
  

                                        

           ( 1) سلسـلة الطــالة المتـجددة   

        
حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                                                                            

دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                           

أصبحت أزمة الطالة من أهم المشاكل التً ٌواجهها العالم حالٌا بسبب الزٌادة الكبٌرة و  •

    لتملٌدٌةالمستمرة فً استهالن الطالة الذي ٌمابله إحتٌاطً محدد من موارد الطالة ا

فضال عن إرتفاع كبٌر فً أسعار الولود و المشاكل البٌئٌة  ) النفط ، الغاز ، الفحم (

 التً تسببها مصادر الطالة التملٌدٌة.

و تؤكد البٌانات الحدٌثة ان استهالن الولود االحفوري ٌمثل غالبٌة انبعاثات الغازات  •

تتواصل االنبعاثات فً الزٌادة و زادت  العالمً . والدفٌئة الناتجة عن النشاط البشري 

% عن المستوٌات لبل الثورة 39تركٌزات ثانً اوكسٌد الكربون لما ٌزٌد عن 

 الصناعٌة ..

وتشٌر االرلام و االحصاءات لمرب نضوب مصادر الطالة االحفورٌة و شدة االحتٌاج  •

الذي لمتجددة الى مصادر طالة بدٌلة و نظٌفة ، و خاصة التحول الى استخدام الطالة ا

 ٌؤدي الى انخفاض تكلفة الطالة و معالجة التلوث بالهواء جراء انبعاث تلن الغازات .



عمد الباحثون الى التفكٌر بتطوٌر مصادر جدٌدة و بدٌلة لها ، و توجهت االنظار الى لذا  •

 .الطالات المتجددة أو النظٌفة أو المستدامة أو البدٌلة

 :أنواع الطالة المتجددة •

 الطالة الشمسٌة  -1 •

 طالة الهٌدروجٌن  -2 •

 طالة الرٌاح -3 •

 طالة السدود و الشالالت ) المسالط المائٌة (  -4 •

 طالة المد و الجزر  -5 •

 طالة االمواج  -6 •

 طالة الحرارة الجوفٌة  -7 •

 الطالة البٌولوجٌة أو الطالة الحٌوٌة ) الولود الحٌوي (  -8 •

 .طالة النفاٌات -9 •

 إٌجابٌات الطالة المتجددة  •

إن أغلب مصادر الطالة المتجددة مشتمة بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة من الشمس و  •

 الطالة الصادرة عنها لذا تعتبر مصادر دائمة بالممارنة مع عمر الشمس المتولع.

التملٌل من التلوث بشكل كبٌر و تملٌل انبعاثات الغازات السامة و بالتالً تأثٌرها على  •

 صحة االنسان بشكل إٌجابً .

تنوع مصادر الطالة المتجددة مما ٌساعد على المناورة فً استخدام هذه االنواع بحسب  •

 توفرها فً البلد .

ترفع ألتصاد البلدان المستخدمة لها كونها تملل من استٌراد الولود االحفوري من الدول  •

ممارنة بمصادر الطالة المتجددة و بالتالً  المنتجة له والذي ٌكلف الدول اسعار باهضة

 توفٌر اموال طائلة .

 توفٌر وظائف و فرص عمل جدٌدة ال تضر بصحة االنسان . •



 سلبٌات الطالة المتجددة •

 

تعتمد معظم مصادر الطالة المتجددة على المناخ مما ٌعنً أن أي تملبات لد تؤثر على  •

ح لالستفادة مثال من انتاج الطالة نظام انتاج الطالة فبعض البلدان لٌس فٌها رٌا

 بالرٌاح .

التكلفة االولٌة العالٌة فً انتاج هذا النوع من الطالات مثال بطارٌات االنظمة الشمسٌة  •

 تكون باهضة الثمن .

إرتفاع تكالٌف المواد وتكالٌف التشغٌل النتاج الطالة المتجددة رغم انها تموم بتوفٌر  •

 رنة باستخدام الولود االحفوري .المال و االزدهار بااللتصاد مما

الحاجة الى تمنٌات احترافٌة فً انتاج الطالة المتجددة ولٌس الى عمالة بامكانٌات  •

 بسٌطة باالضافة الى تكنولوجٌا و معدات متطورة خاصة بكل طالة على حدة .

 صعوبة عملٌة تخزٌن الطالة المتجددة فً اغلب انواعها . •

 واطئة ممارنة بالطالة المنتجة من الولود االحفوري .شدة الطالة فً هذه المصادر  •

و بناءا على ما سبك فمد سارعت إدارة معهدنا فً تشكٌل فرٌك عمل من المعهد متمثال 

بالسٌد معاون مدٌر المعهد للشؤون الفنٌة رئٌسا للفرٌك و عضوٌة نخبة من أساتذة و 

وع بالتثمٌف بمصادر مختصٌن فً هذا المجال فً معهدنا أخذوا على عاتمهم الشر

الطالة المتجددة و إٌجابٌاتها و سلبٌاتها من خالل إلامة ندوات وورش عمل و دورات 

فً داخل و خارج المعهد و إعداد ورلة عمل إلستثمار تطبٌمات الطالة المتجددة 

مجاالت العمل المختلفة و توفٌر بٌئة و موارد مناسبة فً مجال البحث العلمً فً هذا 

جواءه و احتٌاجاته و تغالل أنواع الطالة البدٌلة التً تتالئم و موارد البلد و االمجال إلس

بما ٌساهم فً رفد المطاعات االخرى بأفكار و أبحاث عملٌة لابلة للتطبٌك ممكن أن 

 تساهم فً تملٌل إستخدام الولود االحفوري .

   تطبٌماتها .فً هذه السلسلة سنتطرق الى أهم مصادر و أنواع الطالة المتجددة و 


