حلب

10

• المنطقة األولى :يزيد فيها متوسط سرعة الرياح على  6أمتار/بانية ،ويقدر وسطياً بنحو 7.5

متر/ثانية ،وتضم األجزاء الجنو ية الغر ية من المحافظة ،وتشمل المنطقة الوسطى والغر ية من
منطقة جبل سمعان باإلضافة إلى األجزاء الجنو ية من منطقة عفرين ،وجزء من منطقة السفيرة.

• المنطقة الثانية :يتراوح متوسط سرعة الرياح فيها بين  6 - 5أمتار/ثانية ،وتمتد من أقصى

الشمال الغر ي إلى أقصى الجنوب والجنوب الشرقي ،وتضم معظم أراضي منطقتي :عفرين
والسفيرة ،باإلضافة إلى األجزاء الشمالية الشرقية والجنو ية من منطقة جبل سمعان ،والجنو ية

الغر ية من مناطق :اعزاز والباب ومنبو.

• المنطقة الثالثة :يتراوح متوسط سرعة الرياح فيها بين  5 - 4أمتار/ثانية ،وتضم منطقة
جرابلس واألجزاء الوسطى والشمالية من مناطق :منبو والباب واعزاز ،باإلضافة إلى األجزاء

الوسطى والجنو ية من منطقة عين العرب.
• المنطقة الرابعة :يقل متوسط سرعة الرياح فيها عن  4أمتار/ثانية ،وتقع في أقصى الشمال
الشرقي من المحافظة ،وتضم األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من منطقة عين العرب.

وفي ضوء ما سبق يتضح أن الحد األدنى من متوسط سرعة الرياح الالزم إلقامة مزارف الرياح يتوفر

في معظم أراضي محافظة حلب باستثناء المنطقة الرابعة التي يقل فيها عن  4أمتار/بانية ،إال أن
المناطق التي يزيد فيها متوسط سرعة الرياح على غيرها تعد األفضل لتوطين مزارف الرياح ،وذلك ألن

قدرة الرياح تتناسب طردياً مع مكعب سرعتها ،إذ يمكن حساب القدرة التي تمتلكها كتلة من الرياح من

المعادلة التالية(:)1

ق=
حيث:

1ث م س
2

3

()1

ق :قدر الرياح (وات).

ث :كثافة الهواء (تبلح في المتوسط  1.225كيلو جرام/متر مكعب).

م :مساحة مروحة التر ين التي تأخذ عادة شكل دائرة

) (

(متر مر ع).

(1) Masters G., Renewable and efficient electric power system, John Wiley & Sons, New
Jersey, 2004, p.312.
) (مساحة الدائرة =  × πنق

2

حيث ، π = 3.14 :نق :نصف قطر الدائرة أو المروحة (متر).
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س :سرعة الرياح (متر/بانية).

ويتضح من المعادلة ( )1أن قدرة الرياح تزيد بزيادة سرعتها ،كما أنها تزيد بزيادة المساحة التي تهب

عليها ،و معنى آخر كلما زادت مساحة مروحة التر ين زادت القدرة التي يمكن الحصول عليها من
الرياح ،وذلك ألن عمل التر ينات الريحية يقوم على اصطدام الرياح بشفرات المروحة التي تدور لتحول

الطاقة الكامنة للرياح إلى طاقة حركية ،وهذه الشفرات تدير بدورها المولد الذي يقوم بتحويل الطاقة
الحركية إلى طاقة كهر ائية ،ويوضح الشكل ( )4األجزاء الرئيسية للتر ين الريحي.

شكل ( :)4األجزاء الرئيسية للتربين الريحي
وقد أببتت التجارب أن أقصى حد للحصول على القدرة من الرياح لتوليد الطاقة الكهر ائية يبلح
 %59.3من قدرتها األصلية ،ويسمى ذلك بحد بتز ( ،)Betz limitكما أن ذلك يرتبط بكفاءة التر ين

12

في تحويل الرياح إلى طاقة كهر ائية ،والتي تبلح  %95في معظم التر ينات الريحية( ،)1لذلك يجب
ضرب المعادلة ( )1بالرقمين 0.593 :و  0.95للحصول على المعادلة التي تمثل القدرة التي يمكن
الحصول عليها من الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية ،لتصبح على الشكل التالي:
ق =  0.28ث م س

3

()2

ويتم تحديد القدرات االسمية للمولدات التي ستركب في التر ينات بعد إجراء الدراسات الخاصة بسرعة
الرياح وكانت تلك الدراسات في سوريا قد أجريت على أساس ارتفاف قدره  50مت اًر للبرج الحامل

للمروحة ،وهذا بدوره يفوت الفرصة على استغالل قدرة الرياح بشكل جيد ،ألن ذلك االرتفاف ال يسمح

متر بين سطح األر
بتركيب مراوح يزياد نصف قطرها على  20مت اًر ،إذ تتارك مسافااة  30اً

وأدنى نقطة

من المروحة كمسافة أمان ،ويجب في هذه الحالة زيادة ارتفاف البرج إلى  100متر ،مما يسمح بزيادة

مسافة ،ويتيح تركيب مراوح نصف قطرها أكبر.
ويمكن تقدير متوسط سرعة الرياح على ارتفاف  100متر في المنطقة الريحية األولى من خالل

المعادلة التالية(:)2

س100
س50

=(

ع 100د
ع50

)

()3

حيث:
س :100متوسط سرعة الرياح على ارتفاف  100متر (متر/بانية).
س :50متوسط سرعة الرياح على ارتفاف  50مت اًر (متر/بانية).

ع :100االرتفاف المقترح للبرج ( 100متر).

ع :50ارتفاف البرج وفقاً للدراسات السابقة ( 50مت اًر).

د :معامل درجة استقرار الهواء (تبلح قيمته  0.14في الحاالت العامة).

و اعتبار أن متوسط سرعة الرياح في المنطقة الريحية األولى يبلح  7.5متر/بانية على ارتفاف 50

مت اًر فإنه يبلح على ارتفاف  100متر نحو  8.7متر/بانية وفقاً للمعادلة ( ،)3و ذلك فإن القدرة التي يمكن
(1) Godfrey B., Renewable energy, Power for a sustainable future, Oxford University Press,
Oxford, 2004, p.p.362-367.
(2) Mayhoub A., A survey on the assessment of wind energy potential in Egypt, Renewable
Energy, Vol.11, No.2, 1997, p.237.
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الحصول عليها في المنطقة الريحية األولى من تر ين (التر ين المقترح) نصف قطر مروحته  25مت اًر

وارتفاف برجه  100متر تحسب من المعادلة ( )2على الشكل التالي:

ق =  443263 = 3)8.7( × )3.14×625( × 1.225 × 0.28وات
ويتضح من ذلك أن متوسط القدرة التي يمكن للتر ين المقترح الحصول عليها يبلح  0.44م.و تقريباً،

ويفضل هنا تصميم المولدات بقدرة اسمية مركبة تصل إلى  0.5م.و من أجل االستفادة من السرعات
العالية للرياح في الموقع.
ويجب توطين مزرعة الرياح في منطقة تبعد أكثر من  2كم عن المناطق المأهولة بالسكان نظ اًر
للضجيو الذي يصدر عن المراوح وتأبيرها في حياة اإلنسان ،فهي تسبب الصداف واألرق وعدم القدرة
على التركيز ،ناهيك عن المخاطر التي تسببها شفرات المروحة( ،)1زد على ذلك أن ارتفاف المباني يؤبر

في سرعة الرياح .كما يجب أن تتوطن مزرعة الرياح في أر

فضاء بعيداً عن األراضي الزراعية

والغابات والمناطق التي توجد فيها حياة برية ،وينبغي توطينها في منطقة هضبية تتميز بوجود تباين في

االرتفاعات ألن ذلك يؤدي إلى وجود تباين في الضغط الجوي األمر الذي يسهم في توفر الرياح بشكل
مستمر.

وقد يكون أنسب موقع لتوطين مزرعة رياح هو الجزء الذي يقع في أقصى الشمال الشرقي من

منطقة جبل سمعان ضمن أراضي المنطقة الريحية األولى كما يوضح الشكال ( ،)5ويالحظ من الشكل
( )6أن ماوضع المحطة المقترحة يبعاد عن التجمعات السكنية أكثر من  2كم والمتمثلة بشكل رئيسي في
قريتي :دارة عزة في الغارب وقبتان الجبل فااي الشرق ،كما أن سماكة التر ة ضُيلة جاداً في المنطقة،
وتكاد تخالاو من األشجار ،وتنخفي فيها الكثافة الشجرية مع سيادة الصخور الكلسية ،أي أن توطين

مزرعة رياح في هذا الموقع لن يؤبر في النشاط البشري والحياة البرية.

ويتراوح ارتفاف المنطقة بين  540 - 500مت اًر فوق سطح البحر ،ويقع جبل الشيخ بركات في
الغرب منها على بعد  3.5كم ،والذي يبلح ارتفاعه  869مت اًر فوق سطح البحر ،وهذا الفرق في االرتفاف

بين المنطقة المقترحة وجبل الشيخ بركات من شأنه أن يحدث فرقاً في الضغط الجوي األمر الذي يؤدي

إلى هبوب رياح قوية في المنطقة السيما في فصل الصيف.

(1) Zach R., The potential for wind energy to generate electricity, income, and energy
security in rural East-Central Nebraska, M.D. Thesis, Department of Geography,
Faculty of the Graduate College, University of Nebraska, 2009, p.p. 20-21.
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شكل ( :)5الموقع المقترح لتوطين مزرعة رياح في محافظة حلب

شكل ( :)6الموضع المقترح لتوطين مزرعة الرياح في محافظة حلب
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وتحتاج مزرعة رياح بقدرة اسمية تبلح  150م.و و عدد من التر ينات يبلح  50تر يناً لمساحة من
األر تبلح حوالي  24كم ،)1(2كما تقدر تكلفة إنشائها بنحو  300مليون دوالر ،أي بتكلفة وسطية تبلح

مليوني دوالر لكل  1م.و( ،)2علماً بأن التقدم التكنولوجي كفيل بخفي تكلفة اإلنشاء في المستقبل ،وقد

قامت بعي الشركات المختصة بتصنيع التر ينات الريحية بتصميم أبراج يزيد ارتفاعها عن  200متر،

و عضها اآلخر صنع مراوح يبلح قطرها  170مت اًر.
ويمكن لمحطة رياح بقدرة  1000م.و أن تؤمن الكهر اء لنحو  400ألف منزل( .)3ويمكن لمثل هذه

المحطة أن توفر الطاقة الكهر ائية لريف محافظة حلب بالكامل حيث بلح عدد المنازل  370ألف منزل
عام  ،2010في حين بلح عدد المنازل في مدينة حلب  520ألف منزل تقريباً في العام نفسه.
ويتضح مما سبق توفر الشروط المناسبة إلنشاء مزارف الرياح في محافظة حلب من أجل إنتاج
الطاقة الكهر ائية السيما في المنطقة الريحية األولى ،ومع ذلك ما يزال الموقع المقترح لتوطين مزرعة

الرياح في المحافظة بحاجة إلى الكثير من الدراسات التفصيلية المتعلقة بسرعة الرياح ،وقد يستغرق ذلك
عدة أعوام ،ومن بم يتم اتخاذ القرار الحاسم بتوطين المحطة في الموقع أو البحث عن موقع بديل.

إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (:)Solar Energy
تع ااد التقني ااات الشمس ااية الح ارري ااة إلنت اااج الكهر اااء م اان أه اام الب اادائل المطروح ااة لزي ااادة إس ااهام الطاق ااة
المتج ااددة ف ااي ت ااوفير االحتياج ااات المس ااتقبلية م اان الطاق ااة .وق ااد حقق اات ه ااذه التقني ااات تط ااو اًر كبيا ا اًر خ ااالل
السنوات األخيرة وصل بها إلى مستوع من االستخدام الواسع جعلها في مقدمة نظم الطاقاة المتجاددة التاي
يمكن أن تسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة لتوليد الكهر اء.
وتستغل الطاقة الشمسية في مجالين رئيسيين:

(1) Hasoneh R., Grid integration of Al-Haijana wind park in Syria, M.D. Thesis, Faculty
Engineering, University of Cairo, 2011, p.38.
(2) Zach R., Op. cit, p.54.
(3) Atkin J., Wind energy lost velocity, Natural Gas and Electricity, Vol.25, No.9, April
2009, p.6.
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❖ المجال األول :تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر حراري وذلك من خالل تجميع أشعة الشمس

وتركيزها بواسطة مرايا على أنابيب مملوءة بالهواء أو المياه لتسخينها ،ومن بم يمكن استخدام نواتو

التسخين (هواء  -ماء  -بخار) في عمليات التدفُة واالستخدام المنزلي وغسل الفواكه والخضار

وتجفيفها ،وكان استخدام السخانات الشمسية بدأ باالنتشار في سوريا بعد تشجيع الدولة بتقديم

قرو

بدون فائدة لمن يرغب بتركيبها ،وفي ظل الظروف الحالية انتشر استخدام الطاقة الشمسية

في األرياف لتأمين مصدر لإلنارة المنزلية بعد انقطاف الكهر اء التي كانت تقدمها الشبكة الحكومية،
ويمكن أن يؤدي استخدام الطاقة الشمسية في تجفيف الخضار والفواكه في األرياف إلى نشر هذه

الصناعة فيها بدالً من تركيزها في المدن( ،)1األمر الذي يسهم في تنمية الريف وتوفير المزيد من

فرص العمل والحد من الهجرة إلى المدينة.

❖ المجااال الثاااني :تسااتغل الطاقااة الشمسااية فااي إنتاااج الطاقااة الكهر ائيااة ،حيااث يمكاان تحوياال الطاقااة
الشمسية إلاى طاقاة كهر ائياة مباشارة باساتخدام الخالياا الشمساية  ،Photovoltaic Cellsأو بشاكل
غير مباشر من خالل تركيز الح اررة المرافقة لألشعة الشمسية بحيث تصل إلى درجات عالياة تاؤدي

إلى توليد بخار يادفع عبار مدخناة إلاى تار ين يقاوم بادوره باإدارة مولاد للكهر ااء( ،)2وتعاد تقنياة الخالياا

الشمسااية األكثاار انتشااا اًر فااي هااذا المجااال ،وقااد جاارع اسااتخدامها فااي كهر ااة أر ااع قاارع فااي محافظااة

حلب كما سيأتي.

وكانت التجر ة األولى لسوريا في مجال توليد الكهر اء من الطاقة الشمسية عام 1979م عندما
أنشأت و ازرة الكهر اء محطة شمسية صغيرة في مركز التجارب بمنطقة عد ار شمالي دمشق لتوليد
الكهر اء بواسطة الخاليا الشمسية بقدرة بلغت  2100وات.
وتوقفت بعد ذلك مشاريع استغالل الطاقة الشمسية بسبب ارتفاف تكاليفها ،وعدم تحقيق جدوع
اقتصادية مناسبة منها ،بم عادت إلى حيز التطبيق في منتصف التسعينيات عندما قامت و ازرة الكهر اء

بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( )JICAبتنفيذ  6مشاريع إلنارة القرع الصغيرة ،وكان

( ) 1محمد محمود إبراهيم الديب ،الصناعات الغذائية في مصر تحليل في التنظيم المكاني والتركيب واألداء ،األنجلو
المصرية ،القاهرة1999 ،م ،ص.328
(2) Godfrey B., Op. cit, p.66.
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لمحافظة حلب النصيب األكبر حيث تمت إنارة أر ع قرع فيها تقع بمجملها في منطقة جبل سمعان
(شكل  ،)7وهي على النحو التالي(:)1
• إنارة قرية زرزيتا التي كانت تضم  42منزالً باإلضافة إلى مسجد ومدرسة بنظام مركزي مؤلف من
 684القطاً شمسياً بقدرة بلغت  35.6كيلو وات ،وتركيب  140وحدة تخزين سعتها الكلية 336

ك.و.س ،كما تم في القرية تنفيذ مشروف لضخ المياه يتألف من مضختين على عمق  190مت اًر تتم

تغذيتهما باستخدام لواقط شمسية بقدرة  3.84كيلو وات ،ويتم ضخ المياه إلى خزان أرضي ،ويعاد
ضخها إلى خزان مرتفع باستخدام مضخة بالثة تغذع بمجموعة لواقط شمسية بقدرة  800وات.
• إنارة قرية رسم الشيخ خليف بااستخدام  15نظاماً جملة قدرتها  7.95كيلو وات.
• إنارة قرية قاطورة باستخدام  25نظاماً بقدرة إجمالية بلغت  7.5كيلو وات.
• إنارة قرية فدرة بااستخدام  13نظاماً بقدرة  2.6كيلو وات.

شكل ( :)7القرى المنارة بالطاقة الشمسية في محافظة حلب 2011م
( )1فاتح شعبان ،جغرافية الطاقة الكهر ائية في سوريا ،مرجع سابق ،ص ص.306-305
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ويالحظ أن استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهر اء كان مقتص اًر على إنارة بعي القرع الصغيرة

باستخدام نظم منخفضة القدرة وذلك بما يتناسب مع الطلب على الكهر اء في كل قرية ،ولم يجر استغاللها

بعد على نطاق واسع من خالل إنشاء المحطات الشمسية ،سواء في محافظة حلب أو في الدولة بشكل عام
رغم توفر الظروف الطبيعية المالئمة لذلك.

تخطيط توطين محطة طاقة شمسية في محافظة حلب:
يعتمد إنتاج الكهر اء من الطاقة الشمسية على كمية اإلشعاف الشمسي التي تصل إلى الموقع الذي تقام

فيه المحطة سنوياً ،وكلما زادت كمية اإلشعاف الشمسي الوارد ارتفعت فرص إنشاء محطة شمسية في الموقع
و تكاليف اقتصادية مقبولة ،والعكس صحيح.

وتحسب الطاقة الكهر ائية التي يمكن أن تنتجها محطة شمسية خالل عام واحد من المعادلة التالية(:)1
ط=شمك

()4

حيث:
ط :الطاقة الكهر ائية التي يمكن أن تنتجها المحطة الشمسية خالل عام واحد (ك.و.س/عام).
ش :كمية اإلشعاف الشمسي الواردة إلى المحطة في العام (ك.و.س/عام).
م :المساحة التي تغطيها المحطة الشمسية (متر مر ع).

ك :معامل الكفاءة للمحطة الشمسية.

ويتضح من المعادلة ( )4أن إنتاج المحطة الشمسية من الكهر اء يتناسب طردياً مع بالبة عوامل هي:

 كمية اإلشعاف الشمسي الواردة إلى المحطة. المساحة التي تشغلها المحطة الشمسية ،و معنى أدق المساحة التي تغطيها الخاليا الشمسية التي تضمهاالمحطة.

(1) Masters G., Op. cit, p.528.
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 -كفاءة المحطة الشمسية ،وهي تعبر عن نسبة الكهر اء التي تنتجها المحطة إلى كمية اإلشعاف الشمسي

الساقط عليها ،وتبلح في المتوسط  ،)1(%15أي أن المحطات الشمسية تقوم بتحويل  %15من اإلشعاف

الشمسي الوارد إلى طاقة كهر ائية(.)2
وتختلف كمية اإلشعاف الشمسي الواردة إلى محافظة حلب بين منطقة وأخرع كما يتضح من الشكل (،)8
إذ يمكن تمييز بالث مناطق جغرافية في المحافظة من حيث المتوسط اليومي لكمية اإلشعاف الشمسي الواردة
وذلك على النحو التالي:
▪ المنطقة األولى :يقل فيها المتوسط اليومي لكمية اإلشعاف الشمسي عن  4.9ك.و.س/متر مر ع ،وتشمل
أغلب أراضي منطقة عفرين والجزء الشمالي الغر ي من منطقة اعزاز ،وتتميز بارتفاعها ،فهي تضم أعلى

المرتفعات في المحافظة ،لذلك فإن نسبة التغييم ترتفع فيها السيما في الشتاء والر يع فتنخفي كمية

اإلشعاف الشمسية الواردة إليها مقارنة بالمناطق األخرع.

▪ المنطقة الثانية :يتراوح فيها المتوسط اليومي لكمية اإلشعاف الشمسي بين  5.1 - 4.9ك.و.س /متر
مر ع ،وتشمل أراضي وسط المحافظة ومعظم األراضي الشمالية والغر ية والجنو ية الشرقية.

▪ المنطقة الثالثة :يزيد فيها المتوسط اليومي لكمية اإلشعاف الشمسي على  5.1ك.و.س /متر مر ع ،ويبلح
 5.3ك.و.س /متر مر ع ،وتشمل األجزاء الجنو ية الشرقية من المحافظة ،وهي منطقة داخلية بعيدة تمثل
بداية البادية السورية ،لذلك فالتغييم أقل.
وتعد األجزاء الجنو ية الشرقية من المنطقة الثالثة األفضل لتوطين محطة طاقة شمسية ،ليس الرتفاف

متوسط كمية اإلشعاف الشمسي فيها فحسب ،بل والنخفا

مساحة األراضي الزراعية كما يوضح الشكل (،)9

وعدم وجود مرتفعات جبلية فيها ،فهي تتميز بانبساط أرضها حيث تتراوح االرتفاعات في أغلب أجزائها بين

 380 - 360مت اًر فوق سطح البحر ،وتخلو من الجبال العالية والمنحدرات الشديدة.

(1) Abu-Hafeetha M., Planning for solar energy as an energy option for Palestine, M.D. Thesis,
Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, 2009, p.58.
( )2تعد كفاءة المحطات الشمسية منخفضة مقارنة بأنواف محطات التوليد األخرع وذلك ألسباب ترتبط بطبيعة مادة السيليكون
المستخدمة في صناعة الخاليا الشمسية .لالستزادة عن تلك األسباب يمكن الرجوف إلى:

 محمد منير مجاهد وآخرون ،مصادر الطاقة في مصر وآفاق تنميتها ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة2002 ،م ،ص ص -242.244
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المصدر :الهيئة العامة لالستشعار عن بعد ،أطلس اإلشعاع الشمسي للجمهورية العربية السوريا ،دمشق2007 ،م ،ص.25
شكل ( :)8المتوسط اليومي لكمية اإلشعاع الشمسي في محافظة حلب

) (

) (كانت وحدة القياس المستخدمة في مفتاح الخريطة األصلية ميجا جول /متر مر ع ،وقد قام الباحث بتحويلها إلى كيلو وات ساعة /متر مر ع وذلك لسهولة الحساب.
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محافظة حلب

شكل ( :)9الموضع المقترح لتوطين محطة شمسية في محافظة حلب
ووفقاً للمعادلة ( )4يحتاج توطين محطة طاقة شمسية في المنطقة الثالثة من أجل إنتاج 550
مليون ك.و.س من الكهر اء سنوياً (تمثل  %2من حاجة محافظة حلب من الكهر اء عام 2025م)
يحتاج إلى مساحة من األر

ال تقال عن  1895407م ،2أي حوالي  1.9كم ،2وذلك عند معامل

كفاءة يبلح  %15وكمية إشعاف سنوية تبلح  1934.5ك.و.س/م 2باعتبار أن متوسط كمية اإلشعاف

الواردة يومياً تبلح  5.3ك.و.س/م ،2وطبقاً للمعايير السابقة فإن القدرة االسمية للمحطة الشمسية
يجب أن تبلح  420م.و.

وتحتل الدراسات الخاصة برفع كفاءة الخاليا الشمسية أهمية كبيرة في مجال الدراسات المتعلقة

بالمحطات الشمسية ألن ذلك يسهم في زيادة إنتاج الكهر اء وخفي مساحة األر

المطلو ة

ك.و.س من محطة طاقة شمسية تتوطن في المنطقة الثالثة يحتاج لمساحة من األر

تقدر بنحو

إلنشائها ،فعلى سبيل المثال لو ارتفعت كفاءة المحطات الشمسية إلى  %20فإن إنتاج  550مليون
 1.4مليون كم.2

وتوجد مشكالت عديدة ترتبط باستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهر اء ،حيث تتسم كثافة

األشعة الشمسية بأنها متغيرة على المستويين اليومي والفصلي ،مما يؤدي إلى تغير في معدالت
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إنتاج الكهر اء من الخاليا الشمسية ،و التالي يصعب التوفيق بين كمية الكهر اء المنتجة واألحمال
المتغيرة ،إذ يندر أن يتوافق منحنى تغير اإلنتاج من الخاليا الشمسية مع منحنى تغير الحمل

الكهر ائي( ،)1فعلى سبيل المثال يصل الحمل الكهر ائي في محافظة حلب إلى ذروته في فصل

الشتاء ،ويرتفع بشكل ملحوظ بعد غياب الشمس ،وهذا يتطلب أجهزة تخزين لضمان استم اررية

التغذية على مدار اليوم(.)2
وتستخدم معظم األحمال الكهر ائية تيا اًر متردداً  Alternating Currentفي تشغيلها ،في حين

أن التيار الذي تولده الخاليا الشمسية هو تيار مستمر  ،Direct Currentويتطلب ذلك استخدام
منظومات للمواءمة بين التيار المولد ومتطلبات الحمل النهائي المتصل بالمحطة الشمسية ،ويؤدي

ذلك  -باإلضافة للحاجة إلى أنظمة تخزين  -إلى رفع تكلفة إنشاء المحطات الشمسية وإنتاج
الكهر اء منها ،كما أنه يزيد من تعقيدها(.)3
وال يقتصر إنتاج الكهر اء من الطاقة الشمسية على المحطات الشمسية الكبيرة ،بل يمكن

استخدام الخاليا الشمسية كمنظومات مستقلة ومنعزلة بقدرات صغيرة ،ويمكن االستفادة من هذا

التطبيق في مجاالت عديدة ومن أهمها كهر ة القرع الصغيرة والبعيدة عن الشبكة الكهر ائية ،فقد
أببتت الدراسات أن تكلفة توصيل الكهر اء إلى القرع التي تبعد أكثر من  10كم عن الشبكة
الكهر ائية عن طريق مد خطوط الشبكة إليها تت اروح بين  3.23 - 2.41دوالر/ك.و.س ،في حين

أنها تتراوح بين  0.52 - 0.41دوالر/ك.و.س عند استخدام نظم الطاقة الشمسية( ،)4وقد تمت كهر ة

أر ع قرع في محافظة حلب بهذه الطريقة  -سبقت اإلشارة إليها  ،-في حين أنه لم تكن توجد خطط
مستقبلية الستخدام هذه التقنية في كهر ة القرع التي لم تصلها الكهر اء بعد في محافظة حلب والبالح

عددها  57قرية حتى عام  ،)5(2011أما في الوقت الحالي فيشهد استخدام األنظمة الشمسية انتشا اًر
واسعاً في ريف محافظة حلب بعد انقطاف التغذية الكهر ائية من الشبكة العامة.

( )1محمد منير مجاهد وآخرون ،مرجع سابق ،ص.263
(2) Godfrey B., Op. cit, p.92.
( )3محمد منير مجاهد وآخرون ،مرجع سابق ،ص.263
( )4اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر ي آسيا (االسكوا) ،إمكانات وآفاق توليد الكهر اء من مصادر الطاقة
المتجددة ،ج ،3األمم المتحدة ،نيويورك2001 ،م ،ص.42
( )5مقابلة شخصية مع مدير مكتب حفظ الطاقة في الشركة العامة لكهر اء محافظة حلب بتاريخ 2011/3/14م.
23

ويعد استخدام الخاليا الشمسية في عمليات ضخ المياه ورفعها ألغ ار

الري والشرب من أهم

التطبيقات في هذا المجال وذلك لتوافق تغير إنتاج الكهر اء بهذه التقنية مع تغير الحاجة للمياه،
وذلك ألن سطوف الشمس يزيد من استهالك المياه سواء في العمليات الزراعية أو االستخدامات

المنزلية بشكل رئيسي ،كما أن أشعة الشمس تتوفر خالل ساعات النهار عندما يكون الطلب على

المياه في ذروته ،ويمكن تخزين المياه في خزانات أو برك صناعية في أوقات توفر األشعة الشمسية
ومن بم استخدامها في وقت آخر ،وهذا يقلل من الحاجة إلى وحدات تخزين ،األمر الذي يؤدي إلى

خفي التكلفة ،وهذه األنظمة لم تنتشر بعد في محافظة حلب بسبب ارتفاف بمنها مقارنة مع األنظمة
المستخدمة في اإلنارة المنزلية.
ويمكن أن يسهم استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهر اء من أجل ضخ المياه ورفعها إلى
حدوث تغير كبير في جغرافية المنطقة الجنو ية الشرقية من محافظة حلب من خالل جر المياه من
بحير الثورة إلى المنطقة ورفعها من اآلبار الجوفية ،وهذا سيؤدي إلى استصالح مساحات كبيرة من

األراضي الزراعية ،األمر الذي سيهم في توطين البدو وظهور تجمعات عمرانية جديدة في المنطقة،
وخلق فرص عمل جديدة ،مما يسهم في حدوث تنمية اجتماعية واقتصادية في المنطقة.

مشكلة الطاقة النووية:
أصبح امتالك التكنولوجيا النووية واحداً من أهم عناصر تقدم الدول في العصر الحديث نظ اًر لما
تحققه من فوائد علمية وسياسية واقتصادية ،وقد يكون توليد الكهر اء أهم جانب يمكن أن تستخدم فيه
الطاقة النووية في سوريا ،فهي ليست غنية بالنفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم ،وهذا ما يحتم عليها

البحث مستقبالً عن مصادر أخرع للطاقة.

وكانت سوريا بصدد إنشاء محطة طاقة نووية

)(

بقدرة  30م.و في محافظة دير الزور بالتعاون

مع كوريا الشمالية ،إال أن الكيان الصهيوني قام عام 2007م باالعتداء على الموقع وتدميره بدعوع
) (تعد محطات الطاقة النووية نوعاً من محطات توليد الكهر اء الح اررية البخارية ،إذ تعمل على توليد البخار
بالح اررة التي تتولد في فرن المفاعل نتيجة انشطار ذرات اليورانيوم ،وتستغل الطاقة الح اررية الهائلة الناتجة عن
عملية االنشطار في غلي المياه في المراجل وتحويلها إلى بخار ذي ضغط ٍ
عال ( 400بار) وح اررة مرتفعة

( 480درجة مُوية) ،بم يسلط هذا البخار على ري ،التور ينات البخارية لتدير محورها الذي يدير بدوره محور
المولد الكهر ائي فتتولد الطاقة الكهر ائية.
 محمد زكي عويس ،مستقبل الطاقة النووية واألمن العر ي ،الهيُة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2012 ،م ،ص.5124

أنه مفاعل نووي يستخدم ألغ ار

عسكرية ،وال توجد حالياً أية معلومات عن برامو الستخدام الطاقة

النووية في سوريا نظ اًر للسرية الشديدة جداً التي تحيط بهذه المشاريع.

وتوجد مواقع عديدة مناسبة لتوطين محطات الطاقة النووية في سوريا ومنها المنطقة الجنو ية

الشرقية من محافظة حلب ،غر ي الموضع المقترح لتوطين محطة الطاقة الشمسية ،إذ أن كثافة
السكان في الموقع منخفضة ،ويمكن الحصول على المياه الالزمة للتبريد من بحيرة الثورة ،كما يمكن

نقل الوقود النووي والمعدات الالزمة للمحطة عبر طريق الرقة  -حماه الذي يمر من الموقع ،ومن

الجانب الجيولوجي فالمنطقة مستقرة ولم تسجل فيها هزات أرضية تذكر ،وتشكل محافظة حلب -

السيما مدينة حلب وريفها المجاور  -سوقاً مالئماً الستهالك الطاقة المولدة من المحطة ،وتجدر

اإلشارة إلى أن اختيار الموقع الجغرافي المناسب لتوطين محطة كهر اء نووية يتأبر بستة عوامل

أساسية هي :توزيع السكان ،والمياه ،والوقود النووي ونقله ،والزالزل ،والسوق ،والضغط السياسي(.)1

و الرغم من توفر المواقع الجغ ارفية المناسبة لتوطين محطات الطاقة النووية في سوريا ،إال أنه

توجد صعو ات عديدة تحول دون امتالكها للتكنولوجيا النووية وأهمها:

• نقص التمويل الالزم لبناء المحطات النووية ،إذ يقدر أن إنشاء كيلو وات طاقة نووية يكلف

 4000دوالر ،منها  2500دوالر لإلنشاء ،و 1500دوالر للتخلص اآلمن من النفايات

النووية( ،)2وهذا يعني أن إنشاء محطة نووية بقدرة اسمية تبلح  750م.و سيكلف  3مليارات
دوالر ،في حين أن تكلفة محطة دير علي للدورة المركبة التي بدأت بالعمل جنو ي دمشق عام

2007م بالقدرة االسمية ذاتها بلغت مليار دوالر تقريباً ،وشكلت القرو

الخارجية  %86من

جملة التكلفة( ،)3أي أن تكلفة إنشاء المحطة النووية تعادل  3مرات تكلفة إنشاء محطة دورة
مركبة تساويها في القدرة ،ويعد نقص التمويل والقرو

الخارجية وفوائدها من أكبر العقبات

التي تواجه إنشاء محطات توليد الكهر اء في سوريا ،ويزداد األمر صعو ة بالنسبة للمحطات
( )1محمد محمود إبراهيم الديب ،توطين محطة كهر اء نووية :حالة تطبيقية  -محطة الضبعة في مصر ،محاضرة
ألقيت في كلية التر ية ،جامعة عين شمس ،غير منشورة2007 ،م ،ص.11
( )2محمد محمود إبراهيم الديب ،قضايا الطاقة في مصر ،الجمعية الجغرافية المصرية ،سلسلة بحوث جغرافية،
العدد2009 ،25م ،ص.85
( )3موقع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي على شبكة المعلومات الدولية:
- http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=405&pId=1084.
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النووية ليس الرتفاف التكلفة فحسب ،بل ألن مدة إنشائها قد تزيد عن  10سنوات( .)1و التالي

فإن الحصول على العوائد المادية للمشروف يستغرق وقتاً طويالً من الزمن بالنسبة للمحطات

النووية مقارنة بالمحطات الح اررية التقليدية.

• التخلص من النفايات النووية :تصدر عن محطات الكهر اء النووية نفايات متنوعة خطيرة
ومميتة ،وال يوجد حتى اآلن حل نهائي للتخلص منها ،ولكن يتم دفنها في أوعية من الخرسانة

المسلحة أو من الحديد المبطن بالرصاص في أعماق األر

في منطقة مستقرة جيولوجياً،

وهذه عملية مكلفة جداً( ،)2إال أن المشكلة الفعلية تتمثل في التعامل مع مخاوف الناس الذين
سينشأ في منطقتهم المستودف النهائي للنفايات النووية.

• عامل األمان ،فقد أصبح لدع الناس تخوف كبير من الكوارث النووية بعد تلك التي حصلت
لمفاعل تشرنو ل في االتحاد السوفييتي السابق عام 1986م ،ولمفاعل فوكوشيما في اليابان عام

2011م ،زد على ذلك مسألة التسرب اإلشعاعي من المحطة الذي يؤدي إلى حدوث تشوهات
جينية ويسبب مر

مستمر.

السرطان ،لذلك يجب قياس اإلشعاف في محيط المحطة بدقة و شكل

• الحاجة للوقود النووي :لم يتم العثور على اليورانيوم في أراضي محافظة حلب ،في حين عثر
عليه بكميات قليلة األهمية في الجبال التدمرية وسط سوريا مرافقاً للصخور والفوسفات ،ونسبته

منخفضة جداً وغير اقتصادية ،وناد اًر ما تصل إلى  ،%0.01وهو غير مستثمر( ،)3لذلك
يتوجب على سوريا استيراد الوقود النووي من الخارج ،وهذه مسألة غاية في التعقيد نظ اًر
للضغوط السياسية التي تتعر

لها في هذا المجال ،وتجدر اإلشارة إلى أن محطة نووية بقدرة

 1000م.و تحتاج سنوياً إلى  30طناً من اليورانيوم المخصب( ،)4ويعتقد بعي صانعي القرار

( )1سعيد أحمد عبده ،مستقبل الطاقة الكهرونووية في مصر :منظور جغرافي ،المجلة الجغرافية العر ية ،العدد،53
2010م ،ص.31
( )2محمد محمود إبراهيم الديب ،توطين محطة كهر اء نووية ،مرجع سابق ،ص.70
( )3عادل عبد السالم ،جغرافية سوريا العامة ،مطبعة االتحاد ،دمشق1990 ،م ،ص ص .400 - 399
( )4محمد محمود إبراهيم الديب ،توطين محطة كهر اء نووية ،مرجع سابق ،ص.11
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في الدول الصناعية المتقدمة أنه توجد صلة ال يمكن إنكارها بين االستخدامات السلمية

والعسكرية للطاقة النووية ،ومن بم فإنهم يعارضون تصديرها للخارج(.)1
• الضغوط السياسية ،فسوريا تتعر

لضغوط كبيرة من الواليات المتحدة األمريكية لمنعها من

الحصول على التكنولوجيا النووية للحفاظ على أمن حليفتها إسرائيل ،وما تزال مشكلة موقع دير

الزور مثا اًر للجدل في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فقد صوت مجلس محافظي الوكالة

بتاريخ 2011/6/9م على قرار يدعو مجلس األمن إلى إصدار عقو ات ضد سوريا بسبب

تسترها على المعلومات المتعلقة بالمفاعل النووي الذي دمره طيران الكيان الصهيوني في دير

الزور ،وذلك على الرغم من اعتراف مدير الوكالة بأن تقريرها ال يتضمن أدلة دامغة على تورط

سوريا(.)2
ورغم اإليجابيات العديدة للطاقة النووية التي أوردها تقرير الوكالة الدولية للطاقة( ،)3إال أنها غير
قادرة في الوقت الحالي على منافسة المحطات الح اررية التي تعتمد على الوقود التقليدي في سوريا

وفي عموم الدول النامية ،خاصة فيما يتعلق بالتمويل ،وتبدو فرص إنشاء محطات الدورة المركبة

أكبر بكثير ،فهي أرخص تكلفة ،ويحتاج إنشاؤها لمدة زمنية أقل ،وال يتطلب الحصول على موافقات

دولية ،وهي أكثر أماناً ،ويمكن الحصول على الوقود الالزم لتشغيلها (الغاز الطبيعي) من الدول

القريبة مثل أرمينيا ،زد على ذلك أن اليد العاملة الخبيرة بتشغيل محطات الدورة المركبة أصبحت

موجودة في سوريا بعد تشغيل عدة محطات من هذا النوف مثل محطتي :جندر ودير علي ،في حين

أن المحطات النووية تحتاج إلى أيد عاملة في غاية الخبرة والمهارة وعلى دراية بأحدث التقنيات

المعاصرة ،وهذه غير موجودة في سوريا ،ويحتاج إعدادها إلى الكثير من المال والوقت ،لذلك يمكن
القول إنه لم يُن األوان بعد لدخول سوريا إلى عصر الطاقة النووية.

(1) World Bank, Environmental assessment sourcebook, Vol.3, Guidelines for

environmental assessment of energy and industry projects, Paper 154, Washington,
1991, p.87.
( )2موقع تلفزيون روسيا اليوم على شبكة المعلومات الدولية:

- http://arabic.rt.com/news_all_news/news/559632/.
(3) IEA, Nuclear Power in a Clean Energy System, Paris, 2019.
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خاتمة
تتوفر في محافظة حلب الظروف المالئمة إلقامة مزارف الرياح ومحطات الطاقة الشمسية ،وتعد

المنطقة الجنو ية الغر ية في المحافظة األفضل لتوطين مزارف الرياح ،في حين تتوفر أفضل الظروف
لتوطين محطات الطاقة الشمسية في األجزاء الجنو ية الغر ية من المحافظة.
و الرغم من توفر الظروف الطبيعية المناسبة لتوطين محطة طاقة نووية في محافظة حلب ،إال

أنه توجد عقبات كثيرة أمام استخدامها من أجل إنتاج الطاقة الكهر ائية سواء في محافظة حلب أو
في عموم سوريا ،وتعد مشكلة التمويل أبرز هذه العقبات ،لذلك ما زالت المحطات الح اررية هي
األنسب في هذا المجال.
وعلى العموم فإن المشاريع المقترحة في هذه الدراسة تحتاج لمزيد من البحث والقياسات الدقيقة
السيما لقوة الرياح واإلشعاف الشمسي ،كما أنها تحتاج لتضافر جهود جهات مختلفة مثل المؤسسة

العامة للكهر اء وهيُة األرصاد الجوية والهيُة العامة لالستشعار عن بعد ،ويبقى تحقيق هذه
المشاريع مرهوناً بتوفر اإلمكانيات المادية واالستقرار السياسي واألمني في الدولة.
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بعض المصطلحات المستخدمة في البحث:
م.و
اختص ااار  :ميج ااا وات ،ه ااي الوح اادة الرئيس ااية لقي اااس ق اادرة محط ااات تولي ااد الكهر اااء ،ويعب اار عنه ااا اختص ااا اًر با ا

(م.و).

 1ميجا وات (م.و) =  1000كيلو وات (ك.و) =  1000000وات =  1340حصان.

ك.و.س
اختصااار :كيلااو وات ساااعة ،هااي الوحاادة األساسااية التااي يقاااس بهااا إنتاااج واسااتهالك الطاقااة الكهر ائيااة ،ويعباار
عنها اختصا اًر با (ك.و.س) ،وتساوي  1.34حصان /ساعة .أي الجهد الااذي يبذلااه  1.34حصااان لماادة ساااعة
من الزمن.

محطة ريحية
تتألف من مجموعة من التر ينات ،ويتألف كل تر ين بدوره من شفرات ومولد تركب على برج يزيااد ارتفاعااه فااي
الغالب عن  100متر ،وتقوم الشفرات بتحويل طاقااة الرياااح إلااى طاقااة حركيااة تاادير المولااد الااذي يحااول الطاقااة
الحركية إلى طاقة الكهر ائية.

محطة شمسية
تق ااوم بتحوي اال الطاق ااة الشمس ااية إل ااى طاق ااة كهر ائي ااة باس ااتخدام الخالي ااا الشمس ااية ،أو م اان خ ااالل تركي ااز الح ا اررة
المرافقة لألشعة الشمسية بحيااث تصاال إلااى درجااات عاليااة تااؤدي إلااى توليااد بخااار يادفع عباار مدخنااة إلااى تاار ين
يقوم بدوره بإدارة مولد للكهر اء.

محطة دورة مركبة
تضاام هااذه المحطااات وحاادات غازيااة وأخاارع بخاريااة ،وتااتم فيهااا االسااتفادة ماان عااادم التور ينااات الغازيااة مرتفااع
الحا اررة فااي رفااع درجااة حا اررة الهاواء المضااغوط لتوليااد بخااار ساااخن إضااافي يسااتخدم فااي إدارة تور ينااات بخاريااة
إضافية.

الخاليا الشمسية
أو الخاليا الضوئية  :Photovoltaic Cellsعبارة عن رقائق مستديرة أو مستطيلة مصنوعة عادة من مادة

السيليكون ،ويتم وصل عدد من الخاليا الشمسية مع بعضها على التسلسل ،وتجمع وتعزل بشكل جيد لتشكل
الوحدة التجارية النموذجية المتداولة في األسواق العالمية ،والتي باتت تسمى لوحة شمسية كهروضوئية.
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بعض معامالت تحويل الطاقة:
 1ك.و.س

=  6 10 × 3.6جول
= ( BTU 3412وحدة ح اررية بريطانية)
=  860كيلو جالوري (حريرة)

 1جول = 10 × 947.8

6-

BTU

=  0.2778ك.و.س
=  0.239كالوري

BTU 1

=  6-10 × 293.1ك.و.س
=  252كالوري
=  1055.1جول

 1كالوري

=  4.1868جول
= BTU 3-10 × 3.968
=  1.163ك.و.س
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 فاتح شعبان ،الطاقة الكهرومائية في سوريا ،المجلة الجغرافية العر ية ،الجزء األول ،السنة ،42العدد2010 ،55م.

 -فؤاد الصقار ،التخطيط اإلقليمي ،الطبعة الثالثة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية1994 ،م.
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 هشام الخطيب ،الطاقة المتجددة في الوطن العر ي ،مؤتمر الطاقة العر ي السادس ،دمشق،1998م.

 الهيُة العامة لالستشعار عن بعد ،أطلس اإلشعاف الشمسي للجمهورية العر ية السوريا،دمشق2007 ،م.

 وفيق محمد جمال الدين إبراهيم ،الجغرافيا االقتصادية أسس وتطبيقات ،جامعة حلوان،القاهرة2011 ،م.
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