
 

مستمبل الطالة الواعد()الطالة الهٌدروجٌنٌة      

             ( 2)    سلسـلة الطــالة المتـجددةضمن     

      
حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                                                                           

دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                         

 :الطالة الهٌدروجٌنٌة •

ٌتمٌز غاز الهٌدروجٌن بعدد من الخصائص الهامة التً تؤهله ألن ٌكون ولود  •

 المستمبل ، فهو ولود نظٌف وآمن بٌئٌا . 

 .  لالشتعالسرٌع االشتعال و لذلن ٌسمى بالولود الذاتً ألنه ٌحتاج الى تحفٌز بسٌط  •

ال ٌطلك غازات ضارة عند حرله وٌمتلن طالة عالٌة ، لذلن ٌعد من المصادر الممٌزة  •

 للطالة كولود أو كنالل للطالة فً خالٌا الولود .

 الطبٌعً بنسب محددة . حٌث ٌمكن استخدامه سواء بشكل مباشر أو عند خلطه بالغاز •

ٌعتبر عنصر الهٌدروجٌن من أخف العناصر الكٌمٌائٌة واألكثر وفرة فً الكون . وهو  •

غاز عدٌم الرائحة واللون والطعم وغٌر سام ولابل لالشتعال ، وال ٌوجد منفرد ا فً 

الطبٌعة بل فً العادة ٌكون متحدا مع عدد من العناصر لٌشكل مركبات كٌمٌائٌة مختلفة 

زٌة كالغاز الطبٌعً أو سائلة كالماء والنفط أو صلبة ، سواء كانت بالحالة الغا

 كالمركبات الكربونٌة المختلفة . 



وٌمكن استعمال الهٌدروجٌن إلنتاج الطالة بعدة طرق ، منها استعماله لتشغٌل محركات  •

 االحتراق الداخلً للسٌارات والمركبات ، أو فً خالٌا الولود إلنتاج التٌار الكهربائً .

 لهٌدروجٌن كولود فً المركبات الفضائٌة وصوارٌخ الدفع . كما ٌستعمل ا  •

هنان أنواع من الهٌدروجٌن بحسب طرٌمة انتاجه و تأثٌره على البٌئة .) االخضر و  •

 االزرق و الرمادي (.

 

 

 

  :إنتاج الهٌدروجٌن •

ٌعتبر الهٌدروجٌن من مصادر الطالة المتجددة وٌمكن الحصول علٌه من خالل عدد  •

 المصادر وبطرق مختلفة لتعطً انواعا مختلفة :كبٌر من 

من خالل التحلٌل الكهربائً للماء والذي ٌؤدي الى كسر : االخضر الهٌدروجٌن -1

الروابط الكٌمٌائٌة بٌن االوكسجٌن والهٌدروجٌن فً الماء ، اال أن هذه الطرٌمة 

ٌتم مكلفة مادٌا بسبب استهالكها كمٌات كبٌرة من الطالة الكهربائٌة . ولذلن 

إجراء عملٌة التحلٌل الكهربائً للماء على درجات حرارة عالٌة من أجل تملٌل 

 كمٌة الطالة الكهربائٌة الالزمة لعملٌة التحلٌل .

 و تستخدم الطالة الشمسٌة عادة فً عملٌة التحلٌل الكهربائً . •

 و سمً باالخضر لعدم وجود اي انبعاثات ضارة للبٌئة عند انتاجه وعند استخدامه . •

 ((.مستمبل الطالة المادم وٌعتبر الهٌدروجٌن االخضر هو ))  •

 



 

 

) الغاز  CH4و ٌعتمد فً أنتاجه على تكسٌر المٌثان  :االزرقالهٌدروجٌن  -2

الطبٌعً (الى هٌدروجٌن و أول أوكسٌد الكربون ثم ٌُفاعل اول اوكسٌد الكربون 

مع الماء لٌنتج ثانً اوكسٌد الكربون و هٌدروجٌن إضافً . و ثانً اوكسٌد 

 CARBON CAPTURE ( CCUS )الكربون ٌتحول الى تمنٌة 

UTILIZATION STORE  

 

 

اٌضا من تكسٌر المٌثان لكن نواتج  و ٌنتج الهٌدروجٌن : الرماديالهٌدروجٌن  -3

العملٌة ثانً اوكسٌد الكربون ٌطلك الى الهواء مسببا مضار للبٌئة و االحتباس 

 الحراري .

بعد انتاج الهٌدروجٌن ٌتم خزنه وضغطه فً خزانات لتحوٌله الى هٌدروجٌن سائل و  •

 بالتالً امكانٌة نمله و استخدامه .

 



 

 

 

 :االخضر ممٌزات الهٌدروجٌن  •

 ممكن تخزٌنه  ألشهر لحٌن استخدامه عكس بالً انواع الطالات المتجددة . •

 سهل االنتاج . •

صدٌك للبٌئة و ٌملل من االحتباس الحراري و ٌزٌد من نسبة االوكسجٌن عند انتاجه و   •

 لٌس فٌه اي انبعاثات سامة .

 لٌس فٌه خطورة على العاملٌن فً مجال انتاجه و استخدامه . •

 وظٌفة فً العالم .الف  400سٌوفر  •



 :العالم و طالة الهٌدروجٌن باالرلام

الخلٌج ممكن ان ٌنتج الهٌدروجٌن بألل التكالٌف و ذلن لوفرة الطالة الشمسٌة التً  •

 تستخدم فً عملٌة التحلٌل الكهربائً.

السعودٌة تتصدر العالم بانتاج الهٌدروجٌن االخضر من خالل مشروع نٌوم الذي ٌعد  •

النتاج الهٌدروجٌن االخضر على مستوى العالم و باستخدام الطالة اكبر مشروع 

و سٌنتج المشروع فً عام ، الشمسٌة و طالة الرٌاح الجراء التحلٌل الكهربائً النتاجه

طن  650اربعة غٌغا واط من طالة الرٌاح و الطالة الشمسٌة .و سٌتم انتاج  2025

تاج االمونٌا من الهٌدروجٌن المنتج باالضافة الى ان ،ٌومٌا من الهٌدروجٌن االخضر 

 ( ملٌون طن سنوٌا و تسمى باالمونٌا الخضراء الصدٌمة للبٌئة .102بوالع )

 المغرب تولد ثلث طالتها من الطالة المتجددة وخاصة الهٌدروجٌن االخضر. •

االمارات تسعى ان تكون كامل طالتها المنتجة من الطالة النظٌفة فمط بحلول عام  •

2030. 

 عت شوطا كبٌرا فً انتاج الهٌدروجٌن االخضر .لط رمص •

 تركٌا بدأت بإنتاج الهٌدروجٌن االخضر و تطمح لإلكتفاء و تصدٌر البالً الى اوروبا . •

الف سٌارة تعمل بالهٌدروجٌن واستورد  24شركة توٌوتا فً الٌابان صنعت حوالً   •

 الخلٌج الكثٌر منها .

 الهٌدروجٌن االخضر .المانٌا تصنع اول لطار ٌعمل بطالة  •

من ( واطغٌغا 2.2وٌتم االن انتاج ) ،ملٌار دوالر  300تجارة الهٌدروجٌن ستصل الى  •

 خالل اربعة اشهر فمط من العام. الطالة الكهربائٌة

 

 


