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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
وخدمة الباحثني وطالب املدارس واجلامعات وفئات املجتمع نظرًا ملعاناة املهتمني من مشاكل ندرة 
 30 املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة املجانية والتي تعتبر األضخم عامليًا على 
كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 6000 صفحة تقريبًا 

تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة األرض بالنظــام الشمســي 
الــزالزل  دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&
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اجلزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق باملشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

اجلــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم األخــرى نوويــًا 
وبيئيــًا: اقتصاديــًا  النظيفــة  املســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــًا، 

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&
اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
دليل كتابة الرسائل اجلامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة يف العلــوم اجليولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  لالختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  اجلامعــات  طــالب  ملســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

املهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف
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لطاملــا كانــت الطاقــة Energy املــورد الرئيســي الــذي اعتمــد عليــه البشــر للبقــاء 
ــع والتقــدم التكنولوجــي للمجتمــع  ــة. كان التصني واســتخدامه يف األنشــطة اإلنتاجي

احلديــث ممكنــاً أيضــاً مــن خــال االســتخدام الفعــال للطاقــة.

ويوجــد عاقــة قويــة بــن مؤشــر جــودة احليــاة واســتهاك الطاقــة. حيــث تتحقــق 
القــوة االقتصاديــة املتزايــدة للبلــد، واالزدهــار التكنولوجــي للمجتمــع، وزيــادة اإلنتــاج 
الصناعــي، وحتســن املــوارد املاليــة لألســرة، وزيــادة أنشــطة الفــرد مــن خــال 

االســتخدام الفعــال للطاقــة.

ــة تاريخّيــاً علــى االجتــاه والســوق ونــوع  وقــد ســيطر عــدد مــن العوامــل املُهمَّ
اســتخدام الطاقــة. هــذه العوامــل هــي: 1. توافــر املــوارد، 2. ماءمــة اســتخدام 
الطاقــة، 3. كفــاءة التحويــل، 4. اجلــدوى التكنولوجيــة، 5. قابليــة النقــل وســهولة 
النقــل، 6. االســتدامة، 7. قابليــة التجديــد، 8. التكلفــة والقدرة على حتمل التكاليف، 

ــي. ــر البيئ ــول والتأثي ــار الســامة والصحــة، و 10. القب 9. آث

ميكــن أن يُعــزى النجــاح التكنولوجــي واالزدهــار للصناعــات البتروكيماويــة يف 
القــرن العشــرين وأوائــل القــرن احلــادي والعشــرين إلــى حــد كبيــر إلــى االســتخدام 
الواســع للوقــود األحفــوري، وبخاصــة البتــرول، فضــًا عــن االختراقــات واالبتــكارات 

التكنولوجيــة يف الصناعــات العمليــة.
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شــهدت الصناعــة واملســتهلكون مجموعــة واســعة مــن املــواد البوليمريــة اجلديــدة 
واحملســنة وغيرهــا مــن املنتجــات الكيماويــة والبتروكيماويــة. ومــع ذلــك، فــإن مــوارد 
الوقــود األحفــوري التــي تعتمــد عليهــا الصناعــة بشــكل كبيــر محــدودة يف الكميــات 

املتاحــة ومــن املتوقــع أن تكــون قريبــة مــن النضــوب يف املســتقبل القريــب.

قــد تضطــر الشــعبية غيــر املســبوقة واالســتخدام الناجــح للمــوارد البتروليــة التــي 
لوحظــت يف القــرن العشــرين إلــى االنخفــاض يف القــرن احلــادي والعشــرين بســبب 
نقــص توافــر املــوارد، ممــا يجعــل احتمــاالت االســتدامة املســتقبلية تبــدو قامتــة. ومــع 
ذلــك، فــإن شــهية اجلمهــور ملصــادر الوقــود املائمــة واملــواد عاليــة األداء آخــذة يف 

االزديــاد.

لذلــك، فــإن املصــادر اإلضافيــة والبديلــة للوقــود واملــواد األوليــة للبتروكيماويــات 
ال يجــب تطويرهــا فحســب، بــل هنــاك حاجــة أيضــاً لاســتغال التجــاري الفــوري 
لهــا. لــم يعــد اســتخدام أنــواع الوقــود البديلــة مســألة مســتقبلية؛ إنهــا قضيــة واقعيــة 

للحاضــر.

تســهم املصــادر اإلضافيــة والبديلــة للمنتجــات الوســيطة والنهائيــة، ســواء أكانــت 
وقــوداً أم بتروكيماويــات، بشــكل مباشــر يف احلفــاظ علــى املــوارد البتروليــة يف العالــم 
من خال توفير خيارات إضافية للمواد اخلام لتوليد املنتجات نفســها للمســتهلكن. 
وقــد تشــمل األمثلــة كحــول اخلشــب للميثانــول، تخمير الــذرة لإليثانول، وقــود الديزل 
ــا أو الطحالــب، BTX )البنزيــن، التولويــن، والزيلــن( مــن  احليــوي مــن فــول الصوي
الفحــم أو الغــاز احليــوي أو الســائل احليــوي مــن النفايــات الزراعيــة، الهيدروجــن 
ــة،  ــوي مــن مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر بيولوجي ــل، الهيدروجــن احلي ــود نق كوق
وقــود الطائــرات مــن النفــط الصخــري أو زيــت احملاصيــل، وقــود فيشــر-تروبش مــن 
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ــة Biomass، ثنائــي الفينــول مــن املصــادر الزراعيــة، وقــود  ــة احليوي الفحــم أو الكتل
النقــل الســائل مــن مصــدر غــاز طبيعــي بوســاطة احلفــاز مــن نــوع ZSM، واإليثيلــن 
/ البروبيلــن عــن طريــق حتويــل الغــاز التخليقــي، واســتخدام األســيتيلن املشــتق 
ــي وســائل مــن  ــاء وقــود كيميائ ــة بن ــرول ككتل ــن املشــتق مــن البت مــن الفحــم لإليثيل

اإلطــارات املســتهلكة أو النفايــات املختلطــة، إلــخ.

ــج  ــل هــي املنت ــة للتوصي ــة لاســتخدام أو الطاقــة القابل إذا كانــت الطاقــة القابل
النهائــي املطلــوب، فقــد تؤثــر املصــادر البديلــة للطاقــة بشــكل قــوي ومباشــر يف منــط 

حيــاة املســتهلكن فضــًا عــن أمنــاط اســتهاكهم للطاقــة.

ميكــن العثــور علــى مثــال جيــد يف الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل ببطاريــات 
قويــة قابلــة إلعــادة الشــحن. ال تســتخدم هــذه البطاريــات القويــة أي فائــدة حملــركات 
البنزيــن التقليديــة، يف حــن أن البنزيــن املمتــاز ليــس مطلوبــاً يف هــذه الســيارات 

الكهربائيــة.

مثــال جيــد آخــر هــو املنــزل الشمســي الــذي يوفــر التحكــم يف املنــاخ داخــل املنــزل 
فقــط مــن خــال الطاقــة الشمســية. تشــمل األمثلــة األخــرى مركبــات غــاز البتــرول 
املســال، وحافــات ثنائــي امليثيــل )DME(، والســيارات الهجينــة، ومركبــات اإليثانــول 
E-85، ومركبــات الهيدروجــن، واملعــدات واملركبــات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية، 

ومعــدات طاقــة الريــاح، والتدفئــة والتبريــد احلــراري األرضــي، إلــخ.

خــال العقــود العديــدة املاضيــة، كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة يف البحــث والتطويــر 
يف مجــاالت الوقــود البديــل املقبــول بيئًيــا. كان الوقــود الصناعــي ذا أهميــة قصــوى 
يف الســبعينيات، بســبب النقــص املفاجــئ يف إمــدادات البتــرول الــذي أشــعله احلظــر 
النفطــي يف عــام 1973، فضــًا عــن القلــق العــام بشــأن تضــاؤل احتياطيــات النفــط.
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مــع أن الوقــود املشــترك يبــدو أنــه حــل واعــد جــّداً للحفــاظ علــى املــوارد البترولية 
ــة للوقــود  ــر مصــادر إضافي ــى األقــل، االســتخدام املقتصــد للمــوارد( وتطوي )أو، عل
الســائل التقليــدي، فقــد جــرى حتويــل بعــض التركيــز نحــو القبــول البيئــي ملصــادر 
البتــرول، لتحقيــق مــا يدعــى الوقــود واالســتدامة طويلــة األجــل لازدهــار العاملــي يف 

العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين.

ــراق  ــات االحت ــات الهــواء املرتبطــة بعملي ــات ملوث بُذلــت جهــود للحــد مــن انبعاث
ــات  ــات. تشــمل ملوث ــة ونقــل املركب ــد الطاقــة الكهربائي التــي تشــمل مصادرهــا تولي
الهــواء التــي جــرى اســتهدافها للتقليــل أو التخلــص منهــا أكاســيد الكبريــت، وأكاســيد 
ــرة، واجلســيمات  ــة املتطاي ــون، واملركبــات العضوي النيتروجــن، وثانــي أكســيد الكرب
)PM(، والزئبــق، والســيلينيوم. وقــد أســهمت هــذه اجلهــود بشــكل كبيــر يف حتســن 

جــودة الهــواء والتقنيــات املرتبطــة بهــا.

ــاس  ــق غــازات االحتب ــاس احلــراري عــن طري أدت املخــاوف مــن ظاهــرة االحتب
ــج عــن  ــود. ينت ــي الســتهاك الوق ــول البيئ ــة القب ــف قضي ــادة تكثي ــى زي احلــراري إل
ثانــي أكســيد الكربــون نتيجــة تفاعــل أكســدة  احتــراق الوقــود األحفــوري حتمــاً 
ــه أحــد غــازات  ــون بأن ــرف ثانــي أكســيد الكرب ــة. يُع ــون واملــواد الكربوني الهيدروكرب

ــر. ــا بشــكل كبي ــي يجــب تقليله ــة الرئيســية الت الدفيئ

لذلــك، ركــزت التطــورات اجلديــدة يف أنــواع الوقــود والطاقــة البديلــة بشــكل أكبــر 
علــى املصــادر غيــر األحفوريــة أو علــى التخفيــف مــن ثانــي أكســيد الكربــون وتثبيتــه 
ــة املتجــددة واعــدة  ــد أن مصــادر الطاق ــن املؤك ــوري. م ــود األحف يف اســتخدام الوق

جــّداً بســبب اســتدامتها علــى املــدى الطويــل وماءمتهــا للبيئــة.



مستقبل الطاقة يف عاملنا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 11

احلراريــة  الشمســية  )الطاقــة  خاصــة  أهميــة  ذات  هــي  الشمســية  الطاقــة 
والفولتيــة الضوئيــة(، وطاقــة الريــاح، والطاقــة املائيــة، واملــد واجلــزر، والطاقــة 
ــات اخلشــب،  ــة )اخلشــب، ونفاي ــة احليوي ــى الكتل ــة إل ــة، باإلضاف ــة األرضي احلراري
ومصــادر الطاقــة املتجــددة القائمــة علــى النبــات/ احملاصيــل، والنفايــات الزراعيــة، 
ونفايــات الطعــام، والطحالــب( والوقــود احليــوي مبــا يف ذلــك اإليثانــول احليــوي 

والهيدروجــن احليــوي والديــزل احليــوي.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الطاقــة الكهرومائيــة تعتبــر أيضــاً مصــدراً تقليدّيــًا 
ــر مــن قــرن. تدفــع  للطاقــة؛ ألنهــا وفــرت كميــة كبيــرة مــن الطاقــة الكهربائيــة ألكث
ــواع  ــة أن ــح البيئي ــة للوائ ــر صرام ــة األكث ــز الضريبي ــة واحلواف التفويضــات احلكومي

ــر مســبوق. ــدل غي ــى الســوق مبع ــة إل ــة للبيئ ــة الصديق ــود البديل الوق

مــن املتوقــع أن يــزداد عــدد املركبــات التــي تعمــل بالوقــود البديــل واملســتخدمة يف 
العالــم زيــادة حــادة. يجــري تشــغيل هــذه املركبات التــي تعمل بالوقود البديل بوســاطة 
ــول 85 %  ــال )LNG(، واإليثان ــرول املســال )LPG(، والغــاز الطبيعــي املســـــ غــاز البت
ــول  ــز )M100(، واإليثان ــول املمي ــاء، وامليثان ــول M85( % 85(، والكهرب )E85(، وامليثان

E95( % 85(، وثنائــي ميثيــل إيثــر )DME(، والهيدروجــن، مــن بينهــا الهيدروجــن 

الــذي ميثــل القليــل جــّداً حاليــاً ولكنــه واعــد أكثــر مــن ِقبــل الكثيريــن.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه القائمــة مــن الوقــود البديــل يف املركبــات ال متثــل 
ســوى النتائــج الناجحــة للتطــورات الســابقة وال تشــمل التطــورات واالختراقــات 
األخيــرة يف هــذا املجــال. تكثفــت جهــود البحــث والتطويــر يف مجــال املركبــات التــي 
تعمــل بالوقــود البديــل واســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة يف الســنوات القليلــة 

ــة. املاضي
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مــن املتوقــع أن تكتســب املركبــات التــي تعمــل بالوقــود البديــل والســيارات اخلاليــة 
مــن االنبعاثــات مزيــداً مــن الشــعبية، ويرجــع ذلــك جزئّيــاً إلى فــرض معاييــر انبعاثات 
أكثــر صرامــة، واملصيــر الواضــح الســتنفاد وقــود النقــل التقليــدي، والعديــد مــن 

احلوافــز الضريبيــة لهــذه املركبــات.

يقتــرن هــذا االهتمــام املكثــف مــع األســعار املرتفعــة القياســية للبنزيــن واملنتجــات 
القائمــة علــى البتــرول التــي تشــهدها جميــع أنحــاء العالــم. رمبــا يكــون االختــاف 
ــه هــذه املــرة، مــن  الرئيســي بــن حقبــة حظــر النفــط لعــام 1973 واحلاضــر هــو أن
املرجــح أن تلتصــق اجلهــود بقــوة بقائمــة األولويات املســتمرة األكثر إحلاحاً للبشــرية.

ال ميكــن إهمــال الطاقــة مــن النفايــات كمصــدر قيــم للطاقــة. إذا مت تســخير 
الطاقــة بشــكل فعــال، ميكــن اســتخدام الطاقــة مــن النفايــات، مبــا يف ذلــك النفايــات 
الصلبــة البلديــة )MSW(، والفضــات الزراعيــة، والباســتيك واإلطــارات املســتهلكة، 
والنفايــات املختلطــة للتخفيــف مــن العــبء احلالــي لتوليــد الطاقــة من مصــادر الوقود 

األحفــوري.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن توليــد الطاقــة مــن النفايــات لــه أهميــة إضافيــة يف تقليــل 
حجــم النفايــات، ومــن ثــم توفيــر مســاحة مكــب النفايــات واســتخدام املــوارد التــي ال 
قيمــة لهــا. يجــب معاجلــة اجلوانــب البيئيــة التــي تنطــوي علــى توليــد طاقــة النفايــات 

بشــكل كامــل يف االســتغال التجــاري.

وتكنولوجيا  بعلوم  يتعلق  فيما  شاملة  معلومات  تقدمي  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 
القضايا  على  خاصٍّ  بشكل  التركيز  جرى  وقد  معاجلته.  وتقنيات  البديل  الوقود 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية املرتبطة باستخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل: 
االستدامة، والتقنيات القابلة للتطبيق، وطريقة االستخدام، والتأثيرات يف املجتمع.
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مسيرة الطاقة واملجتمع عبر العصور

الطاقــة هــي العملــة العامليــة الوحيــدة التــي يجــب حتويــل أحــد أشــكالها العديــدة 
ــة  ــدورات الهائل ــن ال ــذه التحــوالت م ــة له ــراوح املظاهــر العاملي إلجنــاز أي شــيء. تت

للمجــرات إلــى التفاعــات احلراريــة النوويــة يف النجــوم.

وهــي تتــراوح علــى األرض بــن ُقــوى الصفائــح التكتونيــة املكونــة للقشــرة ألرضيــة 
والتــي تقســم أرضيــات احمليــط وترفــع ساســل جبلية جديــدة إلى التأثيــرات التآكلية 
التراكميــة لقطــرات املطــر الصغيــرة )لقــد عــرف الرومــان أن القطــرة املــاء ميكنهــا أن 

جتــوف احلجــر ليــس بقوتهــا ولكــن عــن طريــق التنقيط املســتمر(.

احليــاة علــى األرض -مــع عقــود مــن احملــاوالت اللتقــاط إشــارة ذات مغــزى مــن 
خــارج كوكــب األرض، ال تــزال احليــاة الوحيــدة يف الكــون التــي نعرفهــا- ســتكون 
مســتحيلة بــدون حتويــل التمثيــل الضوئــي للطاقــة الشمســية إلــى كتلــة نباتيــة )الكتلــة 
ــد  ــى قي ــم عل ــى هــذا التحــول مــن أجــل بقائه ــة(. يعتمــد البشــر عل ــة النباتي احليوي
احليــاة، وعلــى العديــد مــن تدفقــات الطاقــة لوجودهــم املتحضــر. كمــا قــال ريتشــارد 
آدامــز: »ميكننــا التفكيــر يف األفــكار بعنــف، ولكــن إذا لــم يكــن لدينــا مــا يكفــي 
ــر متوقعــة.  ــق غي ــخ بطرائ ــى أفعــال، فســتبقى أفــكاراً.. يتصــرف التاري ــا إل لتحويله
ومــع ذلــك، فــإن األحــداث يف التاريــخ تأخــذ بالضــرورة هيــكًا أو منظمــًة يجــب أن 

تتوافــق مــع مكوناتهــا النشــطة«.

لقــد أدى تطــور املجتمعــات البشــرية إلــى زيــادة عــدد الســكان وزيــادة تعقيــد 
الترتيبــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة وحتســن نوعيــة احليــاة لعــدد متزايــد مــن النــاس. 
مــن منظــور فيزيائــي حيــوي أساســي، ميكــن النظــر إلــى كل مــن التطــور البشــري يف 
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عصــور مــا قبــل التاريــخ ومســار التاريــخ علــى أنهمــا الســعي للســيطرة علــى مخــازن 
وتدفقــات أكبــر مــن أشــكال الطاقــة األكثــر تركيــزاً وتنوعــاً وحتويلهــا، بطرائــق أكثــر 

بأســعار معقولــة وبتكاليــف أقــل وبأعلــى الكفــاءات يف احلــرارة والضــوء واحلركــة.

لقــد ُعّمــم هــذا االجتــاه مــن ِقبــل ألفريــد لوتــكا )1880-1949(، عالــم الرياضيات 
والكيميائــي واإلحصائــي األمريكــي، يف قانونــه اخلــاص بالطاقــة القصــوى: النظــام، 
لزيــادة معــدل دوران املــادة عبــر النظــام، وزيــادة تدفــق الطاقــة اإلجمالــي عبــر النظــام 

مــا دام هنــاك بقايــا غيــر مســتخدمة مــن املــادة والطاقــة املتاحــة.

وقــد اتبــع تاريــخ احلضــارات املتعاقبــة، وهــي أكبــر الكائنــات احليــة وأكثرهــا 
تعقيــداً يف احمليــط احليــوي، هــذا املســار. ميكــن النظــر إلــى اعتمــاد اإلنســان علــى 
تدفقــات الطاقــة املتزايــدة باســتمرار علــى أنــه اســتمرار حتمــي للتطــور العضــوي.

ــم أوســتوالد )1853-1932(، احلاصــل علــى جائــزة نوبــل يف الكيميــاء  كان فيلهل
عــام 1909 عــن عملــه يف احلفــز الكيميائــي، أول عالــم يوســع صراحــة »القانــون 
الثانــي لعلــم الطاقــة للجميــع وأي فعــل وعلــى وجــه اخلصــوص ملجمــوع األفعــال 
البشــرية.. كل الطاقــات ليســت جاهــزة لهــذا التحــول، فقــط بعــض األشــكال التــي 
أعطيــت اســم الطاقــات احلــرة.. الطاقــة املجانيــة إذن هــي رأس املــال الذي تســتهلكه 
جميــع املخلوقــات علــى اختــاف أنواعهــا وبتحولهــا يُنجــز كل شــيء«. قــاده ذلــك إلــى 

صياغــة أمــره الفعــال: »ال تضيعــوا أي طاقــة، اجعلوهــا مفيــدة«.

صياغــة  إعــادة  أوســـــــــتوالد  أتبــاع  أعــاد  كيــف  اقتباســــــــات  ثاثــة  توضــح 
اســتنتاجاته وكيــف جعــل بعضهــم الصلــة بــن الطاقــة وجميــع الشــؤون اإلنســانية أكثر 
وضوحــاً بشــكل حتمــي. يف أوائــل الســبعينيات مــن القــرن املاضــي، قــدم هــوارد أودوم 
)1924-2002( تباينــاً يف موضــوع أوســتوالد الرئيســي: »توافــر مصــادر الطاقــة 
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يحــدد مقــدار نشــاط العمــل الــذي ميكــن أن يوجــد، والتحكــم يف تدفقــات القــوة هــذه 
يحــدد القــوة يف شــؤون اإلنســان ويف تأثيــره النســبي علــى الطبيعــة«.

يف أواخــر الثمانينيــات، اختتــم رونالــد فوكــس كتابــاً عــن الطاقــة يف التطــور 
مــن خــال كتابــة »حــدث تنقيــح يف اآلليــات الثقافيــة مــع كل تنقيــح القتــران تدفــق 
الطاقــة«، وال يتعــن علــى املــرء أن يكــون عاملــاً للربــط بــن إمــدادات الطاقــة والتقــدم 
االجتماعــي. هــذا إيريــك بليــر )الشــهير باســم جــورج أورويــل )1903-1950(، كتــب 
عــام 1937 يف الفصــل الثانــي مــن الطريــق إلــى رصيــف ويجــان، بعــد زيارتــه ملنجــم 
فحــم حتــت األرض: »حضارتنــا، بســرعة تشيســترتون، تأسســت علــى الفحــم، أكثــر 
ممــا يــدرك املــرء حتــى يتوقــف عــن التفكيــر يف األمــر. اآلالت التــي تبقينــا علــى قيــد 
احليــاة، واآلالت التــي تصنــع اآلالت، كلهــا تعتمــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 
الفحــم. يف عمليــة التمثيــل الغذائــي يف العالــم الغربــي، يحتــل عامــل منجــم الفحــم 
املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة بعــد الرجــل الــذي يحــرث التربــة. إنــه نــوع مــن 
ــإن  ــذا الســبب، ف ــه. له ــى أكتاف ــاً عل ــذي يدعــم كل شــيء تقريب ــد ال حجــر الكارياتي
العمليــة الفعليــة التــي يجــري مــن خالهــا اســتخراج الفحــم تســتحق املشــاهدة، إذا 

ســنحت لــك الفرصــة وكنــت علــى اســتعداد لتحمــل املشــكلة«.

لكــن إعــادة التأكيــد علــى تلــك الصلــة األساســية )كمــا فعــل أورويــل( واالدعــاء بأن 
التحســينات الثقافيــة حدثــت مــع كل تنقيــة لتدفــق الطاقــة )كمــا يفعــل فوكــس( همــا 
شــيئان مختلفــان. اســتنتاج أورويــل ال يُســتثنى مــن ذلــك. مــن الواضــح أن صياغــة 
فوكــس هــي إعــادة صياغــة لوجهــة نظــر حتميــة عبــر عنهــا جيــان ســابقاً مــن قبــل 
عاملــة األنثروبولوجيــا ليزلــي وايــت )1900-1975(، والتــي وصفتهــا بأنهــا أول قانــون 
مهــم للتطــور الثقــايف: »عنــد تســاوي العوامــل األخــرى، تختلــف درجــة التطــور الثقايف 
بشــكل مباشــر حســب كميــة الطاقــة للفــرد ســنوّياً التــي يجــري تســخيرها وتشــغيلها«.
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يف حن أنه ال ميكن أن يكون هناك نزاع سواء حول صياغة أوستوالد األساسية 
أو حــول تأثيــر الطاقــة الشــامل علــى بنيــة وديناميكيــات املجتمعــات املتطــورة )بوتيــرة 
أورويــل(، فــإن الربــط احلتمــي ملســتوى اســتخدام الطاقــة باإلجنــازات الثقافيــة هــو 

اقتــراح قابــل للجــدل بدرجــة كبيرة.

الطبيعــة األساســية للمفهــوم ليســت موضــع شــك. كمــا قــال روبــرت ليندســي: 
»إذا متكنــا مــن العثــور علــى كلمــة واحــدة لتمثيــل فكــرة تنطبــق علــى كل عنصــر يف 
وجودنــا بطريقــة جتعلنــا نشــعر بأننــا منتلــك فهمــاً حقيقّيــاً لهــا، فقــد حققنــا شــيئاً 
ــة. ال  ــا كلمــة طاق ــرت عنه ــي عب ــاً. وهــذا مــا حــدث مــع الفكــرة الت ــاً وقوّي اقتصادّي

ــا للتجربــة«. يوجــد مفهــوم آخــر وحــد فهمن

لكــن، مــا الطاقــة؟ واملثيــر للدهشــة أن حتــى الفائزيــن بجائــزة نوبــل يجــدون 
صعوبــة كبيــرة يف تقــدمي إجابــة مرضيــة عــن هــذا الســؤال الــذي يبــدو بســيًطاً.

يف محاضراتــه الشــهيرة يف الفيزيــاء، أكــد ريتشــارد فاينمــان )1918-1988( علــى 
ــة  ــة عــن ماهي ــا معرف ــس لدين ــوم، لي ــاء الي ــه يف الفيزي ــدرك أن ــم أن ن ــن امله ــه »م أن
الطاقــة. ليــس لدينــا صــورة أن الطاقــة تأتــي يف نقــاط صغيــرة بكميــة محــددة«. مــا 
نعرفــه هــو أن كل املــادة هــي طاقــة يف حالــة ســكون، وأن الطاقــة تتجلــى يف العديــد 
مــن األشــكال، وأن أشــكال الطاقــة املتميــزة هــذه مرتبطــة بتحــوالت عديــدة، العديــد 
منهــا كونيــة، منتشــرة يف كل مــكان، ومتواصلــة، والبعــض اآلخــر محلــي جــّداً، ونــادر 

وســريع الــزوال.

وســرعان مــا توســع فهــم هــذه املخــازن، واإلمكانــات، والتحــوالت ونظمــت يف 
الغالــب خــال القــرن التاســع عشــر، وقــد جــرى إتقــان هــذه املعرفــة خــال القــرن 
العشــرين عندمــا - تعليــق معبــر عــن تعقيــدات حتــوالت الطاقــة- فهمنــا كيفية إطاق 
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الطاقــة النوويــة يف وقــت أقــرب. )نظرّيــاً يف أواخــر الثاثينيــات مــن القــرن املاضــي، 
ويف عــام 1943 تقريبــاً، عندمــا بــدأ املفاعــل األول يف العمــل( ممــا عرفنــا كيــف تعمــل 
ــن  ــي )ُكشــف عــن تسلســاتها فقــط خــال اخلمســينيات م ــل الضوئ ــة التمثي عملي

القــرن املاضــي(.

· ســــــيولـة الطــاقــــــــة	
جميــع أشــكال الطاقــة املعروفــة ضروريــة للوجــود البشــري، وهــي حقيقــة متنــع 
أي ترتيــب منظــم ألهميتهــا. جــرى حتديــد جــزء كبيــر مــن مســار التاريــخ وتقييــده 
مــن خــال التدفقــات العامليــة والكوكبيــة للطاقــة ومظاهرهــا اإلقليميــة أو احملليــة.

تخضــع الســمات األساســية للكــون لطاقــة اجلاذبيــة، التــي تطلب عــدداً ال يحصى 
مــن املجــرات واألنظمــة النجميــة. حتافــظ اجلاذبيــة أيضــاً علــى دوران كوكبنــا علــى 
مســافة مناســبة متامــاً مــن الشــمس، كمــا أنــه يحمــل جــّواً هائــًا مبــا يكفــي يجعــل 

األرض صاحلــة للســكن.

كمــا هــو احلــال مــع جميــع النجــوم النشــطة، فــإن االندمــاج النــووي ميــد الشــمس 
كطاقــة  األرض  إلــى  النوويــة احلراريــة  التفاعــات  تلــك  نــاجت  ويصــل  بالطاقــة، 
كهرومغناطيســية )شمســية، مشــعة(. يتــراوح تدفقهــا عبــر طيــف واســع مــن األطــوال 

املوجيــة، مبــا يف ذلــك الضــوء املرئــي.

ــوم واألســطح، وميتــص  ــى الغي ــل تنعكــس عل نحــو 30 % مــن هــذا التدفــق الهائ
الغــاف اجلــوي والغيــوم نحــو 20 %، والباقــي، نصــف التدفــق الكلــي تقريبــاً، متتصــه 

احمليطــات والقــارات، ويتحــول إلــى طاقــة حراريــة، وتشــعها يف الفضــاء.
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تُضــاف الطاقــة احلراريــة األرضيــة لــألرض إلــى تدفــق حــراري أصغــر بكثيــر: 
فهــي ناجتــة عــن تراكــم اجلاذبيــة األصلــي للكتلــة الكوكبيــة ومــن حتلــل املــواد املشــعة، 
وهــي تقــود العمليــات التكتونيــة الكبــرى، التــي تســتمر يف إعــادة ترتيــب احمليطــات 

والقــارات وتســبب ثــوراٍت بركانيــٍة والــزالزَل.

يجــري حتويــل جــزء ضئيــل فقــط مــن الطاقــة املشــعة الــواردة، أقــل مــن 0.05 %، 
عــن طريــق التمثيــل الضوئــي إلــى مخــازن جديــدة للطاقــة الكيميائيــة يف النباتــات، 

ممــا يوفــر األســاس الــذي ال ميكــن االســتغناء عنــه حليــاة أعلــى. 

الغذائيــة يف  العناصــر  تنظيــم  إعــادة  الغذائــي احليــوي علــى  التمثيــل  يعمــل 
ــع  ــة يف جمي ــف اجلســم ودرجــة حــرارة ثابت ــى وظائ ــظ عل ــة ويحاف األنســجة النامي
األنــواع األعلــى. يولــد الهضــم أيضــاً الطاقــة امليكانيكيــة )احلركيــة( لعضــات العمل. 
يف حتويــات الطاقــة، تكــون احليوانــات مقيــدة بطبيعتهــا بحجــم أجســامها وبتوافــر 

التغذيــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا.

كانت السمة املميزة األساسية جلنسنا هي امتداد هذه احلدود املادية من خال 
االستخدام األكثر كفاءة للعضات ومن خال تسخير الطاقات خارج أجسامنا. 

اســتخدمت هــذه الطاقــات خــارج اجلســم، التــي أطلقهــا العقــل البشــري، يف 
مجموعــة متنوعــة متزايــدة مــن املهــام، ســواء كمحــركات رئيســية أكثــر قــوة أو كوقــود 

يــؤدي احتراقــه إلــى إطــاق احلــرارة.

تعتمــد محفــزات إمــدادات الطاقــة علــى تدفــق املعلومــات وعلــى مجموعــة هائلــة 
مــن القطــع األثريــة. وقــد تراوحــت هــذه األجهــزة مــن أدوات بســيطة مثــل أحجــار 
املطرقــة والرافعــات إلــى محــركات ومفاعــات احتــراق الوقــود املعقــدة التــي تطلــق 

طاقــة االنشــطار النــووي.
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مــن الســهل حتديــد التسلســل التطــوري والتاريخــي األساســي لهــذه التطــورات 
بعبــارات نوعيــة واســعة. كمــا هــو احلــال مــع أي كائــن حــي غيــر مصطنــع، فــإن أهــم 

احتياجــات الطاقــة البشــرية األساســية هــي الغــذاء.

لقــد كان البحــث عــن الطعــام والقمامــة مــن ِقبــل البشــر مشــابًها جــّداً ملمارســات 
اكتســاب الطعــام ألســافهم الرئيســين. مــع أن بعــض الرئيســيات - باإلضافــة إلــى 
عــدد قليــل مــن الثدييــات األخــرى )مبــا يف ذلــك ثعالــب املــاء والفيلــة(، وبعــض الطيــور 
ــان والببغــاوات(، وحتــى بعــض الافقاريــات )رأســيات األرجــل( قــد امتلكــت  )الغرب
مجموعــة صغيــرة مــن القــدرات األوليــة الســتخدام األدوات، إال أن البشــر فقــط هــم 

مــن صنــع األدوات املتقدمــة كعامــة مميــزة لســلوكهم.

واملــأوى  الطعــام  علــى  احلصــول  يف  ميكانيكيــًة  ميــزًة  األدوات  منحتنــا  لقــد 
واملابــس. لقــد أدى إتقــان النــار إلــى توســيع نطــاق ســكننا بشــكل كبيــر وجعلنــا نبتعــد 
عــن احليوانــات. أدت األدوات اجلديــدة إلــى تســخير احليوانــات األليفــة، وبنــاء آالت 
أكثــر تعقيــداً تعمــل بقــوة العضــات، وحتويــل جــزء ضئيــل مــن الطاقــات احلركيــة 
للريــاح واملــاء إلــى طاقــة مفيــدة. ضاعفــت هــذه احملــركات األوليــة اجلديــدة القــوة 
حتــت قيــادة اإلنســان، ولكــن لفتــرة طويلــة جــّداً كان اســتخدامها مقيــداً بطبيعــة 

وحجــم التدفقــات التــي جــرى التقاطهــا.

مــن الواضــح أن هــذا هــو احلــال مــع األشــرعة، واألدوات القدميــة والفعالــة 
التــي كانــت قدراتهــا مقيــدة آلالف الســنن بســبب تدفقــات الريــاح الســائدة وتيــارات 

احمليــط املســتمرة.

األوروبية عبر احمليط األطلسي يف  الرحات  الضخمة  التدفقات  وجهت هذه 
من  اإلسبان  منع  كما  الكاريبي.  البحر  منطقة  إلى  عشر  اخلامس  القرن  أواخر 
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 ،)Galeón de Manila( اكتشاف هاواي، مع أن السفن التجارية اإلسبانية، مانيا غاليون
إلى  )أكابولكو(  املكسيك  الهادئ من  السنة عبر احمليط  أو مرتن يف  أبحرت مرة 

الفلبن ملدة 250 عاماً بن 1565 و1815.

أدى االحتــراق املتحكــم فيــه يف املواقــد واألفــران إلــى حتويــل الطاقــة الكيميائيــة 
للنباتــات إلــى طاقــة حراريــة. اســتخدمت هــذه احلــرارة مباشــرة يف املنــازل ويف 

صهــر املعــادن وطــوب احلــرق ومعاجلــة وتشــطيب منتجــات ال حصــر لهــا.

جعــل احتــراق الوقــود األحفــوري كل هــذه االســتخدامات التقليديــة املباشــرة 
للحــرارة أكثــر انتشــاًرا وأكثــر كفــاءًة. أتــاح عــدد مــن االختراعــات األساســية حتويــل 

ــة. ــى طاقــة ميكانيكي ــة مــن حــرق الوقــود األحفــوري إل الطاقــة احلراري

حــدث ذلــك أوالً يف احملــركات البخاريــة ومحــركات االحتــراق الداخلــي، ثــم يف 
التوربينــات الغازيــة والصواريــخ. لقــد قمنــا بتوليــد الكهربــاء عــن طريــق حــرق الوقــود 
األحفــوري، وكذلــك عــن طريــق تســخير الطاقــة احلركيــة للميــاه، منــذ عــام 1882، 

وعــن طريــق انشــطار نظيــر اليورانيــوم منــذ عــام 1956.

خلــق احتــراق الوقــود األحفــوري وتوليــد الكهربــاء شــكًا جديــداً مــن احلضــارة 
عاليــة الطاقــة التــي يشــمل توســعها حاليــاً الكوكــب بأســره والتــي تشــمل مصادرهــا 
األوليــة للطاقــة اآلن حاليــاً حصصــاً صغيــرة ولكنهــا متزايــدة بســرعة مــن املصــادر 
املتجــددة اجلديــدة، وبخاصــة الطاقــة الشمســية )التــي يجــري تســخيرها بوســاطة 
اخلايــا الكهروضوئيــة، واألجهــزة أو يف محطــات الطاقــة الشمســية املركــزة( والرياح 

)احملولــة بوســاطة توربينــات الريــاح الكبيــرة(.

يف املقابــل، اســتندت هــذه التطــورات إلــى سلســلة مــن التطــورات األخــرى. 
الســتخدام تشــبيه منــوذج التدفــق، يجــب إعــداد مجموعــة مــن البوابــات )الصمامات( 

وتفعيلهــا يف تسلســل مناســب لتمكــن تدفــق اإلبــداع البشــري.
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تشــمل أبرز البوابات املطلوبة: إطاق إمكانات الطاقة الكبيرة الفرص التعليمية 
التــي ميكــن التنبــؤ بهــا، والقواعــد االقتصاديــة  املطلوبــة، والترتيبــات القانونيــة 

الشــفافة، والتوافــر الــكايف لــرأس املــال، والظــروف املواتيــة للبحــوث األساســية.

ليــس مــن املســتغرب، عــادة مــا يســتغرق األمــر أجيــال للســماح بتدفقــات طاقــة 
متزايــدة أو محّســنة نوعيــاً أو لتســخير مصــادر جديــدة متامــاً للطاقــة علــى نطــاق 

كبيــر.

بالتوقيــت، والطاقــة اإلجماليــة، وتكويــن تدفقــات  التنبــؤ  مــن الصعــب جــّداً 
الطاقــة الناجتــة، وخــال املراحــل األولــى مــن مثــل هــذه التحــوالت، مــن املســتحيل 
تقييــم جميــع التأثيــرات النهائيــة التــي ســيحدثها تغييــر احملــركات الرئيســية وقواعــد 
الوقــود علــى الزراعــة والصناعــات والنقــل واملســتوطنات واحلــرب وبيئــة األرض. 
احلســابات الكميــة ضروريــة لتقديــر قيــود أفعالنــا ومــدى إجنازاتنــا، وتتطلــب معرفــة 

املفاهيــم واملقاييــس العلميــة األساســية.

· املفاهيــــم واملقاييــــس العلميـــــــة	
ــل كل  ــة. ميكــن حتوي ــات الطاق ــة تكمــن وراء كل حتوي ــادئ أولي توجــد عــدة مب
شــكل مــن أشــكال الطاقــة إلــى حــرارة أو طاقــة حراريــة. ال تفقــد أي طاقــة يف 
أي مــن هــذه التحويــات. يعــد احلفــاظ علــى الطاقــة، القانــون األول للديناميــكا 

احلراريــة، أحــد أهــم احلقائــق العامليــة األساســية.

ولكــن بينمــا نتحــرك علــى طــول ساســل التحويــل، تتضــاءل بشــكل مطــرد 
إمكانــات العمــل املفيــد. هــذا الواقــع الــذي ال يرحــم يحــدد القانــون الثانــي للديناميكا 
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ــة، واإلنتروبيــة هــو املقيــاس املرتبــط بفقــدان الطاقــة املفيــدة. يف حــن أن  احلراري
محتــوى الطاقــة يف الكــون ثابــت، فــإن حتويــات الطاقــات تزيــد مــن اإلنتروبيــة 

ــل مــن فائدتهــا(. )تقل

ســلة مــن احلبــوب أو برميــل مــن النفــط اخلــام عبــارة عــن مخــزن طاقــة منخفــض 
اإلنتروبيــة، وقــادر علــى القيــام بالكثيــر مــن العمــل املفيــد مبجــرد اســتقابه أو حرقه، 
ــة  ــًا، وهــي حال ــواء املســخنة قلي ــات اله ــة عشــوائية جلزيئ ــه األمــر كحرك وينتهــي ب
غيــر قابلــة لانعــكاس عاليــة اإلنتروبيــة ميثــل خســارة ال ميكــن تعويضهــا يف املنفعــة.

يــؤدي هــذا التبديــد احلتمــي أحــادي االجتــاه إلــى فقــدان التعقيــد وإلــى مزيــد 
ــة، ســواء  ــات احلي ــع الكائن ــن جمي ــق. لك ــس يف أي نظــام مغل ــن الفوضــى والتجان م
أكانــت أصغــر بكتيريــا أم حضــارة عامليــة، تتحــدى هــذا االجتــاه مؤقتــاً عــن طريــق 

ــة واســتقابها. اســتيراد الطاق

هــذا يعنــي أن كل كائــن حــي يجــب أن يكــون نظامــاً مفتوحــاً، يحافــظ علــى 
التدفــق الداخلــي واخلارجــي املســتمر للطاقــة واملــواد. طاملــا أنهــا علــى قيــد احليــاة، 
ال ميكــن أن تكــون هــذه األنظمــة يف حالــة تــوازن كيميائــي وديناميكــي حــراري. وينتــج 
عــن ســلوكهم الســلبي - منوهــم وجتددهــم وتطورهــم - مزيــداً مــن عــدم التجانــس 
وزيــادة التعقيــد البنيــوي والنظامــي. كمــا هــو احلــال مــع العديــد مــن التطــورات 
العلميــة األخــرى، ظهــر فهــم متماســك لهــذه احلقائــق فقــط خــال القــرن التاســع 
عشــر، عندمــا وجــدت تخصصــات الفيزيــاء والكيميــاء والبيولوجيــا ســريعة التطــور 

اهتمامــاً مشــتركاً بدراســة حتــوالت الطاقــة.

كانــت هــذه االهتمامــات األساســية بحاجــة إلــى تدويــن للقياســات القياســية. 
صــارت وحدتــان شــائعتان لقيــاس الطاقــة: الســعرات احلراريــة Calorie، والوحــدة 
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املتريــة Metric unit، والوحــدة احلراريــة البريطانيــة )Btu(. وحــدة الطاقــة العلميــة 
األساســية اليــوم هــي اجلــول Joule، التــي ســميت على اســم عالم الفيزيــاء اإلجنليزي 
جيمــس بريســكوت جــول )1818-1889(، الــذي نشــر أول حســاب دقيــق للتكافــؤ بــن 
العمــل واحلــرارة. وتشــير االســتطاعة Power إلــى معــدل تدفــق الطاقــة. جــرى 
ــة، بوســاطة جيمــس واط  ــية لهــا، وهــي القــدرة احلصاني تعيــن أول وحــدة قياســــــ
)1736-1819(. لقــد أراد فــرض رســوم علــى محركاتــه البخاريــة علــى أســاس ســهل 
الفهــم، ولــذا اختــار املقارنــة الواضحــة مــع احملــرك الرئيســي الــذي كان عليهــم 

اســتبداله، وهــو حصــان ُمســّخر يســتخدم عــادة لتشــغيل مطحنــة أو مضخــة.

حصانــان يديــران مكبســان موجًهــا لضــخ ميــاه اآلبــار يف مصنــع ســجاد فرنســي يف منتصــف القــرن الثامــن 
عشــر. لــم يتمكــن احلصــان املتوســط يف تلــك الفتــرة مــن احلفــاظ علــى معــدل عمــل ثابــت قــدره حصــان 
واحــد. اســتخدم جيمــس واط تصنيفــًا مبالغــًا فيــه لضمــان رضــا العمــالء عــن محركاتــه البخاريــة ذات القــدرة 

احلصانيــة الثابتــة.
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معــدل آخــر مهــم هــو كثافــة الطاقــة Power density، أي مقــدار الطاقــة لــكل 
وحــدة كتلــة مــن املــورد. هــذه القيمــة ذات أهميــة حاســمة بالنســبة للمــواد الغذائيــة: 
حتــى يف األماكــن التــي ال ميكــن أن تصبــح فيهــا األطعمــة الوفيــرة منخفضــة الكثافــة 

الطاقــة ســلًعا أساســية.

علــى ســبيل املثــال، كان ســكان حــوض املكســيك مــا قبــل اإلســبان يأكلــون دائمــاً 
الكثيــر مــن الصبيــر، الــذي كان مــن الســهل جمعــه مــن العديــد مــن أنــواع الصبــار 
التــي تنتمــي إلــى جنــس التــن الشــوكي Opuntia. ولكــن، كمــا هــو احلــال مــع معظــم 
الفواكــه، يتكــون لــب الثمــرة بشــكل كبيــر )نحــو 88 %( مــن املــاء، مــع أقــل مــن 10 % 
كربوهيــدرات، و2 % بروتــن، و0.5 % دهــون، وبكثافــة طاقــة تبلــغ 1.7 ميغــا جــول / 

كــغ فقــط.

هــذا يعنــي أنــه حتــى املــرأة الصغيــرة التــي تعيــش فقــط علــى الكربوهيــدرات مــن 
ــرة األخــرى(  ــات الكبي ــى املغذي ــاً إل ــاج فعلّي ــر واقعــي، ال حتت ــراض غي ــار )بافت الصب
ــدر  ــى الق ــن أن حتصــل عل ــا ميك ــوم - لكنه ــة كل ي ــن الفاكه ــغ م ــأكل 5 ك يجــب أن ت
نفســه مــن الطاقــة مــن نحــو 650 غــرام فقــط مــن الــذرة املطحونــة املســتهلكة علــى 

شــكل خبــز تورتيــا أو التامــال املكســيكي.

ــكل  ــة أو اســتهاكها ل ــاج الطاق ــه إنت ــذي يكــون في ــة الطاقــة هــي املعــدل ال كثاف
د هيكلــي حاســم ألنظمــة الطاقــة. علــى ســبيل  وحــدة مســاحة، ومــن ثــم فهــي ُمحــِدّ
املثــال، كان حجــم املدينــة يف جميــع املجتمعــات التقليديــة يعتمــد علــى حطــب الوقــود 
والفحــم النباتــي، وكان مــن الواضــح أنــه محــدود بســبب كثافــة الطاقــة املنخفضــة 

بطبيعتهــا إلنتــاج الكتلــة النباتيــة.
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الفحم يف إجنلترا يف أوائل القرن السابع عشر كما هو موضح يف جون إيفلن سيلفا )1607(.

ــة تســاوي  كثافــة الطاقــة لنمــو األشــجار الســنوي املســتدام يف املناخــات املعتدل
يف أحســن األحــوال 2 % مــن كثافــة الطاقــة الســتهاك الطاقــة للتدفئــة احلضريــة 
التقليديــة والطبــخ واملصنوعــات. ومــن ثــم، كان علــى املــدن أن تعتمــد علــى املناطــق 
املجــاورة 30 مــرة علــى األقــل مــن حجمهــا إلمــداد الوقــود. حــدت هــذه احلقيقــة مــن 

منوهــا حتــى عندمــا كانــت املــوارد األخــرى، مثــل الغــذاء واملــاء، كافيــة.

ــع، وهــو  ــرة مــع تقــدم التصني ــة كبي ــاك معــدل آخــر اكتســب أهمي ــك، هن مــع ذل
كفــاءة حتويــات الطاقــة. تصــف نســبة )املخرجــات / املدخــات( أداء محــوالت 
الطاقــة، ســواء أكانــت مواقــد أم محــركات أم مصابيــح. يف حــن ال ميكننــا فعــل أي 
شــيء حيــال التبديــد احلتمــي، فإنــه ميكننــا حتســن كفــاءة التحويــات عــن طريــق 
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تقليــل كميــة الطاقــة املطلوبــة ألداء مهــام محــددة. توجــد قيــود أساســية )ديناميكيــة 
حراريــة، ميكانيكيــة( علــى هــذه التحســينات، لكننــا دفعنــا بعــض العمليــات إلــى مــا 
يقــرب مــن حــدود الكفــاءة العمليــة، مــع أنــه يف معظــم احلــاالت، مبا يف ذلــك محوالت 
الطاقــة الشــائعة مثــل محــركات االحتــراق الداخلــي واألضــواء، ال يــزال هنــاك مجــال 

كبيــر ملزيــد مــن التحســن.

ــة )الطاقــة يف الغــذاء /  ــواد الغذائي ــاج امل عندمــا يجــري حســاب الكفــاءات إلنت
ــا  ــق عليه ــا يطل ــادة م ــاء، فع ــود، أو الكهرب ــا(، أو الوق الطاقــة يف املدخــات لزراعته
عوائــد الطاقــة Energy Returns. ويجــب أن تكــون عائــدات الطاقــة الصافيــة يف كل 
زراعــة تقليديــة تعتمــد فقــط علــى القــوة احليــة أكبــر بكثيــر مــن واحــدة: يجــب أن 
حتــوي احملاصيــل الصاحلــة لــألكل علــى طاقــة أكثــر مــن الكميــة املســتهلكة كغــذاء 
وعلــف ال يحتاجهــا األشــخاص واحليوانــات الذيــن ينتجــون هــذه احملاصيــل فحســب، 

بــل وأيضــاً بســبب عــدم عملهــم.

تظهــر مشــكلة مســتعصية عندمــا نحــاول مقارنــة عائــدات الطاقــة يف الزراعــة 
ــة التــي كانــت تعمــل فقــط مــن خــال الطاقــات احليــة )ومــن ثــم تضمنــت  التقليدي
فقــط حتويــات اإلشــعاع الشمســي الــذي يجــري تلقيــه مؤخــراً( مــع تلــك املوجــودة يف 
الزراعــة احلديثــة، والتــي تُدعــم بشــكل مباشــر )وقــود للعمليــات امليدانيــة( وبشــكل 
ــاء اآلالت  غيــر مباشــر )الطاقــات الازمــة لتصنيــع األســمدة ومبيــدات اآلفــات وبن

الزراعيــة( ومــن ثــم، فــإن عوائــد الطاقــة أقــل دائمــاً مــن احملاصيــل التقليديــة.

إجمالــي  وحتــى  واخلدمــات  املنتجــات  تكلفــة  الطاقــة  كثافــة  تقيــس  أخيــراً، 
النــاجت االقتصــادي يف وحــدات الطاقــة القياســية، والطاقــة نفســها. مــن بــن املــواد 
املســتخدمة بشــكل شــائع، يعتبــر األملنيــوم والباســتيك كثيــف االســتخدام للطاقــة، 
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ــورق رخيصــان نســبّياً، واخلشــب املنشــور )باســتثناء تكلفــة  يف حــن أن الزجــاج وال
التمثيــل الضوئــي( هــو أقــل املــواد املســتخدمة علــى نطــاق واســع اســتهاكاً للطاقــة.

أدت التطــورات التقنيــة يف القرنــن املاضيــن إلــى انخفاضــات كبيــرة يف كثافــة 
الطاقــة. ولعــل األهــم مــن ذلــك هــو أن صهــر احلديــد اخلــام بوقــود فحــم الكــوك يف 
أفــران الصهــر الكبيــرة يتطلــب حاليــاً أقــل مــن 10 % مــن الطاقــة لــكل وحــدة كتلــة من 

املعــدن الســاخن مقارنــًة بإنتــاج احلديــد اخلــام املعتمــد علــى الفحــم قبــل التصنيــع.

تكلفة الطاقة للطاقة )غالباً ما تسمى )Energy Return On Investment )EROI، عائد 
 ،Energy Return On Energy Investment )EROEI( الطاقة على االستثمار، مع أن
كاشف  مقياس  هو  أكثر صحة(  الطاقة، سيكون  االستثمار يف  على  الطاقة  عائد 
فقط إذا قارنا القيم التي جرى حسابها بأساليب متطابقة باستخدام االفتراضات 

القياسية وبوضوح حتديد احلدود التحليلية.

ــوارد  ــر م ــراً تطوي ــة كثي ــي تســتهلك الطاق ــة الت ــات احلديث ــت املجتمع ــد فضل لق
الوقــود األحفــوري ذات أعلــى عوائــد صافيــة مــن الطاقــة، وهذا هو الســبب الرئيســي 
، وحقــول الشــرق األوســط الغنيــة علــى وجــه  وراء تفضيلنــا للنفــط اخلــام بشــكل عــامٍّ
اخلصــوص؛ تعــد كثافــة الطاقــة العاليــة للنفــط، ومــن ثــم ســهولة النقــل، مــن املزايــا 

األخــرى الواضحــة.
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· التعقيـــــدات واحملاذيــــــر	
يعــد اســتخدام الوحــدات القياســية لقيــاس مخزونــات الطاقــة وتدفقاتهــا أمــراً 
ــاً، ومــع ذلــك فــإن هــذه التخفيضــات إلــى  ــاً وال تشــوبه شــائبة علمّي بســيطاً فيزيائّي
التقــاط االختافــات  قاســم مشــترك مضللــة أيضــاً. قبــل كل شــيء، ال ميكنهــا 
ــة  ــن الفحــم كثاف ــون لنوعــن م ــد يك ــة. وق ــات املختلف ــن الطاق ــة احلرجــة ب النوعي
طاقــة متطابقــة، لكــن أحدهمــا قــد يحتــرق بشــكل نظيــف جــّداً وال يتــرك وراءه ســوى 
كميــة صغيــرة مــن الرمــاد، يف حــن أن اآلخــر قــد يدخــن بكثافــة، وينبعــث منــه قــدر 

كبيــر مــن ثانــي أكســيد الكبريــت، ويتــرك بقايــا كبيــرة غيــر قابلــة لاحتــراق.

لتزويــد  واملثالــي  للطاقــة  الكثافــة  عالــي  الفحــم  وفــرة  أن  الواضــح  مــن  كان 
احملــركات البخاريــة بالوقــود )الصفــة املســتخدمة غالبــاً »عــدمي الدخــان« يجــب أن 
يُنظــر إليهــا مــن الناحيــة النســبية( عامــًا رئيســّياً أســهم يف الهيمنــة البريطانيــة علــى 
النقــل البحــري يف القــرن التاســع عشــر، حيــث لــم يكــن لــدى أملانيــا مــوارد كبيــرة مــن 

الفحــم ذات جــودة مماثلــة.

ال ميكــن لوحــدات الطاقــة املجــردة التفريــق بــن الكتلــة احليويــة الصاحلــة لــألكل 
وغيــر الصاحلــة لــألكل. حتــوي كتــل متطابقــة مــن قــش القمــح والقمــح اجلــاف فعلّيــاً 
علــى الكميــة نفســها مــن الطاقــة احلراريــة، لكــن القــش، الــذي يتكــون يف الغالــب مــن 
الســليلوز، والهيميســليلوز، واللجنــن، ال ميكــن هضمــه بوســاطة البشــر، يف حــن أن 
القمــح )يتكــون مــن نحــو 70 % مــن الكربوهيــدرات النشــوية املعقــدة ومــا يصــل إلــى 
14 % بروتــن( مصــدر ممتــاز للعناصــر الغذائيــة األساســية. كمــا أنهــا تخفــي األصــل 

احملــدد للطاقــة الغذائيــة، وهــي مســألة ذات أهميــة كبيــرة للتغذيــة الســليمة.
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العديــد مــن األطعمــة عاليــة الطاقــة ال حتــوي، أو ال حتــوي أي بروتــن أو دهــون، 
وهمــا عنصــران مغذيــان مطلوبــان لنمــو اجلســم الطبيعــي وصيانتــه، وقــد ال توفــر أي 

مغذيــات دقيقــة أساســية مثــل الفيتامينــات واملعــادن.

هنــاك صفــات مهمــة أخــرى تخفيهــا املقاييــس املجــردة. مــن الواضــح أن الوصــول 
إلــى مخــازن الطاقــة أمــر بالــغ األهميــة. ميتلــك خشــب جــذع األشــجار وخشــب 
ــن  ــدة، ال ميك ــؤوس واملناشــير اجلي ــدون الف ــن ب ــة نفســها، ولك ــة الطاق ــروع كثاف الف
ــر  ــة جمــع الوقــود األخي ــورة الصناعي ــل الث ــد مــن مجتمعــات مــا قب ــاس يف العدي للن

فقــط.

ــع  ــث يجم ــا أو آســيا، حي ــن أفريقي ــر أجــزاء م ــار يف أفق ــزال هــذا هــو املعي ال ي
األطفــال والنســاء الكتلــة النباتيــة اخلشــبية؛ ومــن ثــم قابليتــه للنقــل، مهــم أيضــاً ألنــه 
يتعــن عليهــم حمــل األحمــال اخلشــبية )الفــروع( إلــى املنــزل علــى رؤوســهم، غالبــاً 

ملســافات طويلــة.

ميكــن أن تكــون ســهولة االســتخدام وكفــاءة التحويــل عاملــن حاســمن يف اختيــار 
الوقــود. ميكــن تســخن املنــزل باســتخدام اخلشــب أو الفحــم أو زيــت الوقــود أو الغــاز 
الطبيعــي، لكــن أفضــل أفــران الغــاز حاليــاً تصــل كفاءتهــا إلــى 97 %، ومــن ثــم أرخــص 

بكثيــر يف التشــغيل مــن أي خيــار آخــر.

يتطلــب حــرق القــش يف املواقــد البســيطة تكثيفــاً متكــرراً، بينمــا ميكــن تــرك 
قطــع اخلشــب الكبيــرة مشــتعلة دون رقابــة لســاعات. ينتــج عــن الطبــخ يف األماكــن 
املغلقــة مــع الــروث اجلــاف دخانــاً أكثــر بكثيــر مــن حــرق األخشــاب يف موقــد جيــد، 
وال يــزال احتــراق الكتلــة احليويــة يف األماكــن املغلقــة مصــدراً رئيســّياً ألمــراض 

ــدان منخفضــة الدخــل. ــد مــن البل ــاز التنفســي يف العدي اجله
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ومــا لــم يحــدد أصولهــا، فــإن الكثافــات أو تدفقــات الطاقــة ال تفــرق بــن الطاقات 
املتجــددة والطاقــات األحفوريــة، ومــع ذلــك فــإن هــذا التمييــز أساســي لفهــم طبيعــة 

ومتانــة نظــام طاقــة معــن. 

ــد للوقــود  ــل واملتزاي ــراق الهائ ــة مــن خــال االحت لقــد نشــأت احلضــارة احلديث
األحفــوري، ولكــن مــن الواضــح أن هــذه املمارســة محــدودة بســبب وفرتــه يف القشــرة 
األرضيــة، فضــًا عــن العواقــب البيئيــة حلــرق الفحــم والهيدروكربونــات، وميكــن 
ــاة فقــط عــن  ــى قيــد احلي ــة اســتهاك الطاقــة ضمــان بقائهــا عل للمجتمعــات عالي

طريــق االنتقــال النهائــي إلــى املصــادر غيــر األحفوريــة.

تنشــأ صعوبــات أخــرى عنــد مقارنــة كفــاءات حتويــات الطاقــة احليــة وغيــر 
احليــة. يف احلالــة األخيــرة، هــي ببســاطة نســبة مــن مدخــات الوقــود أو الكهربــاء 
ــة األولــى، ال ينبغــي احتســاب مدخــول  ومخرجــات الطاقــة املفيــدة، ولكــن يف احلال
الطعــام أو )العلــف( اليومــي كمدخــل للطاقــة للعمالــة البشــرية أو احليوانيــة؛ ألن 
ــوب لعمليــة التمثيــل الغذائــي األساســي - أي لدعــم  معظــم هــذه الطاقــة هــي مطل
عمــل أعضــاء اجلســم احليويــة واحلفــاظ علــى درجــة حــرارة ثابتــة للجســم - ويعمــل 
التمثيل الغذائي األساسي بغض النظر عما إذا كان الناس أو احليوانات يستريحون 

أو يعملــون. رمبــا يكــون حســاب صــايف تكلفــة الطاقــة هــو احلــل األكثــر إرضــاًء.

ــراً مــن  ــا، كان قــدراً كبي ــر مــن مجتمعاتن ــى يف مجتمعــات أبســط بكثي ولكــن حت
العمــل دائمــاً عقلّيــاً وليــس جســدّياً - حتديــد كيفيــة التعامــل مــع مهمــة، وكيفيــة 
بالقــوة احملــدودة املتاحــة، وكيفيــة خفــض نفقــات الطاقــة - والتكلفــة  تنفيذهــا 
األيضيــة للتفكيــر، حتــى التفكيــر الصعــب جــّداً، صغيــرة جــّداً مقارنــة باملجهــود 

العضلــي املرهــق.
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مــن ناحيــة أخــرى، يتطلــب النمــو العقلــي ســنوات مــن اكتســاب اللغــة، والتنشــئة 
ــرة، ومــع تقــدم املجتمعــات،  ــه وتراكــم اخلب ــم مــن خــال التوجي ــة، والتعل االجتماعي
صــارت عمليــة التعلــم هــذه أكثــر تطلبــاً وأطــول أمــداً مــن خــال التعليــم والتدريــب 
النظاميــن، واخلدمــات التــي أّدت إلــى تتطلــب مدخــات طاقــة غيــر مباشــرة كبيــرة 

لدعــم البنــى التحتيــة املاديــة واخلبــرة البشــرية املطلوبــة.

لقــد الحظنــا ضــرورة التقييمــات الكميــة، لكــن الفهــم احلقيقــي للطاقــة يف 
ــة باجلــول  ــى حســابات عددي ــزال كل شــيء إل ــر مــن اخت ــر بكثي ــب أكث ــخ يتطل التاري

والــواط ومعاملتهــا علــى أنهــا تفســيرات شــاملة.

لقــد تركــت ضــرورات احتياجــات الطاقــة واســتخداماتها بصمــة قويــة يف التاريخ، 
ال ميكــن تفســير العديــد مــن التفاصيــل والتسلســات والعواقــب لهــذه احملــددات 
ــات البشــرية،  ــع والتفضي ــى الدواف ــة األساســية إال مــن خــال اإلشــارة إل التطوري
ومــن خــال االعتــراف بتلــك املفاجئــة، التــي غالبــاً علــى مــا يبــدو ال ميكــن تفســيرها 

علــى أنهــا اخليــارات التــي شــكلت تاريــخ حضارتنــا.
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نظــــرة عامـــة على الطاقـــة العامليــــة

مــع تزايــد اســتهاك الطاقــة العاملــي باطــراد لعــدة أســباب، مــن بينهــا حتســن 
نوعيــة احليــاة، وزيــادة الســكان، والتصنيــع، والنمــو االقتصــادي الســريع للبلــدان 
الناميــة، وزيــادة نقــل األشــخاص والســلع، ومــا إلــى ذلــك. يوجــد العديــد مــن أنــواع 
الوقــود املتاحــة يف جميــع أنحــاء العالــم، ويعتمــد الطلــب عليهــا بشــدة علــى التطبيــق 
واالســتخدام، واملوقــع واملــوارد اإلقليميــة، والتكلفــة، وعوامــل النظافــة واألثــر البيئــي، 
والسياســة  واالقتصاديــة،  والعوامــل االجتماعيــة  واالســتخدام،  التوليــد  وســامة 

ــة، إلــخ. . العامليــة واإلقليمي

تتكــون دورة اســتخدام الطاقــة مــن ثــاث مراحــل: التوليــد والتوزيــع واالســتهاك، 
وكلهــا يجــب أن تكــون متوازنــة بشــكل وثيــق مــن أجــل بنيــة حتتيــة مثاليــة للطاقــة. أي 

اختنــاق أو نقــص ســيؤثر علــى الفــور علــى الــدورة بكاملهــا كعامــل مقيــد.

إذا كان هنــاك انخفــاض يف إنتــاج نــوع معــن مــن الوقــود، فــإن توزيــع واســتهاك 
هــذا الوقــود احملــدد ســينخفض أيضــاً؛ بحيــث يصيــر تبديــل الوقــود مــن هــذا النــوع 
إلــى آخــر، وكذلــك احلفــظ القســري أمــراً ال مفــر منــه. عــاوة علــى ذلــك، بنــاًء علــى 
ــا  ــوع مــن الوقــود ب ــب، ســيرتفع ســعر املســتهلك مــن هــذا الن ــدأ العــرض والطل مب

شــك.

حتــى انهيــار نظــام النقــل لنــوع معــن مــن الوقود ســيؤثر على الســوق االســتهاكية 
بشــكل مباشــر، وســيكون لذلــك عواقــب مثــل نقــص الوقــود وارتفــاع األســعار علــى 

األقــل لفتــرة محــدودة يف املنطقــة املتضــررة.

مــن بــن أنــواع الوقــود األحفــوري التقليديــة، جتــاوز االســتهاك املتزايــد للغــاز 
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الطبيعــي أنــواع الوقــود األحفــوري األخــرى، مثــل الفحــم والنفــط. يُعــزى ذلــك إلــى 
زيــادة الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي يف التدفئــة الصناعيــة والســكنية، وزيــادة تركيبــات 
محطــات الطاقــة الكهربائيــة القائمــة علــى الغــاز الطبيعــي، واالكتشــافات اجلديــدة 
لرواســب الغــاز الطبيعــي الكبيــرة. شــهد العالــم عــدة مــرات يف القــرن احلــادي 
والعشــرين نقصــاً كبيــراً الغــاز الطبيعــي وارتفاعــاً يف أســعاره، ويرجــع ذلــك أساســاً 

إلــى االختــاالت بــن العــرض والطلــب.

يف الواقــع تعتمــد أنظمــة الطاقــة العامليــة حاليــاً علــى النفــط بشــكل لــم يســبق لــه 
ــغ نصيبــه 35 % مــن  مثيــل يف تاريــخ البشــرية. وهــو مصــدر الطاقــة األول حيــث بل

ميزانيــة طاقــة الوقــود العامليــة يف عــام 2005.

أكبــر ثاثــة منتجــن يف عــام 2006 هــم: اململكــة العربيــة الســعودية والواليــات 
املتحــدة وروســيا. نظــراً ألن النــاس يف جميــع أنحــاء العالــم يعتمــدون اعتمــاداً كبيــراً 
علــى طاقــة الوقــود إلنتــاج الغــذاء، والنقــل، والتشــغيل املســتمر للصناعــات ومنوهــا، 

فمــن املهــم أن نفحــص األبعــاد املتعــددة الســتخدام الطاقــة. وتشــمل:

 الطاقة والسياسة. 1

 واردات الطاقة واالقتصادات الوطنية.. 2

 إنتاج الطاقة والغذاء.. 3

 الطاقة والنقل والبيئة والترفيه.. 4

 سياسات الطاقة.. 5
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الطاقـــــــــة والسياســـــــة. 1
السياســة، وليــس القضايــا البيئيــة، كان لهــا تأثيــر كبيــر يف أســعار الطاقــة 
وحركتهــا. مــرت الواليــات املتحــدة مبــا ال يقــل عــن ســت أزمــات نفطيــة بعــد احلــرب 
العامليــة الثانيــة. وشــمل ذلــك تأميــم إيــران لصناعــة النفــط األجنلــو إيرانيــة )اململوكــة 
لبريطانيــا( يف عــام 1951 وتأميــم قنــاة الســويس الفرنســية واململوكــة لبريطانيــا يف 
ــى طريــق جتــارة الشــحن هــذا مــن  ــى فقــدان الســيطرة عل عــام 1956، ممــا أدى إل

قبــل الــدول الغربيــة.

ــاة  ــام الســتة عــام 1967 بــن مصــر وإســرائيل، جــرى إغــاق قن بعــد حــرب األي
الســويس أمــام جميــع الشــحنات بــن عامــي 1967 و1975. يف عــام 1973، أدت حــرب 
ــة -  ــع حــرب عربي ــر. كانــت هــذه راب ــى فــرض حظــر نفطــي عربــي خطي ــر إل أكتوب

إســرائيلية، وأشــدها حــدة، وأكثرهــا أثــراً.

كذلــك أدت أزمــة الرهائــن األمريكيــن يف إيــران خــال الفتــرة 1979-1981 إلــى 
توقــف إمــدادات النفــط مــن ذلــك البلــد وقفــزت أســعار النفــط مــن 13 دوالراً للبرميل 
إلــى مــا كان آنــذاك إلــى 34 دوالراً. يف عــام 1990، غــزا العــراق الكويــت، وفرضــت 

األمم املتحــدة حظــراً جتاريــاً، وتوقــف تدفــق النفــط مــن ذلــك البلــد.

كمــا تأثــر انقطــاع اإلمــدادات يف الســنوات األولــى مــن القــرن احلــادي والعشــرين 
بحــرب العــراق يف عــام 2003 والتوتــرات املســتمرة مــع إيــران. توضــح هــذه األمثلــة 

الوجــه املتغيــر للعاقــات التجاريــة للنفــط وعاقتهــا الوثيقــة بالسياســات الدوليــة.
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واردات الطاقـــة واالقتصــــادات الوطنيـــــة. 2
ــدان  ــى معظــم البل ــة بالنفــط، يتعــن عل ــدان الغني ــل مــن البل باســتثناء عــدد قلي
ــة  ــا. تعتمــد املعيشــة األساســية واملرافــق احلديث ــة احتياجاته اســتيراد النفــط لتلبي
ــدرة  ــا تدعــم ق ــة، فإنه ــن األهمي ــدر نفســه م ــى الق ــود. وعل ــة الوق ــر طاق ــى تواف عل
الــدول علــى االســتدامة وتوســيع بنيتهــا التحتيــة الصناعيــة وحتســن مســتوياتها 

. املعيشــية بشــكل عــامٍّ
العاقــة بــن النمــو يف النــاجت القومــي اإلجمالــي واســتخدام الطاقــة يف جميــع 
البلــدان هــي عاقــة وثيقــة. أدى النمــو االقتصــادي األخيــر يف الصــن والهند، مبعدل 
منــو ســنوي يتــراوح بــن 7 و12 %، إلــى ارتفــاع الطلــب علــى النفــط والغــاز الطبيعــي 
يف جميــع أنحــاء العالــم، ممــا أدى إلــى ارتفــاع األســعار إلــى مســتويات غيــر متوقعــة.

لقــد أثــر الســلوك التاريخــي لكثافــة الطاقــة - نســبة اســتخدام الطاقــة إلــى 
اإلنتاجيــة الوطنيــة اإلجماليــة )GNP( - بشــدة يف الروابــط بــن كفــاءة الطاقــة 
واحلفــاظ عليهــا، والنمــو االقتصــادي، والبيئــة. مــع احتضــان املزيــد مــن الــدول 
للتجــارة احلــرة، مــن املرجــح أن تــؤدي قضايــا إمــدادات الطاقــة واآلثــار البيئيــة 
الســتخدام الطاقــة إلــى زيــادة التوتــر بــن البلــدان األقــل منــّواً والبلــدان األكثــر 
تقدمــاً. للتوضيــح، انخفــض اســتهاك الطاقــة بنســبة 2.2 % للواليــات املتحــدة وزاد 

بنســبة 7.7 % للصــن يف عــام 2007.

إنتــــاج الطاقــــة والغـــــذاء. 3
لضمــان  الازمــة  الطاقــة  ملدخــات  احليويــة  احلاجــة  بالفعــل  ناقشــنا  لقــد 
اإلنتاجيــة الزراعيــة احلديثــة. مــن حتضيــر التربــة للتخصيــب، والــري، واســتخدام 
املبيــدات احليويــة، واحلصــاد، واملعاجلــة، والتعبئــة، والشــحن، تعتمــد أنظمــة الغــذاء 

ــة. ــة املســتدامة واملوثوق ــدادات الطاق ــى إم عل
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يف الواليــات املتحــدة، كمــا لوحــظ، يذهــب 20 % مــن ميزانيــة الطاقة الوطنية إلى 
القطــاع الزراعــي مــن املزرعــة إلــى املنتــج القابــل للتســويق. تعتمــد الثــورة اخلضــراء 
يف البلــدان الناميــة بشــكل كبيــر علــى مدخــات الطاقــة. أدت السياســات التــي جــرى 
ســنها مؤخــراً لتحويــل احلبــوب بخاصــة )الــذرة( إلــى وقــود، إلــى زيــادة أســعار املــواد 
الغذائيــة. وقــد أثــار هــذا القلــق يف العديــد مــن الدراســات والتعليقــات، مبــا يف ذلــك 

مــن قبــل احملافظــن والقــادة التشــريعين.

الطاقــــة والنـقل والترفيــــه والبيئـــــة. 4
لقــد غيــرت الســيارة منــط احليــاة يف املجتمعــات الغربيــة، وال ســيما يف الواليــات 

املتحــدة. وحاليــاً، صــارت الســياحة ظاهــرة عامليــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

مت تعزيز إمكانية الوصول إلى األماكن القريبة والبعيدة بشكل كبير من خال 
وسائل النقل املتعددة والرخيصة. ميكن رؤية حجم احلركة »اجلماهيرية« لألشخاص 
يف الواقع من خال مثال أو مثالن. أثناء االحتفال بيوم الذكرى عام 2000 يف عطلة 
نهاية األسبوع يف الواليات املتحدة، سافر 34 مليون شخص: 2 مليون عن طريق 
عام  العمال  عيد  األسبوع يف  نهاية  لعطلة  بالنسبة  بالسيارات.  مليوًنا  و32  اجلو، 
2000، قدر عدد املسافرين جّواً وبّراً عبر السيارات بـ 33 مليوناً. يف والية أوهايو 

وحدها، تدر السياحة 15 بليون دوالر من النفقات واإليرادات.

اســتخدامها -مــن تشــغيل  الطاقــة ومعاجلتهــا ونقلهــا وأخيــراً  إن اســتخراج 
املصانــع والســيارات والطيــران يف الطائــرات إلــى االســتخدام املنزلــي - جميعهــا لهــا 

ــة.  ــر يف البيئ تأثي

يف اخلمســن ســنة القادمــة، مــن املتوقــع أن يــزداد اســتهاك الطاقــة بنســبة 
361 % يف آســيا، و340 % يف أمريــكا الاتينيــة، و326 % يف إفريقيــا، حيــث مــن 
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املتوقــع أن يكــون النمــو االقتصــادي هــو األعلــى. مــع أّن االنبعاثــات الســنوية مــن 
البلــدان املتقدمــة تبلــغ حالًيــا ضعــف االنبعاثــات الصــادرة عــن البلــدان الناميــة، إال 
أن االنبعاثــات مــن البلــدان الناميــة ســوف تتضاعــف أربــع مــرات تقريبــاً، بينمــا مــن 
املتوقــع أن تزيــد االنبعاثــات الصــادرة عــن البلــدان املتقدمــة بنســبة 30 % علــى مــدار 

اخلمســن عامــاً القادمــة.

سياســـــــــة الطاقـــــــة. 5
بالنظــر إلــى األهميــة الهائلــة للطاقــة يف الشــؤون اإلنســانية يف جميــع أنحــاء 
العالــم، يتوقــع املــرء أن يكــون لــدى جميع الدول سياســات يف مجال الطاقة. لألســف، 
ليســت هــذه هــي القضيــة. قــد يبــدو مــن غيــر املعقــول أن الواليــات املتحــدة، التــي 
يســتخدم مواطنوهــا معظــم الطاقــة لألفــراد، ليــس لديهــا خطــة أو سياســة وطنيــة 

للطاقــة. وجلعــل األمــور أســوأ، فإننــا نهــدر كّاً مــن الطاقــة واملــوارد األخــرى.

نعتقــد أن جــدول أعمــال القضايــا البيئية يف القرن احلادي والعشــرين ســتتصدره 
املشــكات املتعلقة مباشــرة باســتخدام الطاقة وتزايد عدد الســكان. مشــكلة الطاقة 
هــي مشــكلة تعتمــد حلولهــا علــى قدرتنــا علــى مواجهــة حتديــات ال تصــدق، وبالنســبة 
للكثيريــن منــا، تلطــف أمنــاط حياتنــا. نحــن نعــرف املشــكات. حاليــاً نحــن بحاجــة 

إلــى اإلرادة إليجــاد احللــول.
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مصـــــادر الطاقـــــة التقليديـــــة

مصــادر الطاقــة التقليديــة مثــل الغــاز الطبيعــي أو النفــط أو الفحــم أو الطاقــة 
النوويــة محــدودة ولكنهــا ال تــزال حتتفــظ بأغلبيــة ســوق الطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ــاز  ــة الشمســية والغ ــود والطاق ــا الوق ــاح وخاي ــل الري ــة املتجــددة مث مصــادر الطاق
احليــوي / الكتلــة احليويــة واملــد واجلــزر والطاقــة احلراريــة األرضيــة، إلــخ. نظيفــة 
ومتوفــرة بكثــرة يف الطبيعــة، وبالتالــي فهــي تتنافــس مــع مصــادر الطاقــة التقليديــة. 
ــر  ــة لتصي ــات هائل ــاح إمكان ــة الري ــك طاق ــة املتجــددة، متتل ــن مصــادر الطاق مــن ب

مصــدراً رئيســّياً للطاقــة املتجــددة لهــذا العالــم احلديــث.

 سنتعرف فيما يأتي على أهم أنواع مصادر الطاقة التقليدية:

طاقة الوقود األحفوري. 1
منــذ مــا يقــرب مــن 60 عامــاً، أعلــن اجليولوجــي األمريكــي إم كينــغ هوبــرت علــى 
أســاس دراســاته أن إنتــاج النفــط األمريكــي ســيبلغ ذروتــه يف أوائــل الســبعينيات 
وســيظهر اجتاهــاً هابطــاً بعــد ذلــك. لقــد أثبــت أنــه كان علــى حــق، وقــد نالــت ذروة 

هوبــرت استحســاناً كبيــراً.

منــذ هــذا التوقــع، اقتــرح العديــد مــن خبــراء التنقيــب عــن النفــط أن إنتــاج العالــم 
ــا ممــن  ــة من ــر. قل ــذروة عــام 2015 أو بعــد ذلــك بوقــت قصي ــدأ يف ال مــن النفــط ب
شــاركوا يف اســتهاك النفــط أو توريــده، ال ســيما يف الواليــات املتحــدة ويف الصــن 
والهنــد ســريعة النمــو، اســتجاب لهــذه التحذيــرات. تشــير معظــم التوقعــات إلــى أن 

اســتخدام الوقــود األحفــوري سيســتمر يف الزيــادة حتــى عــام 2030.
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إجمالي استهالك الطاقة املسوق عاملّيًا يف OECD )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( والبلدان 
غير األعضاء فيها بن عامي 2030 - 2005.

يوجــد جانبــان الســتخدام الطاقــة يف جميــع أنحــاء العالــم لهمــا عواقــب وخيمــة 
علــى اســتقرار العالــم واجلغرافيــا السياســية:

األول: هــو انتقــال النفــط والغــاز مــن البلــدان الغنيــة باملــوارد إلــى البلــدان املســتهلكة. 
ــة يف النفــط والغــاز الطبيعــي وطرائقهــا الرئيســية  توضــح حــركات التجــارة الدولي
بــن مناطــق مختلفــة مــن العالــم االلتزامــات التــي يتحملهــا الشــركاء التجاريــون مــع 

بعضهــم بعضــاً والتــي رمبــا لــم تكــن موجــودة تاريخّيــاً.
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احلركات التجارية الرئيسية يف جميع أنحاء العالم عام 2007 لـ )a( النفط )× 106 طن( و )b( الغاز 
الطبيعي )1012 متر مكعب(.

الثانــي: هنــاك احتمــال عــدم اســتقرار األســعار، كمــا تبــن بشــكل صــارخ يف األشــهر 
الســتة األولــى مــن عــام 2008: ارتفــع ســعر برميــل النفــط األمريكــي إلــى أكثــر مــن 
ــة عــام 2008. كان لهــذا تأثيــر  ــه ســيكون 200 دوالر نهاي 145 دوالراً، مــع توقــع أن
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هائــل علــى تكلفــة املعيشــة يف جميــع دول العالــم. مــع أّن انخفــاض العــرض وزيــادة 
ــة لســيناريو تقلــب األســعار، فــإن فرصــة جنــي أربــاح  الطلــب مــن املكونــات املُهمَّ
ضخمــة وســريعة مــن ِقبــل املضاربــن وأســواق العقــود اآلجلــة يف النظــام االقتصــادي 
الرأســمالي ليســت أقــل قــوة. يف البلــدان املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، قدمــت 

هــذه اجلوانــب دفعــة هائلــة للســعي اجلــاد لتنميــة مصــادر الطاقــة املتجــددة.

االجتاهات التاريخية ألسعار النفط )النفط اخلام بن عامي 1861-2009(، وتصاعدها يف األشهر الستة 
األولى من عام 2008، ثم انخفاضها الالحق.

الفحم احلجري. 2
يُســتهلك الفحــم يف املقــام األول يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة ويف القطاعــات 
ــي اســتهاك  ــة. يف عــام 2002، شــكل اســتهاك الفحــم 24 % مــن إجمال الصناعي

ــم. الطاقــة يف العال

اســتخدم نحــو 65 % مــن اســتهاك الفحــم لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، و31 % 
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للمســتهلكن الصناعيــن مثــل مصنعــي الصلــب ومولــدات البخــار، وجــزء كبيــر مــن 
ــة. لقــد كان الفحــم يف  ــة للمســتهلكن يف القطاعــات الســكنية والتجاري 4 % املتبقي

يــوم مــن األيــام وقــوداً ُمهّمــاً للنقــل لتشــغيل احملــركات البخاريــة؛ ومــع ذلــك، نــادراً مــا 
يســتخدم الفحــم يف الوقــت احلاضــر يف النقــل.

محطــة لتوليــد الطاقــة بحــرق الفحــم. تعمــل احلــرارة الناجتــة عــن حــرق الفحــم املســحوق يف الفــرن علــى 
غلــي املــاء إلنتــاج البخــار الــذي يــدور التوربينــات إلنتــاج الكهربــاء. يجــري تبريــد البخــار وتكثيفــه وإعادتــه 
إلــى املرجــل إلعــادة اســتخدامه. بــرج تبريــد كبيــر ينقــل احلــرارة املهــدرة إلــى الغــالف اجلــوي. حتــرق أكبــر 
محطــة لتوليــد الطاقــة بحــرق الفحــم يف الواليــات املتحــدة يف إنديانــا 23 طّنــًا مترّيــًا )25 طّنــًا( مــن الفحــم 

يف الدقيقــة، أو حمولــة ثالثــة قطــارات مــن الفحــم ســعة 100 ســيارة يومّيــًا.
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وفقــاً للتنبــؤات لعــام 2025 مــن قبــل إدارة معلومــات الطاقــة )EIA( ســيبقى 
الصناعــي  واالســتخدام  الكهربائيــة  الطاقــة  لتوليــد  للفحــم  العاملــي  االســتهاك 

نســبّياً. مســتقراً 
تعــود الزيــادة الطفيفــة يف االســتهاك مــن قبــل القطــاع الصناعــي بشــكل رئيســي 
إلــى النمــو الصناعــي الســريع يف الصــن، التــي لديهــا احتياطــي وفيــر مــن الفحــم، 
ولكــن احتياطــي محــدود مــن النفــط والغــاز الطبيعــي. مــن املتوقــع أن تــزداد جتــارة 
الفحــم الدوليــة مــن 714 مليــون طــن يف عــام 2003 إلــى 969 مليــون طــن يف عــام 
2025، وهــو مــا ميثــل مــا يقــرب مــن 12 إلــى 13 % مــن إجمالــي االســتهاك العاملــي 

للفحــم خــال هــذه الفتــرة.
يقــدر إجمالــي االحتياطيــات القابلــة لاســترداد مــن الفحــم حــول العالــم بـــ 1001 
ــد  ــه عن ــون طــن، وهــو مــا يكفــي الســتمرار نحــو 184 عامــاً إذا مت احلفــاظ علي بلي

مســتوى اســتهاك عــام 2003 البالــغ 5.439 بليــون طــن.
أكثــر  معاييــر  تطبيــق  بعــد  باخلفــض  مؤخــراً  االحتياطــي  املقــدار  تعديــل  مت 
تقييــداً، أي قابليــة اســترداد آمنــة واقتصاديــة. مــع توزيــع رواســب الفحــم علــى نطــاق 
واســع يف جميــع أنحــاء العالــم، فــإن نحــو 57 % مــن احتياطيــات الفحــم العامليــة 
ــات املتحــدة )27 %( وروســيا )17 %(  ــاث دول: الوالي ــع يف ث ــة لاســترداد تق القابل
والصــن )13 %(. بعــد هــذه البلــدان الثاثــة، ســت دول متثــل 33 % مــن إجمالــي 
ودول  وكازاخســتان  وأوكرانيــا  إفريقيــا  وجنــوب  وأســتراليا  الهنــد  االحتياطيــات: 
يوغوســافيا الســابقة. يجــري توزيــع الفحــم أيضــاً بشــكل غيــر متســاٍو، متامــاً مثــل 

ــي. ــاز الطبيع ــرول والغ ــل البت ــوري األخــرى مث ــود األحف ــواع الوق أن

لقــد اســتهلكت الواليــات املتحــدة 1066 مليــون طــن مــن الفحــم يف عــام 2002. 
ومــن املتوقــع أن يرتفــع االســتهاك بشــكل مطــرد إلــى 1505 مليــون طــن يف عــام 
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2025. ومــن املتوقــع أن يســتمر االعتمــاد القــوي للواليــات املتحــدة علــى الفحــم لتوليد 
الطاقــة الكهربائيــة. انخفــض االعتمــاد علــى اســتهاك الفحــم لتوليــد الكهربــاء يف 

الواليــات املتحــدة مــن 56 % يف منتصــف التســعينيات إلــى 52 % يف عــام 2002.
ومــن املتوقــع أن ينخفــض بشــكل طفيــف مــن 52 % يف 2002 إلــى 51 % يف 2015 
ثــم يعــود إلــى 53 % يف عــام 2025 يأخــذ هــذا التوقــع يف االعتبــار اإلضافــة املتوقعــة 
حملطــات الطاقــة اجلديــدة التــي تعمــل بالفحــم، فضــًا عــن الزيــادة املتوقعــة يف 
متوســط االســتخدام. معــدل قــدرة توليــد الطاقــة بالفحــم مــن 70 % عــام 2002 إلــى 

83 % عــام 2025.

جــرت دراســة الفحــم علــى نطــاق واســع لتحويلــه إلــى وقــود غازي وســائل، وكذلك 
ــه النســبية وســعر الوقــود  ــر بفضــل وفرت ــى حــد كبي ــة. إل ــة هيدروكربوني مــواد أولي
املســتقر يف الســوق، كان الفحــم هدًفــا محورّيــاً للتحويــل التركيبــي إلــى أشــكال أخــرى 

مــن الوقــود، أي الوقــود املركــب.
شــهدت أعمــال البحــث والتطويــر تقلبــات بحثيــة صعــوداً وهبوطــاً بســبب عوامــل 
خارجيــة، مبــا يف ذلــك ســوق الوقــود األحفــوري املقــارن، فضــًا عــن توقعــات الطاقــة 

الدوليــة يف ذلــك العصــر.
إلــى غــاز، وتســييله، وحتليلــه حرارّيــاً، ومعاجلتــه مــع  ميكــن حتويــل الفحــم 
أنــواع الوقــود األخــرى مبــا يف ذلــك النفــط، والكتلــة احليويــة، وإطــارات الســيارات، 
ــة. ميكــن أن ينتــج عــن التحويــل الثانــوي للغــاز والســوائل  ــة البلدي والنفايــات الصلب
املشــتقة مــن الفحــم مجموعــة واســعة مــن املنتجــات البتروكيماويــة، فضــًا عــن أنــواع 

ــة. الوقــود البديل

يف عــام 2003، كان الفحــم هــو ثانــي أكبــر مصــدر رئيســي النبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون مــن اســتهاك وحــرق الوقــود األحفــوري، وهــو مــا ميثــل 37 % مــن 
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ــون مــن اســتهاك  ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــي. كان املصــدر الرئيســي النبعاث اإلجمال
ــة كان الغــاز الطبيعــي  ــة الثالث ــي. يف املرتب ــل 42 % مــن اإلجمال ــرول، حيــث ميث البت

بنســبة 21 %.

يتشــكل الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي ورمــال القطــران والصخــر النفطــي 
مــن مــواد نباتيــة وحيوانيــة علــى مــدى مئــات املايــن مــن الســنن مــن التاريــخ 
اجليولوجــي. ويشــار إليهــا مجتمعــة بالوقــود األحفــوري، وبالنظــر إلــى هــذه الفتــرات 
الطويلــة مــن الزمــن املــراد حتويلهــا، فإنهــا تعتبــر، مــن منظــور إنســاني، مــوارد غيــر 

ــد. ــة للتجدي قابل

يعــود اســتخدام الفحــم كمصــدر للوقــود إلــى آالف الســنن. يعــود ذكــر التاريــخ 
ــكا  ــي يف أمري ــود الهوب ــل هن ــاج الفخــار مــن قب التاريخــي الســتخدامه للحــرارة وإنت
الشــمالية إلــى 10000 عــام. يف الصــن، لقــد اســتخدم الفحــم يف صهــر النحاس منذ 
2000 إلــى 3000 ســنة ويف صناعــة اخلــزف منــذ 600-700 عــام. زاد اســتخدام 
الفحــم يف أوروبــا، وبخاصــة إجنلتــرا، بشــكل مطــرد منــذ القــرن الثالــث عشــر. ومــع 
تطــور القنــوات والســكك احلديديــة، توســع تعديــن الفحــم بســرعة يف بريطانيــا 
العظمــى؛ يقــدر اإلنتــاج بنحــو 2.25 مليــون طــن يف عــام 1660، و2.5 مليــون طــن يف 

عــام 1700، وأكثــر مــن 10 مايــن طــن يف عــام 1800.

يف الواليــات املتحــدة، ارتفــع اســتخدام الفحــم بشــكل كبيــر يف أواخــر خمســينيات 
القــرن التاســع عشــر حيــث أدت إزالــة الغابــات علــى نطــاق واســع إلــى نقــص يف 
األخشــاب. وقــد اكتشــفت رواســب الفحــم بوتيــرة متســارعة يف العديــد مــن الواليــات، 

مبــا يف ذلــك إلينــوي وأوهايــو وبنســلفانيا وفيرجينيــا وويســت فرجينيــا.
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والســكك  الرئيســية  املائيــة  التيــارات  املراكــب يف  بوســاطة  الفحــم  نقــل  أدى 
احلديديــة إلــى تســريع النمــو الصناعــي. مــن نحــو 49000 طــن يف عــام 1822، زاد 
إنتــاج الفحــم إلــى نحــو 342.3 مليــون طــن يف عــام 1929. يف ذلــك العــام أنتجــت كل 
واليــة مــن الواليــات األربــع: كنتاكــي، وإلينــوي، وبنســلفانيا، وفرجينيــا الغربيــة، قيمــة 
نقديــة أكبــر للفحــم القــاري مــن إجمالــي إنتــاج الذهــب العاملــي. أطلــق علــى الفحــم 

لقــب )امللــك(.

مــع أّن إنتــاج الفحــم كان أكثــر مــن 342.3 مليــون طــن يف عــام 1929، إال أن حصــة 
الفحــم مــن اســتهاك الطاقــة الســنوي يف الواليــات املتحــدة كانــت 60 % فقــط، بعــد 
أن انخفضــت مــن 90 % يف عــام 1899. ومــع ذلــك، الحــظ هوبــرت )عــام 1973( أنــه 
خــال القــرون الثمانيــة التــي ســبقت عــام 1860، تشــير التقديــرات إلــى أن اإلنتــاج 
العاملــي التراكمــي للفحــم بلــغ 7 بايــن طــن. يف عــام 1970، بلــغ اإلنتــاج التراكمــي 
140 بليــون طــن متــري. ومــن ثــم، فــإن الفحــم املســتخرج خــال فتــرة 110 ســنوات 
بــن 1860 و1970 كان نحــو 19 ضعــف مــا كان عليــه يف القــرون الثمانيــة الســابقة. 
كان الفحــم املنتــج خــال فتــرة الثاثــن عامــاً مــن عــام 1940 إلــى عــام 1970 مســاوياً 

تقريبــاً لتلــك التــي مت إنتاجهــا خــال كل التاريــخ الســابق.

أقــدم رواســب الفحــم التجاريــة يف الواليــات املتحــدة هــي مــن العصــر الكربونــي 
ويبلغ عمرها أكثر من 300 مليون ســنة. من حيث محتوى الطاقة، فإن األنثراســايت 
ــي،  ــوى مائ ــل محت ــون وأق ــوى كرب ــى محت ــى أعل ــذي يحــوي عل ــب(، ال )الفحــم الصل
يطلــق أكبــر كميــة مــن احلــرارة لــكل وحــدة وزن عنــد االحتــراق )ومــن ثــم، يســتخدم 

يف صناعــة الصلــب(، يليــه القــار )الفحــم اللــن( والفحــم شــبه القــار والليجنيــت.
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الفحــم الــذي يحــوي علــى أقــل محتــوى مــن الطاقــة )مــن العصــر الباليوســيني 
منــذ مــا يقــرب مــن 60 مليــون ســنة( هــو الليجنيــت )ويســمى أيضــاً الفحــم البنــي(. 
يتشــكل الكبريــت املوجــود يف الفحــم مــع املركبــات العضويــة التــي يحويهــا أو يرتبــط 

باجلــزء غيــر العضــوي.

ميكــن لتقنيــات الغســل البســيطة وعمليــات حتضير الفحم األخــرى قبل االحتراق 
أن تزيــل معظــم الكبريــت غيــر العضــوي ولكــن ال ميكنهــا إزالــة الكبريــت العضــوي، 
األمــر الــذي يتطلــب طرائــق إزالــة باهظــة الثمــن بعــد االحتــراق مثــل أجهــزة إزالــة 
الكبريــت مــن غــاز املداخــن. يف الواليــات املتحــدة اليــوم، يجــري تعديــن جميــع أنــواع 

الفحــم األربعــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة.

يُحــرق معظــم الفحــم يف جميــع أنحــاء العالــم مباشــرة إلنتــاج البخــار الــذي يدفــع 
املولــدات الكهربائيــة. ميكــن أيضــاً حــرق الفحــم مــن أجــل حتويلــه إلــى أشــكال غازيــة 
وســائلة. التحويــل إلــى غــاز بوســاطة »عمليــة لوغــري Lurgi« هــو حتويــل الفحــم إلــى 

شــكل غــازي )تغويــز( يف تفاعــل مــع البخــار واألكســجن وثانــي أكســيد الكربــون.

يحــدث تســييل الفحــم عــن طريــق التقطيــر املدمــر للفحــم لصنــع هيدروكربونــات 
ســائلة تنتــج منتجــات مثــل البنزيــن وزيــت الديــزل والكحوليــات والشــموع ومنتجــات 
أخــرى. اســتخدمت هاتــان العمليتــان علــى نطاق واســع؛ مثًا، حافظــوا على إمدادات 
الوقــود لألملــان خــال احلربــن العامليتــن األولــى والثانية. وباملثل، اســتخدمت جنوب 
ــم  ــات عندمــا فــرض العال ــز وتســييل الفحــم خــال الثمانيني ــا منتجــات تغوي إفريقي

حظــراً اقتصادّيــاً علــى سياســات الفصــل العنصــري يف جنــوب إفريقيــا.

نوقشــت احتمــاالت حتويــل الفحــم إلــى غــاز أو ســائل علــى نطــاق واســع يف غــرب 
الواليــات املتحــدة بعــد أزمــة الطاقــة عــام 1973. بعــد ربــع قــرن، ظهــرت تكنولوجيــا 
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حتويــل الفحــم اجلديــدة و »النظيفــة« مــرة أخــرى يف املقدمــة. اتخــذ هــذا شــكل 
»مفهــوم FutureGen«، الــذي بــدأ يف عــام 2003.

بعــد مــا يقــرب مــن 30 شــهراً مــن املناقشــة، اختيــر موقــع لتصميــم محطــة الفحــم 
التجريبيــة يف إلينــوي. بينمــا كان االبتهــاج قــد بــدأ للتــو مــن ِقبــل األشــخاص يف موقــع 
ــن القطاعــن  ــف FutureGen الصناعــي )شــراكة ب ــوي(، حتال ــون، إلين ــع )مات املصن
العــام واخلــاص مــن 12 شــركة أمريكيــة ودوليــة مــع وزارة الطاقــة األمريكيــة(، 
واملتحمســن للطاقــة املتجــددة، وزارة الواليــات املتحــدة وســحبت شــركة الطاقــة 
متويلهــا وألغــت املشــروع يف 30 ينايــر 2008 بســبب ارتفــاع التكاليــف. ومــن ثــم، مــع 
انتشــار اســتخدام النفــط والغــاز الطبيعــي، ال يــزال الفحــم مصــدراً رئيســّياً للطاقــة 

يف العالــم اليــوم.

ميتلــك العالــم احتياطيــات مؤكدة كبيرة من رواســب الفحــم مقارنة باالحتياطيات 
املؤكــدة مــن النفــط. مــن بــن املصــادر الرئيســية للطاقــة يف املائــة وخمســن عامــاً 
املاضيــة، كان الفحــم هــو الســائد عاملّيــاً، وبخاصــة لتوليــد الكهربــاء. علــى الصعيــد 
العاملــي، اســتحوذ الفحــم علــى 26 % مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة العاملــي يف 
ــوري وكمصــدر  ــود األحف ــد النفــط كمصــدر للوق ــة بع ــة الثاني عــام 2004، يف املرتب

النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.

يف عــام 2006، بلــغ إنتــاج الفحــم العاملــي 5.37 بليــون طن، وكانت الصن والواليات 
املتحــدة والهنــد املنتجــن الرئيســين. يف عــام 2007، كان الفحــم املنتــج يف الواليــات 
املتحــدة أكثــر مــن بليــون طــن )الفحــم الصلــب نحــو 990 مليــون طــن والفحــم البنــي 

نحــو 76 مليــون طــن(.
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ميكــن وضــع هــذه الكميــات يف ســياق ميزانيــة الطاقــة الوطنيــة الســنوية للواليــات 
املتحــدة مــن أجــل فهــم أفضــل ملســاهماتها النســبية. يف عــام 2005، أنتجــت الواليات 
املتحــدة 68 % )2154 تيــراواط ســاعة( مــن الكهربــاء مــن الفحــم. أدت أســاليب 
اســتخراج الفحــم األحــدث، وال ســيما التعديــن الســطحي، إلــى زيــادة كبيــرة يف 
اســتعادة الفحــم مــن األرض وخفضــت بشــكل كبيــر املخاطــر الصحيــة التــي ينطــوي 

عليهــا التعديــن حتــت األرض.

علــى الصعيــد الدولــي، يعــد الفحــم أكبــر مصــدر منفــرد لتوليــد الكهربــاء يف 
جميــع أنحــاء العالــم، ويتزايــد اســتخدامه. تقــدر التقاريــر اإلخباريــة األخيــرة أن 
محطــة طاقــة تعمــل بالفحــم كافيــة لتلبيــة احتياجــات مدينــة بحجــم ســان دييغــو 

يجــري بناؤهــا كل 10 أيــام يف الصــن وكل 14 يومــاً يف الهنــد.

توليد الكهرباء يف العالم حسب نوع الوقود بن عامي 2030-2005.
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ــع  ــا ســابقاً- هــو نفســه جلمي التركيــب الكيميائــي األساســي للفحــم -كمــا ذكرن
بالــوزن(   % 90-55( الكربــون  مــن  الغالــب  يف  يتكــون  األحفــوري.  الوقــود  أنــواع 
والهيدروجــن بكميــات صغيــرة مــن مركبــات النيتروجــن والكبريــت، باإلضافــة إلــى 
العناصــر النــادرة األخــرى. عنــد االحتــراق، يتحــد الكربــون والنيتروجــن والكبريــت 
مــع األكســجن لتكويــن ثانــي أكســيد الكربــون وأكاســيد النيتروجــن والكبريــت وأول 

ــون. أكســيد الكرب

تنبعــث يف الغــاف اجلــوي، حيــث تتحــول إلــى أشــكال مختلفــة، ممــا يتســبب يف 
هطــول حمضــي؛ تلــوث الهــواء واملــاء والتربــة؛ والزيــادات يف تركيــز غــازات الدفيئــة 
يف الغــاف اجلــوي. مــع أهميتــه احلاليــة، فــإن مســتقبل الفحــم يعتمــد علــى مــدى 

جــودة امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون مــن محطــات الطاقــة.

نظرة عامة على اخليارات التقنية الرئيسية اللتقاط ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة.
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البتــــــــــرول. 3
مــا الــذي أخــذ 30 % مــن حصــة الطاقــة األمريكيــة مــن الفحــم يف الثاثــن عامــاً 
مــا بــن 1899 و1929، وملــاذا ميثــل الفحــم 28 % فقــط مــن ميزانيــة الطاقــة الوطنيــة 
حاليــاً؟ هــذه هــي قصــة كيــف بــدأ »عصــر الهيدروكربونــات« وعصــر التجــارة الدوليــة 

وكيــف غّيــر كاهمــا حياتنــا.

إنهــا أيضــاً قصــة كيــف ســيطر البتــرول علــى إمــدادات الطاقــة يف العالــم والتــي 
جــرى توثيقهــا بأناقــة مــن قبــل دانيــال يرغــن يف كتابــه )اجلائــزة: البحــث امللحمــي 
عــن النفــط واملــال والقــوة )1991((. إن الكثافــة التــي بــدأ بهــا التنقيــب عــن النفــط يف 
جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة هــي أســطورة. فيمــا يأتــي صــورة مصغــرة لاكتشــاف 
ــة عــام، نحــو  ــذ مائ ــل )2001(: »من ــا بوســاطة جــورج ف. وي التاريخــي كمــا التقاطه
الســاعة 10:30 صباحــاً يــوم 10 ينايــر 1901، بالُقــْرب مــن بومونــت، تكســاس، علــى 
تــل يســمى ســبيندلتوب، كان أول تدفــق كبيــر حلقــول النفــط يف شــرق تكســاس 
يســيل. وقبــل مضــي وقــت طويــل، كان عــدد ســكان بومونــت بحيــث جــرى بيــع امليــاه 

مقابــل 6 دوالرات للبرميــل، يف حــن كان النفــط يُبــاع بثاثــة ســنتات للبرميــل«.

يف الثاثينيــات واألربعينيــات مــن القــرن املاضــي، كان للواليــات املتحــدة نصيــب 
كبيــر مــن احتياطيــات النفــط العامليــة، لكنهــا اســتخدمت احتياطياتهــا بســرعة كبيــرة 
بحيــث انخفضــت هــذه احلصــة يف عــام 1970 إلــى 6 %. هنــا جنــد أن كلمــات هوبــرت 
)1973( مفيــدة للنفــط كمــا كانــت بالنســبة للفحــم: »بلــغ اإلنتــاج العاملــي التراكمــي مــن 

النفــط اخلــام حتــى عــام 1970 إلــى 233 بليــون برميــل«.

مــن هــذا، تطلــب النصــف األول فتــرة 103 ســنوات مــن 1857 إلــى 1960 لإلنتــاج، 
والنصــف الثانــي فقــط فتــرة 10 ســنوات مــن 1960 إلى 1970. لقــد تضاعف إجمالي 
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كميــة النفــط اخلــام املنتــج يف فتــرة 113 عامــاً فقــط يف فتــرة الـــ 12 عامــاً الاحقــة 
ووصــل إلــى نحــو 594 بليــون برميــل يف عــام 1998. يف عــام 2006، أنتجــت اململكــة 
العربيــة الســعودية وروســيا والواليــات املتحــدة 32.9 % مــن اخلــام العاملــي. النفــط، 

واإلنتــاج مــن إيــران والصــن واملكســيك ميثــل 14.8 % إضافيــة.

مــع اكتشــاف املزيــد واملزيــد مــن آبار النفط يف الشــرق األوســط وفنزويا واملكســيك 
وإندونيســيا ودول أخــرى، كانــت الــدول الصناعيــة تســتهلك كميــات هائلــة مــن النفــط، 
ممــا يجعــل جتــارة النفــط شــريان احليــاة القتصــادات العالــم. مــع أّن الواليــات املتحــدة 
تســتخدم الطاقــة مــن العديــد مــن املصــادر، إال أن حصتهــا مــن اســتهاك النفــط يف 

جميــع أنحــاء العالــم يف عــام 2007 كانــت أكثــر بقليــل مــن 24 %.

وإدراكاً منهــا لاعتمــاد علــى الــدول الصناعيــة وأهميتهــا اخلاصــة بهــا، شــكلت 
الــدول الغنيــة بالنفــط يف العالــم منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك( إلدارة 

أســعار النفــط.
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استهالك السوائل يف العالم حسب قطاع االستخدام النهائي بن عامي 2030-2005.

ميكــن تكريــر النفــط اخلــام إلــى مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات - مــن البنزيــن 
إلــى نــواجت التقطيــر املتوســطة )الكيروســن، وزيــوت التدفئــة، وزيــت الديــزل، ووقــود 
الطائــرات( وزيــت الغــاز العريــض )الشــموع وزيــوت التشــحيم( والزيــوت املتبقيــة 

)األســفلت(؛ ومــع ذلــك، فــإن جميــع عمليــات اإلنتــاج هــذه لهــا تأثيــرات بيئيــة.

ــت،  ــات وأكاســيد النيتروجــن والكبري ــر اجلســيمات والهيدروكربون ــج التكري ينت
ويطلــق عناصــر مثــل الكــروم والنحــاس والرصــاص والزنــك. يُنقــل النفــط عــن طريــق 
خطــوط األنابيــب )مثــًا، خــط أنابيــب النفــط يف أالســكا( أو بوســاطة الناقــات 
)مثــًا، مــن الشــرق األوســط إلــى الواليــات املتحــدة(، وقــد أدت حــوادث الناقــات 

والتســريبات األخيــرة يف خــط أنابيــب أالســكا إلــى تلويــث البيئــة بالنفــط اخلــام.

مــع أّن عــدد الناقــات التــي حتمــل النفــط داخــل القــارات وفيمــا بينهــا قــد ال 
يكــون قــد زاد بشــكل كبيــر )مــن 3500 يف عــام 1954 إلــى 4024 يف عــام 2007(، 
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فقــد زادت القــدرة االســتيعابية القصــوى لهــذه الســفن بشــكل كبيــر )46000 طــن 
لــكل ســفينة يف أوائــل اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي حتــى الوقــت احلالــي إلــى 
ــل كلمــا زادت القــدرة  ــكل ســفينة(. لكــن باملقاب ــى 555000 طــن ل ــد عل طاقــات تزي

ــة. االســتيعابية للســفينة، زادت عواقــب االنســكابات النفطي

لقــد منــا االســتهاك العاملــي للبتــرول مبعــدل 1.04 % ســنوّياً يف الفتــرة مــن 
ــه يجــب  ــد يبــدو معتــدالً، إال أن )1980 إلــى 2003(. مــع أن معــدل الزيــادة هــذا ق
ماحظــة أن املــوارد البتروليــة محــدودة وميكــن اســتنفادها علــى مــدى ســنوات. 
غالبــاً مــا جــرى تقديــر الســنوات التــي ميكــن فيهــا توفيــر البتــرول واســتهاكه وفقــاً 
ملعــدل االســتهاك احلالــي مــن ِقبــل املتخصصــن وصانعــي السياســات، لكــن األرقــام 

كانــت غيــر متســقة ومتقلبــة مــن ســنة إلــى أخــرى.

جــاء عــدم اليقــن هــذا مــن صعوبــة تقديــر املقــدار املســتقبلي القابــل لاســترداد 
للنفــط مــن جميــع االحتياطيــات املؤكــدة وغيــر املؤكــدة. وقــد قامــت جمعيــة مهندســي 
البتــرول )SPE( ومجلــس البتــرول العاملــي )WPC( بتطويــر واعتمــاد العديــد مــن 
التعريفــات للمصطلحــات املتعلقــة باحتياطــي البتــرول لتســهيل االتســاق بــن املهنيــن 

باســتخدام هــذه املصطلحــات:

üü ــن خــال ــن، م ــي ميك ــرول الت ــات البت االحتياطيــات املؤكــدة: هــي كمي
حتليــل البيانــات اجليولوجيــة والهندســية، تقديرهــا بدرجــة معقولــة من 
اليقــن لتكــون قابلــة لاســترداد جتاريــاً، مــن تاريــخ معن فصاعــداً، من 
ــق  ــة وطرائ ــة احلالي ــات املعروفــة ويف ظــل الظــروف االقتصادي اخلزان
التشــغيل واللوائــح احلكوميــة. ميكــن تصنيــف االحتياطيــات املؤكــدة 

علــى أنهــا مطــورة أو غيــر مطــورة.
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üü وهندسية جيولوجية  بيانات  إلى  تستند  املؤكدة:  غير  االحتياطيات 
مماثلة لتلك املستخدمة يف تقديرات االحتياطيات املؤكدة، لكن عدم 
اليقن الفني أو التعاقدي أو االقتصادي أو التنظيمي يحول دون تصنيف 
أنها مثبتة. ميكن تصنيف االحتياطيات غير  هذه االحتياطيات على 

املؤكدة على أنها احتياطيات محتملة واحتياطيات ممكنة.

üü االحتياطيــات احملتملــة: هــي تلــك االحتياطيــات غيــر املؤكــدة التــي
يشــير حتليــل البيانــات اجليولوجيــة والهندســية إلــى أنــه مــن املرجــح 
أن تكــون قابلــة لاســترداد أكثــر مــن عدمهــا. يف حالــة تقــدمي تفســير 
احتمالــي، يجــب أن يكــون هنــاك احتمــال بنســبة 50 % علــى األقــل أن 
الكميات املســتردة فعلّياً ســوف تســاوي أو تتجاوز مجموع االحتياطيات 

املؤكــدة املقــدرة باإلضافــة إلــى االحتياطيــات احملتملــة.

üü التــي املؤكــدة  االحتياطيــات غيــر  تلــك  هــي  املمكنــة:  االحتياطيــات 
يشــير حتليــل البيانــات اجليولوجيــة والهندســية إلــى أنهــا أقــل قابليــة 
تفســير  تقــدمي  حالــة  يف  احملتملــة.  االحتياطيــات  مــن  لاســترداد 
احتمالــي، يجــب أن يكــون هنــاك احتمــال بنســبة 10 % علــى األقــل 
مجمــوع  تتجــاوز  أو  تســاوي  ســوف  بالفعــل  املســتردة  الكميــات  أن 
املقــدرة املؤكــدة باإلضافــة إلــى االحتياطيــات احملتملــة باإلضافــة إلــى 

احملتملــة. االحتياطيــات 

تقــدر مجلــة النفــط والغــاز )OGJ( أنــه يف بدايــة عــام 2004، بلــغ احتياطــي 
النفــط العاملــي 1.27 تريليــون برميــل. هــذا التقديــر هــو 53 بليــون برميــل أعلــى 
مــن العــام الســابق )2003(، ممــا يعكــس اكتشــافات إضافيــة، وحتســن التكنولوجيــا، 
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وتغيــر االقتصــاد. وإذا اســتخدمنا معــدل االســتهاك العاملــي للبتــرول لعــام 2003 
كمعــدل ثابــت، فســيكون احتياطــي البتــرول العاملــي قــادراً علــى احلفاظ على املســتوى 

احلالــي لاســتهاك ملــدة 43.4 ســنة إضافيــة.

تعتمــد صناعــات النقــل والوقــود والبتروكيماويــات حاليــاً بشــكل كبيــر علــى املــواد 
األوليــة القائمــة علــى البتــرول. لذلــك، يجــب تطويــر واســتخدام أنــواع الوقــود البديلــة 
التــي حتــل محــل املــواد األوليــة البتروكيماويــة واملــواد املكملــة للبتــرول. حتتــاج البنيــة 
التحتيــة الضروريــة أيضــاً إلــى التطويــر والتغييــر إلجــراء انتقــال مــن االقتصــاد 

البترولــي احلالــي.

ُيظهر الشكل بيانات إنتاج النفط اخلام النفطي العاملي مبليون برميل يومّيًا. كما ُيظهر انهيار إنتاج 
النفط اخلام البترولي بن دول منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك OPEC( والدول غير األعضاء 

يف أوبك. وجتدر اإلشارة إلى أن اجتاهات اإلنتاج بن املجموعتن خالل الفترة من 1979 إلى 1993 كانت 
معاكسة متامًا، بينما كانت متوازية منذ عام 1993.
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الغاز الطبيعي. 4
الغــاز الطبيعــي هــو اخلليــط الغــازي املوجــود يف اخلزانــات البتروليــة. يتكــون 
ــا  ــرول والفحــم، يُشــتق هــذا الغــاز مــن بقاي ــرار البت ــى ِغ ــان. عل يف الغالــب مــن امليث
النباتــات واحليوانــات والكائنــات احليــة الدقيقــة التــي عاشــت منــذ مايــن ومايــن 

الســنن.

ميكــن اعتبــار الغــاز الطبيعــي، يف حــد ذاتــه، غيــر ُمهــمٍّ جــّداً ألنــه عــدمي اللــون 
والرائحــة يف شــكله النقــي. هــذا الغــاز عبــارة عــن خليــط قابــل لاشــتعال مــن غــازات 
الهيدروكربــون، ومــع أن املكــون الرئيســي هو امليثــان )CH4( واإليثان )C2H6( والبروبان 

)C3H8( والبوتــان )C4H10( والبنتــان )C5H12( موجــودة أيضــاً.

الغــاز الطبيعــي قابــل لاحتــراق وينتــج الطاقــة عنــد حرقــه. علــى عكــس أنــواع 
الوقــود األحفــوري األخــرى، فــإن حــرق الغــاز الطبيعــي نظيــف وتنبعــث منه مســتويات 

أقــل مــن املنتجــات الثانويــة التــي قــد تكــون ضــارة يف الهــواء.

ميكــن أيضــاً اســتخدام الغــاز الطبيعــي إلنتــاج أنــواع وقــود بديلــة. يشــمل مصطلــح 
الوقــود البديــل: امليثانــول واإليثانــول والكحــوالت األخــرى؛ واملخاليــط احلاويــة علــى 
امليثانــول والكحــوالت األخــرى مــع البنزيــن أو أنــواع الوقــود األخــرى؛ وقــود الديــزل 
احليــوي. والوقــود )بخــاف الكحــول( املشــتق مــن املــواد البيولوجيــة؛ وأي وقــود آخــر 

ليــس منتجــاً بترولّيــاً إلــى حــد كبيــر.

يف الســنوات األخيــرة، اكتســب الغــاز الطبيعــي شــعبية بــن العديد مــن القطاعات 
الصناعيــة. يحتــرق أنظــف مــن الفحــم أو البتــرول، ومــن ثــم يوفــر فوائــد بيئيــة. 
ــة ســائلة )تســمى  ــر خطــوط األنابيــب ويف مرحل يجــري توزيعــه بشــكل أساســي عب

ــه عبــر احمليطــات بوســاطة الناقــات. الغــاز الطبيعــي املســال ]LNG[( تنقل
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الغــاز الطبيعــي هــو ثالــث أكثــر مصــادر الطاقــة اســتخداماً يف الواليــات املتحــدة 
)23 %( بعــد البتــرول والفحــم. املســتهلكون الرئيســيون للغــاز الطبيعي هم: املصنعون، 

واملرافــق العامــة، واملســتهلكون الســكنيون )تدفئــة املنــازل والطهــي(، واملســتخدمون 
التجاريــون، وبشــكل أساســي لتدفئــة املبانــي.

ــك  ــع مجموعــة متنوعــة مــن الســلع مبــا يف ذل ــاز الطبيعــي يف تصني يســاعد الغ
الباســتيك واألســمدة وأفــام التصويــر الفوتوغــرايف واألحبــار واملطــاط الصناعــي 
ــرات وطــاردات احلشــرات  ــول واإليث ــة وامليثان ــواد الاصق ــات وامل ــاف واملنظف واأللي

وغيــر ذلــك الكثيــر.

كمــا أنــه يســتخدم يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة ألنــه يحتــرق أنظــف وأكثــر كفــاءة 
مــن الفحــم، ولديــه مشــكات تتعلــق باالنبعاثــات أقــل مــن أنــواع الوقــود األحفــوري 
الشــائعة األخــرى. ومــع ذلــك، فــإن حصــة الســوق محــدودة للغــاز الطبيعــي كوقــود 

للنقــل، مــع أنــه ميكــن اســتخدامه يف محــركات االحتــراق الداخلــي العاديــة.

ــم  ــا ل ــكل حجــم م ــة املنخفضــة ل ــة الطاق ــى كثاف يرجــع هــذا بشــكل أساســي إل
تُضغــط حتــت ضغــط مرتفــع جــّداً. يســتخدم أكثــر مــن نصــف منــازل الواليــات 

املتحــدة الغــاز الطبيعــي كوقــود التدفئــة الرئيســي.

أي انقطــاع كبيــر يف إمــدادات الغــاز الطبيعــي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عواقــب 
فريــدة ولكنهــا خطيــرة جــّداً يف إدارة الطاقــة يف البــاد، علــى األقــل علــى املــدى 
القصيــر ويف منطقــة معينــة متأثــرة، حيــث يســتخدم الغــاز الطبيعــي بشــكل كبيــر مــن 

ِقبــل كل مــن مرافــق توليــد الطاقــة الكهربائيــة واملنــازل.

خففــت مشــكلة االعتمــاد اإلقليمــي علــى الطاقــة إلــى حــٍد مــا عــن طريــق حتريــر 
ــة وصناعــة  ــق الكهربائي ــة للمراف ــر املمارســات التجاري ــى تغيي ــق، ممــا أدى إل املراف
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الغــاز الطبيعــي. يســمح إلغــاء القيــود للعمــاء بشــراء الغــاز الطبيعــي مــن املورديــن 
بخــاف مرافقهــم احملليــة، ممــا يوفــر خيــارات للمســتهلكن ويــؤدي يف النهايــة إلــى 

قيمــة أفضــل لهــم.

يجــري توزيــع الغــاز الطبيعــي بشــكل رئيســي عبــر خطــوط األنابيــب. يف الواليــات 
املتحــدة، يُربــط أكثــر مــن مليــون ميــل مــن خطــوط األنابيــب حتــت األرض بــن حقــول 
الغــاز الطبيعــي واملــدن الكبــرى. ميكــن تســييل هــذا الغــاز عــن طريــق التبريــد إلــى 
)162 درجــة مئويــة(، ويصيــر أكثــر كثافــة يف احلجــم )615 مــرة( مقارنــة بالغــاز 

الطبيعــي يف درجــة حــرارة الغرفــة، ممــا يســهل تخزينــه أو نقلــه.

ميكــن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال يف صهاريــج خاصــة بوســاطة الشــاحنات أو 
الســفن حيــث إّن الغــاز الطبيعــي املســال لديــه ســيولة وانضغــاط احلجــم مقارنــة 
ــا بعــض الصفــات الازمــة  ــواع الوقــود الســائل األخــرى. يف هــذا الصــدد، لديه بأن
ــر مــن 100 منشــأة لتخزيــن  ــاً تشــغيل أكث لوقــود النقــل. نتيجــة لذلــك، يجــري حالي

ــاد. ــزال العــدد يف ازدي ــات املتحــدة وال ي ــاز الطبيعــي املســال يف الوالي الغ

مثــل جميــع أنــواع الوقــود األحفــوري األخــرى، يولــد الغــاز الطبيعــي أيضــاً ثانــي 
ــاز  ــراق. كمــا أن الغ ــد االحت ــة الرئيســية( عن ــون )أحــد غــازات الدفيئ أكســيد الكرب
الطبيعــي يف حــد ذاتــه مــن غــازات الدفيئــة. لذلــك، يف جميــع مراحــل التوليــد 
والتخزيــن والنقــل، يجــب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة لضمــان عــدم حــدوث تســرب عرضــي 

للغــاز الطبيعــي بســبب أي تســرب.
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االستخدامات الرئيسية للغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة األمريكية. يحتل الغاز الطبيعي املرتبة 
الثالثة عاملّيًا ويف الواليات املتحدة على حد سواء كمصدر للطاقة. عادًة ما يكون الغاز الطبيعي خليطًا 

من امليثان )80-85 %( واإليثان )10 %( والنيتروجن )5 %( والبروبان )4 %( والبيوتان )1 %(. إنه 
عدمي اللون والرائحة وقابل لالشتعال. نظرًا ألنه عدمي الرائحة، يصعب اكتشاف التسريبات، لذلك 

تضيف شركات الغاز مركبات التتبع )مركبتان( الذي من السهل شمه.

يعتبــر الغــاز الطبيعــي وقــوداً نظيفــاً نســبّياً ومــن ثــم فهــو مســتخدم علــى نطــاق 
واســع، مبــا يف ذلــك لتوليــد الكهربــاء. توجــد املخزونــات بشــكل طبيعــي، يف أعمــاق 
ســطح األرض، وغالبــاً مــا ترتبــط بالترســبات البتروليــة. يف عــام 2007، بلغــت 
االحتياطيــات املؤكــدة املعروفــة مــن الغــاز الطبيعــي يف جميــع أنحــاء العالــم نحــو 

177.36 × 1015 متــر مكعــب.
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تنتــج روســيا 52.4 % مــن اإلجمالــي العاملــي، وهــي املنتــج الرئيســي، تليها الواليات 
املتحــدة وكنــدا وإيــران والنرويــج. كمــا هــو احلــال مــع النفــط، مــن املتوقــع أن تكــون 
معظــم الزيــادة يف اســتهاك الغــاز الطبيعــي يف البلــدان غيــر األعضــاء يف منظمــة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

 ،)LNG( يُنقــل الغــاز الطبيعــي بكفــاءة عاليــة بعــد ضغطــه إلــى غــاز طبيعي مســال
ولكــن يجــب أوالً إزالــة املركبــات مثــل الكبريــت والهيدروكربونــات الثقيلــة. يُنقــل الغــاز 
ــب باســتخدام الضواغــط أو بوســاطة  ــق خطــوط األنابي الطبيعــي املســال عــن طري
ناقــات متخصصــة، وهــي معقــدة جــّداً ومكلفــة يف البنــاء. كمــا هــو احلــال مــع 
ناقــات النفــط، زاد عــدد ناقــات الغــاز الطبيعــي املســال بشــكل كبيــر )مــن 1 يف عــام 
ــب  ــر مكع ــدرة حتمــل مبتوســط 135000 مت ــع ق ــى 100 يف عــام 1995(، م 1960 إل

للناقــات األحــدث.

تتصــل الناقــات بخطــوط األنابيــب لتفريــغ حموالتهــا، ويجــب إضافــة قــدر كبيــر 
مــن احلــرارة إلــى الســائل إلعــادة حتويلــه إلــى شــكل غــازي.
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إنتاج العالم من الغاز الطبيعي بن عامي 2030-2005.

الرمـــــل النفـــــطي. 5
يُنتج الوقود السائل من عدة مصادر، وأكثرها شيوعاً هو البترول. ومع ذلك، فإن املصادر 
األخرى، مثل: النفط، والرمل النفطي، والفحم، هي أيضاً مصادر قابلة للتطبيق للوقود 

السائل. ميكن أيضاً استخدام الفحم، بدرجة أقل، كمصدر للوقود السائل. 
عندمــا يجــري إنتــاج الوقــود الســائل مــن مصــدر، مثــل الرمــل النفطــي، غالباً ما يشــار 
إلــى املنتــج األولــي باســم النفــط اخلــام الصناعــي أو اخلــام املتزامــن، وهــو، يف الســياق 

احلالــي، وقــود ســائل ال يحــدث بشــكل طبيعــي.
الرمل النفطي )املعروف أيضاً باسم رمل القطران ورمل القار( عبارة عن رواسب 
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رملية مشربة مبادة عضوية تسمى البيتومن. يستخدم مصطلح األسفلت الطبيعي أيضاً 
للمواد العضوية التي تشرب رواسب الرمل املختلفة، ولكن املصطلح أقل دقة من البيتومن.

يف الواقــع إّن مصطلحــات مثــل الرمــل النفطــي ورمــل القطــران غيــر صحيحــة 
علمّيــاً ألن الرمــل النفطــي ال يحــوي علــى النفــط، وينتــج القطــران بشــكل شــائع مــن 
الفحــم احلجــري، إلــى جانــب الفهــم العــام لإلشــارة إلــى املنتــج مــن الفحــم، مــع أنــه 

مــن املستحســن حتديــد قطــران الفحــم إذا كان هنــاك إمكانيــة الغمــوض.
ومــن ثــم، مــن الناحيــة الفنيــة، يجــب تســمية الرمــل النفطــي )بالرمــل البيتومينــي( 
ألن املــادة الهيدروكربونيــة عبــارة عــن بيتومــن )قابــل للذوبــان يف ثانــي كبريتيــد 
ــى النفــط  ــح الرمــل النفطــي يف إشــارة إل ــون( وليــس نفطــاً. يســتخدم مصطل الكرب

اخلــام االصطناعــي الــذي ميكــن تصنيعــه مــن البيتومــن.
الرمــل النفطــي عبــارة عــن مزيــج مــن الرمــل واملــاء والبيتومــن، ومكــون الرمــل 
هــو يف الغالــب كوارتــز علــى شــكل جزيئــات مســتديرة أو شــبه مســتطيلة، كل منهــا 
)بقــدر مــا هــو معــروف بترســبات أثاباســكا( مبللــة بطبقــة مــن املــاء. يحيــط بحبيبــات 

النفــط املبللــة وميــأل الفــراغ بينهمــا إلــى حــد مــا فيلــم مــن القــار.

بيتومن طبيعي من منطقة البحر امليت.
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ميتلــئ تــوازن حجــم الفــراغ باملــاء املعبــأ وأحيانــاً بكميــة صغيــرة مــن الغــاز. يحــوي 
رمــل النفــط عالــي اجلــودة علــى نحــو 18 % مــن وزن البيتومــن، والــذي قــد يكــون 

مكافًئــا يف االتســاق )اللزوجــة( لبقايــا البتــرول اجلويــة أو الفراغيــة.

 وبشــكل أكثر ماءمة، يعتبر البيتومن الرمل النفطي يف رواســب الرمل النفطية 
مــادة هيدروكربونيــة عاليــة اللزوجــة، وال ميكــن اســتعادتها يف حالتهــا الطبيعيــة مــن 
خــال بئــر بأســاليب إنتــاج آبــار النفــط التقليديــة، مبــا يف ذلــك تقنيــات االســتعادة 

احملّســنة املســتخدمة حاليــاً، علــى النحــو احملــدد يف لوائــح احلكومــة األمريكيــة.

ــم، ليــس مــن املســتغرب أن تختلــف خصائــص البيتومــن املســتخرج مــن  ومــن ث
رواســب الرمــل النفطيــة اختافــاً كبيــراً عــن خصائــص النفــط اخلــام التقليــدي 
)ميكــن اســتعادته بالتقنيــات األوليــة والثانويــة( والنفــط الثقيــل )ميكــن اســتخراجه 

ــزز للنفــط(. ــات االســتخاص املع مــن خــال تقني

كيميائيــاً، رمبــا ينبغــي تســمية املــادة بالرمــل القــاري بــدالً مــن الرمــل النفطــي ألن 
املصفوفــة العضويــة عبــارة عــن بيتومــن، مــادة هيدروكربونيــة تتكــون مــن الكربــون 
والهيدروجــن، مــع كميــات أقــل مــن النيتروجــن واألكســجن والكبريــت واملعــادن 

بخاصــة )النيــكل، والفاناديــوم(.

ميثــل القــار املوجــود يف رواســب رمــال النفــط املختلفــة مصــدراً كبيــراً محتمــًا 
للطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن االحتياطيــات متوفــرة فقط مع بعــض الصعوبة، 
وســتكون ســيناريوهات املصفــاة االختياريــة ضروريــة لتحويــل هذه املــواد إلى منتجات 
ســائلة بســبب االختافــات اجلوهريــة يف الطابــع بــن البتــرول التقليــدي والنفــط 

الثقيــل ونفــط القــار.
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مــن ناحيــة أخــرى، بســبب تنــوع املعلومــات املتاحــة واحملــاوالت املســتمرة لتحديــد 
ــون مــن املســتحيل تقــدمي  ــكاد يك ــه ي ــم، فإن ــال النفــط يف العال ــف رواســب رم مختل

أرقــام دقيقــة تعكــس مــدى االحتياطيــات مــن ناحيــة وحــدة البرميــل.

يف الواقــع، تســتمر التحقيقــات يف حجــم العديــد مــن الودائــع يف العالــم مبعــدل 
يتفــاوت األرقــام مــن عــام إلــى آخــر. وفقــاً لذلــك، البيانــات الــواردة هنــا تقريبيــة.

تتضمــن عمليــات االســتعادة التجاريــة احلاليــة للقــار يف تكوينــات الرمــل الزيتــي 
ــت خــام  ــاج زي ــره إلنت ــة البيتومــن وتكري ــك ترقي ــع ذل ــن. يتب ــة التعدي اســتخدام تقني
صناعــي. تعتمــد الطرائــق األخــرى الســتخراج البيتومــن مــن الرمــل الزيتــي إمــا علــى 
التعديــن، جنبــاً إلــى جنــب مــع بعــض املعاجلــة اإلضافيــة أو التشــغيل علــى الرمــال 

الزيتيــة يف املوقــع.

ــون ســنتيبويس، مــع  ــراوح بــن عــدة آالف وملي ــة، وتت إن لزوجــة البيتومــن عالي
تســجيل لزوجــة أعلــى. تطايــر البيتومــن منخفــض، وهنــاك القليــل جــّداً مــن مكونــات 

النافتــا والكيروســن.

يتطلــب نقــص تنقــل البيتومــن خطــوة تعديــن تليهــا عمليــة املــاء الســاخن التــي 
هــي، حتــى الوقــت احلالــي، العمليــة التجاريــة الناجحــة الوحيدة التي يجــري تطبيقها 
الســتعادة البيتومــن مــن رمــال النفــط املســتخرجة. لقــد جــرى اختبــار العديــد مــن 
ــارات  ــة مــن النجــاح، وقــد يحــل أحــد هــذه اخلي ــة بدرجــات متفاوت ــارات العملي خي
محــل عمليــة املــاء الســاخن يف تاريــخ مــا يف املســتقبل. إضافــًة إلــى ذلــك، يعتبــر 
البيتومــن فقيــراً نســبّياً يف الهيدروجــن ومــن ثــم يتطلــب إضافــة كبيــرة للهيدروجــن 

أثنــاء التكريــر. 
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 )Coking جتري ترقية البيتومن جتارّياً حالياً عن طريق اجلمع بن )التكويك
البقايا، هي  التكويك، وهي عملية اختيار  بالهيدروجن. إن عملية  املنتج  ومعاجلة 

أيضاً العملية املختارة لتحويل البيتومن.

يف كل حالــة، يحــّول البيتومــن إلــى زيــوت مقطــرة وفحــم الكــوك والغــازات 
اخلفيفــة. نــاجت تقطيــر التكويــك عبــارة عــن مــادة مطــورة جزئّيــاً وهــي تغذيــة مناســبة 

ــاج زيــت خــام صناعــي منخفــض الكبريــت. ــة الكبريــت بالهيدروجــن إلنت إلزال

ــاج الوقــود الســائل مــن الرمــل  ــات إنت ــت إمكان ــى مــدى العقــود القادمــة، كان عل
النفطــي عاليــة، والوقــود الســائل املنتــج مــن هــذه االحتياطيات يوفر وســيلة للتخفيف 

مــن النقــص يف إمــدادات الوقــود الســائل.

حتــدث العمليــات التجاريــة الوحيــدة الســتعادة القــار وحتديثــه يف شــمال شــرق 
ألبرتــا، كنــدا، بالُقــْرب مــن مدينــة فــورت ماكمــوري، حيــث يجــري حتويــل القــار مــن 
رواســب أثاباســكا إلــى نفــط خــام اصطناعــي. لذلــك، فــإن معظــم البيانــات املتاحــة 
لفحــص البيتومــن وحتديــد الســلوك تنشــأ مــن دراســات هــذه الرواســب الكنديــة. 
العمــل علــى البيتومــن مــن مصــادر أخــرى مجــزأ ومتقطــع. االســتثناء هــو البيتومــن 
مــن مخــازن يف واليــة يوتــا، حيــث كانــت البرامــج اجلاريــة يف جامعــة يوتــا ألكثــر مــن 

ثاثــة عقــود.

أكثــر مــن 80 % مــن املعــروض العاملــي مــن البيتومــن موجــود يف مقاطعــة ألبرتــا 
يف كنــدا. تقــدر االحتياطيــات املعروفــة مــن البيتومــن بـــ 280 × 109 متــر مكعــب )مــا 

يعــادل 1.75 تريليــون برميــل(.

يســتخرج القــار أو رمــال القطــران يف منطقــة التايغــا األحيائيــة، أو املنطقــة 
الشــمالية، بوســاطة طرائق التعدين الســطحي. تعالج الرمال بهيدروكسيد الصوديوم 
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واملــاء الســاخن لتحريــر مــاط البيتومــن. يقلـّـب املــاط ويرقــى إلــى النفــط اخلــام؛ 
نحــو 16 طّنــاً ينتــج برميــل نفــط. العديــد مــن الطرائــق األخــرى، مثــل: حتفيــز البخــار، 
واســتخراج البخــار، والتدفــق البــارد، تســتخدم أيضــاً لفصــل البيتومــن عــن الرمــال.

ــًا يحمــل النفــط اخلــام مــن  ــه 1980 مي ــغ طول ــذي يبل خــط أنابيــب كيســتون ال
هارديســتي، ألبرتــا، إلــى بــورت آرثــر، تكســاس. أدى االرتفــاع غيــر املســبوق يف أســعار 
ــال القطــران واســتخراجها  ــن رم ــل تعدي ــى جع ــة إل النفــط اخلــام يف الســوق العاملي
مربحــاً جــّداً. ومــن ثــم، أنفــق أكثــر مــن 7 بايــن دوالر بدايــة مــن عــام 2008 
ملضاعفــة اســتعادة النفــط اخلــام. أحــد العوائــق هــو أن العمليــة مدمــرة جــّداً للمناظر 
الطبيعيــة ألن مخلفــات القطــران التــي خلفتهــا حتــوي علــى 5-7 % مــن البيتومــن، 

كمــا أّن اســتعادة األرض حتــى الوقــت احلالــي بعيــد املنــال.

الطاقة الكهرومائية. 6
تعــد الطاقــة املســتخرجة مــن املــاء إحــدى أقدم مصادر الطاقة، حيث اســتخدمت 
عجــات املجــذاف لتدويــر حجــر الرحــى لطحــن احلبــوب. وال يــزال عــدد كبيــر 
مــن الطواحــن املائيــة، 200 إلــى 500 واط، لطحــن احلبــوب، قيــد االســتخدام 
يف اجلبــال النائيــة ومناطــق التــال يف العالــم النامــي. حيــث يوجــد مــا يقــدر بنحــو 
500000 يف جبــال الهيمااليــا، مــع نحــو 200000 يف الهنــد. ومــا بــن 25000 إلــى 
30000 طاحونــة مائيــة يف نيبــال، وجــرى حتديــث 2767 مطحنــة بــن عامــي 2003 
و2007. كانــت وال تــزال تســتخدم عجــات املجــذاف والــدالء التــي تعمــل بامليــاه 

املتحركــة يف بعــض أنحــاء العالــم لرفــع امليــاه ألغــراض الــري.
ــرن التاســع  ــة يف الق ــع النســيج والصناعي ــة ملصان ــوة امليكانيكي ــاه الق ــرت املي وف
ــى طــول حــواف  ــى مبانــي املطاحــن عل ــر عل عشــر حيــث بُنيــت ســدود صغيــرة وعث

ــا. ــات املتحــدة وأوروب ــع أنحــاء الوالي ــار يف جمي األنه
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ــة  ــاه املخزن ــدءاً مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر، اســتخدمت املي بعــد ذلــك، وب
خلــف الســدود لتوليــد الكهربــاء. علــى ســبيل املثــال، يف سويســرا يف عشــرينات 
ــة  ــد الطاق ــرة لتولي ــرب مــن 7000 محطــة صغي ــا يق ــاك م ــرن املاضــي، كان هن الق

الكهرومائيــة.

ميكــن أن تكــون الطاقــة يف املــاء طاقــة كامنــة مــن فــرق االرتفــاع، وهــو مــا يعتقــده 
معظــم النــاس مــن ناحيــة الطاقــة املائيــة؛ املثــال األكثــر شــيوعاً هــو توليــد الكهربــاء 

)الكهرومائيــة( مــن امليــاه املخزنــة يف الســدود.

ومــع ذلــك، هنــاك أيضــاً طاقــة حركيــة بســبب تدفــق امليــاه يف األنهــار والتيــارات 
احمليطيــة. أخيــراً، هنــاك طاقــة ناجتــة عــن املــد واجلــزر، والتــي ترجــع إلــى جاذبيــة 
القمــر والشــمس، وطاقــة األمــواج بســبب الريــاح. يف التحليــل النهائــي، الطاقة املائية 

هــي مجــرد حتــول آخــر مــن الطاقــة الشمســية، باســتثناء املــد واجلــزر.

ــار  ــاه يف نهــر أو تي ــى ارتفــاع مــا، يوجــد تدفــق للمي ــاء عل ــدالً مــن أن يكــون امل ب
ــاح،  ــة الري ــاه طاق ــك املي ــة لتحري ــل الطاق ــج. يشــبه حتلي ــار اخللي ــل تي محيطــي، مث

ــواء. ــاء واله ــن امل ــة ب ــر يف الكثاف ــاف كبي باســتثناء وجــود اخت

( مــن  تتـــــــراوح الكفــاءة مــن املدخــات إلــى املخرجــات )الكهربائيــة بشــكل عــامٍّ
ــك  ــى 80 %، لذل ــاءة تصــل إل ــرة بكف ــاه الصغي ــات املي ــع توربين ــى 0.85. تتمت 0.5 إل
ــغ الكفــاءة اإلجماليــة نحــو  ــن خســائر أخــرى )االحتــكاك واملولــد(، تبل عنــد تضميـــ
50 %. احلــد األقصــى للكفــاءة هــو تدفــق التصميــم واحلمــل املقــن، وهــو أمــر غيــر 

ممكــن دائمــاً ألن تدفــق النهــر يتقلــب علــى مــدار العــام أو حيــث تختلــف أمنــاط 
احلمــل اليوميــة.
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ميكــن اســتخدام اخلــرج مــن عمــود التوربينــات مباشــرة كطاقــة ميكانيكيــة، أو 
ميكــن توصيــل التوربــن مبولــد كهربائــي. بالنســبة للعديــد مــن التطبيقــات الصناعيــة 
ــة، فــإن طاقــة احملــور مناســبة لطحــن احلبــوب أو اســتخراج النفــط، ونشــر  الريفي

اخلشــب، معــدات التعديــن علــى نطــاق صغيــر، ومــا إلــى ذلــك.

منذ آالف السنن، عرف البشر أن القوة امليكانيكية للماء املتساقط ميكن حتويلها 
واسع من  املبدأ على نطاق  البشرية احلديث، استخدم هذا  تاريخ  إلى طاقة. يف 
خال إنشاء السدود حلجز كميات كبيرة من املياه لتشغيل التوربينات الهيدروليكية.

الطاقــة  إمكانــات  تبلــغ   ،% 90-80 تبلــغ  للطاقــة  كفــاءة حتويــل إجماليــة  مــع 
الكهرومائيــة النظريــة يف العالــم نحــو 40000 تيــراواط يف الســــــاعة يف الســنة 
)1 تيــراواط يف الســاعة = 1012 واط يف الســاعة(، منهــا نحــو 14000 تيــراواط 
ــراواط يف الســاعة يف  ــاً، ونحــو 2600 تي ــره تقني يف الســاعة يف الســنة ميكــن تطوي
الســنة األولــى باســتخدام التكنولوجيــا احلاليــة. ونحــو 700 غيغــاواط مــن الطاقــة 
الكهرومائيــة تعمــل فعلّيــاً يف جميــع أنحــاء العالــم، أي مــا يعــادل 28 % مــن الطاقــة 

املتاحــة اقتصادّيــاً وتولــد نحــو 19 % مــن إنتــاج الكهربــاء يف العالــم.

األعاجيــب الهندســية مثــل الســدود الكهرومائيــة لهــا تأثيــر هائــل يف بيئــة منطقــة 
مــا، مبــا يف ذلــك ســكانها مــن البشــر.

زاد توليــد الطاقــة الكهرومائيــة مــن 2088 تيــراواط يف الســاعة يف عــام 1989 
ــراواط ســاعة(،  ــام 2005؛ الصــن )397 تي ــراواط يف الســاعة يف ع ــى 2994 تي إل
ــات املتحــدة  ــل )337 تيــراواط ســاعة(، الوالي ــدا )364 تيــراواط ســاعة(، البرازي كن
)290 تيراواط ســاعة(، وروســيا )175 تيراواط ســاعة( كانت أكبر خمســة منتجن. 

مجتمعــة، شــكلت هــذه البلــدان 52 % مــن اإلجمالــي العاملــي.



مستقبل الطاقة يف عاملنا

70 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

يعتبــر ســد أســوان علــى نهــر النيــل يف مصــر أحــد أكبــر مشــاريع الطاقــة 
الكهرومائيــة يف العالــم، حيــث تبلــغ قــدرة توليــد الطاقــة أكثــر مــن 10 ميغــاواط. 
تشــكل امليــاه احملجــوزة بحيــرة ناصــر بعمــق 114 م وطــول 550 كــم وعــرض 35 
ــا. والبحيــرة لديهــا مــا يكفــي مــن امليــاه لــري أكثــر مــن  كــم عنــد أوســع نقطــة له
2809400 هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة. يف الواليــات املتحــدة، يبلــغ ارتفــاع ســد 
ــراً، مــع  ــراً وطــول 379 مت ــا ونيفــادا 221 مت ــورادو بــن أريزون ــى نهــر كول هوفــر عل
ــاجت عــن  ــغ طــول اخلــط الســاحلي الن ــاواط. ويبل ــغ 1.3 ميغ ــة تبل ــد طاق ــدرة تولي ق
ذلــك، الــذي يســمى بحيــرة ميــد، 885 كيلومتــراً، ويبلــغ طولــه 185 كيلومتــراً، ويتــراوح 

عرضــه بــن 1.6 و12.9 كيلومتــراً.

جــرى إنشــاء سلســلة مــن الســدود يف حــوض نهــر تينيســي، حتــت إشــراف ســلطة 
وادي تينيســي، للتحكــم يف الفيضانــات؛ ممــر مائــي صالــح للماحــة مــن نوكســفيل، 

تينيســي، إلــى نهــر املسيســيبي؛ وإمــدادات الكهربــاء الرخيصــة.

اســتكملت الحقــاً بثــاث محطــات للطاقــة النوويــة و11 محطــة طاقــة تعمــل 
حاليــاً  مســاحتها  تبلــغ  التــي  الســدود،  لهــذه  البيئيــة  التكاليــف  كانــت  بالفحــم. 
400 ألــف كيلومتــر مربــع مــن امليــاه احملجــوزة، هائلــة. يــؤدي تغييــر تدفــق األنهــار 
إلــى تغييــر الــدورة الهيدرولوجيــة ملنطقــة معينــة. داخــل قنــاة النهــر، وكذلــك يف 
مســتجمعات امليــاه احمليطــة، يتأثــر التنــوع البيولوجــي، وإنتاجيــة التربــة، وعمليــات 

التعريــة، وحركــة الرواســب.

مشــاريع توليــد الطاقــة لهــا أيضــاً آثــار إقليميــة. يف الطاقــة الكهرومائيــة، تــؤدي 
امليــاه احملجــوزة دوراً رئيســّياً يف توليــد الكهربــاء لدولــة معينــة، ولكنهــا حتــرم ســكان 
املصــب مــن إمــدادات امليــاه اخلاصــة بهــم. ومــن األمثلــة التــي توضــح ذلــك نهــر 
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كولــورادو يف الواليــات املتحــدة واملكســيك واألنهــار التــي تتدفق عبر الهند وباكســتان.

ــه  ــر الفــرات، يف حــن أن ــى نه ــا ملشــروع جــاب GAP project عل ــر تركي إن تطوي
أعجوبــة كبيــرة لذلــك البلــد، محفــوف مبســائل جديــة بشــأن إمــدادات امليــاه يف 
ــر مســاحات  ــت أن غم ــد ثب ــة واحــدة، فق ــى داخــل حــدود دول ــراق وســوريا. حت الع
ــرة. ــرات كبي ــة لهمــا تأثي ــاة البري ــر األشــخاص واحلي شاســعة مــن األراضــي وتهجي

أدى تطويــر مشــروع جيمــس بــاي يف كيبيــك هيــدرو يف كنــدا، والــذي حــول امليــاه 
مــن عــدة أنهــار شــماالً إلــى خليــج جيمــس إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة، إلــى معانــاة 
شــديدة لهنــود كــري ألن التدفــق املتزايــد قــد غّيــر أمنــاط تغطيــة اجلليــد يف خليــج 
هدســون، ممــا أثــر علــى الصيــد. هــذا املشــروع اإلنشــائي الــذي تبلــغ قيمتــه 6 باين 

دوالر قــد خصــص 20 ألــف دوالر لتقييــم األثــر البيئــي.

يبلــغ طــول ســد اخلوانــق الثاثــة علــى نهــر اليانغتســى فــى الصــن، بتكلفــة 
تقديريــة 24.5 بليــون دوالر )بــدوالرات 1997(، 2 كــم وارتفــاع 200 متــر. وقــد 
ــر مــن  ــراً، ويغــرق أكث ــه نحــو 640 كيلومت ــغ طول اكتمــل اخلــزان يف عــام 2009، وبل
ــن ثــم احلاجــة إلــى إعــادة  ــى النــزوح وم ــر مربــع. ســيؤدي املشــروع إل 600 كيلومت
توطــن 1.2 مليــون شــخص. كمــا أنــه ســيفيد جــودة الهــواء يف الصــن، الدولــة 

املعروفــة مبشــكات التلــوث فيهــا.

لقــد الحظــت حكومــة الصــن أن قــدرة الســد علــى توليــد الطاقــة البالغــة 84.7 
ــن الفحــم أو  ــون طــن م ــة حــرق 50 ملي ــادل طاق ــوواط ســاعة / ســنة تع ــون كيل بلي
25 مليــون طــن مــن النفــط اخلــام. ومــن ثــم، فــإن التحــول إلــى الطاقــة الكهرومائيــة 
األنظــف ســيكون لــه تأثيــر قطــع 100 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، ومــا 
يصــل إلــى مليونــي طــن مــن ثانــي أكســيد الكبريــت، وعشــرة آالف طــن مــن أول 
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أكســيد الكربــون، و370 ألــف طــن مــن أكســيد النيتروجــن، و150 ألــف طــن مــن 
اجلســيمات ســنوّياً مــن اجلــو.

حتــى كتابــة هــذه الســطور، هنــاك نقــاش ســاخن حــول اآلثــار البيئية املماثلة لســد 
ســردار ســاروفار علــى نهــر نارمــادا يف جنــوب الهنــد. تقــدر دراســة مفصلــة عــن 54 
ســًدا أجراهــا املعهــد الهنــدي لــإلدارة العامــة »بشــكل متحفــظ« أنــه خــال اخلمســن 
عامــاً املاضيــة، مت تشــريد 33 مليــون شــخص فقــط مــن خــال بنــاء الســدود وحدهــا. 
ــرض أن تتجــاوز  ــن املفت ــث م ــد، حي ــة والعائ ــات التكلف ــة حــول حتلي ــدم املعرك حتت

الفوائــد االقتصاديــة لهــذه املشــاريع تكاليفهــا.

مــــــــوارد العالـــــــم. 1
يذهــب نحــو ربــع حادثــة الطاقــة الشمســية علــى األرض إلــى تبخــر املــاء؛ ومــع 
ذلــك، عندمــا يتكثــف بخــار املــاء هــذا، يذهــب معظــم الطاقــة إلــى الغــاف اجلــوي 

كحــرارة.

0.06 % فقــط مــن األمطــار والثلــج، وأن قــوة وطاقــة تدفــق امليــاه هــي املــورد 

العاملــي، وتقــدر بنحــو 40.000 تيــراواط ســاعة / ســنة. اإلمكانــات الفنيــة هــي 
15000 تيــراواط ســاعة / ســنة، واالعتبــارات االقتصاديــة والبيئيــة تقلــل مــن هــذه 

اإلمكانيــة.

ــى مبــرور  ــة واملؤلفــن وحت ــة حســب الدول ــة الكهرومائي ــف الطاق ــف تصني يختل
الوقــت. تصنيــف واحــد كبيــر )< 30 ميغــاواط(، صغيــر )100 إلــى 30 ميغــاواط( 
ومتناهيــة الصغــر )100 كيلــوواط(. بعــض األمثلــة هــي كمــا يلــي: يف الصــن، تشــير 
الطاقــة املائيــة الصغيــرة إلــى ســعات تصــل إلــى 25 ميغــاواط، ويف الهنــد تصــل إلــى 

15 ميغــاواط، ويف الســويد تصــل إلــى 1.5 ميغــاواط.
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حاليــاً، يف أوروبــا، الطاقــة املائيــة الصغيــرة تعنــي قــدرة تصــل إلــى 10 ميغــاواط. 
اليــوم يف الصــن، التصنيفــات كبيــرة )< 30 ميغــاواط(، صغيرة )5 إلى 30 ميغاواط(، 
صغيــرة )100 كيلــوواط إلــى 5 ميغــاواط(، صغيــرة )5 إلــى 100 كيلــوواط(، وبيكـــــو 
)>5 كيلــوواط(. يصنــف آخــرون امليكروهيــدرو مــن 10 إلــى 100 كيلــو واط، لــذا 
تأكــد مــن ماحظــة النطــاق عنــد تقــدمي البيانــات عــن الســعة والطاقــة للطاقــة 

الكهرومائيــة.
طاقـــــة املــــــد واجلــــــزر. 2

يرجــع املــد واجلــزر إلــى جاذبيــة القمــر والشــمس علــى ســطح األرض. إن تأثيــر 
القمــر علــى األرض مــن حيــث املــد واجلــزر أكبــر مــن تأثيــر الشــمس، حتــى مــن خــال 

قــوة جاذبيــة الشــمس أكبــر.
ملعرفة كيف تشوه قوة اجلاذبية للقمر أي حجم من اجلسم املادي لألرض، يجب 
إيجاد انحدار قوة جاذبية القمر على هذا احلجم )التدرج هو كيف تتغير القوة مع 

املسافة؛ يف حساب التفاضل والتكامل، هو كذلك التمايز فيما يتعلق بالطول(.
تُفــرض تأثيــرات املــد واجلــزر علــى األرض شــبه الكرويــة، وســيكون هنــاك مــد 
وجــزر يف اليــوم بســبب دوران األرض. عندمــا يجــري محــاذاة تأثيــرات املــد واجلــزر 

للشــمس والقمــر، يكــون املــد أعلــى، املــد واجلــزر الربيعــي.

ُقوى املد واجلزر على األرض بسبب القمر.
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عنــد إضافــة القــارات، تنعكــس انتفاخــات احمليــط مــن الشــواطئ، ممــا يتســبب 
يف تيــارات وحــركات رنانــة وأمــواج واقفــة، لذلــك هنــاك بعــض األماكــن يف احمليطــات 

حيــث تقتــرب تغيــرات املــد واجلــزر مــن الصفــر.

محطة طاقة املد واجلزر رانس التي تقع على مصب نهر رانس يف بريتاني، فرنسا، حيث يبلغ متوسط 
نطاق املد واجلزر 8 أمتار. تبلغ مساحة حوض املد واجلزر رانس 22.5 كيلومترًا مربعًا، وحتوي محطة 
الطاقة على 24 توربينًا تنتج طاقة إنتاجية قصوى تبلغ 240 ميغاواط ومتوسط طاقة 62 ميغاواط.

يف مواقــع أخــرى، ميكــن للتضاريــس الســاحلية تكثيــف ارتفاعــات امليــاه فيمــا 
يتعلــق بــاألرض. أكبــر نطاقــات املــد واجلــزر يف العالــم موجــودة يف خليــج فنــدي 
)11.7 م(، وخليــج أوجنافــا )9.75 م(، وقنــاة بريســتول )9.6 م(، وممــر تورناجايــن 
أف كــوك إنليــت، يف أالســكا )9.2 م(. تبلــغ طاقــة تيــار املــد واجلــزر العاملــي احملتمــل 

ــراواط ســاعة / ســنة. نحــو 2200 تي
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لقــد اســتخدمت املطاحــن الصغيــرة يف أقســام املــد واجلــزر مــن األنهــار يف 
العصــور الوســطى لطحــن احلبــوب. حاليــاً، ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن أنظمــة 
املــد واجلــزر املركبــة يف العالــم: قــام الفرنســيون بتركيــب نظــام املــد واجلــزر علــى 
ــد بقــدرة 18  ــى 1967( بقــوة 240 ميغــاواط؛ مول مصــب رانــس )شــيد مــن 1961 إل
ميغــاواط يف أنابوليــس رويــال، نوفــا سكوشــا، كنــدا )1984(؛ وحــدة 400 كيلــوواط 
 ،Jangxia Creek يف خليــج كيســايا، روســيا )1968(؛ ووحــدة 500 كيلــوواط يف

بحــر الصــن الشــرقي.

أبســط نظــام لتوليــد الكهربــاء هــو نظــام املــد، الــذي يتضمــن ســّداً، يُعــرف باســم 
ــة يف الفــرق يف  احلاجــز، عبــر مصــب النهــر. تســتفيد القناطــر مــن الطاقــة الكامن
االرتفــاع بــن املــد واجلــزر املرتفــع واملنخفــض. تســمح بوابــات الســد علــى احلاجــز 
حلــوض املــد واجلــزر باملــلء عنــد ارتفــاع املــد )املــد واجلــزر( وتوليــد الطاقــة علــى 

املــد واجلــزر اخلــارج )املــد واجلــزر(.

تولــد أنظمــة توليــد الفيضانــات الطاقــة مــن كا املــد واجلزر ولكنهــا أقل تفضيًا 
مــن أنظمــة توليــد املــد واجلــزر. والقناطــر عبــر العــرض الكامــل ملصــب املــد واجلــزر 
لهــا تكاليــف عاليــة للبنيــة التحتيــة املدنيــة، وهنــاك نقــص يف جميــع أنحــاء العالــم يف 

املواقــع القابلــة للحيــاة، وهنــاك املزيــد مــن القضايــا البيئيــة.
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مبــدأ االســتفادة مــن طاقــة املــد واجلــزر يف البحــار. ميكــن احلصــول علــى الطاقــة عــن طريــق ســد مدخــل اخلليــج 
أو املصــب يف منطقــة املــد واجلــزر ذات الســعة الكبيــرة، والتــي حتــرك التوربينــات بينمــا ميــأل حــوض املــد واجلــزر 
ويفــرغ. مــن نحــو 22000 تيــراواط ســاعة يف الســنة يبددهــا املــد واجلــزر، 200 تيــراواط ســاعة تعتبــر حاليــًا قابلــة 

لالســترداد اقتصادّيــًا، وأقــل مــن 0.6 تيــراواط ســاعة تنتــج بالفعــل بوســاطة املصانــع القائمــة.

 
تتشــابه بحيــرات املــد واجلــزر مــع القناطــر ولكــن ميكــن بناؤهــا علــى أنهــا هيــاكل 
قائمــة بذاتهــا، وليــس بشــكل كامــل عبــر مصــب النهــر، وعــادة مــا يكــون لهــا تكلفــة 
ــد مســتمر،  ــا لتولي ــن تهيئته ــك، ميك ــى ذل ــر. عــاوة عل ــل بكثي ــي أق ــر بيئ ــل وتأثي أق

وهــذا ليــس هــو احلــال مــع القناطــر.

قــدرت إمكانــات أنظمــة املــد واجلــزر يف التيــار بـــ 692 ميغــاواط خلمــس واليــات 
يف الواليــات املتحــدة. وقــد جــرى تركيــب مشــروع إيضاحــي للطاقــة احلركيــة يف 
إيســت ريفــر، مدينــة نيويــورك، ويتكــون مــن توربينــن بقــدرة 35 كيلــوواط، قطــر 5 
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أمتــار، مــع انعــراج ســلبي يف 9000 ســاعة مــن التشــغيل، أنتــج النظــام 70 ميغــاواط 
يف الســاعة. 

ركــب منــوذج أولــي آخــر هــو SeaGen، يف ســترانغفورد نــاروس، يف أيرلنــدا 
الشــمالية، بقــوة مقــدرة تبلــغ 1.2 ميغــاواط بســرعة حاليــة تبلــغ 2.4 متــر / ثانيــة مــع 
ــة 180  ــدوارة بزاوي ــك الشــفرات ال ــراً. ميكــن حتري دوارات مزدوجــة قطرهــا 16 مت

درجــة لتوليــد الطاقــة يف كل مــن املــد واجلــزر.

تثبــت وحدتــي الطاقــة املزدوجــة علــى امتــدادات تشــبه اجلنــاح علــى أحــادي 
البحــر  ســطح  مســتوى  فــوق  النظــام  رفــع  وميكــن  األنبوبــي،  الفــوالذي  القطــب 
ــر  ــة املنخفضــة، والتأثي ــة بســبب التكلف ــة احلركي ــة الطاق ــة. يُنظــر يف أنظم للصيان
البيئــي املنخفــض، وزيــادة توافــر املواقــع مقارنــة بالقناطــر، ووقــت أقصــر للتركيــب.

 ميكــن أن يؤثــر ســد اخلليــج أو املصــب -دون تخطيــط دقيــق- ســلباً يف جــودة 
امليــاه والترســيب واحليــاة املائيــة للنظــم البيئيــة الســاحلية واملائيــة املجــاورة، فضــًا 

عــن املاحــة واالســتجمام.

طاقــــة من احمليطــــــــات. 3

كمــا هــو احلــال مــع املــوارد املتجــددة األخــرى، فــإن طاقــة احمليطــات كبيــرة. يُقدر 
أن املــوارد التقنيــة العامليــة التــي ميكــن اســتغالها باســتخدام التكنولوجيــا احلاليــة 
بنحو 20000 تيراواط ســاعة / ســنة لتيارات احمليطات، و45000 تيراواط / ســنة 
ــة للمحيطــات  ــل الطاقــة احلراري ــراواط / ســنة لتحوي لطاقــة األمــواج، و33000 تي

)OTEC(، و 20000 تيــراواط / ســنة لطاقــة تــدرج امللوحــة.
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بالطبــع، ســتقلل العوامــل االقتصاديــة والعوامــل األخــرى بشــكل كبيــر مــن اإلنتــاج 
احملتمــل، وســيكون إنتــاج الطاقــة الفعلــي يف املســتقبل أقــل.

ــة  ــات التقني ــن التحدي ــاك عــدد م ــورة، هن ــة املذك ــارات البيئي ــب االعتب ــى جان إل
لطاقــة احمليطــات الســتخدامها علــى نطــاق جتــاري:

üü.)جتنب التجاويف )تكوين الفقاعات

üü.منع تراكم النمو البحري

üü.)املوثوقية )ألن تكاليف الصيانة قد تكون مرتفعة

üü.املقاومة للتآكل

طاقة التيارات البحريةأ. 

التيــارات  عــن  التفصيليــة  واملعلومــات  احمليطــات،  يف  كبيــرة  تيــارات  يوجــد 
الســطحية عــن طريــق احمليــط متاحــة ]فقــط األطلســي والقطبــي يف هــذا الوقــت[. 
علــى ســبيل املثــال، ينقــل تيــار اخلليــج كميــة كبيــرة مــن املــاء الدافــئ باجتــاه شــمال 

ــا. ــط األطلســي وســاحل أوروب احملي

يبلــــــــغ عــرض قلــــــب تيــار اخلليـــــــج نحــــــــو 90 كــم ولــه ســرعات ذروة أكبــر مــن 
2 م / ث. تبلــغ كثافــة الطاقــة القابلــة لاســتخراج الثابتــة نســبّياً بالُقــْرب مــن ســطح 
تيــار اخلليــج، تيــار مضيــق فلوريــدا، نحــو 1 كيلــو واط / م2. مــع أن احلجــم والســرعة 
مناســبان ألنظمــة احلركــة املائيــة يف التيــار، فــإن تيــار احمليــط يجــب أن يكــون قريًبــا 

مــن الشــاطئ.
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ــة بنحــو 5000 غيغــاواط،  ــارات البحري قــدرت القــوة العامليــة اإلجماليــة يف التي
ــان  ــي والياب ــم االحتــاد األوروب ــو واط / م2. يهت ــى 15 كيل ــة تصــل إل ــة طاق ــع كثاف م

ــا. ــار احمليطــات ومتابعته ــق أنظمــة طاقــة تي والصــن بتطبي
طاقة أمواج البحرب. 

ميكــن أن تتولــد طاقــة مــن أمــواج البحــر؛ فعندمــا متــر الريــاح فــوق مســطحات 
ــة يف  ــة املخزن ــة الطاق ــن موجــات. كمي ــا لتكوي ــة مفتوحــة تتحــول بعــض طاقته مائي
األمــواج هــي الطاقــة الكامنــة )يف كتلــة املــاء املــزاح مــن متوســط مســتوى ســطح 
البحــر( والطاقــة احلركيــة )يف حركــة جزيئــات املــاء(، وتعتمــد علــى ســرعة الريــاح، 

ومــدة الوقــت، واملســافة التــي تهــب عليهــا الريــاح.
حتــى بعــد هــدوء الريــاح، تســتمر موجــات العاصفــة يف الســفر ملســافات طويلــة 
مــن نقطــة املنشــأ بأقــل قــدر مــن فقــدان الطاقة يف امليــاه العميقة. تســتخرج محوالت 
طاقــة األمــواج احلاليــة الطاقــة مــن البحــر وحتولهــا بكفــاءة طاقــة بنســبة 20 % إلــى 

شــكل أكثــر فائــدة مثــل ضغــط الســوائل أو احلركــة امليكانيكيــة.
 يجــب أن يســتحوذ نظــام طاقــة األمــواج الفعــال علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن 
طاقــة األمــواج. نتيجــة لذلــك، ســتكون األمــواج منخفضــة االرتفــاع يف املنطقــة خلــف 
النظــام. تتمتــع املواقــع البحريــة ذات امليــاه بعمــق 25-40 متــراً مبزيــد مــن الطاقــة 

ألن األمــواج لديهــا طاقــة أقــل مــع انخفــاض عمــق احمليــط نحــو الســاحل.
تصيــر اخلســائر كبيــرة عندمــا يصيــر العمــق أقــل مــن نصــف الطــول املوجــي، 
وعنــد عمــق 20 متــراً، تكــون طاقــة املوجــة نحــو ثلــث تلــك املوجــودة يف امليــاه العميقــة 
)العمــق أكبــر مــن نصــف طــول املوجــة(. يبلــغ طــول موجــات شــمال األطلســي الغربــي 
مــن أيرلنــدا نحــو 180 متــراً، وميكــن أن تصــل األطــوال املوجيــة قبالــة الســاحل 

الغربــي للواليــات املتحــدة إلــى 300 متــر.
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إن إمكانــات طاقــة األمــواج )لــكل متــر مــن مقدمــة املوجــة( للعالــم أكبــر بكثيــر مــن 
التيــارات احمليطيــة بســبب طــول اخلــط الســاحلي. تبلــغ إمكانــات الواليــات املتحــدة 
ــراواط ســاعة / ســنة  ــغ 2100 تي ــة لاســتخراج تبل ــاواط، مــع طاقــة قابل 240 غيغ

علــى أســاس متوســط كثافــة طاقــة املوجــة 10 كيلــوواط / متــر.

ــاً للمملكــة املتحــدة مبــا يتــراوح  ــاً واقتصادّي يُقــدر املــورد القابــل لاســترداد تقنّي
بــن 50 و90 تيــراواط ســاعة مــن الكهربــاء ســنوّياً أو 15-25 % مــن إجمالــي طلــب 
اململكــة املتحــدة يف عــام 2010. الســاحل الغربــي ألوروبــا وســواحل احمليــط الهــادئ 
يف أمريــكا اجلنوبيــة وجنــوب إفريقيــا وأســتراليا ونيوزيلنــدا نشــطة جــّداً. أي منطقــة 
ــواج.  ــن األم ــة م ــد طاق ــى تولي ــدرة عل ــا الق ــوواط / م لديه مبتوســط ســنوي 15 كيل
الحــظ أن هــذا احلــد ال يشــمل مناطــق مثــل البحــر األبيــض املتوســط والبحيــرات 

الكبــرى بأمريــكا الشــمالية.

متوسط طاقة األمواج )kW / m( للخطوط الساحلية حول العالم؛ القيم ملواقع املياه العميقة.
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ميكــن احلصــول علــى منــاخ املــورد أو األمــواج مــن البيانــات املســجلة، وتوفــر 
ــؤ بارتفاعــات  ــة وتســتخدم للتنب ــة احلالي ــات العاملي ــاً البيان ــة حالي ــار الصناعي األقم
املوجــة. بالنســبة ألنظمــة طاقــة األمــواج، مــن املهــم أيضــاً حتديــد التكــرار اإلحصائــي 
ــث  ــى مــدار عمــر النظــام حي ــا يف املوقــع عل ــي ميكــن توقعه ــة الت للموجــات املتطرف

يجــب تصميــم النظــام للبقــاء علــى قيــد احليــاة يف موجــات الــذروة.

مبجــرد حتديــد املســاحة العامــة ملوقــع مزرعــة األمــواج، هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 
ــن  ــال، م ــى ســبيل املث ــة، عل ــك املنطق ــع داخــل تل ــار أفضــل موق ــل الختي ــن التحلي م
خــال فحــص متوســط اجتــاه املوجــة والتنــوع وإمكانيــة التركيــز احمللــي للموجــات.

تتضمــن املهمــة األساســية األخــرى حســاب فتــرات الهــدوء التــي تتيــح وقتــاً 
كافيــاً للصيانــة والعمليــات األخــرى. ومــع ذلــك، كمــا لوحــظ، تتمتــع األمــواج الكبيــرة 
بالكثيــر مــن القــوة وميكــن أن تلحــق الضــرر بالنظــام أو تدمــره، لذلــك يجــب أن يأخــذ 

التصميــم والبنــاء هــذه املوجــات الكبيــرة يف االعتبــار.

آليــات التقــاط طاقــة األمــواج هــي نقطــة امتصــاص، وخــزان، ومخفــف، وعمــود 
واملشــاريع  األوليــة  النمــاذج  مــن  عــدد  هنــاك  أخــرى.  وآليــات  متذبــذب،  مائــي 

اإليضاحيــة لكــن القليــل مــن املشــاريع التجاريــة. 

جهــاز امتصــاص النقــاط لــه بُعــد صغيــر بالنســبة لطــول املوجــة. أمــا نظــام 
اخلــزان هــو املــكان الــذي جتبــر األمــواج فيــه علــى االرتفاعــات العاليــة عــن طريــق 
القنــوات أو املنحــدرات، ويجــري التقــاط امليــاه يف اخلــزان. ســتكون مواقــع التركيبــات 
ــر مــن األنظمــة  ــة محــدودة أكث ــاه املتذبذب ــات وأعمــدة املي ــة ألنظمــة اخلزان األرضي
البحريــة؛ ومــع ذلــك، فــإن املنشــآت األرضيــة أســهل يف البنــاء والصيانــة. منصــة 

ــة. ــة عائم ــارة عــن منصــة بحري Wave Dragon عب
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محــول طاقــة املوجــة بياميــس Pelamis، املخفــف، هــو مخفــف أســطواني نصــف 
مغمــور ومفصلــي مرتبــط مبفاصــل مفصليــة. تدفــع احلركــة التــي حتدثهــا املوجــة 
ــة  ــي تضــخ الســوائل عالي ــة، والت ــاش الهيدروليكي ــا يســمى بالكب ــذه الوصــات م له

الضغــط مــن خــال احملــركات الهيدروليكيــة عبــر مراكــم التنعيــم.

محول طاقة موجة بيالميس يف البحر.

تقــوم احملــركات الهيدروليكيــة بتشــغيل مولــد كهربائــي، ويجــري تغذيــة الطاقــة 
مــن جميــع الوصــات عبــر كابــل واحــد إلــى تقاطــع يف قــاع البحــر. ميكــن بعــد ذلــك 
ــل واحــد لقــاع البحــر. حتــوي  ــد مــن األجهــزة بالشــاطئ مــن خــال كاب ربــط العدي
آالت اإلنتــاج احلاليــة علــى أربــع وحــدات حتويــل للطاقــة: الطاقــة املقــدرة 750 

ــار. ــراً، وقطرهــا 4 أمت ــا 180 مت ــوواط، وطوله كيل
يُجمــع بــن جــدول الطاقــة ومنــاخ األمــواج إلعطــاء اســتجابة الطاقــة الكهربائيــة 
مبــرور الوقــت، ومــن هــذا املســتوى، متوســط مســتواها وتقلبهــا. اعتمــاداً علــى مــورد 

املوجــة، يكــون عامــل الســعة 40-25 %.
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يف عمــود املــاء املتذبــذب، عندمــا تدخــل املوجــة العموديــة، يــزداد ضغــط الهــواء 
داخــل العمــود، ومــع تراجــع املوجــة، ينخفــض ضغــط الهــواء. تــدور توربينــات ويلــز 
عمــود املــاء املتذبــذب يف االجتــاه نفســه بغــض النظــر عــن اجتــاه تدفــق الهــواء. حتــوي 
ــي،  ــرة إيل ــى األرض )LIMPET( يف جزي ــة عل ــة املركب ــة البحري وحــدة إرســال الطاق
يف اســكتلندا، علــى عمــود مائــي مائــل متذبــذب، بعــرض مدخــل يبلــغ 21 متــراً ويبلــغ 

متوســط عمــق امليــاه عنــد املدخــل 6 أمتــار.

رسم تخطيطي لنظام عمود املاء املتذبذب.

يحــوي النظــام )القــدرة املقــدرة لــه 500 كيلــوواط( علــى ثاثــة أعمــدة مائيــة 
داخــل أنابيــب خرســانية، 6 × 6 أمتــار، مائلــة عنــد 40 درجــة علــى األفــق، ممــا 
يعطــي مســاحة إجماليــة لســطح امليــاه 169 متــراً مربعــاً. توصــل األجــزاء العلويــة مــن 

األنابيــب بأنبــوب واحــد يحــوي علــى مولــد عمــود املــاء املتذبــذب.
يعد تصميم غرفة الهواء أمراً ُمهّماً لتحقيق أقصى قدر من حتويل طاقة األمواج 
الهواء.  التوربينات مع حجرة  بالهواء املضغوط، ويجب أن تتوافق  إلى طاقة تعمل 

جرى حتسن األداء ملتوسط شدة املوجة السنوية بن 15 و25 كيلوواط / متر.
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يف نظــام آخــر، تقــود األمــواج رفرفــاً مفصليــاً متصــًا بقــاع البحــر علــى عمــق 
ــاه ذات  ــل املي ــة لتوصي ــك املكابــس الهيدروليكي ــذي يدفــع بعــد ذل ــار، ال نحــو 10 أمت

ــة. ــة البري ــات الكهربائي ــى التوربين الضغــط العالــي عبــر خــط أنابيــب إل

طاقة احمليطات احلراريةج. 
 Ocean Thermal Energy Conversion إن حتويــل طاقــة احمليطــات احلراريــة
)OTEC( إلنتــاج الكهربــاء مياثــل عمــل األحــواض الشمســية نفســه، حيــث يقــود 

االختــاف احلــراري بــن امليــاه الســطحية وامليــاه العميقــة دورة رانكــن. لكــن يوجــد 
ــي  ــة الت ــة بالعناصــر الغذائي ــاه احمليطــات العميقــة غني اختــاف رئيســي واحــد: مي
ميكــن اســتخدامها يف تربيــة األحيــاء البحريــة. يف كا النظامــن، هنــاك إنتــاج للميــاه 

العذبــة.

االختالفات احلرارية للمحيطات يف العالم، من السطح حتى عمق 1000 متر.

يحتــاج نظــام OTEC إلــى اختــاف يف درجــة احلــرارة مبقــدار 20 درجــة مئويــة 
عــن املــاء البــارد يف حــدود 1000 متــر مــن الســطح، الــذي يحــدث يف مناطــق شاســعة 
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مــن العالــم. ميكــن أن تكــون األنظمــة علــى الشــاطئ أو بالُقــْرب منــه. األنــواع الثاثــة 
العامــة لعمليــات نظــام OTEC هــي الــدورة املغلقة والــدورة املفتوحة والدورة الهجينة.

يف نظــام الــدورة املغلقــة، تتســبب احلــرارة املنقولــة مــن ميــاه البحــر الســطحية 
الدافئــة يف حتــول ســائل العمــل إلــى بخــار، ويدفــع البخــار املتمــدد توربينــاً متصــًا 
مبولــد كهربائــي. ميــر مــاء البحــر البــارد مــن خــال مكثــف يحــوي علــى ســائل العمــل 
املتبخــر ويحــول البخــار مــرة أخــرى إلــى ســائل، ثــم يعــاد تدويــره مــن خــال النظــام.

يســتخدم نظــام الــدورة املفتوحــة امليــاه الســطحية الدافئــة نفســها كســائل عامــل. 
ــود البخــار  ــاه الســطحية. يق ــد درجــات حــرارة املي ــب عن ــراغ قري ــاء يف ف يتبخــر امل

املتمــدد توربينــاً منخفــض الضغــط متصــًا مبولــد كهربائــي.

يتكثــف البخــار بهيئــة ســائل، عبــارة عــن ميــاه عذبــة نقيــة تقريبــاً، لــدى التعــرض 
لدرجــات حــرارة بــاردة مــن ميــاه احمليطــات العميقــة. إذا كان املكثــف مينــع البخــار 
مــن االتصــال املباشــر مبيــاه البحــر، فيمكــن اســتخدام امليــاه للشــرب أو الــري أو 

تربيــة األحيــاء املائيــة.

ينتــج مكثــف االتصــال املباشــر مزيــداً مــن الكهربــاء، ولكــن يُخلــط البخــار مبيــاه 
البحــر البــاردة، ويجــري تصريــف اخلليــط يف احمليــط. تســتخدم األنظمــة الهجينــة 
أجــزاء مــن كل مــن أنظمــة الــدورة املفتوحــة واملغلقــة لتحســن إنتــاج الكهربــاء وامليــاه 

العذبــة.

خليــج  يف  كيلــوواط(   22(  OTEC ملشــروع  أولــي  منــوذج  أول  تركيــب  جــرى 
ماتانــزاس، كوبــا، يف عــام 1930. ثــم، يف اجلــزء األخيــر مــن القــرن العشــرين، ُركبــت 

أنظمــة جتريبيــة يف هــاواي واليابــان.
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ــى الشــاطئ بشــكل متقطــع بــن عامــي  ــدورة عل ــوح ال ــي مفت ــّغل نظــام جتريب ُش
1992 و1998 يف منشــأة Keahole Point، مختبــر الطاقــة الوطنــي، هــاواي. امليــاه 
الســطحية 26 درجــة مئويــة ودرجــة حــرارة امليــاه العميقــة 6 درجــات مئويــة )عمــق 

ــوواط. ــغ 250 كيل ــج النظــام قــوة قصــوى تبل ــراً(؛ أنت 823 مت

ــاه الســطحية )36.3 م3 / دقيقــة(  ــات الطاقــة لضــخ املي ــك، فــإن متطلب ومــع ذل
ــل  ــوواط. جــرى حتوي ــت نحــو 200 كيل ــاه البحــر كان ــة( ملي وعمــق )24.6 م3 / دقيق
جــزء صغيــر )10 %( مــن البخــار النــاجت إلــى مكثــف ســطحي إلنتــاج امليــاه العذبــة، 
نحــو 22 لتــر / دقيقــة. يف عــام 1981، عرضــت اليابــان مصنعــاً ذا دورة مغلقــة بقــوة 

ــاورو يف احمليــط الهــادئ. ــة ن ــوواط يف جمهوري 100 كيل

ــع  ــج املصن ــراً. أنت ــى عمــق 580 مت ــاع البحــر عل ــارد يف ق ــاء الب ــوب امل وضــع أنب
31.5 كيلــوواط مــن صــايف الطاقــة أثنــاء اختبــارات التشــغيل املســتمرة.

طاقة تدرج امللوحةد. 

تُشــتق طاقــة تــدرج امللوحــة مــن االختــاف يف تركيــز امللــح بــن ميــاه البحــر وميــاه 
األنهــار. هنــاك طريقتــان عمليتــان لهــذا همــا الغســيل الكهربــي العكســي والتناضــح 

املتأخــر بالضغــط. كاهمــا يعتمــد علــى التناضــح بأغشــية خاصــة باأليونــات.

منــوذج أولــي صغيــر )4 كيلــوواط( بــدأ العمــل يف عــام 2009 يف توفتــه Tofte، يف 
النرويــج. يســاوي الضغــط املتولــد عمــود مائــي طولــه 120 متــراً يســتخدم لتشــغيل 

التوربــن لتوليــد الكهربــاء.
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هـ . طاقات أخرى من املاء

تطبيــق آخــر لتدفــق امليــاه هــو مضخــات الكبــش Ram pumps، حيــث يســتخدم 
ضغــط املــاء فــوق قطــرة مــن بضعــة أمتــار لرفــع نســبة صغيــرة مــن تلــك امليــاه مــن 
خــال ارتفــاع أكبــر بكثيــر للميــاه للشــرب أو للــري. ُطــّورت مضخــات الكبــش منــذ 

ــاً. تشــغل مضخــة الكبــش كمــا يأتــي: أكثــر مــن 200 عــام وميكــن تصنيعهــا محلّي

 يتدفــق املــاء مــن تيــار إلــى أســفل أنبــوب القيــادة ويخــرج مــن صمــام . 1
الصــرف.

 مــع تســارع تدفــق امليــاه، يغلــق صمــام النفايــات إجبارّيــاً، ممــا يتســبب يف . 2
ارتفــاع الضغــط أو )املطرقــة املائيــة( حيــث تقــف حركــة امليــاه.

 يتســبب ارتفــاع الضغــط يف فتــح صمــام الفحــص، ممــا يســمح للمــاء . 3
عالــي الضغــط بدخــول غرفــة الهــواء وأنبــوب التوصيــل. يســاعد الهــواء 
املضغــوط املوجــود يف حجــرة الهــواء علــى تهدئــة ارتفاعــات الضغــط 

إلعطــاء تدفــق مســتمر عبــر أنبــوب التوصيــل.

 عندمــا ينحســر ارتفــاع الضغــط، يتســبب الهــواء املضغــوط يف حجــرة . 4
املفاجــئ لصمــام  اإلغــاق  يــؤدي  الفحــص.  إغــاق صمــام  الهــواء يف 
الفحــص إلــى تقليــل الضغــط يف أنبــوب القيــادة بحيــث يفتــح صمــام 
الهــدر، وتعــود املضخــة لبــدء الــدورة مــرة أخــرى. تعمــل معظــم مضخــات 

الكبــش مبعــدل 30-100 دورة يف الدقيقــة.
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رسم تخطيطي ملضخة الكبش.

طــورت مؤسســة التنميــة األصليــة البديلــة يف الفلبــن مضخــات كبــش متينــة، 
ــى اســتبدال منتظــم.  ــاج إل ــى األجــزاء املتحركــة التــي حتت ــاً عل ــة محلّي ــم الصيان وتت
ميكــن ملضخــات الكبــش اخلمــس ذات األحجــام املختلفــة أن توفــر مــا بــن 1500 
و72000 لتــر / يــوم حتــى ارتفــاع 200 متــر. ركبــت 98 مضخــة كبــش عــام 2007، 
ــر مــن  ــاه، وتخــدم أكث ــوم مــن املي ــر مكعــب / ي ــر مــن 900 مت حيــث كانــت توفــر أكث

ــرة مــن األراضــي. ــروي مســاحات كبي 15000 شــخص وت
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و. الطاقــــــــة النوويـــــة

علــى عكــس التفاعــات الكيميائيــة التــي تشــارك فيهــا إلكترونــات الــذرة فقــط، 
يف التفاعــات النوويــة، تكــون النــواة إمــا مقّســمة؛ األول يســمى االنشــطار واالندمــاج 
األخيــر. يف كلتــا العمليتــن، يجــري حتويــل كميــة صغيــرة مــن الكتلــة إلــى طاقــة بعــد 

 E = mc2 :العاقــة يف نظريــة النســبية ألينشــتاين

حيث إّن: E الطاقة، وm  الكتلة، وc سرعة الضوء.

ومن ثم، فإن حتويل كمية صغيرة من الكتلة يولد كمية هائلة من الطاقة. 

أحــد أكثــر النظائــر شــيوعاً واســتخداماً يف مجــال الطاقــة النوويــة هــو اليورانيــوم 
235U( 235( والبلوتونيوم املعالج 239 )239Pu(. تعتبر كريات ثاني أكسيد اليورانيوم 

اخلــزيف املضبــوط يف قضبــان معدنيــة وقــوداً ملعظــم املفاعــات النوويــة وجتّمــع معــاً 
لتشــكيل مجموعــة وقــود. حيــث ميكــن أن يصــل وزن مجموعــة الوقــود إلــى 680 كــغ، 
اعتمــاداً علــى طبيعــة املفاعــات، وتشــكل مجموعــات الوقــود التــي تبلــغ نحــو 100 

طــن مــن اليورانيــوم املجمعــة معــاً يف وعــاء فــوالذي ثقيــل قلــب املفاعــل النــووي. 

الوقــود  مجموعــة  لانشــطار يف  القابــل  اليورانيــوم  محتــوى  يصيــر  أن  بعــد 
ــى  ــان الوقــود املســتخدمة إل منخفضــاً جــّداً بحيــث ال يدعــم التفاعــل، تُرســل قضب
مصنــع إعــادة املعاجلــة حيــث يجــري اســترداد بعــض وحــدات 235U وإعــادة تدويرهــا 

ــدة. ــود جدي ــان وق يف قضب
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الدورة النووية. يستخرج اليورانيوم، وهو وقود مشع حملطات الطاقة النووية، وتخصيبه وحتويله إلى 
قضبان وقود. مبجرد استخدامها، يرسل قضبان الوقود من املفاعل إلى مصنع إعادة املعاجلة حيث 

يستعاد بعض اليورانيوم.

توفــر محطــات الطاقــة النوويــة 80 % مــن الكهربــاء يف فرنســا، و30 % يف اليابان، 
و 20 % يف الواليات املتحدة، حيث تعمل 104 محطات. باســتثناء التســرب الطفيف 
يف مصنــع ثــري مايــل آيانــد يف بنســلفانيا يف عــام 1979 واالنهيــار الكبيــر ملفاعــل 
نــووي يف تشــيرنوبيل )115 كــم شــمال كييــف، عاصمــة أوكرانيــا( يف عــام 1986، فــإن 

430 محطــة طاقــة يف العالــم تعمــل بأمــان.
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صــورة نصفيــة ُتظهــر منظــرًا داخلّيــًا لوعــاء الفــراغ األوروبيــة املشــتركة طــوروس Torus، مــع صــورة متراكبــة 
لبالزمــا فعليــة مأخــوذة بكاميــرا ضوئيــة مرئيــة. ميكــن رؤيــة احلــواف البــاردة للبالزمــا فقــط، ألن املركــز حــارٌّ 
جــّدًا لدرجــة أنــه يشــع فقــط يف اجلــزء فــوق البنفســجي مــن الطيــف. ويتوقــع أن يكــون هــذا اجلهــاز مصــدر 

طاقــة جديــدة ومســتقبلي ألوربــا كلهــا.

بســبب املخــاوف بشــأن تغيــر املنــاخ العاملــي، دخلــت الطاقــة النوويــة يف مناقشــات 
الســتكمال الطلــب املتزايــد علــى الطاقــة مــن البلــدان املتقدمــة، وكذلــك للصــن 
والهنــد )مثــًا، اقتــرح بنــاء مــا يصــل إلــى 45 محطــة للطاقــة النوويــة يف الواليــات 

املتحــدة مؤخــراً(.
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تشــمل املزايــا التــي روج لهــا أنصــار الطاقــة النوويــة حقيقــة أن الطاقــة النوويــة، 
علــى عكــس الفحــم والنفــط، ال تضيــف الكربــون إلــى الغــاف اجلــوي. يجــري تنظيــم 
محطــات توليــد الطاقــة هــذه وانبعاثاتهــا بشــكل صــارم. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك 
تطــورات يف التصميــم )مثــًا، اجليــل الثالــث املتقــدم( قيــد التنفيــذ حاليــاً، مــع العديد 

مــن التطــورات يف الســامة والكفــاءة.
يتضمــن ذلــك تصميمــاً أبســط وأكثــر متانــة، وتشــغيًا ســهًا، وتقليــل احتماليــة 
حــوادث االنصهــار األساســية، وتأثيــرات أقــل علــى البيئــة، وعمــر أطــول، ونفايــات 

أقــل للوقــود.
لكــن املخــاوف ال تــزال قائمــة. مــن بــن الدمــار الــذي خلفتــه املــواد املشــعة، حيــث 
إن االنفجــارات يف تشــيرنوبيل أدت إلــى نقــل مــواد مشــعة يف الغــاف اجلــوي أكثــر 

ممــا جــرى إطاقــه يف القصفــن الذريــن لهيروشــيما وناغازاكــي يف اليابــان.
ــة  ــاه واألراضــي الزراعي ــوث املي ــاة يف صحــة اإلنســان، وتل ميكــن أن تكــون املعان
ومــا يرتبــط بهــا مــن خســائر يف احملاصيــل، والتكاليــف التقديريــة التــي ينطــوي 

ــة جــّداً. ــل هــذه الكــوارث هائل ــف مــن مث ــا التخفي عليه
ــن  ــي ميك ــة، والت ــات النووي ــن النفاي ــص م ــة هــي التخل ــة الرئيســية الثاني القضي

ــواع:  ــة أن ــى أربع ــا إل تصنيفه
 الوقــود النــووي املســتهلك مــن املفاعــات النوويــة والنفايــات املشــعة عالية . 1

املســتوى مــن إعــادة معاجلــة الوقــود النووي املســتهلك.
 النفايــات عبــر اليورانيــوم )املعرفــة علــى أنهــا العناصــر املشــعة بأعــداد . 2

وأوزان ذريــة أكبــر مــن تلــك املوجــودة يف اليورانيــوم(.
 نفايات نشطة إشعاعية منخفضة املستوى.. 3
 مخلفات مطاحن اليورانيوم من تعدين وطحن خام اليورانيوم.. 4
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كل  السنة مقابل  200 طن يف  نحو  لليورانيوم  العاملي احلالي  االستخدام  يبلغ 
1000 ميغاواط من طاقة محطة الطاقة النووية. عندما مير 75 % من اليورانيوم 
نووّياً مستهلكاً.  235 باالنشطار أثناء تشغيل املفاعات النووية، فإنه يعتبر وقوداً 
ينتج الوقود املستهلك قدراً هائًا من احلرارة التي يجب أن تتبدد يف برك املياه. 
النفايات  من  طّناً   4667 املستهلك،  النووي  الوقود  من  طّناً   65333 حالياً،  يوجد 
املشعة السائلة عالية املستوى )HLW(، و50 طّناً من البلوتونيوم من النفايات املشعة 
السائلة عالية املستوى. )HLW(. يجري التخلص من النفايات يف جبل يوكا، نيفادا 
بناء  املخاوف، سيجري  ومع جدية هذه  املخاوف،  كل هذه  مع   .)US DOE 1999(

املزيد من املصانع هنا يف الواليات املتحدة وأماكن أخرى يف العالم.

جزء من البصريات التي تضخم طاقة أشعة الليزر وهي تشق طريقها نحو الغرفة املستهدفة يف منشأة 
اإلشعال الوطنية بالواليات املتحدة األمريكية. ويتوقع أن تكون أحد مصادر الطاقة املستقبلية.

وفقــاً لتوقعــات الطاقــة الدولية International Energy Outlook 2005، من املتوقع 
أن يــزداد توليــد الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام محطــات الطاقــة النوويــة يف جميــع 
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أنحــاء العالــم مــن 2560 بليــون كيلــوواط / ســاعة يف عــام 2002 إلــى 3032 بليــون 
كيلــوواط / ســاعة يف عــام 2015 و3270 بليــون كيلــوواط / ســاعة يف عــام 2025.

حتســنت التوقعــات للطاقــة النوويــة بشــكل عــامٍّ كثيــراً خــال الســنوات األخيــرة، 
وذلــك لعــدٍد مــن األســباب التــي تشــمل:

 ارتفاع أسعار الوقود األحفوري.. 1

ــق . 2 ــن املراف ــد م ــدرات يف العدي ــدالت اســتخدام الق ــاع مع ــغ عــن ارتف  أبل
النوويــة القائمــة.

 توقــع منــح معظــم املصانــع املوجــودة يف األســواق الناضجــة واالقتصــادات . 3
التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة متديــدات يف العمــر التشــغيلي.

 تطبيق بروتوكول كيوتو.. 4

 التوقــع القتصــاد الهيدروجــن واحلاجــة إلــى طاقــة كهربائيــة فعالــة مــن . 5
حيــث التكلفــة.

ومــع ذلــك، ال يــزال التنبــؤ باالجتــاه نحــو الطاقــة النوويــة صعبــاً جــّداً، بســبب قدر 
كبيــر مــن عــدم اليقــن الناشــئ عــن العوامل السياســية واالجتماعيــة -االقتصادية.
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مصــــادر الطاقـــة املتجـــددة والبديلـــة
جميــع أنــواع الوقــود األحفــوري غيــر قابلــة للتجديد، ومن ثم ســيجري اســتنفادها 
يف النهايــة. نظــراً ألنهــا تســتند إلــى مــوارد محــدودة وتوزيعاتهــا محليــة بشــكل كبيــر 

يف مناطــق معينــة مــن العالــم، ومــن ثــّم فإنهــا ســتصير باهظــة الثمــن.

عــاوة علــى ذلــك، يتطلــب توليــد الطاقــة مــن الوقــود األحفــوري االحتــراق، ومــن 
ــات وانبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري. مــن أجــل  ــة بامللوث ثــم اإلضــرار بالبيئ
احلفــاظ علــى مســتقبل العالــم ببيئــة نظيفــة ومــوارد طاقــة غيــر مســتنفدة، فــإن 

ــار الواضــح. الطاقــة املتجــددة هــي اخلي

تشــمل مصــادر الطاقــة املتجــددة: الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة 
احلراريــة األرضيــة والكتلــة احليويــة والهيدروجــن. تأتــي معظــم الطاقــة املتجــددة، 
باســتثناء الطاقــة احلراريــة األرضيــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن الشــمس.

معدالت استهالك الطاقة املتجددة يف الواليات املتحدة لوحدها عام 2004.
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ــاح  ــة والطاقــة الشمســية وطاقــة الري ــة األرضي ــد الطاقــة احلراري لقــد زاد تولي
واخلشــب والنفايــات يف جميــع أنحــاء العالــم مبعــدل ســنوي متوســط قــدره 6.8 % من 
1993 إلــى 2003. قــادت الواليــات املتحــدة العالــم بـــ 94 بليــون كيلــوواط / ســاعة، 
ــل  ــان بـــ 28 بليــون، وإســبانيا 16.3 بليــون، والبرازي ــا بـــ 31 بليــون، والياب تليهــا أملاني
16.2 بليــون. اســتحوذت هــذه الــدول اخلمــس علــى نحــو 60 % مــن توليــد الطاقــة 
احلراريــة األرضيــة، والطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، واألخشــاب، والنفايــات يف 

العالــم يف عــام 2003.
وقــد اســتخدم اإليثانــول مــن الــذرة بشــكل متزايــد كوقــود ملــزج البنزيــن. العامــة 
التجاريــة اجلديــدة هــي E85، التــي حتــوي علــى 85 % إيثانــول و 15 % بنزيــن. بــدأت 
العديــد مــن محطــات الوقــود يف الواليــات املتحــدة يف تخزيــن وقــود E85 بانتظــام، 
ويقــدم العديــد مــن صانعــي الســيارات خطوًطــاً متعــددة مــن الســيارات التــي ميكــن 

.E85 تشــغيلها إمــا علــى البنزيــن التقليــدي وإمــا
أدى التقليــل التدريجــي لـــ MTBE )ميثيــل ثاثــي - بيوتيــل إيثــر(، الــذي كان يومــاً 
ــى  ــة إل ــات األمريكي ــن الوالي ــد م ــر شــيوعاً، يف العدي ــج مؤكســج األكث ــود مزي ــا وق م

تســريع اســتخدام اإليثانــول كوقــود مزيــج مــن البنزيــن املؤكســج.
كمــا أدى الوعــي العــام باحلــرق النظيــف والهيدروجــن املوفــر للطاقــة إلــى زيــادة 
االهتمــام غيــر املســبوق بتكنولوجيــا الهيدروجــن وأبحــاث خايــا الوقــود وتطويرهــا. 

يتوقــع العديــد مــن اخلبــراء أن املســتقبل ســيكون القتصــاد الهيدروجــن.
التطــورات  مــن  طويلــة  قائمــة  إجنــاز  يجــب  الهيدروجــن،  اقتصــاد  لتحقيــق 
التكنولوجيــة، والتــي تشــمل تقنيــات التوليــد غيــر املكلفــة، والتوزيــع اآلمــن والتخزيــن، 
الداخلــي  االحتــراق  ومحــرك  الهيدروجــن،  لتــداول  والفعالــة  اآلمنــة  واملــواد 

إلــخ. الهيدروجــن، ومنــع اخلســارة،  وقــود  للهيدروجــن، وخايــا 
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البلديــة  الصلبــة  والنفايــات  احليويــة  الكتلــة  باســتخدام  الطاقــة  توليــد  يعــد 
)MSW( واعــداً أيضــاً يف املناطــق التــي تكــون فيهــا أماكــن دفــن النفايــات محــدودة 

ــاً. ــاالً وآمنــاً بيئّي جــّداً. جعلــت التطــورات التكنولوجيــة يف املجــاالت هــذا اخليــار فعَّ

إن طاقــات النظــم البيئيــة الطبيعيــة، التــي حتكمهــا قوانــن الديناميــكا احلراريــة 
والتــي يقودهــا التقــاط الطاقــة الشمســية مــن قبــل املصــادر األساســية، ونقــل تلــك 
الطاقــة إلــى املســتهلكن. تشــكل عــدد ال يحصــى مــن اآلالت -مــن فراشــي األســنان 
الكهربائيــة إلــى الطائــرات الضخمــة- العمــود الفقــري للحيــاة يف العصــر احلديــث 

والقــوة االقتصاديــة والعســكرية لــألمم.

انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري العامليــة، حســبما تشــير إليــه مخططــات اإلســهامات الوطنيــة املزمعــة، 
مقارنــًة بوجــود قواعــد دون سياســات حاكمــة، ويف ظــل السياســات احلاليــة، وســيناريوهات الدرجتــن املئويتــن. 
حيــث تبــن اخلطــوط البيضــاء متوســط كل نطــاق. ويبــن اخلــط األبيــض املتقطــع التقديــر املتوســط ملــا 
ســتحققه اإلســهامات الوطنيــة املزمعــة، إذا مــا جــرى اســتيفاء جميــع الشــروط. تربــط اخلطــوط البنيــة 

املتقطعــة بــن نقــاط البيانــات لــكل دراســة.
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ميكــن تصنيــف مــوارد الطاقــة علــى أنهــا وقــود غيــر متجــدد )أحفــوري( )مبــا يف 
ذلــك الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي والطاقــة النوويــة( ومصــادر الطاقــة املتجــددة 
)أو البديلــة(، مثــل الكتلــة احليويــة )حطــب الوقــود واملــواد النباتيــة واحليوانيــة 
األخــرى(، والطاقــة الشمســية )اخلايــا الكهروضوئيــة أو احلراريــة( والطاقــة املائيــة 
وطاقــة املــد واجلــزر وطاقــة الريــاح وطاقــة احمليطــات احلراريــة والطاقــة احلراريــة 

األرضيــة.

يجــري اســتخراج الطاقــة األوليــة )الطاقــة املوجــودة يف املــواد اخلــام( مــن مصادر 
ــة  ــاءة إجمالي ــات )بكف ــم حتــّول مــن خــال سلســلة مــن العملي ــل النفــط اخلــام ث مث
تبلــغ نحــو 30 %( إلــى أشــكال طاقــة مفيــدة تصــل إلــى ســكنية وجتاريــة وصناعيــة 

واملســتخدمن النهائيــن للنقــل.

لقد ارتفع إجمالي استهاك العالم من الطاقة األولية: البترول والغاز الطبيعي 
والطاقة  احليوية  والكتلة  والنووية  املائية  )الطاقة  الكهربائية  والطاقة  والفحم 
احلرارية األرضية والشمسية وطاقة الرياح( - نحو 945 % من 38.1 × 1018 جول يف 

عام 1900 إلى 400.3 × 1018 جول أو EJ ، )Exajoules( يف عام 2007.

نحــو 51 % مــن الطاقــة الكهربائيــة يف العالــم مــن الكتلــة احليويــة، والطاقــة 
احلراريــة األرضيــة، والطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، واحمليطــات )املــد واجلــزر( 
ــا )21.4  ــل أملاني ــي جــرى حســابها مــن ِقب ــاواط يف عــام 2005 الت ــة 116 غيغ البالغ
غيغــاواط(، والواليــات املتحــدة )20 غيغــاواط(، وإســبانيا )10.3 غيغــاواط(، الهنــد 
)5.3 غيغــاواط( واليابــان )2.5 غيغــاواط(. يف الواليــات املتحــدة، شــكلت الطاقــة 

ــة الطاقــة يف البــاد. ــي ميزاني املتجــددة 7 % فقــط مــن إجمال
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785 غيغاواط  لقد ارتفع إنتاج الطاقة املوّلدة من املصادر املتجددة -باستثناء الطاقة الكهرومائية- إلى 
بنهاية عام 2015، وذلك بعد زيادة قياسية قدرها 120 غيغاواط خالل العام، وحتتل الصن املركز األول بن 
دول العالم بال منازع، حيث تنتج أكثر من 25 % من الطاقة العاملية املوّلدة من مصادر متجددة غير مائية، 
وتأتي بعدها الواليات املتحدة وأملانيا، بينما تتفوق أملانيا على الصن والواليات املتحدة يف نصيب الفرد 
من تلك الطاقة. ومع احتساب الطاقة الكهرومائية، تسهم مصادر الطاقة املتجددة مبا نسبته 24 % من 

إجمالي إنتاج الطاقة العاملي.

ــل  ــة أخــرى، مث ــار إيجابي ــادة اســتخدام الطاقــة املتجــددة آث ميكــن أن يكــون لزي
زيــادة تنــوع الطاقــة واألمــن مــن خــال زيــادة اســتخدام إمــدادات الطاقــة احملليــة، 
وتوليــد الدخــل مــن االعتمــاد األقــل علــى اســتيراد الوقــود األحفــوري، وزيــادة فــرص 

العمــل يف تقنيــات الطاقــة املتجــددة.
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ومــع ذلــك، فــإن التكلفــة املنخفضــة للوقــود األحفــوري وعــدم تقييــم الفوائــد 
للوقــود  البيئيــة  التكاليــف  عــن  فضــًا  املتجــددة،  للطاقــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 
األحفــوري يف دورتــه الكاملــة )مــن االســتخراج إلــى التخلــص( ونقــص املعلومــات 
مــن ِقبــل املســتهلكن، وضــع حواجــز أو )عقبــات( يف الســوق أمــام التطــور الســريع 

والواســع النطــاق لتقنيــات الطاقــة املتجــددة.

توفــر الطاقــة املتجــددة، مثــل: )الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح( فوائــد بيئيــة فوريــة مــن خــالل جتنــب اآلثــار 
البيئيــة للوقــود األحفــوري، مثــل تغيــر املنــاخ العاملــي؛ والترســيب احلمضــي؛ وتلــوث الهــواء واملــاء والتربــة؛ 

وفقــدان وتدهــور النظــم البيئيــة؛ ومــا يرتبــط بهــا مــن آثــار ضــارة علــى الصحــة العامــة.
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أ. الطاقة الشمسية
الشمس عبارة عن كرة كبيرة من البازما تتكون أساساً من الهيدروجن )92 %( 
والهيليوم )8 %( وكميات صغيرة من الذرات أو العناصر األخرى. البازما هي املكان 
الذي يجري فيه فصل اإللكترونات عن النواة ألن درجة احلرارة عالية جّداً )الطاقة 

احلركية للنواة واإللكترونات كبيرة(.
مــن خــال عمليــة االندمــاج، تتحــول البروتونــات إلــى نــوى هيليــوم باإلضافــة إلــى 
ــغ عمــره التقديــري  إصــدار طاقــة. الشــمس هــي جنــم تسلســل رئيســي مســتقر يبل
4.5 × 109 ســنوات وستســتمر ملــدة 4 إلــى 5 × 109 ســنوات أخــرى قبــل بــدء املرحلــة 
التاليــة مــن التطــور، حــرق الهيليــوم. عنــد هــذه النقطــة، ستتوســع الشــمس وتصيــر 

أكبــر مــن مــدار األرض.
تتكــون النــوى مــن نيوكليونــات، والتــي تكــون يف شــكلن: البروتونــات )التــي لهــا 
ابــاً، لذلــك  شــحنة موجبــة( والنيوترونــات )بــدون شــحنة(. يعتبــر تفاعــل اجلاذبيــة جذَّ
يف مركــز الشــمس، تكــون البروتونــات قريبــة مبــا يكفــي مــن بعضهــا حلــدوث التفاعــل 
النــووي، مــع أن البروتونــات تتنافــر بســبب شــحنتها. يف حجــم النــوى )10-15 متــر(، 
يكــون التفاعــل النــووي أقــوى مــن تنافــر التفاعــل الكهرومغناطيســي )EM(. تتحــول 
ــات  ــة البروتون ــن كتل ــل م ــة نــواة الهليــوم أق ــوم، وألن كتل ــوى هيلي ــى ن ــات إل البروتون
ــى  ــة( يتحــول إل ــغ / ثاني ــة )نحــو 5 × 109 ك ــاف يف الكتل ــإن هــذا االخت ــة، ف األربع
طاقــة. ومــن ثــم تُنقــل هــذه الطاقــة إلــى ســطح الشــمس، حيــث ينطلــق اإلشــعاع 
الكهرومغناطيســي وبعــض اجلزيئــات )الريــاح الشمســية( إلــى الفضــاء. تشــع هــذه 
الكميــة الهائلــة مــن الطاقــة يف الفضــاء مــن ســطح الشــمس بقــوة 3.8 × 1023 كيلــو 
واط. تعتــرض األرض جــزءاً صغيــراً فقــط مــن طاقــة الشــمس؛ ومــع ذلــك، ال يــزال 

هــذا مقــداراً كبيــراً.
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ــا األرض  ــي اعترضته ــة الت ــغ الطاق ــن الغــاف اجلــوي، تبل ــوي م يف اجلــزء العل
1.73 × 1014 كيلــو واط، أي مــا يعــادل 1.35 كيلــو واط / متــر مربــع. تذكــر أن هــذا 

ــى الشــمس. الســطح عمــودي )90 درجــة( عل
وإذا كان الســطح بزاويــة مــع الشــمس، فــإن القــدر نفســه مــن الطاقــة ينتشــر علــى 
مســاحة أكبــر. علــى ســطح األرض يف يــوم صــاٍف، يكــون هــذا التشــوه الشمســي نحــو 
1.0 إلــى 1.2 كيلــو واط / متــر مربــع علــى ســطح متعامــد مــع الشــمس مــن 9 إلــى 15 

ســاعة، اعتمــاداً علــى كميــة الضبــاب يف الغــاف اجلــوي وعلــى االرتفــاع.

· تــــــوازن طاقــــــــة األرض	

إن تــوازن طاقــة األرض هــو يف األســاس صفــر، باســتثناء الكميــة الصغيــرة مــن 
الطاقــة احلراريــة األرضيــة الناجتــة عــن االضمحــال اإلشــعاعي. تشــع األرض 
ــة الكهرومغناطيســية املمتصــة  ــة الطاق ــل كمي ــة نفســها يف الفضــاء مث ــة الطاق كمي
مــن الشــمس. إذا كانــت الطاقــة يف مقابــل الطاقــة اخلارجــة غيــر متوازنــة، فســتزيد 
درجــة حــرارة األرض وستشــع املزيــد مــن الطاقــة يف الفضــاء لتتــوازن مــرة أخــرى.

ــت  ــت تعــرف أحدهمــا، فأن تتفاعــل الطاقــة أو الطاقــة الشمســية )تذكــر إذا كن
تعــرف اآلخــر يف أي فتــرة زمنيــة( مــع الغــاف اجلــوي لــألرض وســطحه الــذي يشــكل 
املــاء املكــون الرئيســي لــه. مــن اإلشــعاع الــوارد )100 وحــدة أو 100 %(، تعكــس 
الســحب )31 %( والســطح )3 %(، والباقي ميتصه الغاف اجلوي )19 %( والســطح 

.)% 47(

تكــون كميــة اإلشــعاع الكهرومغناطيســي املنبعثــة مــن الشــمس يف املقــام األول يف 
النطــاق املرئــي، ويجــري امتصاصهــا ثــم حتويلهــا بشــكل أساســي إلــى طاقــة حراريــة، 
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التــي لهــا درجــة حــرارة منخفضــة، نحــو 17 مئويــة، تشــع عنــد أطــوال موجيــة أطــول 
)الــذروة عنــد 1 × 10−5م(. هــذه الطاقــة املمتصــة تدفــع طقســنا مــن ناحيــة التبخــر 
ــواج  ــاح واألم ــة للري ــر الطاق ــن وتوف ــى القطب ــن خــط االســتواء إل ــل احلــرارة م ونق
والتيــارات يف احمليــط؛ يجــري امتصــاص بعضهــا وتخزينهــا يف النباتــات مــن خــال 

عمليــة التمثيــل الضوئــي.

ــص  ــة(، وميت ــى الفضــاء )ســماء صافي ــراء إل ــث بعــض األشــعة حتــت احلم تنبع
الباقــي يف الغــاف اجلــوي. مــن األشــعة حتــت احلمــراء املمتصــة يف الغــاف اجلــوي، 
يُعــاد إشــعاع بعضهــا إلــى الفضــاء، ويعــاد إشــعاع الباقي إلــى األرض. الليالي الصافية 
أبــرد مــن الليالــي امللبــدة بالغيــوم بســبب إشــعاع الليــل يف الفضــاء الــذي تبلــغ درجــة 

حرارتــه 3 كلفــن.

انتقال وامتصاص اإلشعاع الكهرومغناطيسي )مقدرة بوحدة الكيلوواط( ومصادر الطاقة األخرى.
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الغــاف اجلــوي شــفاف لألطــوال املوجيــة املرئيــة والراديويــة ولكنــه ميتــص 
اإلشــعاع بأطــوال موجيــة أخــرى. ميتــص األوزون املوجــود يف الغــاف اجلــوي العلــوي 

األشــعة فــوق البنفســجية.

لقــد صــار النــاس يف أســتراليا ونيوزيلنــدا وتييــرا ديــل فويغــو حاليــاً يتلقــون 
املزيــد مــن األشــعة فــوق البنفســجية عاليــة الطاقــة ألننــا كنــا ندمــر طبقــة األوزون يف 
القطبــن يف الغــاف اجلــوي العلــوي. وقــد يتذكــر البعــض منــا أن الصناعــة أكــدت 
ــاء  ــن الكيمي ــم تك ــاز يف الثاجــات بســبب االقتصــاد ول ــا اســتبدال الغ ــه ال ميكنن أن

ــاً. ــر األوزون مؤكــدة متام لتدمي

يشــير بعــض األشــخاص الذيــن يختلفــون مــع النتائــج التــي توصــل إليهــا العلمــاء 
إلــى هــذا علــى أنــه علــم غيــر مرغــوب فيــه. هــل ســيكون علــى األشــخاص يف 
الطائــرات األســرع مــن الصــوت يف أعالــي الغــاف اجلــوي أن يقلقــوا بشــأن اإلشــعاع 
اد الفضــاء يف الفضــاء القلــق بشــأن اإلشــعاع  الكهرومغناطيســي؟ هــل يتعــن علــى ُروَّ

الكهرومغناطيســي عالــي الطاقــة؟
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تصل املوجات املرئية والراديوية إلى السطح، بينما مُتتص اإلشعاعات األخرى يف الغالف اجلوي.
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· حصـــــــاد الطاقـــــة الشمســـــية	
ميكننا استخاص الطاقة الشمسية بطريقتن:

1. أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
ميكــن تســخير الطاقــة الشمســية بوســاطة أنظمــة حراريــة نشــطة أو ســلبية أو 
ــة يف اســتخدام  ــات اجلوهري ــا نوعــان مــن الصعوب ــة. ويوجــد هن أنظمــة كهروضوئي
الطاقــة الشمســية وهمــا كثافــة الطاقــة املنخفضــة )تركيــزات منخفضــة مــن اإلشــعاع 

الشمســي( عنــد خطــوط العــرض العاليــة وتنــوع املصــدر بســبب الســحب.
ميكــن تركيــز اإلشــعاع الشمســي املباشــر بوســاطة املرايــا أو العدســات، لكــن 
ال ميكــن تركيــز اإلشــعاع الشمســي املنتشــر. يشــير مصطلــح األنظمــة احلراريــة 
الشمســية الســلبية إلــى اســتغال الطاقــة الشمســية لتدفئــة وتبريــد املبانــي حســب 

التصميــم، وليــس باســتخدام مجمعــات الطاقــة الشمســية.

مجموعة من خاليا السيليكون الشمسية يف محطة نيليس للطاقة الشمسية املوجودة داخل قاعدة نيليس 
اجلوية يف مقاطعة كالرك، نيفادا، يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث يحوي املصنع على ما يقرب من 6000 
لوح شمسي وميكن تدويرها حول محور واحد لتتبع الشمس. تبلغ الطاقة القصوى للمحطة نحو 14 ميغاواط.
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تســتخدم األنظمــة احلراريــة الشمســية النشــطة مجمعــات الطاقــة الشمســية مــن 
ــد  ــة والتبري ــى الســطح للتدفئ ــي يجــري تثبيتهــا بشــكل عــامٍّ عل ــوع املســطح، والت الن
وإنتــاج املــاء الســاخن لاســتخدامات الســكنية والتجاريــة والصناعيــة. أمــا األنظمــة 
الكهروضوئيــة )PV( فهــي خايــا شمســية شــبه موصلــة يتحــّول فيهــا اإلشــعاع 

الشمســي الســاقط مباشــرة إلــى طاقــة كهربائيــة لإلضــاءة وألغــراض أخــرى.

 % 20 مبعدل  وينمو  ميغاواط   150 إلى  احلالي  السنوي  العاملي  اإلنتاج  وصل 
سنوّياً. األنظمة الكهروضوئية سهلة التركيب والصيانة وهي مناسبة بشكل خاصٍّ 

للمناطق البعيدة عن مصدر تقليدي للكهرباء.

زادت قــدرة إنتــاج الطاقــة لألنظمــة الكهروضوئيــة واســعة النطــاق يف جميــع 
أنحــاء العالــم مــن 15.3 ميغــاواط يف عــام 1995 إلــى 951.2 ميغــاواط يف عــام 
2007. مــع 47 % مــن حصــة العالــم مــن الطاقــة الشمســية، تتصــدر بهــا أملانيــا 
العالــم، تليهــا إســبانيا )28 %( والواليــات املتحــدة )15 %(. يف جميــع أنحــاء العالــم، 
زاد توليــد الطاقــة الشمســية يف عــام 2007 )489.2 ميغــاواط( بأكثــر مــن 2.6 مــرة 

عــن عــام 2006 )185.6 ميغــاواط(.

محطات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق وإنتاجها يف نهاية عام 2007.
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ــد  ــة. العدي ــة الشمســية احلالي ــة 81 % مــن حصــة الطاق ــا مجتمع ــك أوروب متتل
مــن املرافــق الرئيســية يف الواليــات املتحــدة تــدرس النمــوذج األملانــي. حاليــاً، تتمتــع 
التقنيــات الكهروضوئيــة مبتوســط كفــاءة حتويــل للطاقــة بنســبة 12-15 % مــع عــدم 

وجــود ســعة تخزيــن مدمجــة.

2. أنظمة الطاقة الشمسية احلرارية
يف الطاقــة احلراريــة الشمســية )اختصــار CSP - الطاقــة احلراريــة الشمســية 
املركــزة(، علــى عكــس اخلايــا الكهروضوئيــة، تقــوم طاقــة الشــمس بتســخن املــاء أو 
الســوائل األخــرى لتوليــد البخــار، الــذي يســتخدم بــدوره لتشــغيل التوربينــات. بلغــت 
الطاقــة التراكميــة الناجتــة عــن الطاقــة الشمســية املركــزة يف عــام 2007 يف جميــع 
ــم 457 ميغــاواط، بعــد أن كانــت 1 ميغــاواط فقــط يف عــام 1980. ويف  أنحــاء العال
عــام 2012، مــن املتوقــع أن ترتفــع الســعة إلــى 6400 ميغــاواط. الواليــات املتحــدة 

وإســبانيا همــا الرائدتــان يف تطويــر الطاقــة الشمســية املركــزة.

سعة الطاقة احلرارية الشمسية املركبة التراكمية العاملية بن عامي 2007-1980.
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 Fuentes de الذي يقع يف فوينتس دي أندلسيا ،Gemasolar صورة ملرفق الطاقة الشمسية جيماسوالر
Andaluc´ıa بإسبانيا. لديها 2650 هيليوستات، والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية العاكسة 304350 م2 وتنتج 

طاقة كهربائية 20 ميغاواط. يتيح تضمن نظام تخزين حرارة امللح املصهور توليد كهربائي مستقل ملدة تصل 
إلى 15 ساعة دون أي إشعاع شمسي.

ب. طاقـــــــــــة الريــــــاح
للطاقــة لضــخ امليــاه  رئيســّياً  قبــل الثــورة الصناعيــة، كانــت الريــاح مصــدراً 
وطحــن احلبــوب والنقــل ملســافات طويلــة )الســفن الشــراعية(. مــع أن ذروة اســتخدام 
طواحــن الهــواء الزراعيــة يف الواليــات املتحــدة كانــت يف ثاثينيــات وأربعينيــات 
القــرن العشــرين، عندمــا كان هنــاك أكثــر مــن 6 مايــن، ال تــزال طواحــن الهــواء 

ــم ــات املتحــدة وحــول العال ــع وتســتخدم يف الوالي هــذه تُصن

تتشــابه مزايــا وعيــوب طاقــة الريــاح مــع معظم مصــادر الطاقة املتجــددة األخرى: 
فهــي متجــددة )غيــر مســتنفدة( ومنتشــرة يف كل مــكان )تقــع يف العديــد مــن مناطــق 

العالــم( وال تتطلــب املــاء لتوليــد الكهربــاء.
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العيــوب هــي أنهــا متغيــرة ومنخفضــة الكثافــة، التــي تترجــم بعد ذلك إلــى تكاليف 
، تكــون املناطــق العاصفــة بعيــدة عــن مراكــز التحميــل، ممــا  أوليــة عاليــة. بشــكل عــامٍّ

يعنــي أن النقــل ميثــل مشــكلة للتركيــب علــى نطــاق واســع ملــزارع الريــاح.
يُعــزى النمــو الســريع لطاقــة الريــاح إلــى مــزارع الريــاح التــي جــرى تركيبهــا بنهايــة 
عــام 2009 حيــث بلغــت اســتطاعتها 158500 ميغــاواط؛ باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك 
نحــو 1000 ميغــاواط مــن التطبيقــات األخــرى. ســيكون هنــاك تداخــل بــن توربينــات 
الريــاح الكبيــرة والصغيــرة )100 كيلــوواط( يف التطبيقــات املتنوعــة للريــاح املوزعــة 
واملجتمعيــة والريــاح والديــزل والطاقــة القرويــة )األنظمــة الهجينــة بشــكل أساســي(.

والشــركات  املنــازل  بشــبكات  واملتصلــة  املســتقلة  لألنظمــة  الريــاح  توربينــات 
الصغيــرة، واالتصــاالت الســلكية والاســلكية، وضــخ امليــاه هــي يف األســاس توربينات 
ــات أفضــل  ــع بيان ــة، م ــا والســعة تقديري ــي جــرى تركيبه ــام الت ــرة. األرق ــاح صغي ري

ــات األخــرى. ــر صرامــة للتطبيق ــرات أكث ــاح وتقدي ــزارع الري مل
اعتبــاراً مــن عــام 2009، قامــت أكثــر مــن 70 دولــة بتركيــب توربينــات طاقــة 
الريــاح حيــث إن معظــم البلــدان تســعى إلــى مصــادر طاقــة متجــددة ولديهــا طاقــة 
الريــاح كجــزء مــن تخطيطهــا الوطنــي. لذلــك، لــدى البلــدان خرائــط ملــوارد الريــاح، 
ــي تشــمل أيضــاً  ــا، الت ــاح لديه ــات طاقــة الري ــد إمكان والبعــض اآلخــر بصــدد حتدي

ــة. املناطــق البحري
خــال الثاثينيــات مــن القــرن املاضــي، ركبت أنظمة ريــاح صغيرة )100 واط إلى 
1 كيلــوواط( مــع بطاريــات يف املناطــق الريفيــة؛ ومــع ذلــك، اســتبدلت بهــذه الوحــدات 
ــة. وبعــد  ــة الريفي ــة مــن خــال التعاونيــات الكهربائي الطاقــة مــن الشــبكة الكهربائي
أزمــة النفــط األولــى يف عــام 1973، جتــدد االهتمــام بأنظمــة بهــذا احلجــم، مــع بيــع 

وحــدات مجــددة وتصنيــع وحــدات جديــدة.
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أيضــاً اســتجابًة ألزمــة النفــط، اهتمــت احلكومــات واملرافــق بتطويــر توربينــات 
الريــاح الكبيــرة كمحطــات لتوليــد الطاقــة للشــبكة. بعــد ذلــك، بــدءاً مــن الثمانينيــات، 
يف  الريــاح  مــزارع  وســوق  الدمنــارك  يف  املوزعــة  بالريــاح  مدفوعــاً  الســوق  كان 

ــوم. ــرة الي ــاح الكبي ــة الري ــى صناعــة طاق ــا، ممــا أدى إل كاليفورني

مزارع الريـــــــــاح. 1
بــدأ تطويــر مــزارع الريــاح يف أوائــل الثمانينيــات يف واليــة كاليفورنيــا مــع تركيــب 
توربينــات الريــاح التــي تتــراوح بــن 20 و 100 كيلــوواط حيــث كانــت تلــك هــي 

األحجــام الوحيــدة املتاحــة يف الســوق التجــاري.

تقع مزرعة الرياح البحرية مصفوفة لندن London Array على ُبْعد 20 كم قبالة ساحل كينت يف 
اململكة املتحدة. حتوي على 175 توربن وتولد 630 ميغاواط من الطاقة. إنها أكبر مزرعة رياح يف أوروبا.



مستقبل الطاقة يف عاملنا

112 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

واحلوافــز  القوانــن  بســبب  كاليفورنيــا  يف  الريــاح  ملــزارع  التطــور  هــذا  كان 
الفيدراليــة األمريكيــة )1980-1985( وبســبب التكاليــف التــي مت جتنبهــا للطاقــة 
التــي حددتهــا جلنــة املرافــق العامــة يف كاليفورنيــا للكهربــاء املولــدة مــن مــزارع الريــاح 

تلــك.

مــع اســتمرار ســوق مــزارع الريــاح يف العالــم، كان هنــاك تقــدم مطــرد نحــو 
توربينــات الريــاح األكبــر حجمــاً بســبب وفــورات احلجــم؛ اليــوم، هنــاك وحــدات 

جتاريــة متعــددة ميغــاواط.

منــذ ذلــك احلــن، دعمــت دول أخــرى طاقــة الريــاح، ومــع نهايــة عــام 2009، 
جــرى تركيــب 158.5 غيغــاواط مــن نحــو 141000 توربــن ريــاح. تولــد توربينــات 

الريــاح هــذه نحــو 4 × 108 ميغــاواط يف الســاعة ســنوّياً.

قــادت الدمنــارك تركيــب توربينــات الريــاح يف أوروبــا يف األيــام األولــى، واســتحوذ 
ــم قامــت دول  ــرة مــن الســوق العامليــة يف الثمانينيــات. ث ــى حصــة كبي مصنعوهــا عل
أوروبيــة أخــرى بتركيــب أعــداد كبيــرة مــن توربينــات الريــاح، وصــارت أملانيــا رائــدة 

العالــم.
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تركيب طاقة الرياح يف العالم، عام 2009، يف املقام األول مزارع الرياح.

باإلضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك دمــج للمصنعــن، حيــث صــارت كل مــن أملانيــا 
وإســبانيا من الاعبن الرئيســين. يف 2007-2008، انتقلت منشــآت مزارع الرياح 

الرئيســية إلــى الواليــات املتحــدة، مــع تركيــب عــدد كبيــر أيضــاً يف الصــن.

حتتــل الصــن حاليــاً املرتبــة الثانيــة يف العالــم وتتوقــع أن تســتمر يف تركيب أعداد 
ــادة  ــة بســبب الزي ــاح يف الســنوات املقبل ــاح يف مــزارع الري ــات الري ــرة مــن توربين كبي
ــاء؛ ســتعمل مــزارع الريــاح أيضــاً علــى تقليــل عــدد  الكبيــرة يف الطلــب علــى الكهرب
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محطــات الفحــم اجلديــدة بســبب احلاجــة إلــى املزيــد مــن الطاقــة غيــر األحفوريــة 
يف اســتهاك الطاقــة الرئيســي لتغيــر املنــاخ.

مــع أن الواليــات املتحــدة تتصــدر عــدداً مــن توربينــات الريــاح املركبــة والكهربــاء 
املولــدة بوســاطة الريــاح )7.3×107 ميغــاواط يف الســاعة يف عــام 2009(، شــكلت 

طاقــة الريــاح 1.3 % فقــط مــن إجمالــي الكهربــاء املولــدة.

تركيب طاقة الرياح التراكمية حسب الدولة يف نهاية العام، وبخاصة مزارع الرياح.
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ومــع ذلــك، شــكلت طاقــة الريــاح 35 % مــن قــدرة توليــد الطاقــة الكهربائيــة 
اجلديــدة يف الواليــات املتحــدة يف عــام 2009. وحتصــل دول أخــرى علــى حصــة أكبــر 
مــن طلبهــا علــى الكهربــاء مــن الريــاح، والدمنــارك هــي الرائــدة حيــث إن 21 % مــن 

طاقتهــا الكهربائيــة تأتــي مــن طاقــة الريــاح.
أيضــاً، ُرّكــب 2056 ميغــاواط )يف نهايــة عــام 2009( يف 38 مزرعــة ريــاح بحريــة 
يف أوروبــا بســبب ارتفــاع تكلفــة األراضــي يف أوروبــا. تتوفــر معلومــات عــن االجتاهات 
واإلحصــاءات الرئيســية األوروبيــة مــن الرابطــة األوروبيــة لطاقــة الريــاح واملجلــس 

العاملــي لطاقــة الريــاح.
ــاواط أخــرى يف اخلــارج يف عــام 2010. ويف  ــب 1000 ميغ ــا تركي ــت أوروب توقع
الصــن، جــرى االنتهــاء مــن أول مزرعــة ريــاح بحريــة بقــدرة 100 ميغــاواط يف عــام 
2010، باإلضافــة إلــى 600 ميغــاواط يف اخلــارج و400 ميغــاواط مــن مشــاريع 

ــة قيــد اإلنشــاء. ــة املدي ــاح األرضي ــاز طاقــة الري امتي
لقــد ركبــت ثاثــن غيغــاواط مــن مــزارع الريــاح البحريــة يف عــام 2020. ويجــري 
التخطيــط ملــزارع الريــاح البحريــة يف أجــزاء أخــرى مــن العالــم )علــى ســبيل املثــال، 
ــج تكســاس، ويف  ــة ســاحل خلي ــة الســاحل الشــرقي، قبال ــات املتحــدة قبال يف الوالي

البحيــرات العظمــى(.
استثمار طاقة الرياح. 2

يف العديــد مــن املواقــع يف جميــع أنحــاء العالــم، يتجــاوز متوســط ســرعة الريــاح 
ــال. توربينــات  عتبــة 7 متــر يف الثانيــة الازمــة لتشــغيل توربينــات الريــاح بشــكل فعَّ
الريــاح اخلاصــة بتوفيــر الكهربــاء هــي تكنولوجيــا الطاقــة األســرع منــّواً يف العالــم. 
يحقــق مخرجــات أعلــى مــع توربينــات أكبــر مثبتــة علــى أبــراج أطــول ألن ســرعة 

الريــاح تزيــد عمومــاً مــع االرتفــاع.
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بلــغ إجمالــي طاقــة الريــاح العامليــة يف عــام 2007 93.8 غيغــاواط، ممــا أدى 
إلــى توليــد 200 تيــراواط يف الســاعة 1 )1.3 % مــن االســتهاك العاملــي للكهربــاء( 
وموزعــة علــى النحــو التالــي: أوروبــا: 61 %؛ أمريــكا الشــمالية )مبــا يف ذلــك كنــدا 
واملكســيك(: 20 %؛ آســيا: 17 %؛ أمريــكا اجلنوبيــة والوســطى: 0.6 %؛ أســتراليا 

واحمليــط الهــادئ: 1.2؛ والشــرق األوســط وأفريقيــا: 0.4 %.

تُســتخدم طاقــة الريــاح يف أكثــر مــن 70 دولــة، تتصدرهــا الواليــات املتحــدة 
وإســبانيا والصــن؛ جــرى إضافــة 19.7 غيغــاواط يف عــام 2007. ميكــن لطاقــة 
الريــاح أن حتقــق كهربــة الريــف للمنــازل والقــرى والصناعــات الصغيــرة بتكلفــة 

رخيصــة وبســرعة دون توســيع شــبكة املرافــق.

توظــف صناعــة طاقــة الريــاح 350 ألــف شــخص يف جميــع أنحــاء العالــم حســب 
الرابطــة العامليــة لطاقــة الريــاح )WWEA(. وقــد زادت الرابطــة العامليــة لطاقــة 
الريــاح مــن تنبؤاتهــا لعــام 2010 وتوقعــت أن يركــب 170.000 ميغــاواط نهايــة عــام 
2010. ارتفــع معــدل منــو طاقــة الريــاح يف املتوســط الســنوي بأكثــر مــن 27 % بــن 

عامــي 2000 و2007.

منــت طاقــة الريــاح يف تركيــا بنســبة 220 % يف عــام 2007، والصــن بنســبة 
127.5 %، وجمهوريــة التشــيك بنســبة 105 %، وبولنــدا ونيوزيلنــدا بأكثــر مــن 80 %. 

يف الواليــات املتحــدة، أظهــرت طاقــة الريــاح زيــادة غيــر مســبوقة ومرحــب بهــا تنتــج 
مــا يزيــد علــى 18 غيغــاواط مــن الطاقــة.

للعديــد مــن املــوارد املتجــددة، لذلــك يجــب  ال ميكــن تخزيــن الطاقــة كثيــراً 
اســتخدامها عندمــا تلتقــط، مثــًا، مــن اخلايــا الكهروضوئيــة أو توربينــات الريــاح. 
وهــذا يعنــي أن الطاقــة التــي جُتمــع يف مناطــق ال تســتهلك أو تســتهلك القليــل، مثــل: 
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)األراضــي املفتوحــة ومناطــق الريــاح الشــديدة والصحــاري( يجــب نقلهــا إلــى مناطــق 
ذات اســتهاك مرتفــع، مثــل املناطــق الصناعيــة أو احلضريــة.

يتطلــب ذلــك شــبكة نقــل طاقــة بحيــث ميكــن نقــل الطاقــة مــن منطقــة إلــى 
أخــرى. ســتكون مثــل هــذه الشــبكة الوطنيــة باهظــة الثمــن وسيســتغرق بناؤهــا وقتــاً. 
ــة املرافــق  ــو 2008، عندمــا وافقــت جلن ــدة يف 17 يولي اتخــذت تكســاس خطــوة رائ
العامــة يف تكســاس علــى خطــة بقيمــة 4.9 بليــون دوالر لبنــاء خطــوط نقــل ســتنقل 
الكهربــاء املولــدة مــن الريــاح يف غــرب تكســاس إلــى املناطــق احلضريــة يف شــرق 

ــل داالس. تكســاس مث

تشــمل االهتمامات البيئية الرئيســية احمليطة باســتخدام طاقة الرياح التأثيرات 
احملليــة مثــل اآلثــار الضــارة علــى الطيــور، وزيــادة مســتويات الضوضــاء، واجلماليــات 

البصريــة ملــزارع الريــاح، وتعطيل اإلرســال الاســلكي.

ج.  طاقة من النباتات )الطاقة احليوية(

يعتبــر حتويــل الطاقــة الشمســية مــن خــال العمليــة األساســية لعمليــة التمثيــل 
الضوئــي هــو األســاس جلميــع أشــكال احليــاة تقريبــاً. لقــد عثــر علــى احليــاة التــي ال 
تعتمــد علــى التمثيــل الضوئــي يف فتحــات يف أعمــاق احمليطــات، وهــو اكتشــاف علمــي 

. ومــع ذلــك، فإنــه ليــس لــه أهميــة كبيــرة إلنتــاج واســتهاك الطاقــة احليويــة. ُمهــمٌّ

بالطبــع، يعتمــد البشــر أيضــاً علــى الكتلــة احليويــة للغــذاء واألليــاف والطاقــة. 
ــة،  مــن ناحيــة كتلــة األرض، فــإن الطبقــة الرقيقــة مــن الكتلــة احليويــة غيــر ُمهمَّ

ــة يف تنظيــم الغــاف اجلــوي ودرجــة حــرارة األرض. ولكنهــا ُمهمَّ
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يوجــد ثاثــة جوانــب للكتلــة احليويــة: الكتلــة احليويــة الكليــة )وهــي يف األســاس 
حالــة مســتقرة؛ والنمــو، والتخزيــن، واالضمحــال(، الغــذاء واألليــاف، والطاقــة 
، نحــو 30 % مــن الطاقــة األوليــة يف العالم هــي الطاقة احليوية،  احليويــة. بشــكل عــامٍّ

ويف بعــض البلــدان الناميــة، ميكــن أن تكــون 90-70 %.

حتى يف البلدان املتقدمة، ميكن أن تصل مساهمة الطاقة احليوية إلى 20 % 
بسبب صناعة الغابات الكبيرة، ويف بعض البلدان املتقدمة، تتزايد مساهمة الطاقة 
احليوية. من الصعب تقدير النسبة املئوية للكتلة احليوية لألغذية واأللياف والطاقة 
احليوية يف العالم، كما هو احلال يف العالم النامي، حيث تزرع األطعمة واأللياف 

ومصادر الطاقة احليوية ويجري تداولها محلّياً.

تُستخدم األقمار الصناعية لتقدير إنتاج الكتلة احليوية العاملية لألرض )54 %( 
واحمليطات )46 %(، مما يعني أن إنتاج األرض )باستثناء املناطق ذات الغطاء اجلليدي 
الدائم( يبلغ نحو 430 غراماً من الكربون / )متر مربع / سنة(، وألجل احمليطات، 
األرقام  هذه  مقارنة  ميكن  سنة(.   / مربع  )متر   / الكربون  من  غراماً   140 نحو 
مبتوسط اإلنتاج لكل منطقة ملختلف مصادر الكتلة احليوية: الغابات )االستوائية، 

درجة احلرارة(، احملاصيل املزروعة، والطحالب الدقيقة.

ــة، وإنتاج الكربون بســبب النشــاط البشــري  تعتبــر دورة الكربــون علــى األرض ُمهمَّ
نحــو 9 × 109 طــن متــري / ســنة، مــع احتــراق الوقــود األحفــوري مبعــدل 7 × 109 

وإزالــة الغابــات عنــد 2 × 109 طــن متــري / ســنة.

يبلــغ إجمالــي بالوعــة الكربــون نحــو 5 × 109 طــن متــري / ســنة بســبب التمثيــل 
الضوئــي والتربــة )30 %(، واحمليطــات )25 %(، والرواســب والصخــور )>1 %(، ممــا 

يتــرك الفــرق 4 × 109 طــن متــري / ســنة يف الغــاف اجلــوي.
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لذلــك، يؤثــر البشــر يف دورة الكربــون، ومبــا أنــه ال توجــد زيــادة كافيــة يف أحــواض 
الكربــون للكتلــة احليويــة واحمليطــات، فهنــاك زيــادة يف ثانــي أكســيد الكربــون، أحــد 
غــازات الدفيئــة، يف الغــاف اجلــوي. الســؤال هــو إلــى أي مســتوى ســينتج عــن ثانــي 

أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي تأثيــرات مناخيــة خطيــرة.

مــا هــو منــاخ األرض يف العصــور اجليولوجيــة املاضيــة أثنــاء وجــود تركيــزات 
عاليــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي؟ يف الواقــع يتوجــب علــى 
اجليولوجيــن أن يكونــوا قادريــن علــى حتديــد املنــاخ العــام املقبــل ودرجــات احلــرارة 

ومســتويات ســطح البحــر.

لذلــك، فــإن التمثيــل الضوئــي يحــول يف املقــام األول ثانــي أكســيد الكربــون واملــاء 
إلــى كتلــة حيويــة. ســيختلف محتــوى الكربــون بالنســبة للكتلــة احليويــة والفحــم 

)الفــرق الكبيــر بــن اللجنيــت واجلفــت( وحتــى الغــاز الطبيعــي والنفــط.

بســبب محتــوى الكربــون األصغــر لــكل طاقــة، فــإن احتــراق الغــاز الطبيعــي أفضل 
مــن الفحــم ألن هنــاك انبعاثــات أقــل لثانــي أكســيد الكربــون. بالطبع، ســيكون محتوى 
الرطوبــة أعلــى بالنســبة للكتلــة احليويــة، لذلــك يســتخدم التجفيــف أو طرائــق أخــرى 

لتقليــل الرطوبــة. ومــع ذلــك، فــإن محتــوى الرطوبــة يف اخلــث مرتفــع إلــى حــد مــا.

يف املاضــي، كانــت الكتلــة احليويــة، وبشــكل أساســي مــن اخلشــب، املصــدر 
ــة نحــو 30 % مــن  ــة احليوي ــر الطاق ــوم توف ــى الي ــم، وحت ــة يف العال الرئيســي للطاق
اســتهاك الطاقــة للعالــم. يعتمــد نحــو 2.6 بليــون شــخص علــى حطــب الوقــود 

والفحــم والــروث يف الطهــي والتدفئــة.

زاد اســتهاك حطــب الوقــود بنســبة 250 % منــذ عــام 1960، أســرع مــن النمــو 
الســكاني يف بعــض البلــدان. علــى ســبيل املثــال، يف بعــض البلــدان يف إفريقيــا وآســيا، 

يوفــر اخلشــب والفحــم النباتــي 50 % إلــى أكثــر مــن 90 % مــن الطاقــة.
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يــؤدي جمــع حطــب الوقــود لاســتخدام املباشــر ولزيادة اســتهاك الفحــم النباتي 
إلــى إزالــة الغابــات وتدهــور األرض ويف بعــض املناطــق يــؤدي إلــى تفاقــم مشــكات 
ــال يف  ــود هــو عمــل النســاء واألطف ــا أن جمــع حطــب الوق ــاف والتصحــر. كم اجلف

املقــام األول.

ــا، متشــي النســاء يف املتوســط  ــال، يف منطقــة الســاحل بأفريقي ــى ســبيل املث عل
20 كــم )12 ميــل( يف اليــوم جلمــع احلطــب، ويف املــدن، تنفــق العائــات ثلــث دخلهــا 
علــى اخلشــب أو الفحــم. ومــع ذلــك، فــإن إنتــاج 1 كــغ مــن الفحــم يتطلــب 10 كــغ مــن 
اخلشــب. يعتبــر روث األبقــار واجلامــوس واليــاك وحتــى اجلمــال املصــدر الرئيســي 
اآلخــر للطاقــة للتدفئــة والطهــي يف املناطــق الريفيــة. يف بعــض احلــاالت، ميكــن 

خلــط الــروث الطــازج مــع القــش واملــاء، ثــم تســويته إلــى أقــراص، وجتفيفــه.

متثــل احلرائــق املفتوحــة يف األماكــن الضيقــة مشــكلة صحيــة كبيــرة، لــذا فــإن 
الــة تنقــذ األرواح والطاقــة؛ ومــع ذلــك، فــإن املشــكلة بالنســبة للعديــد مــن  املواقــد الفعَّ

الفقــراء هــي تكلفــة املواقــد.

ــة  ــرون يف الطاق ــم يفك ــإن معظمه ــة املتجــددة، ف ــاس يف الطاق ــر الن ــا يفك عندم
الشمســية )الكهروضوئيــة( وطاقــة الريــاح وال يدركــون أن الطاقــة احليويــة هــي 

مكــون رئيســي للطاقــة املتجــددة، حتــى يف البلــدان الصناعيــة.

ــة يف الطاقــة املتجــددة 70 %  ــغ نســبة الطاقــة احليوي ــي، تبل يف االحتــاد األوروب
)بيانــات 2007(، ويف الواليــات املتحــدة تبلــغ 53 %، أي نحــو 4 % مــن إجمالــي 
اســتهاك الطاقــة. يف الواليــات املتحــدة، نســبة 53 % الناجتــة عــن الكتلــة احليويــة 
ناجتــة عــن اخلشــب والوقــود احليــوي والنفايــات الصلبــة والســائلة. يف الواليــات 
املتحــدة، مــورد الكتلــة احليويــة كبيــر؛ ومــع ذلــك، هنــاك قيــود مــن حيــث حتويــل 

ــة. ــة حيوي ــى طاق ــة إل ــة احلالي ــل الزراعي احملاصي
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ــل،  ــد شــركة Texas Panhandle منتجــاً رئيســّياً للمحاصي ــال، تع ــى ســبيل املث عل
ولكــن بســبب صناعــة تغذيــة احليوانــات احملصــورة الكبيــرة )حقــول العلــف(، تســتورد 

احلبــوب لتلــك األعــاف وملصانــع اإليثانــول املوجــودة يف املنطقــة.

بالنســبة للواليــات املتحــدة، توفــر خرائــط الكتلــة احليويــة حســب املصــدر: 
احملاصيــل والغابــات واملطحــون األوليــة ومخلفــات املطاحــن الثانوية؛ نفايات اخلشــب 

ــاه الصــرف. ــان مــن مكبــات النفايــات والســماد الطبيعــي ومي احلضريــة؛ وامليث

يف بعــض مناطــق العالــم، مبــا يف ذلــك الواليــات املتحدة، صارت األشــجار ســريعة 
النمــو للطاقــة احليويــة حاليــاً محصــوالً. يف الســويد والتفيــا وفنلنــدا، توفــر الطاقــة 

احليويــة نحــو %25 مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة.

· حتويــــــالت الكتلـــــة احليويــــــة	

يُحصــل علــى الطاقــة احليويــة مــن املــواد العضويــة، مثــل: اخلشــب واحملاصيــل 
الطحالــب  وحتــى  البلديــة  والســائلة  الصلبــة  والنفايــات  احليوانــات  ومخلفــات 
والبكتيريــا. يجــري حتويــل املــواد اخلــام )املــواد األوليــة( إلى شــكل صالح لاســتخدام 
ــة  ــة أو الكيميائي ــة احليوي ــات الكيميائي ــراق أو العملي ــق االحت مــن الطاقــة عــن طري

ــة. احلراري

إلــى جانــب االحتــراق مــن أجــل احلــرارة، ميكــن حتويــل الكتلــة احليويــة إلــى غــاز 
ووقــود ســائل، لــذا فــإن أحــد املجــاالت الرئيســية للقلــق هــو إنتــاج الوقــود الســائل، 

يف املقــام األول للنقــل. 
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هناك قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة احليوية:

 يجــب أن تكــون محطــات الطاقــة بالُقــْرب مــن مصــدر املــواد ملنــع تكاليــف . 1
النقــل مــن أن تصبــح كبيــرة جــّداً.

 يجــب مراعــاة علــم الطاقــة. أي مــا محتــوى الطاقــة للمنتــج مقارنــة . 2
ــع ذلــك املنتــج؟ يعتبــر اإليثانــول املنتــج مــن الــذرة  بالطاقــة الازمــة لصن
املرويــة خاســراً للطاقــة، لكــن اجلاســوهول لديــه الكثيــر مــن الدعــم مــن 
املناطــق الريفيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا قمــت بإزالــة بقايــا احملصــول 

ــة؟ ــك بالترب ــل ذل بالكامــل مــن األرض، فمــاذا يفع

 يف التحليــل النهائــي، مصــدر الطاقــة املتجــددة هــو الشــمس، ممــا يعنــي . 3
أن الطاقــة احليويــة لهــا ســمات الكثافــة املنخفضــة نفســها والتنــوع مــن 
حيــث عــدد احملاصيــل يف الســنة؛ ومــع ذلــك، هنــاك تنــوع أقــل يف الطاقــة 
ــاك  ــون هن ــد تك ــاح، وق ــة الري ــة الشمســية وطاق ــة بالطاق ــة مقارن احليوي
تكلفــة عاليــة إلــى حــد مــا حملطــة التحويــل والنقــل. امليــزة هــي توافــر 
الطاقــة املخزنــة يف الكتلــة احليويــة. مبعنــى آخــر، مــا مســاحة األرض 
املطلوبــة، وهــل ســيحل إنتــاج الطاقــة احليويــة محــل إنتاج الغــذاء واأللياف 

ويزيــد مــن تكلفــة الغــذاء واألليــاف؟

املنتجــات النهائيــة العامــة للطاقــة احليويــة هــي التدفئــة للمنــازل والصناعــة، 
املصفــاة  هــو  املفاهيــم  أحــد  والكهربــاء.  الغــاز(،  أو  )الســائل  احليــوي  والوقــود 

الوقــود احليــوي واحلــرارة أو الطاقــة واملــواد الكيميائيــة. البيولوجيــة إلنتــاج 
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عينة من الوقود احليوي.

ميكــن أن ينتــج معمــل التكريــر احليــوي واحــًدا أو أكثــر مــن املنتجــات الكيماويــة 
منخفضــة احلجــم وذات القيمــة العاليــة؛ وقــود ســائل منخفــض القيمــة وعالــي 

احلجــم؛ واحلــرارة لاســتخدام الصناعــي أو لتوليــد الكهربــاء.

ميكن احلصول على الطاقة احليوية مما يأتي:

üü احملاصيــل: الــذرة، قصــب الســكر، البطاطــس، البنجــر، القمــح، الــذرة
الســوداني،  الفــول  الشــمس،  عبــاد  هــي:  الثانويــة،  املصــادر  الرفيعــة. 

الكتــان، القرطــم، السمســم، اجلاتروفــا، الشــحم الصينــي، اخلــروع.

üü املخلفــات الزراعيــة: تفــل قصــب الســكر وأليــاف الذرة وقش األرز وقشــوره
وقشــر البندق.

üü.مجال البحث الرئيسي: إنتاج اإليثانول من السليلوز

üü اخلشــب: نشــارة اخلشــب، قطــع األخشــاب، خــردة املطحنــة، نفايــات
الــورق، األشــجار ســريعة النمــو مثــل أشــجار احلــور والصفصــاف.
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üü.)MSW( النفايات البلدية الصلبة

üü.احلشائش: سريعة النمو مثل عشب التبديل وعشب الفيل وزرقاء البراري

üü امليثان: مدافن القمامة، معاجلة مياه الصرف الصحي البلدية، السماد
الطبيعي، البحيرات من علف احليوانات احملصورة.

üü.وقود الديزل احليوي: زيوت نباتية ودهون حيوانية وشحوم معاد تدويرها

üü.السالئف البترولية: الطحالب

قد يكون هناك محصوالن يف السنة من احملاصيل السنوية؛ ومع ذلك، ال تزال 
، لم تتكيف محاصيل  هناك مشكلة إنتاج الطاقة احليوية على مدار العام. بشكل عامٍّ

البذور الزيتية املعمرة بشكل جيد مع احلصاد امليكانيكي.

مبجرد زراعة احملاصيل، فإنها تتمتع بإمكانية إنتاج زيت أعلى بكثير سنوّياً من 
احملاصيل السنوية. يحاول علماء الوراثة حتويل احملاصيل السنوية الرئيسية إلى 

محاصيل معمرة، مما يقلل تكاليف اإلنتاج.

أيضاً، إذا كان من املمكن زراعة محاصيل الطاقة احليوية على أرض غير مناسبة 
املناطق  أنه يف  تتمثل يف  محتملة  هناك مشكلة  ميزة.  فهذه  الغذائية،  للمحاصيل 

االستوائية يزال املزيد من الغابات لزراعة نخيل الزيت.

ميكن أن يكون إنتاج الكهرباء عن طريق االحتراق املباشر أو الغاز القابل لاحتراق. 
بعدة طرائق:  والبترول  للديزل  املشابهة  السائل  الوقود  أنواع  ميكن احلصول على 
اإليثانول والديزل احليوي والزيوت النباتية واجلوز والطحالب. تنتج البكتيريا غاز 
امليثان من النفايات السائلة ومدافن النفايات، ويعمل الباحثون على البكتيريا التي 

تنتج الهيدروجن.
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· اســــــتخدامــــــات الطاقـــــة احليويـــــة	
ــاج  ــات إلنت ــك فضــات احليوان ــة وكذل ــات العضوي ــا النبات ميكــن اســتخدام بقاي
ــي  ــوي والكيميائ ــي احلي ــل الكيميائ ــراق املباشــر أو التحوي الطاقــة مــن خــال االحت
احلــراري )التســخن(، مثــل: االنحــال احلــراري، والهضــم الاهوائــي، والتغويــز، 

ــات.  ــي، وغــاز املكب ــر الكحول والتخمي

ــة مــن خــال التخميــر  ــة احليوي االنتهــاء مــن التحويــل الكيميائــي احليــوي للكتل
الكحولــي إلنتــاج الوقــود الســائل )يســمى الوقــود احليــوي Biofuel( ، مثــل: اإليثانــول، 
وامليثانــول ومــن خــال الهضــم الاهوائــي أو التخميــر إلنتــاج وقــود الغــاز احليــوي 

مثــل امليثــان )باإلضافــة إلــى ثانــي أكســيد الكربــون كمنتــج ثانــوي(.

اخلطــوات املتبعــة يف معاجلــة املــواد النباتيــة إلنتــاج اإليثانــول وغيــره مــن املنتجــات الثانويــة املفيــدة كمــا 
يأتــي: 1. أواًل ُيطحــن العشــب إلــى قطــع يقــل طولهــا عــن 2/1 بوصــة. 2. يبّخــر العشــب املطحــون، ويضــاف 
حمــض. توضــع املــواد يف مكبــس وتكثــف وتســخن إلــى 150 إلــى 200 درجــة مئويــة.  3. ُتفصــل الســوائل واملــواد 
الصلبــة. 4. يحّيــد جــزء الســائل احلمضــي. 5. يعــاد خلــط الســائل مــع املــواد الصلبــة وخلطــه مــع اإلنزميــات 
التــي حتــول الســكريات إلــى إيثانــول. 6. يســتخدم البخــار لتقطيــر اإليثانــول إلــى نحــو 95 % مــن النقــاوة. 
7. توجــه ميــاه الصــرف إلــى املعاجلــة. 8. حُتــرق بقايــا العشــب الصلبــة وتســتخدم لتشــغيل العمليــة. تبــاع 

الكهربــاء الزائــدة إلــى الشــبكة.
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ميكــن حتويــل اخلشــب وأنــواع كثيــرة مماثلــة مــن الكتلــة احليويــة، مثــل: )النفايات 
الزراعيــة ونفايــات محلــج القطــن ونفايــات اخلشــب وقشــور الفــول الســوداني( مــن 
خــال العمليــات الكيميائيــة احلراريــة إلــى وقــود صلــب أو ســائل أو غــازي. اســتخدم 
االنحــال احلــراري إلنتــاج الفحــم مــن اخلشــب منــذ فجــر احلضــارة، وال يــزال 

التحويــل الكيميائــي احلــراري األكثــر شــيوعاً للكتلــة احليويــة إلــى وقــود جتــاري.
ينتــج عــن تقطيــر الفحــم الهيدروجــن وأول أكســيد الكربــون، الــذي ميكــن حتويلــه 
ــه  ــول، وهــو ســائل ل ــى ميثان ــزات املناســبة( إل ــط واحملف ــة والضغ )باحلــرارة املطبق

خصائــص مشــابهة للبنزيــن.
احملاصيــل التــي تســتخدم إلنتــاج الطاقــة تســمى محاصيــل الطاقــة، وتشــمل 
قصــب الســكر والــذرة وبنجــر الســكر واحلبــوب وعشــب الفيــل وعشــب البحــر 

الكثيــر. البحريــة( وغيرهــا  )األعشــاب 

اإلنتاج العاملي لطاقة الوقود احليوي عام 2019.
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العامــالن الرئيســيان اللــذان يحــددان مــدى مالءمــة احملصــول الســتخدام الطاقــة 
هما:

a . إنتاجيــة عاليــة مــن الكتلــة احليويــة )الــوزن اجلــاف( لــكل وحــدة
مســاحة ووقــت )طــن لــكل هكتــار ســنوّياً(، ممــا يقلــل مــن متطلبــات 

ــة.  ــة احليوي ــة مــن الكتل ــاج الطاق ــة اإلنت ــل مــن تكلف األرض ويقل

b . كميــة الطاقــة املنتجــة بالفعــل مــن محصــول الطاقــة، التــي يجــب أن
تكــون أكبــر مــن كميــة الطاقــة الازمــة لزراعــة احملصــول.

مــع االرتفــاع الشــديد يف أســعار النفــط، حظيــت املصــادر البديلــة يف الوقــود 
احليــوي باهتمــام واســع النطــاق. تلقــى حتويــل الــذرة إلــى اإليثانــول حافــزاً هائــًا 
مــن خــال اإلعانــات األخيــرة مــن احلكومــة األمريكيــة. يف عــام 2006، ارتفــع إنتــاج 
الواليــات املتحــدة مــن الــذرة إلــى أكثــر مــن 260 مليــون طــن؛ تصــدرت واليــة أيــوا 
الواليــات بأكثــر مــن 52 مليــون طــن. تظهــر الدراســات احلديثــة أن اســتخدام الــذرة 

إلنتــاج اإليثانــول لــه آثــار خطيــرة علــى الصعيديــن االقتصــادي والبيئــي:

üü إن مدخــات الطاقــة يف إنتــاج ومعاجلــة اإليثانــول هــي يف األســاس عمليــة
محصلتهــا صفــر )أي أنهــا تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن الطاقــة لصنعهــا مبــا 

حتــوي عليــه مــن وقــود(.

üü ــى ــا إل ــد أدى حتويله ــة، فق ــذرة يف املنتجــات الغذائي نظــراً الســتخدام ال
ــة. ــواد الغذائي ــاع أســعار امل ــى ارتف ــل إل ــول بالفع ــاج اإليثان إنت

üü أراضــي احملاصيــل املســتخدمة إلنتــاج فــول الصويــا تُســتخدم حاليــاً 
لزراعــة الــذرة، ممــا يــؤدي إلــى نقــص فــول الصويــا.
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üü يشــار إلــى أن »إزالــة الغابــات يف منطقــة األمــازون واحلرائــق تتفاقــم
بســبب اإلعانــات الزراعيــة األمريكيــة« ألنــه يجــري تطهيــر املزيــد مــن 

األراضــي إلنتــاج فــول الصويــا.

لعــدة ســنوات، كانــت األبحــاث جاريــة لبحــث جــدوى النباتــات األخــرى التــي 
ميكــن معاجلتهــا مــن أجــل احلصــول علــى اإليثانــول أو الوقــود احليــوي. الفكــرة هــو 

ــات: أن بعــض النبات

 تنمو بشكل طبيعي بدون أي مدخات للطاقة.. 1

 تنمــو مــن مخــزون اجلــذور كل عــام، ومــن ثــم جتنيــب البــذر التكلفــة . 2
والعمــل.

ــكل وحــدة . 3 ــكل وحــدة مســاحة ل ــرة ل ــة كبي ــة حيوي ــاج كتل ــى إنت ــادرة عل  ق
ــازة. ــر مصــادر ممت ــم توفي ــن ث ــة، وم زمني

أحــد هــذه النباتــات هــو الثمــام العصــوي )Panicum Virgatum(، الــذي ينمــو يف 
البريــة ويعمــل بشــكل جيــد علــى الركائــز املتدهــورة. بــرز هــذا املصنــع عندمــا ُذكــر 
كمصــدر للطاقــة يف خطــاب رئاســي أمريكــي. الثمــام العصــوي، كمــا ورد »ميكــن أن 

حتصــل علــى مــا يقــرب مــن 5.5 وحــدة مــن اإليثانــول«.

كمــا عثــر علــى احلشيشــة الفضيــة Miscanthus، وهــو أيضــاً عشــب معمــر 
وأكثــر إنتاجيــة. جتــري األبحــاث حــول إنتــاج الديــزل احليــوي مــن النباتــات األخــرى 
املســتعملة  الطهــي  وزيــوت  الدجــاج  )دهــون  مثــل:  األخــرى،  النفايــات  ومنتجــات 
واملخلفــات البلديــة( بنشــاط. بالنظــر إلــى تنــوع النباتــات واملــواد األخــرى، ميثــل 

إنتــاج الوقــود احليــوي مجموعــة مــن التحديــات البحثيــة.
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مواد نباتية متعددة ونفايات الكتلة احليوية إلنتاج الوقود احليوي.

ال تــزال الكتلــة احليويــة هــي الشــكل الســائد للطاقــة التــي يســتخدمها النــاس يف 
البلــدان الناميــة للطهــي والتدفئــة، وهــي متثــل بشــكل تراكمــي 14 % مــن اســتخدام 
الطاقــة يف العالــم. يف الواليــات املتحــدة قبــل عــام 1850، كان ثلثا الطاقة املســتخدمة 
يأتــي مــن العمــل احليوانــي والبشــري، مكمــًا باألعمــال امليكانيكيــة التــي تقــوم بهــا 

طواحــن الهــواء وامليــاه.

كان أكثــر مــن 90 % مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة يف الواليــات املتحــدة يف عــام 
ــة علــى شــكل خشــب. إن التقــدم مــن منتصــف القــرن  ــة حيوي ــارة عــن كتل 1850 عب
التاســع عشــر إلــى الوقــت احلاضــر، مــن اســتخدام اخلشــب إلــى الفحــم إلــى النفــط، 

وأخيــراً، إلــى تســخير مصــادر الطاقــة األخــرى هــو قصــة براعــة بشــرية.
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شكل وحجم استخدام الطاقة املتجددة وغير املتجددة يف النظم البشرية ابتداًء من عام 1860 ومن 
املتوقع حتى عام 2060.

ينتــج عــن اســتخدام وقــود الكتلــة احليويــة انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري 
والهبــاء اجلــوي والغــازات احلمضيــة والغبــار. كمــا يــؤدي اســتخدامها أيضــاً إلى إزالة 
املــواد العضويــة مــن املناطــق الزراعيــة والغابــات وحتويــل النظــم البيئيــة الطبيعيــة 
إلــى مــزارع أحاديــة الطاقــة ُمــدارة مــع مــا يرتبــط بهــا مــن فقــدان للتنــوع البيولوجــي.

املواقــد اخلشــبية البســيطة واملدافــئ يف العديــد مــن البلــدان الناميــة واملتقدمــة 
الــة، حيــث حتــول فقــط نحــو 5-10 % مــن الطاقــة الكامنــة للخشــب إلــى  غيــر فعَّ
حــرارة مفيــدة، ومــن ثــم تســهم بشــكل كبيــر يف تلــوث الهــواء الداخلــي واخلارجــي.
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ق عاملّيًا حسب نوع الوقود بن عامي 2030-2005. استخدام الطاقة امُلسَوّ

حاليــاً، يوجــد ثاثــة مصــادر متميــزة لطاقــة الكتلــة احليويــة: املخلفــات العضويــة 
واملخلفــات  والصناعيــة،   Municipal Solid Waste )MSW( البلديــة  النفايــات  يف 
الزراعيــة والنفايــات، ومــزارع الطاقــة )الشــجرية(. يف اآلونــة األخيــرة، اكتســبت 

ــدان املتقدمــة. ــر يف البل ــدة وأكب ــاداً جدي ــة أبع ــة احليوي ــة مــن الكتل الطاق

د - طاقة من باطن األرض )الطاقة احلرارية األرضية(

تبلــغ درجــة حــرارة القشــرة األرضيــة 17-30 درجــة مئويــة لــكل كيلومتــر مــن 
العمــق. علــى ســبيل املثــال، املناجــم العميقــة ســاخنة، ويحتــاج معظمهــا للتبريــد 
لعمــال املناجــم. تصعــد أعمــدة الصهــارة عــن طريــق الطفــو وجتبــر نفســها علــى 
القشــرة، بشــكل عــامٍّ علــى طــول حــواف الصفائــح التكتونيــة، ممــا ينتــج عنــه براكــن.
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توجــد مناطــق ضخمــة مــن الصخــور الســاخنة حتــت الســطح بهــا شــقوق وصــدوع 
ــه بعــد ذلــك الينابيــع الســاخنة  تســمح للمــاء بالتســرب إلــى اخلــزان، ممــا ينتــج عن
والســخانات وأوانــي الطــن والفومــارول. مثــاالن مشــهوران همــا منتــزه يلوســتون 

وأيســلندا، وهــو جــزء مكشــوف مــن وســط رصيــف األطلســي.
الطاقــة احلراريــة األرضيــة Geothermal Energy ليســت متجــددة كمــا هــو حــال 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة املائيــة، ألن متوســط تدفــق احلــرارة 

لــألرض أقــل ألــف مــرة مــن التعــرض الشمســي منخفــض الكثافــة.
الفــرق الرئيســي اآلخــر هــو أن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح متغيــرة يف 
فتــرات زمنيــة قصيــرة، والطاقــة املائيــة متغيــرة حســب املوســم؛ ومــع ذلــك، فــإن 
الطاقــة احلراريــة األرضيــة تنخفــض فقــط عندمــا تخــرج احلــرارة بعــد 100 ســنة 

أو أكثــر.
مــع ضآلــة تدفــق احلــرارة، إال أن هنــاك العديــد مــن املواقــع يف العالــم بهــا 
ــة  ــن اســتخدامها للتدفئ ــي ميك ــاء والبخــار الت ــن الصخــور الســاخنة بامل ــات م خزان
وتوليــد الكهربــاء. تتمتــع هــذه املناطــق مبتوســط تدفــق حــراري يبلــغ نحــو 300 

ميغــاواط / م2 مقارنــة باملتوســط العاملــي البالــغ 60 ميغــاواط / م2.
يف توليــد الكهربــاء، يكــون التدفــق احلــراري لــألرض أقــل بكثيــر مــن إزالــة الطاقة 
مــن مكامــن الصخــور الســاخنة، لــذا فهــو يشــبه عمليــات التعديــن. لكــن اخلزانــات 

احلراريــة األرضيــة كبيــرة، وســوف تنتــج الطاقــة لســنوات.
احملتــوى احلــراري لــكل وحــدة كتلــة هــو تابــع للضغــط واحلجــم ودرجــة احلــرارة؛ 
تصنــف اخلزانــات حســب درجــة احلــرارة: عاليــة )املــاء والبخــار عنــد درجــة حــرارة 
ــة؛ ومنخفضــة، أقــل  ــة ومــا فــوق(؛ متوســطة، 100-182 درجــة مئوي 182 درجــة مئوي

مــن 100 درجــة مئويــة )ال يوجــد بخــار بشــكل أساســي(.
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جــرى توليــد نحــو 77 تيــراواط ســاعة مــن الكهربــاء مــن الطاقــة احلراريــة 
األرضيــة يف عــام 2009 مــن القــدرة املُرّكبــة التــي تبلــغ نحــو 11300 ميغــاواط. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تبلــغ كميــة الطاقــة احلراريــة لاســتخدام املباشــر نحــو ضعــف 

الطاقــة الكهربائيــة.
املــاء  اســتخدام  مئويــة، ميكــن  درجــة   370-120 درجــات حــرارة اخلــزان  مــع 
الســاخن أو البخــار لتوليــد الكهربــاء يف محطــة طاقــة تقليديــة. ميكــن اســتغال 
امليــاه الســاخنة احملتجــزة يف اخلزانــات اجلوفيــة علــى بُْعــد 1 إلــى 6 كيلومتــرات مــن 

ــر. ــق احلف الســطح عــن طري
أنظمــة الطاقــة احلراريــة األرضيــة احملّســنة )EGSs( عبارة عــن خزانات صخرية 
ــا عــن هــذه  ــق التكســير الهيدروليكــي )وقــد تكلمن ــا عــن طري ســاخنة يجــب تعديله
التقنيــة يف كتابنــا ]هــل انتهــى عصــر النفــط[( ألنهــا منخفضــة النفاذيــة واملســامية. 
هنــاك أيضــاً اهتمــام متجــدد بإمكانــات الطاقــة ملــوارد الطاقــة احلراريــة األرضيــة 
واجلغرافيــة والســوائل احلراريــة األرضيــة املوجــودة يف حقــول إنتــاج النفــط والغــاز 

وكذلــك بعــض عمليــات التعديــن.
تســتخدم اخلزانــات الضحلــة ذات درجــة احلــرارة املنخفضــة، 20-150 درجــة 
مئويــة، لتدفئــة الســاحات، والصوبــات الزراعيــة، وتربيــة األحيــاء املائيــة، والصناعــة، 
ــع  ــان تســتخدم الينابي ــى أن قــرود املــكاك يف شــمال الياب ــة. حت واملنتجعــات الصحي

الســاخنة للتدفئــة يف الشــتاء.
)GHPs( مضخــة حراريــة كهربائيــة  تســتخدم املضخــات احلراريــة األرضيــة 
لتبــادل احلــرارة مــع األرض أو امليــاه اجلوفيــة، بــدالً مــن الهــواء، وميكــن اســتخدامها 
يف جميــع مناطــق العالــم تقريبــاً. هــذه األنظمــة اخلاصــة باملســاكن واملبانــي الكبيــرة 

تتنافــس حاليــاً مــع أنظمــة التدفئــة والتبريــد التقليديــة.
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ميكــن احلصــول علــى الطاقــة احلراريــة األرضيــة عــن طريــق اســتخراج الطاقــة 
احلراريــة مــن املــاء الســاخن املوجــود حتــت األرض علــى أعمــاق تتــراوح مــن بضــع 
مئــات مــن األمتــار إلــى بضعــة كيلومتــرات حتــت ســطح األرض. بــدأ االســتغال 
املـُـدار للحــرارة مــن األرض منــذ نحــو 100 عــام مــع أول أنظمــة تدفئــة عبــر األنابيــب 

يف أوروبــا والواليــات املتحــدة.

ــى  ــاً. عل ــة حالي ــة األرضي ــة احلراري ــن الطاق ــاواط م ــن 8000 ميغ ــر م ــج أكث ينت
عكــس مــوارد الريــاح والطاقــة الشمســية، توفــر مــوارد الطاقــة احلراريــة األرضيــة 
طاقــة ثابتــة غيــر منقطعــة. لكــن معظــم منشــآت الطاقــة احلراريــة األرضيــة الكبيــرة 
قصيــرة العمــر بالنســبة ملصــادر الطاقــة البديلــة األخــرى ألن إنتــاج الطاقــة احلراريــة 
األرضيــة ينطــوي علــى اســتنفاد كميــات مــن الطاقــة احلراريــة املخزنــة مبــا يتجــاوز 

معــدل جتديدهــا.

متر مربع فقط إلنتاج   400 األرضية  الطاقة احلرارية  يشغل متوسط محطة 
غيغاواط ساعي )GWh( على مدار 30 عاماً. إن استخدام الطاقة احلرارية األرضية 
له تكاليف بيئية أعلى من أي مصدر آخر للطاقة املتجددة ولكن تكاليف بيئية أقل 
بكثير من أي وقود أحفوري. ترتبط التكاليف املرتفعة باحلفر واالستغال وإمكانية 

إطاق امللوثات الغازية والعناصر السامة أثناء إنتاج الكهرباء.

ــوع مــن  ــل عــن هــذا الن ــد مــن التفاصي ــود معرفــة املزي ــذي ي وللقــارئ الكــرمي ال
الطاقــات البديلــة ميكنــه العــودة إلــى كتابنــا )الطاقــة احلراريــة األرضيــة( الــذي 

صــدر يف السلســلة نفســها.
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إيجابيـــــات وســـــلبيات مصـــــادر الطاقـــــة

نحــن يف خضــم ثــورة. هــل تتذكــر الثــورة الصناعيــة؟ ثــورة التكنولوجيــا؟ حســناً، 
نحــن حاليــاً يف ثــورة الطاقــة!

نظــراً ألن البشــر يســتهلكون املزيــد مــن الكهربــاء والطاقــة، ســنحتاج إلــى مزيــج 
مــن الطاقــة املتجــددة والنظيفــة لتدفئــة منازلنــا وإضــاءة مكاتبنــا وتزويــد مدننــا 
وبلداتنــا بالطاقــة. ال يوجــد مصــدر طاقــة متجــددة واحــد ميكنــه توفيــر طاقــة كافيــة 
مبفــرده. لبنــاء مســتقبل مســتدام، نحتــاج إلــى االســتثمار يف العديــد مــن التقنيــات 
التــي ميكنهــا توفيــر الطاقــة مــع تقليــل بصمتنــا الكربونيــة واالعتمــاد علــى الوقــود 

األحفــوري.

ــات مصــادر الطاقــة، مبــا يف ذلــك  ــم فوائــد وحتدي ســنحاول فيمــا يأتــي أن نقّي
ســلبيات  عــن  نكشــف  أن  ونحــاول  وغيرهــا.  الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 

وإيجابيــات كل نــوع مــن هــذه املصــادر.

طبعــاً بعــض مصــادر الطاقــة أنظــف مــن غيرهــا. ومــع ذلــك، لــكٍل منهــا لــه تأثيــر 
يف البيئــة. ســتندهش عندمــا تــرى أنــه أثنــاء تصنيــع األجــزاء، قــد تلــوث بعــض 
التقنيــات اخلضــراء وتزيــد مــن تأثيــر االحتبــاس احلــراري أكثــر مــن مصــادر الطاقــة 

التقليديــة.

هــذا يعنــي أننــا بحاجــة إلــى االســتثمار يف التقنيــات األقــل تلويثــاً، أثنــاء تصنيــع 
ــال، تلتقــط ثانــي  ــى ســبيل املث ــي، عل ــات الت األجــزاء والتشــغيل، ودمجهــا مــع التقني
أكســيد الكربــون مــن البيئــة و / أو مصــدر االنبعــاث. حتتــاج التقنيــات النظيفــة أثنــاء 
عملهــا ولكــن لهــا تأثيــر كبيــر يف البيئــة عنــد تصنيعهــا )بخاصــة فيمــا يتعلــق بانبعــاث 
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غــازات الدفيئــة القويــة( إلــى مزيــد مــن البحــث قبــل اعتمادهــا علــى نطــاق واســع.

ــد  ــا بع ــه كوكبن ــا ســيبدو علي ــل شــامل مل ــإن إجــراء حتلي ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
االعتمــاد الكامــل لهــذه التقنيــات هــو أمــر يف غايــة األهميــة بالنســبة لألجيــال 

القادمــة حتــى ال تتــرك يف طريــق مســدود.

مــا أفضــل مصــدر للطاقــة؟ كل مصــدر للطاقــة املتجــددة لــه مزايــا وعيــوب. دعنــا 
نستكشــف ذلك:

طاقــــــة وقـــــــود الكتلــــــة احليويــــــة. 1
ــي أكســيد  ــه ثان ــج عن ــة ينت ــة احليوي ــل إحــدى املشــكات يف أن حــرق الكتل تتمث
الكربــون. ومــع ذلــك، إذا كان معــدل اســتخدام الكتلــة احليويــة ال يتجــاوز املعدل الذي 
يتجــدد مــن خالــه منــو النبــات اجلديــد )الــذي يســتهلك ثانــي أكســيد الكربــون(، فــا 

توجــد زيــادة صافيــة يف انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.

االيجابيات:

üü مصنوعــة مــن مصــادر مختلفــة )اإليثانــول، والديــزل احليــوي، والكتلــة
احليويــة، ورقائــق اخلشــب، والنفايــات البلديــة، وغيرهــا(.

üü.تلوث أقل من الوقود األحفوري أثناء االحتراق

üü.إنتاج أرخص من الوقود األحفوري

üü.مصدر طاقة متجددة

üü.ميكن أن تنتجها أي دولة



مستقبل الطاقة يف عاملنا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 137

السلبيات:

üü.تشمل االنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والكبريت

üü ينتــج وقــود الديــزل احليــوي أكســيد النيتروجــن أكثــر مــن الديــزل النــاجت
عــن البتــرول

üü قــد يحــوي الرمــاد مــن الوقــود احليــوي علــى معادن ضــارة، مثــل الكادميوم
والرصاص.

üü كميــة كبيــرة مــن الطاقــة وامليــاه ضروريــة لزراعــة احملاصيــل، وإنتــاج
األســمدة واملبيــدات، وحتويــل النباتــات إلــى وقــود حيــوي.

üü.أقل كفاءة من الوقود األحفوري

üü ــوي مــن ــود احلي ــاج الوق ــة املســتخدمة إلنت ــرة مــن الطاق ــة كبي ــي كمي تأت
الوقــود األحفــوري.

üü مــع احتوائــه علــى بصمــة كربونيــة أقــل، إال أن الوقــود احليــوي يزيــد مــن
البصمــة مــن خــال زراعــة احملاصيــل وحصادهــا، باإلضافــة إلــى تدميــر 

الغابــات لزراعــة احملاصيــل.

üü.حالًيا، تكاليف اإلنتاج أكثر من تكلفة الوقود األحفوري

طاقــــة الفحــــــم. 2
الفحــم مــادة رخيصــة، ووفيــرة، ويتــوزع يف معظــم أنحــاء الكوكــب. لكــن اســتخراج 
الفحــم وحرقــه لــه تأثيــر شــديد علــى هــواء األرض، واملــاء، واألرض، واملنــاخ، وكذلــك 
علــى صحــة اإلنســان. الفحــم هــو أكبــر ملــوث للهــواء يف الــدول التــي حتــرق الفحــم. 
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فهــو ميثــل أكثــر مــن ثلــث انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الســنوية يف العالــم - 
الســبب الرئيســي يف زيادة االحتباس احلراري من األنشــطة البشــرية - و 36 % من 
تلــك اخلاصــة بالواليــات املتحــدة. بالنســبة لعــدد متزايــد مــن العلمــاء واالقتصاديــن، 

يعتبــر حــرق الفحــم مــن أخطــر املشــكات البيئيــة يف القــرن احلــادي والعشــرين.

االيجابيات:

üü.إنه متوفر بكثرة وغير مكلف

üü ميكــن لتقنيــة »الفحــم النظيــف« إزالــة املــواد الضــارة قبــل أن تصــل إلــى
البيئــة.

üü.)إمدادات وفيرة )225-900 سنة

üü.إنتاجية عالية من الطاقة الصافية

üü.تكنولوجيا متطورة

üü.ميكن تقليل تلوث الهواء من خال حتسن التكنولوجيا

 السلبيات:

üü.هناك تأثير يف البيئة

üü.ميكن أن يلوث الهواء والتربة واملسطحات املائية

üü ينبعــث مــن حــرق الفحــم ثانــي أكســيد الكربــون وثانــي أكســيد الكبريــت
ــخ والزئبــق. ــوم والزرني ــة الســامة والكادمي واملعــادن الثقيل

üü.الفحم النظيف« ينطوي على تكاليف«
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üü.مصدر الفحم محدود

üü تشــمل املنتجــات الثانويــة لتعديــن الفحــم الزرنيــخ وثانــي أكســيد الكبريــت
والســيلينيوم والزئبــق.

üü.تهديد خطير لصحة اإلنسان عند احلرق

üü.التكاليف البيئية غير مدرجة يف سعر السوق

üü.إعانات حكومية كبيرة

üü.ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند إنتاجه وحرقه

الطاقــــة احلراريـــــة األرضيــــة. 3
ميكــن أن تقــود الطاقــة احلراريــة األرضيــة ثــورة الطاقــة. يف حــن أننــا نحتــاج 
إلــى مجموعــة مــن مناهــج الطاقــة املتجــددة، فــإن الطاقــة احلراريــة األرضيــة لهــا 
مزايــا واضحــة. إنهــا أقــل تقييــداً مــن خــال تغييــر أمنــاط الطقــس مقارنــة مبصــادر 
الطاقــة األخــرى. إنهــا مســتدامة وتوفــر احلــد األدنــى مــن التأثيــر البيئــي. كمــا أنهــا 
أكثــر أمانــاً وخاليــة مــن املنتجــات الثانويــة اخلطــرة، بخاصــة باملقارنــة مــع الطاقــة 

النوويــة.

االيجابيات:

üü.مورد قابل للتجديد

üü ــة مســتويات منخفضــة ــة األرضي تبعــث بعــض محطــات الطاقــة احلراري
مــن ثانــي أكســيد الكربــون، وهــو جــزء بســيط مقارنــًة باالنبعاثــات التــي 

ــق مــن محطــات الوقــود األحفــوري. تنطل
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üü.عظيمة للتدفئة والتبريد

üü.استخدامها ال يحرق الوقود

üü.لها بصمة صغيرة على األرض

üü.مصدر طاقة موثوق وميكن التنبؤ به

üü لــة دائمــاً ومتاحــة دائمــاً؛ لــذا فهــي مصــدر الطاقــة احلراريــة األرضيــة مفَعّ
طاقــة موثــوق بــه يف الليــل، وأثنــاء األيــام امللبــدة بالغيــوم، وعندمــا ال يكــون 

اجلــو عاصفاً.

üü.ًلها مساحة صغيرة جّداً على األرض وال تسبب تلوثاً ضوضائّيا

üü تعــد محطــات الطاقــة احلراريــة األرضيــة أكثــر أمانــاً - فلــن تتعــرض
النصهــار نــووي أو تخلــق نفايــات نوويــة تلــوث األرض.

üü ميكــن اســتخدام الطاقــة احلراريــة األرضيــة لتلبيــة االحتياجــات الكبيــرة
والصغيــرة. ميكنهــا أن تفعــل كل شــيء مــن ذوبــان اجلليــد مــن األرصفــة 

وتدفئــة املنــازل إلــى تزويــد مناطــق بكاملهــا بالطاقــة.

üü البنيــة التحتيــة للطاقــة احلراريــة األرضيــة ليســت محــدودة؛ ألن هنــاك
إمــدادات ال نهائيــة مــن الطاقــة مــن األرض.

üü.تساعد يف حل مشكلة منحني البطة



مستقبل الطاقة يف عاملنا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 141

منحنــي البطــة. حيــث إّن املنحنــي األزرق: الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة، أمــا املنحنــى البرتقالــي: )منحنــي 
البطــة( ميــد بالطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر قابلــة للتوزيــع، املنحنــى الرمــادي: توريــد الطاقــة الكهربائيــة 
الشمســية. البيانــات لواليــة كاليفورنيــا يف 22 أكتوبــر 2016 )يــوم الســبت(، وهــو اليــوم الــذي كان فيــه إنتــاج 
طاقــة الريــاح منخفًضــا وثابًتــا طــوال اليــوم. يرتفــع املنحنــى البرتقالــي بشــكل حــادٍّ مــن الســاعة 17:00 إلــى 
الســاعة 18:00 مــع غــروب الشــمس، ممــا يتطلــب نحــو 5 غيغــاواط مــن قــدرة التوليــد مــن املصــادر القابلــة 

لإلرســال للعمــل يف ُغضــون ســاعة واحــدة.



مستقبل الطاقة يف عاملنا

142 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

السلبيات:

üü يف احلــاالت القصــوى، قــد تتســبب محطــات الطاقــة احلراريــة األرضيــة
يف حــدوث زالزل.

üü.مستدامة فقط إذا جرى إدارة اخلزانات بشكل صحيح
üü تتطلــب محطــات الطاقــة احلراريــة األرضيــة اســتثماراً أولّيــاً كبيــراً، مــع

أنهــا تؤتــي ثمارهــا علــى املــدى الطويــل.
üü إن إنتــاج الطاقــة احلراريــة األرضيــة ذات درجــات احلــرارة العاليــة لــه

 EGS احتياجــات جغرافيــة محــددة جــّداً، مــع أن التقنيــات اجلديــدة مثــل
واحلــرارة األرضيــة املغلقــة تعمــل علــى توســيع نطــاق املواقــع احملتملــة.

üü تتطلــب الطاقــة احلراريــة األرضيــة احلفــر يف األرض للوصــول إلــى طاقــة
األرض وتسخيرها.

الطاقــــــة الكهرومائيــــــــــة. 4
تأتــي الطاقــة الكهرومائيــة مــن املــاء. يســتخدم علــى نطــاق واســع وكان مصــدراً 
للطاقــة البديلــة لســنوات عديــدة. لكــن، مثــل أي مصــدر للطاقــة، لهــا إيجابيــات 

وســلبيات:
االيجابيات:

üü.ال تلوث املاء او الهواء
üü.موثوقة ومرنة
üü الطاقــة الكهرومائيــة هــي مصــدر طاقــة متجــدد ونظيــف ال يطلــق التلــوث

يف الهــواء.
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üü ميكــن أن تســاعد الطاقــة الكهرومائيــة يف تعويــض متطلبــات الكهربــاء
ــة. ــذروة، ممــا يوفــر طاقــة حيوي ــات ال ــة خــال أوق التقليدي

üü الطاقــة املائيــة هــي مصــدر للطاقــة أكثــر اســتقراراً مــن الطاقــة الشمســية
أو طاقــة الريــاح ألنهــا ال تعتمــد علــى ضــوء الشــمس أو الريــاح القويــة.

السلبيات:

üü.قد تغير درجة حرارة وتدفق املاء

üü.قد تسبب انخفاض مستوى األكسجن املذاب يف املاء

üü.اضطراب موائل األنهار وجتمعات األسماك

üü.قد تنتج غاز امليثان

üü - محطــات الطاقــة الكهرومائيــة باهظــة الثمــن وذات بنيــة حتتيــة مكثفــة
عليــك بنــاء ســد وخــزان وتوربينــات لتوليــد الطاقــة - األمــر الــذي يتطلــب 

رأس مــال كبيــر.

üü.هناك مواقع محدودة مناسبة للخزانات ومحطات الطاقة الكهرومائية

üü الطاقــة الكهرومائيــة لهــا بعــض اآلثــار الضــارة علــى البيئــة ألنهــا تقطــع
التدفــق الطبيعــي لنظــام النهــر، ممــا يــؤدي إلــى مشــكات يف جــودة امليــاه 

وتعطيــل للحيوانــات والبشــر.

üü ــاه األنهــار، ميكــن ــى مي ــة يعتمــد عل ــد الطاقــة الكهرومائي نظــراً ألن تولي
أن يحــد اجلفــاف مــن كميــة امليــاه املتاحــة. مــع تســارع تغيــر املنــاخ، مــن 

ــد مــن حــاالت اجلفــاف. احملتمــل أن نشــهد املزي
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طاقة البتروليــــة. 5
إن اســتخراج ومعاجلــة واســتخدام النفــط غيــر املتجــدد وأنــواع الوقــود األحفوري 
األخــرى لــه تأثيــر بيئــي شــديد. هنــاك مشــكلة خطيــرة تتمثــل يف أن حــرق النفــط 
أو أي وقــود أحفــوري يحــوي علــى الكربــون يطلــق ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــاف 
اجلــوي، ومــن ثــم ميكــن أن يســاعد يف تعزيــز ظاهــرة االحتبــاس احلــراري. حاليــاً، 
ميثــل حــرق النفــط يف الغالــب كبنزيــن ووقــود ديــزل للنقــل 43 % مــن انبعاثــات ثانــي 

أكســيد الكربــون العامليــة.
االيجابيات:

üü.التكنولوجيا ناضجة
üü.موثوقة
üü.إمدادات كافية ملدة 42-93 سنة
üü.منخفضة الكلفة
üü.إنتاجية عالية من الطاقة الصافية
üü.سهلة النقل داخل البلدان وفيما بينها
üü.استخدام منخفض لألراضي
üü.ال نظام توزيع فعَّ

السلبيات:
üü.تؤدي عملية احلفر إلى تعطيل موائل احلياة البرية
üü تؤثــر علــى املناظــر الطبيعيــة مــن خــال إزالــة الغطــاء النباتــي وزيــادة

التعريــة ممــا يــؤدي إلــى االنهيــارات األرضيــة والفيضانــات.
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üü.ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء األخرى

üü.تنتج امليثان أثناء التكسير

üü تؤثــر االنســكابات النفطيــة واجلريــان الســطحي يف املناطــق احلضريــة
والتســربات الطبيعيــة علــى احليوانــات.

üü.تخلص غير السليم من الزيوت

üü.غير متجددة

üü.ًبحاجة إلى إيجاد بدائل يف ُغضون 50 عاما

üü.حتظى بإعانات حكومية كبيرة

üü.التكاليف البيئية غير مشمولة يف سعر السوق

üü ــى ــدر وال يشــجع عل ــى اله ــع يشــجع عل الســعر املنخفــض بشــكل مصطن
ــل. البحــث عــن بدائ

üü.ميكن أن تسبب تلوث املياه

الطاقة الشمسية. 6

تقــوم الطاقــة الشمســية بتحويــل احلــرارة أو الضــوء مــن الشــمس إلنتــاج الطاقــة. 
لقــد حظيــت باهتمــام كبيــر يف الســنوات األخيــرة، لذلــك دعونــا نستكشــف إيجابيــات 

وســلبيات الطاقة الشمســية.
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االيجابيات:

üü.مصدر وفير ومتجدد ومستدام

üü.ال تلوث الهواء أو املاء

üü.متاحة يف جميع أنحاء العالم

üü.ليس لها ضجيج

üü.صيانة منخفضة

üü الطاقــة الشمســية منخفضــة االنبعاثــات. لهــا بصمــة كربونيــة منخفضــة
جــّداً وال تســبب ضــرراً لبيئتنــا.

üü الطاقــة الشمســية هــي مصــدر للطاقــة املتجــددة، لذلك ميكن اســتخدامها
دون »اســتنفاد« املصدر األصلي للطاقة، أي الشــمس.

üü ميكــن إنتــاج الطاقــة الشمســية واســتخدامها يف املناطــق النائيــة غيــر
املتصلــة بشــبكات الطاقــة.

üü ال حتــوي األلــواح الشمســية علــى أجــزاء متحركــة ومــن ثــم ال تصــدر
بالضجيــج(. تلــوث  )ال  ضوضــاء 

üü.على املدى الطويل، تقلل الطاقة الشمسية من فواتير الكهرباء

السلبيات:
üüاستثمارات مقدمة عالية
üüمتقطعة
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üü وثاثــي )C2F6( ينتــج عــن إنتــاج األلــواح الشمســية سداســي فلــورو اإليثــان
النيتروجــن )NF3( وسداســي فلوريــد الكبريــت )SF6(، وهــي  فلوريــد 
غــازات دفيئــة شــديدة القــوة )اســتناداً إلــى أفــق زمنــي مدتــه 100 عــام، 
ــى احتجــاز احلــرارة الزائــدة يف الغــاف اجلــوي مبــرور  فــإن قدرتهــا عل
ــن ثانــي أكســيد  ــاً 12200؛ 17200؛ و22800 مــرة أكثــر م ــت تقريب الوق

ــى التوالــي(. الكربــون، عل
üü :تتطلــب بعــض اخلايــا الشمســية مــواد باهظــة الثمــن ونــادرة، مثــل

)CdTe( تيلورايــد  والكادميــوم   )CIGS( ســيلينيد  الغاليــوم  اإلنديــوم  النحــاس 
üü.تتطلب مساحة كبيرة
üü ــاج الطاقــة ــى الشــمس، لذلــك ال ميكــن إنت تعتمــد الطاقــة الشمســية عل

ــوم. ــدة بالغي ــام امللب ــل أو يف األي الشمســية يف اللي
üü.إن تخزين الطاقة الشمسية أمر مكلف
üü تتطلــب الطاقــة الشمســية مســاحة كبيــرة؛ هنــاك حاجــة إلــى العديــد مــن

األلــواح الشمســية اللتقــاط طاقــة كافيــة لتوفيــر الطاقــة التــي نحتاجهــا.
üü.هناك تكلفة كبيرة لشراء األلواح الشمسية
üü ــن ــدر م ــر ق ــى أكب ــاس إل ــاج الن ــا يحت ــة عندم ــن الطاق ــدر م ــل ق ــج أق تنت

الطاقــة - يف الليــل ويف األيــام امللبــدة بالغيــوم. وهــذا مــا يســمى مبشــكلة 
منحنــى البطــة.

الطاقة النووية. 7
مــع انخفــاض عــدد احملطــات النوويــة اجلديــدة يف الســنوات األخيــرة، ال تــزال 
الطاقــة النوويــة توفــر نحــو 20 يف املائــة مــن الكهربــاء يف الواليــات املتحــدة. فيمــا 

يلــي إيجابيــات وســلبيات الطاقــة النوويــة:
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االيجابيات:
üü.انبعاثات الكربون ضئيلة
üü.أكثر كفاءة وموثوقية من الوقود األحفوري
üü.تكلفة تشغيل منخفضة
üü تنتــج الطاقــة النوويــة قــدراً كبيــراً مــن الطاقــة الناجتــة، وميكــن أن تســاعد

يف تقليــل الطلــب علــى شــبكتنا الكهربائيــة.
üü ــة ــة النووي ــة الشمســية، تشــغل الطاق ــاح والطاق ــة الري ــة مــع طاق باملقارن

جــزءاً أصغــر نســبّياً مــن األرض. تشــغل مــزارع الريــاح مســاحة أكبــر 
مبقــدار 360 ضعفــاً، وتســتخدم املــزارع الشمســية الكبيــرة 75 ضعفــاً.

üü يطلــق الوقــود األحفــوري التقليــدي مســتويات كبيــرة مــن ثانــي أكســيد
الكربــون يف الغــاف اجلــوي. ثانــي أكســيد الكربــون هــو الســبب الرئيســي 
لتغيــر املنــاخ العاملــي. يف حــن أن الطاقــة النوويــة كهربــاء خاليــة مــن 

ــون. الكرب
السلبيات:

üü.تأثير بيئي كبير
üü.تولد نفايات مشعة

üü.ميكن أن تتسبب احلوادث النووية يف آثار صحية خطيرة

üü.ارتفاع تكاليف بدء التشغيل

üü.اليورانيوم مورد محدود غير متجدد

üü.استخدام كميات كبيرة من املاء إلنتاج البخار وتبريد النظام
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üü.قد حتوي مياه الصرف من محطات الطاقة على ملوثات

üü ميكــن أن تكــون األعطــال يف احملطــات النوويــة كارثيــة. كلنــا نتذكــر كارثــة
جزيــرة ثــري مايــل وتشــرنوبيل النوويــة. آثــار االنهيــار النــووي مدمــرة 

ــة األمــد. وطويل

üü النفايــات النوويــة املشــعة خطــر بيئي وصحي. يتطلــب األمر تقنية متقدمة
للتعامــل معهــا بشــكل صحيــح، وحتــى عندمــا يجــري »تعبئتهــا بأمــان«، فــا 

يــزال مــن املمكــن أن تكــون هنــاك تســريبات تتســبب يف أضرار جســيمة.

طاقــــــة الريــــــــاح. 8
تعــد طاقــة الريــاح مــن أكثــر أنــواع الطاقــة املتجــددة شــيوعاً. إنهــا تنمــو بســرعة 
كمصــدر بديــل للكهربــاء، ولكــن يف حــن أن هنــاك بعــض اإليجابيــات لطاقــة الريــاح، 

إال أن هنــاك أيضــاً بعــض اجلوانــب واإليجابيــة والســلبية:

االيجابيات:

üü.مصدر طاقة نظيف

üü.طاقة متجددة ومستدامة

üü.الوقود مجاني ومتاح يف جميع أنحاء العالم

üü ــا ــات وتركيبه ــع التوربين ــر تصني ــاء. يعتب ــواء أو امل ــًا لله ــا ضئي ــج تلوًث ينت
خطــوات العمليــة الوحيــدة التــي تنبعــث منهــا غــازات االحتبــاس احلــراري.

üü.لديها كفاءة يف استخدام الفراغ

üü.إمكانات كبيرة لتزويد املنازل بالطاقة
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üü غــازات بانبعاثــات  البيئــة  تضــر  ال  ونظيــف.  متجــدد  طاقــة  مصــدر 
ــوري  ــود األحف ــى عكــس الوق ــاح عل ــد الري ــن تنف ــاس احلــراري، ول االحتب

الــذي يتجــدد ببــطء.

üü.إن تكلفة التشغيل منخفضة نسبّياً وال تتطلب الكثير من الصيانة

üü ميكنها اســتخدام األرض بكفاءة، على ســبيل املثال، ميكن أيضاً اســتخدام
األرض التــي حتــوي علــى توربينــات ألغراض أخرى، مثل الزراعة.

السلبيات:

üü.حتتاج إلى استثمارات عالية

üü.لها تأثيرات بيولوجية

üü.قد يكون تركيب توربينات الرياح باهظ الثمن

üü تنتــج طاقــة الريــاح ضوضــاء وتلوثــاً بصريــاً. ميكــن أن تكــون توربينــات
الريــاح صاخبــة جــّداً وألنهــا حتتــاج إلــى أن تُبنــى علــى ارتفــاع عــاٍل 
اللتقــاط مــا يكفــي مــن الريــاح، فإنهــا ميكــن أن تعطــل املناظــر الطبيعيــة 

بــة بخــاف ذلــك. اخلاَّ

üü تقتصر توربينات الرياح على املواقع التي تكثر فيها الرياح، لذا ال ميكن
تركيبها يف كل مكان. يتطلب نقل طاقة الرياح خطوط نقل مكلفة.

üü ــاج ــاح تهــب. حتت ــى ري ــاج إل ــؤ بهــا ألنهــا حتت ــاح ال ميكــن التنب طاقــة الري
توربينــات الريــاح إلــى مســتوى معــن مــن ســرعة الريــاح لتشــغيلها وإنتــاج 

الطاقــة، لذلــك إذا لــم تكــن الريــاح كافيــة، فــا توجــد طاقــة.
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üü لألســف، ميكــن أن تضــر الشــفرات مــن توربينــات الريــاح وتقتــل الطيــور
واألنــواع األخــرى التــي تطيــر بداخلهــا.

 طاقـــــــة املـــــــد واجلــــــــــزر. 9
تســّخر طاقــة املــد واجلــزر عــن طريــق حتويــل حركــة مــد وجــزر امليــاه إلــى أشــكال 

مفيــدة مــن الطاقــة، وبخاصــة الكهربــاء باســتخدام طرائــق مختلفة.

االيجابيات:

üü.ال تنبعث منها غازات االحتباس احلراري

üü.قابلة للتجديد

üü.قابلة للتنبؤ

üü.فعالة حتى عند السرعات املنخفضة

üü.طويل العمر االفتراضي

üü أثنــاء املتولــدة  اخلطــرة  واجلــزر  املــد  ضــد  ســاحلية  حمايــة  مبثابــة 
العواصــف.

السلبيات:

üü يحتمــل أن تكــون التأثيــرات البيئيــة مشــابهة لتلــك التــي حتدثهــا الســدود
الكهرومائيــة.

üü هنــاك قــوة متقطعــة حيــث تتوفــر الطاقــة لنحــو 10 ســاعات كل يــوم عندما
يتحــرك املــد للداخــل أو للخارج.
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üü.هناك عدد قليل من املواقع املناسبة لقناطر املد واجلزر

üü.قد تؤثر يف احلركة / الهجرة الطبيعية لألسماك

üü.الة من حيث التكلفة غير فعَّ

üü.يجب أن تكون قريبة من الشاطئ

üü.إنها تقنية جديدة وتتطلب مزيداً من البحث وقدراً كبيراً من التمويل

üü.حالياً ال ميكنها أن تتنافس مع طاقة الوقود األحفوري

üü.يعتبر اخلزان عبر مصب النهر باهظ الثمن ويؤثر يف منطقة واسعة

üü.تتغير البيئة يف املنبع واملصب لبعض املسافة

üü تعتمــد العديــد مــن الطيــور علــى املــد واجلــزر يف كشــف الســهول الطينيــة
حتــى تتمكــن مــن إطعامهــا.

üü.مطلوب احلفاظ أنسال السمك
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طاقــــة الهيدروجـــني املســـتخرج من امليثـــان بالبخـــــار
االيجابيات:

üü.أرخص من طاقة الهيدروجن من التحليل الكهربائي
السلبيات:

üü ينبعــث منهــا ثانــي أكســيد الكربــون وثانــي أكســيد النيتروجــن وثانــي
أكســيد الكبريــت التــي تلــوث الهــواء.

üü قــد يتســرب امليثــان إلــى الغــاف اجلــوي، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع تأثيــر
ــون. ــي أكســيد الكرب ــة باســتخدام ثان االحتبــاس احلــراري مقارن

üü.أقل كفاءة من حرق امليثان

  طاقة الهيدروجن املستخرج من التحليل الكهربائي. 10
االيجابيات:

üü تكنولوجيــا منخفضــة الكربــون إذا كانــت الكهربــاء املســتخدمة يف التحليــل
الكهربائــي تأتــي مــن مصــادر متجــددة ذات انبعاثــات منخفضــة مــن ثانــي 

أكســيد الكربــون.

السلبيات:

üü.أقل كفاءة من البطاريات

üü تكنولوجيــا عاليــة الكربــون إذا كانــت الكهربــاء املســتخدمة يف التحليــل
ــوري. ــود األحف ــن الوق ــي م ــي تأت الكهربائ

üü.% 60-% 40 كفاءة خايا الوقود
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 طاقة النفط الصخري والرمل النفطي. 11
الرمــل النفطــي، أو رمــل القطــران، عبــارة عــن خليــط مــن الطــن، والرمــل، واملــاء، 
ومــادة عضويــة قابلــة لاشــتعال تســمى البيتومــن - وهــو زيــت ثقيــل ســميك ولــزج 
يحــوي علــى نســبة عاليــة مــن الكبريــت. حتفــر الرمــال النفطيــة األقــرب إلــى ســطح 
األرض بوســاطة مجــارف كهربائيــة عماقــة وحتميلهــا يف شــاحنات منزليــة تنقلهــا 
ــاك يجــري خلطهــا باملــاء الســاخن والبخــار الســتخراج  ــر. هن إلــى محطــات التطوي
البيتومــن، الــذي يحــول إلــى نفــٍط خــام صناعــي منخفــض الكبريــت ومناســب 

للتكريــر.

االيجابيات:

üü.)تكلفة معتدلة )الرمل النفطي

üü.االمدادات الكبيرة احملتملة وبخاصة الرمال النفطية يف كندا

üü.سهولة النقل داخل البلدان وفيما بينها

üü.ال وجود نظام توزيع فعَّ

üü.جرى تطوير التكنولوجيا بشكل جيد

السلبيات:

üü.)التكلفة العالية )الصخر النفطي

üü انخفــاض صــايف عائــد الطاقــة التكاليــف البيئيــة غيــر مشــمولة يف ســعر
الســوق.
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üü.كميات كبيرة من املياه الازمة للمعاجلة

üü.اضطراب شديد يف األراضي

üü.تلوث املياه الشديد

üü.تلوث الهواء عند االحتراق

üü.انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند إنتاجها وحرقها

  طاقـــــة الغــــــاز الطبيعـــــــي. 12
نظــراً ملزاياهــا علــى النفــط والفحــم والطاقــة النوويــة، يــرى بعــض احملللــن أن 
الغــاز الطبيعــي هــو أفضــل وقــود للمســاعدة يف االنتقــال إلــى حتســن كفــاءة الطاقــة 
وزيــادة اســتخدام الطاقــة املتجــددة علــى مــدار اخلمســن عامــاً القادمــة. علــى ســبيل 

املثــال، ميكــن حتويــل الســيارات لتعمــل بالغــاز الطبيعــي بتكلفــة معقولــة.

االيجابيات:

üü.إمدادات وفيرة

üü.إنتاجية عالية من الطاقة الصافية

üü.منخفض الكلفة

üü.تلوث هواء أقل من أنواع الوقود األحفوري األخرى

üü.انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من أنواع الوقود األحفوري األخرى

üü.سهولة النقل عن طريق خطوط األنابيب
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üü.استخدام منخفض لألراضي

üü.وقود جيد خلايا الوقود وتوربينات الغاز

السلبيات:

üü.طاقة غير متجددة

üü.يطلق ثاني أكسيد الكربون عند االحتراق

üü.يحظى بدعم احلكومي

üü.التكاليف البيئية غير مشمولة يف سعر السوق

üü.ميكن أن يتسرب امليثان )أحد غازات الدفيئة( من خطوط األنابيب

üü.صعوبة التحويل من دولة إلى أخرى

üü ال ميكــن شــحنها عبــر احمليــط إال يف صــورة غــاز طبيعــي مســال شــديد
االنفجــار.

üü.يف بعض األحيان حتترق وتهدر يف اآلبار بسبب السعر املنخفض
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حلــــول املشــــكالت املتزايدة ألزمــة الطاقــة العامليـــة

أزمــة الطاقــة Energy crisis هــي القلــق مــن أن مطالــب العالــم علــى املــوارد 
الطبيعيــة احملــدودة التــي تســتخدم لدعــم املجتمــع الصناعــي آخــذة يف التزايــد مــع 
ــا حتــدث  ــة محــدودة العــرض. يف حــن أنه ــوارد الطبيعي ــرض. هــذه امل تناقــص الع
بشــكل طبيعــي، إال أن األمــر قــد يســتغرق مئــات اآلالف مــن الســنن لتجديد املخازن.

تعمــل احلكومــات واألفــراد املعنيــون معــاً جلعــل اســتخدام املــوارد املتجــددة أولوية 
وتقليــل االســتخدام غيــر املســؤول لإلمــدادات الطبيعيــة مــن خــال زيــادة احلفظ.

أزمــة الطاقــة موضــوع واســع ومعقــد. ال يشــعر معظــم النــاس باالرتبــاط بواقعهــا 
ــاك خطــوط يف محطــة الوقــود.  ــت هن ــاز يف املضخــة أو كان إال إذا ارتفــع ســعر الغ
أزمــة الطاقــة شــيء مســتمر ويــزداد ســوءاً، مــع اجلهــود العديــدة. والســبب يف ذلــك 
ــن  ــي م ــة الت ــة الطاق ــدة ألزم ــول املعق ــم واســع لألســباب واحلل هــو عــدم وجــود فه

شــأنها أن تســمح ببــذل جهــد حللهــا.

إّن أزمــة الطاقــة هــي أي اختنــاق كبيــر يف إمــدادات مــوارد الطاقــة لاقتصــاد. 
يف األدبيــات، غالبــاً مــا يشــير مصطلــح )أزمــة الطاقــة( إلــى أحــد مصــادر الطاقــة 
املســتخدمة يف وقــت ومــكان معينــن، وال ســيما تلــك التــي تــزود شــبكات الكهربــاء 
الوطنيــة أو تلــك املســتخدمة كوقــود يف التنميــة الصناعيــة والنمــو الســكاني ممــا أدى 

إلــى زيــادة الطلــب العاملــي علــى الطاقــة يف الســنوات االخيــرة.
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· ما مدى واقعيـــة أزمة الطاقـــة؟	
ــة« أزمــة  ــاك جــدل متجــدد حــول مــدى »حقيقي ــات، هن خــال ســنوات االنتخاب
الطاقــة يف العالــم. ســيقول أحــد األطــراف دائمــاً إنــه قائــم علــى علــم وسياســة 
معيبــن؛ ســيقول اآلخــر إّن الطــرف اآلخــر يبنــي نتائجــه علــى العلــوم غيــر املرغــوب 
فيهــا واملصالــح السياســية. أفضــل طريقــة لتلخيــص حقيقــة أزمــة الطاقــة هــي أنــه 
ال ميكــن أن يكــون لديــك مطالــب متزايــدة علــى مــوارد محــدودة دون نفــاد املــوارد يف 

نهايــة املطــاف.

هــذا هــو احلــس الســليم. مــا يــدور فعــًا يف املناقشــة حــول مــدى واقعيــة أزمــة 
الطاقــة يتعلــق بــإدراك املســؤولية عــن املســتقبل. ال توجــد أزمــة طاقــة حقيقيــة إذا 
لــم تكــن مهتمــاً باحليــاة بعــد زوال وقتــك علــى األرض. ومــع ذلــك، هنــاك أزمــة طاقــة 

حقيقيــة إذا كنــت تهتــم باملســتقبل الــذي ســترثه األجيــال القادمــة.

· األســــباب املختلفـــة ألزمـــة الطاقة العامليـــــة	
ســيكون مــن الســهل توجيــه أصابــع االتهــام إلــى ممارســة أو صناعــة واحــدة 
وإلقــاء اللــوم علــى أزمــة الطاقــة بكاملهــا علــى أبوابهــا، لكــن هــذا ســيكون تفســيراً 

ــة. ــي جــّداً لســبب األزم ــر واقع ســاذجاً وغي

اإلفراط يف االستهالك. 1
أزمــة الطاقــة هــي نتيجــة العديــد مــن الضغــوط املختلفــة علــى مواردنــا الطبيعيــة، 
وليــس ســبب واحــد فقــط. هنــاك ضغــط علــى الوقــود األحفــوري مثــل النفــط والغــاز 
والفحــم بســبب االســتهاك املفــرط، الــذي بــدوره ميكــن أن يضغــط علــى مــوارد 

امليــاه واألكســجن لدينــا مــن خــال التســبب يف التلــوث.
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الزيادة السكانية. 2
ســبب آخــر لألزمــة هــو الزيــادة املطــردة يف عــدد ســكان العالــم ومتطلباتــه 
ــار  ــي تخت ــام أو املنتجــات الت ــوع الطع ــود واملنتجــات. بغــض النظــر عــن ن ــى الوق عل
ــة يف ورشــة  ــى املنتجــات البترولي ــة إل ــة والعضوي اســتخدامها - مــن التجــارة العادل
العمــل - ال يجــري تصنيــع أو نقــل أي منهــا دون اســتنزاف كبيــر ملــوارد الطاقــة لدينــا.

بنية حتتية رديئة. 3
ــد الطاقــة ســبباً آخــَر لنقــص الطاقــة.  ــة ملعــدات تولي ــة التحتي يعــد تقــادم البني
تســتمر معظــم الشــركات املنتجــة للطاقــة يف اســتخدام معــدات قدميــة تقيــد إنتــاج 
الطاقــة. تقــع علــى عاتــق املرافــق مســؤولية االســتمرار يف حتديــث البنيــة التحتيــة 

ووضعهــا علــى مســتوى عــاٍل مــن األداء.

خيارات الطاقة املتجددة غير املكتشفة. 4
ال تــزال الطاقــة املتجــددة غيــر مســتخدمة يف معظــم البلــدان. تأتــي معظــم 
الطاقــة مــن مصــادر غيــر متجــددة مثــل الفحــم. لذلــك، يظــل اخليــار األفضــل إلنتــاج 

الطاقــة.

مــا لــم نفكــر بجديــة يف الطاقــة املتجــددة، ال ميكــن حــل مشــكلة أزمــة الطاقــة. 
ميكــن ملصــادر الطاقــة املتجــددة أن تقلــل مــن اعتمادنــا علــى الوقــود األحفــوري 

وتســاعد أيضــاً يف تقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري.

التأخير يف تشغيل محطات توليد الكهرباء. 5
يف عــدد قليــل مــن البلــدان، هنــاك تأخيــر كبيــر يف بــدء تشــغيل محطــات الطاقــة 
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اجلديــدة التــي ميكــن أن متــأل الفجــوة بــن العــرض والطلــب علــى الطاقــة. والنتيجــة 
هــي أن احملطــات القدميــة تتعــرض لضغــوط هائلــة لتلبيــة الطلــب اليومــي علــى 
الطاقــة. عندمــا ال يتوافــق العــرض مــع الطلــب، فإنــه ينتــج عنــه فصــل األحمــال 

وانهيارهــا.

إهدار الطاقة. 6
يف معظــم أنحــاء العالــم، ال يــدرك النــاس أهميــة احلفــاظ علــى الطاقــة. يقتصــر 
فقــط علــى الكتــب واإلنترنــت وإعانــات الصحــف والكلمــات والنــدوات. مــا لــم نفكــر 

بجديــة، لــن تتغيــر األمــور يف أي وقــت قريــب.

أشــياء بســيطة مثــل إطفــاء املــراوح واألضــواء عندمــا ال تكــون قيــد االســتخدام، 
واســتخدام أقصــى قــدر مــن ضــوء النهــار، واملشــي بدالً مــن القيادة ملســافات قصيرة، 
واســتخدام مصابيــح CFL بــدالً مــن املصابيــح التقليديــة، والعــزل املناســب لتســرب 

الطاقــة ميكــن أن يقطــع شــوطاً طويــًا يف توفيــر الطاقــة.

احلوادث الكبرى والكوارث الطبيعية. 7
ميكــن أن تتســبب احلــوادث الكبــرى مثــل انفجــار خــط األنابيــب والكــوارث 
الطبيعيــة مثــل ثــوران البراكــن والفيضانــات والــزالزل يف انقطــاع إمــدادات الطاقــة. 
ــى الطاقــة أن ترفــع ســعر املــواد  ــب عل ميكــن للفجــوة الضخمــة بــن العــرض والطل

ــاد التضخــم. ــى ازدي ــؤدي إل األساســية، ممــا قــد ي

احلروب والهجمات. 8
ميكــن أن تــؤدي احلــروب بــن الــدول أيضــاً إلــى إعاقــة إمــدادات الطاقــة، بخاصة 
ــراق أو  ــة الســعودية أو الع ــة العربي ــل اململك ــت يف دول الشــرق األوســط مث إذا حدث
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إيــران أو الكويــت أو اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو قطــر. هــذا مــا حــدث خــال حــرب 
اخلليــج عــام 1990 عندمــا بلــغ ســعر النفــط ذروتــه ممــا تســبب يف نقــص عاملــي 

وخلــق مشــكات كبيــرة ملســتهلكي الطاقــة.

عوامل متنوعة. 9
ميكــن أن تتســبب الزيــادات الضريبيــة واإلضرابــات واالنقابــات العســكرية 
واألحــداث السياســية وفصــول الصيــف شــديدة احلــرارة أو فصــول الشــتاء البــاردة 
يف زيــادة مفاجئــة يف الطلــب علــى الطاقــة وميكــن أن تخنــق العــرض. ميكــن أن 
يتســبب إضــراب النقابــات العماليــة يف شــركة منتجــة للنفــط يف حــدوث أزمــة طاقــة. 

ــع. ــار نتيجــة لســوء نظــام التوزي والتعطــل املتكــرر واالنهي

· التأثيـــرات املختلفــة ألزمـــة الطاقـــة العامليـــــة	
أدى منــو احلضــارة اإلنســانية إلــى زيــادة اســتهاك مصــادر الطاقــة التقليديــة. 
املصــدر األساســي للطاقــة هــو الوقــود األحفــوري الثمــن. ال بــد أن يــؤدي اســتخدام 
ــة ألزمــة الطاقــة  كل هــذه املصــادر إلــى إحــداث تأثيــرات معينــة. بعــض اآلثــار املُهمَّ

العامليــة هــي كمــا يأتــي:

التأثيرات البيئية. 1
ــر املتجــدد. هــذا  ــاج الطاقــة عــن طريــق حــرق الوقــود األحفــوري غي يجــري إنت
ال يؤثــر فقــط علــى املــوارد العامليــة للوقــود األحفــوري، ولكنــه يؤثــر أيضــاً علــى 
البيئــة. يــؤدي حــرق الوقــود األحفــوري إلــى إطــاق غــازات الدفيئــة مثــل ثانــي أكســيد 

ــون وغيرهــا. الكرب
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تخلــق هــذه الغــازات غافــاً علــى ســطح األرض، ممــا مينــع إطاق أشــعة الشــمس 
القصيــرة ليــًا. ومــن ثــم، فــإن أزمــة الطاقــة تســهل جعــل األرض مكانــاً أكثــر دفئــاً 

مــن خــال تعزيــز ظاهــرة االحتبــاس احلــراري.

زيادة أسعار موارد الوقود. 2

مــع زيــادة اســتخدام الوقــود األحفــوري، تــزداد تكلفــة هــذه املوارد أيضــاً. يجب أن 
نتذكــر أن الكميــة التــي يتوفــر بهــا هــذا الوقــود األحفــوري محــدودة. مــع اســتمرارنا 

يف اســتخدام هــذه املــوارد، تتناقــص كميــة هــذا الوقــود األحفــوري.

ــا  ــاً بينم ــود يومّي ــن الوق ــواع م ــى هــذه األن ــب عل ــزداد الطل ــوم، ي ــرور كل ي ــع م م
ــة يف أســعار الوقــود  ــادة هائل ــى زي ــؤدي هــذا إل ــوم. ي ــة املتاحــة كل ي تنخفــض الكمي
األحفــوري، ممــا يتســبب يف زيــادة الســعر يومــاً بعــد يــوم. هــذا يخلــق اضطرابــاً 

اقتصادّيــاً هائــًا يف جميــع أنحــاء العالــم.

االضطرابات السياسية. 3

حقيقــة أن أزمــة الطاقــة تخلــق بعــض االضطرابــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
تخبرنــا أيضــاً أن أزمــة الطاقــة العامليــة هــذه تخلــق أيضــاً الكثيــر مــن االضطرابــات 
السياســية يف جميــع أنحــاء العالــم. البحــث عــن الوقــود األحفــوري هــو أحــد األســباب 

الرئيسية.

إلــى جانــب ذلــك، مــع فشــل أســواق الطاقــة، نــرى انهيــاراً ليس فقــط يف االقتصاد 
العاملــي ولكــن أيضــاً انهيــار الطاقــة املتاحــة. كل هــذا كاٍف إلحــداث اضطرابــات 

اجتماعيــة وسياســية مختلفــة.
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التأثير يف صناعة السياحة. 4
تعتمــد صناعــة الســياحة إلــى حــد كبيــر علــى ارتفــاع وانخفــاض أســعار الوقــود. 
يؤثــر االرتفــاع الهائــل يف أســعار الوقــود الــذي يأتــي نتيجــة ألزمــة الطاقــة علــى 

صناعــة الســياحة بشــكل ســلبي جــّداً.

مــع ارتفــاع أســعار الوقــود، هنــاك زيــادة يف تكاليــف الســياحة أيضــاً. نتيجــة 
لذلــك، هنــاك الكثيــر ممــن ال يســتطيعون حتّمــل التكلفــة نفســها. ونتيجــة لهــذا كلــه، 

فــإن صناعــة الســياحة هــي التــي تعانــي.

· احللـــول املمكنـــة ملشـــكلة أزمـــة الطاقـــة العامليـــة	
العديــد مــن احللــول املمكنــة موجــودة بالفعــل اليــوم، لكــن لــم يجــر تبنيهــا علــى 

نطــاق واســع.

التحرك نحو املوارد املتجددة. 1
أفضــل حــل ممكــن هــو تقليــل اعتمــاد العالــم علــى املــوارد غيــر املتجــددة وحتســن 
جهــود احلفــظ الشــاملة. لقــد جــرى إنشــاء جــزء كبيــر مــن العصــر الصناعــي 
باســتخدام الوقــود األحفــوري، ولكــن هنــاك أيضــاً تقنيــة معروفــة تســتخدم أنواعــاً 
أخــرى مــن الطاقــات املتجــددة، مثــل: البخــار، والطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح.

القلــق الرئيســي ليــس مــن نفــاد الغــاز أو النفــط، ولكــن اســتخدام الفحــم ســوف 
يســتمر يف تلويــث الغــاف اجلــوي وتدميــر املــوارد الطبيعيــة األخــرى يف عمليــة 

ــذي يجــب اســتبداله كمصــدر للطاقــة. ــن الفحــم ال تعدي
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هــذا ليــس باألمــر الســهل ألن العديــد مــن الصناعــات الرائــدة تســتخدم الفحــم، 
وليــس الغــاز أو النفــط، كمصــدر طاقــة أساســي للتصنيــع.

شراء املنتجات املوفرة للطاقة. 2
اســتبدل باملصابيــح التقليديــة املصابيــح الفلوريــة ومصابيــح LED. إنهــا تســتلك 
واطاً أقل من الكهرباء وتســتمر بالعمل لفترة أطول. إذا اســتخدم ماين األشــخاص 
يف جميــع أنحــاء العالــم مصابيــح LED واملصابيــح الفلوريــة لألغــراض الســكنية 

والتجاريــة، فقــد ينخفــض الطلــب علــى الطاقــة، وميكــن جتنــب أزمــة الطاقــة.

ضبط اإلضاءة. 3
هنــاك عــدد مــن التقنيــات اجلديــدة التــي جتعــل أدوات التحكــم يف اإلضــاءة أكثــر 
إثــارة لاهتمــام، وتســاعد علــى توفيــر الكثيــر مــن الطاقــة واملــال علــى املــدى الطويــل.

تعــد عناصــر التحكــم يف اإلضــاءة احملــددة مســبًقا وإضــاءة الشــرائح ومخفتــات 
اإلضــاءة التــي تعمــل باللمــس وأدوات التحكــم يف اإلضــاءة املتكاملــة مــن عناصــر 
التحكــم يف اإلضــاءة التــي ميكــن أن تســاعد يف توفيــر الطاقــة وتقليــل تكاليــف 

اإلضــاءة اإلجماليــة.

وصول أسهل إلى الشبكة. 4
يجــب منــح األشــخاص الذيــن يســتخدمون خيــارات مختلفــة لتوليــد الطاقــة إذنــاً 
للتوصيــل بالشــبكة واحلصــول علــى الفضــل يف الطاقــة التــي تغذيهــا بهــا. يجــب إزالــة 
ــى الشــبكة. بصــرف  ــة الفائضــة إل ــد الطاق ــان لتزوي ــى االئتم متاعــب احلصــول عل
النظــر عــن ذلــك، يجــب تقــدمي دعــم لأللــواح الشمســية لتشــجيع املزيــد مــن النــاس 

علــى استكشــاف اخليــارات املتجــددة.
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محاكاة الطاقة. 5
ميكــن اســتخدام برامــج محــاكاة الطاقــة مــن قبــل الشــركات الكبــرى إلعــادة 
تصميــم وحــدة املبنــى وتقليــل تكاليــف الطاقــة التجاريــة اجلاريــة. ميكــن للمهندســن 
واملعماريــن واملصممــن اســتخدام هــذا التصميــم لتزويدهــم مبعظــم املبانــي املوفــرة 

للطاقــة وتقليــل البصمــة الكربونيــة.

إجراء تدقيق للطاقة. 6
تدقيــق الطاقــة هــو عمليــة تســاعدك علــى حتديــد املناطــق التــي يفقــد فيهــا 
منزلــك أو مكتبــك الطاقــة واخلطــوات التــي ميكنــك اتخاذها لتحســن كفــاءة الطاقة.

ميكــن أن يســاعدك تدقيــق الطاقــة، عندمــا يقــوم بــه محتــرف، علــى تقليــل 
بصمتــك الكربونيــة، وتوفيــر الطاقــة واملــال، وجتنــب أزمــة الطاقــة.

املوقف املشترك بشأن تغير املناخ. 7
يجــب علــى كل مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة اتخــاذ موقــف مشــترك بشــأن تغيــر 
املنــاخ. يجــب أن يركــزوا علــى احلــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري مــن 

خــال آليــة فعالــة عبــر احلــدود.

مــع النمــو الســكاني احلالــي واالســتهاك املفــرط للمــوارد، ال ميكــن اســتبعاد 
عواقــب االحتبــاس احلــراري وتغيــر املنــاخ. يجــب علــى كل مــن البلــدان املتقدمــة 
والناميــة التركيــز علــى خفــض االنبعاثــات خلفــض انبعاثاتهــا إلــى النصــف عــن 

املســتويات احلاليــة بحلــول عــام 2050.
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· ما الـــذي ميكننــــا فعلــــه حاليــــًا؟	
هنــاك العديــد مــن املبــادرات العامليــة التــي تعمــل علــى حــل أزمــة الطاقــة. وقــد 
اتخــذ هــذا شــكل زيــادة التنظيــم والقيــود علــى انبعاثــات الكربــون، والترويــج ملشــاريع 
التصنيــع والبنــاء األكثــر اخضــراراً، ومتويــل األبحــاث يف التقنيات الهجينــة والتقنيات 

األكثــر اســتدامة، واملزيــد.

علــى املســتوى احمللــي، يــرى املزيــد مــن املجتمعــات ما هو أبعد من ســلة املهمات، 
ــر  ــمٌّ  أيضــاً. تظه ــة أمــر ُمه ــة اســتخدام املجتمــع ملواردهــم احمللي ــون أن كيفي ويدرك
ــس فقــط كوســيلة إلدخــال  ــق واملنتزهــات وأســواق املزارعــن لي ــن احلدائ ــد م املزي
عناصــر أكثــر اســتدامة يف حيــاة النــاس ولكــن كجــزء أساســي مــن تثقيــف اجلمهــور 

حــول أهميــة املــوارد.
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تكامل مصادر الطاقة املتجددة يف أنظمة الطاقة الكهربائية

لقــد تطــورت أنظمــة الطاقــة التــي تســتخدم مــا يســمى باملصــادر التقليديــة 
للكهربــاء - الفحــم والنفــط والنــووي، علــى ســبيل املثــال - بطريقــة ميكــن تلبيــة 

مطالــب املســتهلكن مبســتويات عاليــة جــّداً مــن املوثوقيــة.
مــن احملتمــل أن تكــون محطــة التوليــد التقليديــة قــادرة علــى التشــغيل املســتمر 
ويف الوقــت نفســه تكــون عاليــة التركيــز يف الطبيعــة. لقــد تطــورت أنظمــة التوليــد 
بحيــث تكــون كبيــرة يف كثيــر مــن األحيــان، مــع إجمالــي الســعات املركبــة لعشــرات 
الغيغــاواط )GW(، مــع وجــود العديــد مــن األنظمــة، غالبــاً مــا توجــد يف اجلــزر، وهــي 

أصغــر بكثيــر.
اخلصائــص اخلاصــة للمصــادر املتجــددة معنيــة بتنوعهــا األكبــر يف كثيــر مــن 
األحيــان؛ علــى ســبيل املثــال، الريــح ال تهــب طــوال الوقــت. يجــب أيضــاً مراعــاة 

االنتشــار الكبيــر واملوقــع اجلغــرايف لهــذه املصــادر.
ســتخلق هــذه اخلصائــص مشــكات جديــدة لتخطيــط النظــام وتشــغيله إذا جــرى 
ــراً  ــاً كبي ــف اختاف ــك، فــإن طبيعــة املشــكات تختل ــرة. ومــع ذل تركيــب قــدرات كبي

وفقــاً حلجــم النظــام.
يف كثيــر مــن النواحــي، تكــون املشــكات أكبــر بالنســبة لألنظمــة الصغيــرة. ميكــن 
بعــد ذلــك توفيــر جــزء كبيــر مــن احلــد األقصــى للطلــب مــن خــال وحــدة واحــدة 
فقــط أو عــدة وحــدات، علــى ســبيل املثــال، مجموعــة صغيــرة مــن توربينــات الريــاح 
ــى  ــاك حاجــة إل ــون هن ــد تك ــن فقــط. وق ــزل واحــد أو اثن ــد دي ــه مول ــى نظــام ب عل
اســتراتيجيات حتكــم معقــدة يف مثــل هــذه الظــروف إذا كانــت املصــادر املتجــددة 

ســتوفر مدخــرات كبيــرة.
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، تكــون املشــكات التشــغيلية أقــل حــدة بالنســبة لألنظمــة األكبــر.   بشــكل عــامٍّ
يحــدث هــذا جزئيــاً بســبب وجــود املزيــد مــن املولــدات احلراريــة يف النظــام. وهــذا 
يعنــي أن الوحــدات الفرديــة يجــب أن تــدور بشــكل أقــل تكــراراً، وأن يكــون عــدد أكبــر 
منهــا متصــًا باخلــط يف أي وقــت، بحيــث يكــون هنــاك مزيــد مــن القصــور الذاتــي 

يف النظــام وقــدرة تنظيميــة أكبــر ممــا يســهل احلفــاظ علــى تــردد النظــام وجهــده.

ــر يف املصــدر املتجــدد؛ ســيجري  ــاً أكب ــر تنوع ــة األكب ــون لألنظم ــد يك أيضــاً، ق
ــى  ــة، وســتكون االختافــات عل ــع املختلف ــرة املــدى يف املواق ــات قصي ــف التقلب تخفي
نطــاق واســع أقــل ســرعة، وقــد يجــري تقليــل التكــرار الــذي ينتجــه املصــدر املتجــدد 
للطاقــة القصــوى بشــكل كبيــر. مــن املرجــح أيضــاً أن متتلــك األنظمــة األكبــر حجمــاً 

بعــض الطاقــة املائيــة أو ســعة التخزيــن.

يقابــل ذلــك حقيقــة أنــه يف األنظمــة األكبــر، قــد يتوقــع املســتهلكون جــودة أعلــى 
بكثيــر لإلمــداد، لذلــك يجــب أن تكــون املراقبــة أكثــر دقــة، وحقيقــة أن املصــدر 
املتجــدد يتنافــس مــع طاقــة أرخــص بكثيــر، يجــري توفيرهــا مــن خــال الطاقــة 

احلراريــة الكبيــرة والفعالــة مولــدات كهربــاء.

ينشــأ تعقيــد آخــر مــن إمكانيــة ربــط أنظمــة الطاقــة. عــادة مــا يكــون هنــاك بعض 
الفوائــد مــن هــذا، إمــا ألن أحــد األنظمــة لديــه وصــول إلــى طاقــة أرخــص مــن نظــام 

آخــر، أو جتميــع قــدرة الــذروة ملواجهــة مخاطــر النقــص يف أي مــن النظامــن.

ميكــن زيــادة هــذه املزايــا إذا جــرى تركيــب قــدرات كبيــرة مــن الطاقــة املتجــددة. 
بشــكل فعــال، يزيــد التوصيــل البينــي مــن تنــوع جميــع املــوارد؛ تنتشــر يف أنحــاء 

ــاح كونهــا مصــدراً موثوقــاً جــّداً للطاقــة. ــال، طاقــة الري ــى ســبيل املث ــا، عل أوروب
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مــن الواضــح أن االســتخدام األمثــل لهــذه املــوارد بــأي معنــى أوروبــي ميكــن أن 
يشــمل زيــادة مســتويات جتــارة الكهربــاء، وتخفيــف االتفاقــات احلاليــة التــي تنــص 

علــى أن الــدول ال ينبغــي أن تعتمــد علــى األنظمــة املجــاورة لســعة االحتياطــي.

نظــراً ألن اختيــار مصــدر الطاقــة يكــون يف النهايــة علــى أســس اقتصاديــة، فــإن 
دمــج مصــادر الطاقــة يف النظــام ليــس مســألة تقنيــة بحتــة، ويجــب أخــذ جميــع 
متغيــرات التكلفــة ذات الصلــة يف االعتبــار، وإال فقــد يســتخلص اســتنتاجات خاطئــة. 
وقــد يكــون اإلمــداد باحلــرارة والكهربــاء جــزءاً مــن أعمــال املرفــق، ولذلــك قــد يكــون 

مــن الضــروري أخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد التخطيــط للنظــام.

ســنتناول هنــا كيفيــة تأثيــر هــذه اخلصائــص علــى دمــج مصــادر الطاقــة اجلديــدة 
واملتجــددة يف أنظمــة توليــد الكهربــاء. حيــث جــرى التأكيــد على الترابــط بن العوامل 

االقتصاديــة والتقنية.

تشغيل نظام الطاقة. 1
مبجــرد توصيــل مولــد الكهربــاء بالنظــام، يجــري تشــغيله عــادة »بترتيــب اجلدارة« 
Merit order حيــث كلمــا كان تشــغيل احملطــة أرخــص زادت احلاجــة إلــى تشــغيلها. 

عــادة مــا تكــون املصــادر املتجــددة مثــل طاقــة الريــاح رخيصــة جــّداً للتشــغيل، لذلــك 
ستســتخدم ناجتهــا كلمــا كان ذلــك متاحــاً. لذلــك فهــي تعمــل مبثابــة »حمــل ســلبي« 
Negative load، ممــا يقلــل مــن صــايف الطلــب علــى املصــادر احلراريــة ومــن ثــم 

توفيــر الوقــود.

يختلــف النــاجت مــن العديــد مــن املصــادر املتجــددة مبــرور الوقــت، وقــد ال يكــون 
ــف  ــاء. يختل ــى الكهرب ــب عل ــى الطل ــق عل ــاً - ولكــن األمــر نفســه ينطب ــاً متام متوقع
 Central Electricity Generating احلمــل علــى نظــام مجلــس توليــد الكهربــاء املركزيــة
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ــات  ــإن الكمي ــم ف ــن ث ــة، وم ــه اليومي ــى 2 يف دورت ــل يصــل إل )Board )CEGB مبعام

الصغيــرة مــن مصــدر متجــدد متقطــع لــن تغيــر املوقــف بشــكل كبيــر.

يقــدر )CEGB( أن نســبة املصــادر املتجــددة املتقطعــة واملســتمرة ميكــن أن ترتفــع 
إلــى % 20 مــن إجمالــي الكهربــاء املــزودة دون التســبب يف مشــكات خطيــرة.

ترتيب اجلدارة ومنحني مدة التحميل. 2
ــى النظــام يف ترتيــب اجلــدارة لتكاليــف التشــغيل،  ــف محطــات التوليــد عل تصّن
ــر تكلفــة )الوقــود  ــع ذي تكاليــف التشــغيل األكث حيــث يجــري عــادًة اســتدعاء املصن
ــع الوحــدات األرخــص املتاحــة  ــت جمي ــف األخــرى( للتشــغيل فقــط إذا كان والتكالي

تولــد بالفعــل.

ــل  ــدة التحميـــــــ ــديد مــن خــال منحنــى مـــــــ ــوح شـــــــــ ــّبر عــن ذلــك بوضـــــ يعـــــ
)Load-Duration Curve )LDC. يحــدد هــذا املــدة اإلجماليــة التــي يقــع فيهــا احلمــل 

علــى النظــام فــوق مســتوى معــن خــال فتــرة زمنيــة معينــة.

1984-1985 يف الشكل اآلتي. فهو  العام  CEGB يف  LDC، لطلب  يظهر مثال 
يوضح، على سبيل املثال، أن الطلب لم يكن أبداً أقل من 17 غيغاواط، وأن احلد 
األقصى للطلب كان نحو 50 غيغاواط، وأن متوسط الطلب كان نحو 28 غيغاواط.
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ميكــن  كيــف  أيضــًا  يوضــح  وهــو   .CEGB لنظــام   1984-1985 عامــي  بــن   )LDC( احلمــل  مــدة  منحنــي 
افتراضيــًا حتميــل احملطــات ضمــن أقــل البلــدان منــّوًا بترتيــب اجلــدارة، مــع جتميــع احملطــة يف شــرائح مــن 

املماثلــة. الوحــدات  أنــواع 

يجــري حتميــل الطاقــة النوويــة، التــي لهــا تكلفــة رأســمالية عاليــة ولكــن تكاليــف 
تشــغيل منخفضــة، لتلبيــة الطلــب األساســي. يف الطــرف اآلخــر مــن أمــر اجلــدارة، 
تخــدم توربينــات الغــاز، وهــي رخيصــة البنــاء ولكــن تشــغيلها باهــظ الثمــن عنــد ذروة 
الطلــب فقــط. نظــراً ألن LDC عبــارة عــن منحــٍن للطاقــة مقابــل مــدة تزويــد هــذه 
الطاقــة، فــإن املنطقــة الواقعــة أســفل هــذا املنحنــي متثــل الطاقــة املــزودة. إجمالــي 
املســاحة الواقعــة حتــت أقــل البلــدان منــّواً هــو إجمالــي الطلــب علــى النظــام للفتــرة 

املشــمولة.
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تعتبــر أقــل البلــدان منــّواً مفيــدة جــّداً لتحليــل إمــدادات الكهربــاء، وميكــن فهــم 
العديــد مــن جوانــب املصــادر املتجــددة مــن خــال النظــر يف تأثيرهــا يف »صــايف أقــل 

البلــدان منــّواً« - منحنــى مــدة الطلــب مطروحــاً منــه املدخــات املتجــددة.

ــر نظــام الطاقــة  ــى تطوي ــدان منــّواً أي مؤشــر عل ــك، ال يعطــي أقــل البل ومــع ذل
مبــرور الوقــت، أو موثوقيــة النظــام، أو تأثيــر عــدم موثوقيــة املصنــع يف تكاليــف 

التشــغيل، أو اجلوانــب الديناميكيــة لتشــغيل النظــام.

بدء تشغيل احملطة احلرارية ومعدالت االنحدار والتحميل اجلزئي. 3
تعمــل محطــة التوليــد عــادة بكفــاءة أكبــر وأرخــص حمولــة كاملــة وثابتــة، أي 
احلمــل األساســي. يــؤدي بــدء التشــغيل، واإلغــاق، وحتميــل التغييــرات إلــى تكبــد 
تكاليــف إضافيــة، والتــي تكــون أكبــر كلمــا زادت املصــادر املتقطعــة املوجــودة يف 

النظــام ازدادت االختافــات يف طلــب املســتهلك.

يوضــح الشــكل اآلتــي الطريقــة التــي تختلــف بها تكاليــف بدء التشــغيل النموذجية 
باختــاف نــوع املصنــع وطــول الوقــت غيــر املتصــل باخلــط. كدليــل علــى أهميتهــا، 
متثــل خســائر بــدء التشــغيل شــيئاً يزيــد علــى 100 مليــون جنيــه إســترليني يف الســنة 

علــى نظــام CEGB احلالــي، رمبــا 3 % مــن إجمالــي تكاليــف التشــغيل.
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تكاليف بدء تشغيل الوحدة احلرارية كدالة يف الوقت غير املتصل، ملجموعة من الوحدات احلرارية.

ــرات يف  ــة بســرعة للتغي ــة التقليدي ــن أن تســتجيب الســعة احلراري ــاً ال ميك طبع
ــا، باســتجابتها  ــرة جــّداً منه ــى الكبي ــاز، حت ــات الغ ــز توربين ــة، تتمي ــب. باملقارن الطل

ــق. ــرودة يف أقــل مــن 5 دقائ ــع مــن الب الســريعة جــّداً، وميكــن أن تقل

ــات يف  ــة أســرع؛ ميكــن تشــغيل التوربين ميكــن أن تكــون اســتجابة احملطــة املائي
مخطــط التخزيــن الــذي جــرى ضخــه مبضخــة دينورويــغ  Dinorwig بقــوة 1800 
ميغــاواط يف ويلــز بكامــل طاقتهــا يف ُغضــون 10 ثــواٍن فقــط مــن حالــة الــدوران يف 

ــامِّ يف ُغضــون دقيقــة واحــدة.  ــة التوقــف الت الهــواء، وميكــن تشــغيلها مــن حال
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تضــع مثــل هــذه االعتبــارات أيضــاً حــدوداً علــى مــدى ســرعة تغييــر النــاجت مــن 
الوحــدات احلراريــة - احلــد األقصــى »ملعــدل االنحــدار«. مــرة أخــرى، ميكــن أن 
يختلــف هــذا كثيــراً بــن الوحــدات، لكــن األرقــام النموذجيــة للمصانــع احلديثــة تشــير 
إلــى أن اإلنتــاج ميكــن أن يتغيــر بنســبة 3-5 % يف الدقيقــة علــى األكثــر، وبعــض 

وحــدات التحميــل األساســي تقتصــر علــى أقــل مــن 2 %.

ميكــن أن تكــون احلــدود املفروضــة علــى معــدالت االنحــدارات قيــداً كبيــراً أثنــاء 
االنتعــاش الصباحــي احلــاد عنــد الطلــب، ويف بعــض األحيــان يجــب تشــغيل توربينــات 

الغــاز لفتــرات قصيــرة للحفــاظ علــى تــردد النظــام.

عمليــة التحميــل اجلزئــي تفــرض عقبــات مختلفة. يوضح الشــكل اآلتي اســتخدام 
الوقــود النموذجــي كدالــة ملخرجــات املصنــع، حيــث تكــون اخلســارة يف الكفــاءة خطيــة 

تقريبــاً عبــر معظــم نطاق التشــغيل.



مستقبل الطاقة يف عاملنا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 175

استخدام الوقود كدالة ملخرجات املصنع لوحدة الفحم البريطانية النموذجية.

ال ميكن عموماً تشغيل احملطات احلرارية بثبات عند مخرجات منخفضة جّداً 
لفترة طويلة. تقع احلدود الفنية ملعظم الوحدات الكبيرة يف حدود 30-50 %. ميكن 

حتقيق مستويات أقل، لكن هذا سيتطلب تعديات جوهرية.

مخرجات احملطة
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التحكم يف نظام الطاقة واحتياطي التشغيل. 4
تضــع كل هــذه العوامــل حــدوداً ملرونــة أنظمــة الطاقــة، ويجــب أن يكــون هنــاك 
احتياطيــات تشــغيل مــن أنــواع مختلفــة لضمــان أن النظــام ميكنــه تلبيــة جميــع 

الظــروف احملتملــة.

ــى نطــاق واســع، ال  ــة عل ــا احمليطــة باحتياطــي نظــام الطاق ــم القضاي يســاء فه
ســيما فيمــا يتعلــق بتأثيــر املصــادر املتجــددة. ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى وجــود 
العديــد مــن مصــادر االحتياطــي املختلفــة، ذات اخلصائــص واجلــداول الزمنيــة 
املختلفــة، والعديــد مــن األســباب املختلفــة لاحتفــاظ باالحتياطــي، التــي تشــير مــرة 

أخــرى إلــى املتطلبــات واجلــداول الزمنيــة املختلفــة.

الطاقــة احلركيــة املخزنــة يف الكتــل الــدوارة للمولدات كافيــة ملواجهة االختافات 
يف فتــرات أقــل مــن نحــو 10 ثــواٍن، ولكــن لفتــرات مــن 10 ثــواٍن إلى بضــع دقائق، يكون 

االحتياطــي الرئيســي هــو البخــار املخزن يف الغايات علــى الوحدات احلرارية.

ــق. يف ُغضــون  ــر مــن بضــع دقائ ــات ألكث ال يســتمر احتياطــي البخــار يف الغاي
هــذا الوقــت، يجــب تغذيــة الغايــات مبزيــد مــن الطاقــة إذا كان يجــب احلفــاظ علــى 

اإلنتــاج األعلــى.

إذا كانــت هــذه القــدرة مطلوبــة، فيجــب تشــغيل بعــض الوحــدات احململــة جزئيــاً، 
مــع إعطــاء مــا يعــرف باســم »احتياطــي اللــف« الــذي يوفــر الطاقة اإلضافية بســرعة، 
مقيــدة فقــط مبعــدل املنحــدر؛ يتوفــر معظــم قطــع الغيــار يف ُغضــون نحــو 10 دقائــق.

توفــر توربينــات الغــاز املصــدر الاحــق الحتياطــي نظــام الطاقــة، الــذي يتداخــل 
مــع احتياطــي اللــف. كمــا لوحــظ، ميكــن توفيــر معظمهــا يف ُغضــون 5-15 دقيقــة.
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ــى  ــة عل ــة إضافي ــات بخاري ــى يجــري تشــغيل توربين ــة حت ال تتوفــر طاقــة إضافي
النظــام، إمــا مــن وضــع االســتعداد الســاخن يف نحــو ســاعة أو نحــو ذلــك، وإمــا إذا 

كانــت بــاردة فقــد يســتغرق األمــر 8-10 ســاعات.
ميكــن حملطــة الطاقــة املائيــة أن تغطي مجموعــة كاملة من املتطلبات االحتياطية، 
ويــؤدي التخزيــن بالضــخ دوراً ُمهّمــاً يف تقليــل احلاجــة إلــى احتياطــي اللــف بشــكل 

كبيــر، وهــو محــدود يف املمارســة العمليــة مبقــدار ســعة التخزيــن املتاحــة.
أخيــرًا، هنــاك مصــدر إضــايف لاحتياطــي يتمثــل يف قــدرة معظم وحــدات التوليد 
علــى العمــل فــوق الســعة القصــوى املعلنــة العاديــة، مــع أن هــذا يقلــل بشــكل عــامٍّ مــن 
الكفــاءة وقــد يــؤدي علــى املــدى الطويــل إلــى تقليــل العمــر وزيــادة متطلبــات الصيانــة.

ــد  ــص مــن احلمــل الزائ ــع مصــادر االحتياطــي، ميكــن التخل إذا اســتنفدت جمي
عــن طريــق تقليــل جهــد النظــام وتــردده.

ال ميكن ألنظمة الطاقة، بالطبع، توفير الطلب فوق السعة املتاحة يف أي وقت 
الكبيرة يف شبكة  كما ال ميكنها حتمل االضطرابات  كبيراً،  االستهاك  فيه  يكون 
الكبيرة من جزء من الشبكة بضربة واحدة، وهو  النقل، والتي قد تقطع السعات 
سبب أشهر حاالت انقطاع التيار الكهربائي يف أنظمة الشبكة يف البلدان املتقدمة. 
الطاقة  أنظمة  على  التوليد  فإن  لاحتياطي،  املختلفة  املصادر  حتديد  مع  ولكن 

املتطورة بشكل جيد يكون أكثر قوة ومرونة مما يُفترض يف كثير من األحيان.
خارج اآلفاق الزمنية القصيرة إلى املتوسطة، قد يكون للمرافق تدابير أخرى 
ميكن االستعانة بها، مثل »االحتياطي الدائم« املتاح يف ُغضون أيام قليلة، أو الذي 
ميكن جتهيزه يف حاالت الطوارئ على مدى أسابيع إلى شهور. باإلضافة إلى ذلك، 
قد تكون هناك روابط إرسال مع أنظمة مجاورة، مثل تلك املوجودة بن اسكتلندا 

وإجنلترا.
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الدور احملتمل إلدارة األحمال واحلوافز اجلمركية. 5
بالنســبة لاختراقــات الكبــرى ملصــادر الطاقــة املتجددة املتقطعــة، ميكن تخفيض 
ــات  ــة. كان للتقني ــاء احلديث ــة الكهرب تكاليــف تكامــل النظــام باســتخدام إدارة حمول
ــب  ــذروة، واحلــد األقصــى للطل ــل عــدم ال ــي اســتخدمت لعــدد مــن الســنوات مث الت
ــة لانقطــاع تأثيــرات كبيــرة علــى منحنــي احلمــل اليومــي الــذي  والتعريفــات القابل

صــار حاليــاً أكثــر انبســاطاً وأقــل ذروة.

يــزال أكثــر مــن 2 غيغــاواط مــن الطلــب علــى CEGB بانتظــام مــن أوقــات الــذروة 
مــن خــال الترتيــب مــع كبــار املســتهلكن، ممــا يــؤدي إلــى احلاجــة إلــى ســعة توليــد 
أقــل، وقــد أدت الزيــادة الكبيــرة يف االســتخدام غيــر املنتظــم إلــى زيــادة عامــل حتميل 

النظــام بشــكل كبيــر، ممــا أدى إلــى توفيــر كبيــر، ممــا ميكــن مشــاركتها مــع العميــل.

إن الترتيبــات اخلاصــة بــإدارة األحمــال التــي جــرى وضعهــا لعــدد مــن الســنوات 
هــي بطبيعتهــا غيــر مرنــة إلــى حــٍد مــا وليســت مناســبة للتعامل مع التقلبات الســريعة 

التــي قــد حتــدث مــع املصــادر املتجــددة املتقطعــة.

الــة جــّداً للتعامــل مــع مثــل هــذه االختافــات  يوفــر التخزيــن بالضــخ طريقــة فعَّ
ولكــن إمكاناتــه محــدودة بعــدد املواقــع املتاحــة اقتصادّيــاً. ومــع ذلك، ميكــن للتطورات 
األخيــرة يف إدارة األحمــال أن تقــدم اســتجابة دقيقــة وســريعة للتغيــرات قصيــرة 
ــال، أحمــال  املــدى يف الســعة املتاحــة مــن خــال التبديــل التلقائــي، علــى ســبيل املث

املســاحات وتســخن امليــاه وأحمــال التبريــد.

وتشــمل هــذه التدابيــر احملــول الراديــوي، املتــاح حاليــاً جتارّيــاً، وأنظمــة إدارة 
األحمــال باســتخدام خطــوط الطاقــة أو الهاتــف لاتصــال. يف النهايــة، ميكــن أن 
تســمح تقنيــات القيــاس املتقدمــة بنقــل »الســعر الفــوري« إلــى املســتهلكن، وحتديثــه 
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بانتظــام مبــا يتماشــى مــع ظــروف النظــام، باســتخدام عــدادات تعــرض الســعر 
ــي. احلال

ميكــن ملثــل هــذه التدابيــر، إلــى جانــب حتســن تصميــم األجهــزة وتدابيــر التحكــم 
التــي يســتخدمها العميــل، أن تغيــر بشــكل كبيــر اقتصاديــات مصادر الطاقــة املتجددة 

عنــد االختراقــات الكبرى.

· تخطيـــــط نظــــــام الطاقـــــة	
التفاعل بن تكامل النظام واالقتصاد. 1

يف النمذجــة الصحيحــة لتأثيــرات تكامــل النظــام، مــن الضــروري التأكــد مــن 
ــة. ميكــن اشــتقاق قائمــة مرجعيــة مائمــة مــن النظــر  تضمــن جميــع املتغيــرات املُهمَّ

يف جميــع التكاليــف والوفــورات التــي ســتنجم عــن إدخــال ســعة توليــد جديــدة.

التكاليف

üü.التكلفة الرأسمالية للسعة اجلديدة، مبا يف ذلك الفوائد أثناء البناء

üü.تكاليف النقل والتوزيع املباشرة وغير املباشرة

üü تكاليــف األعمــال الثابتــة األخــرى التــي ال تختلــف مــع تشــغيل املصنــع
والتــي ميكــن التعبيــر عنهــا كرســوم ســنوية ثابتــة لــكل كيلــوواط.

üü تكاليــف األعمــال األخــرى املتغيــرة التــي تعتمــد علــى تشــغيل املصنــع والتي
ميكــن التعبيــر عنهــا كتكلفــة لــكل كيلــوواط ســاعة يجــري توليدها.

üü.تكاليف الوقود إن وجدت
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üü.النفقات العامة

üü.الزيادات يف الوقود والتكاليف الثابتة واملتغيرة والعامة للمصانع األخرى

الوفورات

üü وفــورات رأس املــال الناجتــة عــن ائتمــان الســعة الــذي قــد يعــزى إلــى
مصــدر اجليــل اجلديــد.

üü توفيــر الوقــود النــاجت عــن تقليــل عامــل احلمولــة يف املصانــع القائمــة
األخــرى وإزاحــة املصنــع اجلديــد.

üü.الوفورات يف التكاليف الثابتة واملتغيرة والعامة للمصانع األخرى

الفــرق بــن الوفــورات والتكاليــف هــو صــايف الفوائــد التــي تســمح بتحديــد 
ــي أو  ــد الداخل ــدل العائ ــة أو مع ــدة / التكلف ــل نســبة الفائ ــة مث ــر االقتصادي التدابي
فتــرة االســترداد. مصطلــح CEGB لصــايف الفوائــد هــو صــايف التكلفــة الفعالــة، وهــو 

أمــر ســلبي لادخــار.

سعة اإلزاحة وإعادة املزج عند االختراقات األعلى. 2
ــة  ــع إضاف ــي م ــة بشــكل حتم ــة للمصــادر املتقطع ــة الســعة احلدي تنخفــض قيم
املزيــد، ألن النــاجت مــن املصانــع املتتاليــة مترابــط، علــى عكــس معظــم املصــادر 

التقليديــة.

تعتمــد الطريقــة التــي يجــري بهــا ذلــك علــى التوزيــع الكامــل لإلخــراج مــن 
املصــدر. مــع زيــادة الســعة، فــإن احتمــال وجــود نــاجت ضئيــل أو معــدوم يهيمــن بشــكل 
متزايــد علــى ائتمــان الســعة ويحــدد يف النهايــة إزاحــة املصنــع احلــراري احملــدود.
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ــى بالنســبة  ــاواط حت ــم عــدة غيغ ــون هــذا الرق ــد يك بالنســبة لنظــام CEGB، ق
للمصــادر املتقطعــة التــي لديهــا فرصــة كبيــرة لتوليــد أي شــيء. ويرجــع ذلــك إلــى 
أن النظــام يتطلــب هامشــاً تخطيطيــاً كبيــراً للمحطــة احلراريــة فــوق احلــد األقصــى 
املتوقــع لطلــب النظــام، تشــير نســبة 24 % املســتخدمة حاليــاً إلــى هامــش يبلــغ نحــو 
12 غيغــاواط، ويرجــع ذلــك يف مقيــاس متســاٍو تقريبــاً إلــى عــدم اليقــن يف منــو 

احلمــل وتأثيــرات عــدم توفــر املصنــع التقليــدي.

ــة،  ــاح كافي ميكــن تقليــل هــذا الرقــم بعــدة غيغــاواط إذا جــرى إدخــال طاقــة ري
علــى ســبيل املثــال، حيــث ال تــزال هنــاك فرصــة جيــدة لتلبيــة الطلــب حتــى يف 
ــاح. ــذروة مــع عــدم وجــود طاقــة الري ــي يتزامــن فيهــا حمــل ال ــادرة الت احلــاالت الن

ال يعنــي انخفــاض ائتمــان الســعة عنــد اختــراق النظــام األعلــى أن قيمــة الســعة 
اإلجماليــة تنخفــض أيضــاً نحــو الصفــر. هــذا بســبب وجــود قيمــة إعــادة خلــط 
للقــدرة، بســبب التغييــر يف الهيــكل احلــراري األمثــل للمحطــة نتيجــة وجــود مصــادر 

متقطعــة يف النظــام.

الســبب الرئيســي وراء التغييــرات املثلــى ملزيــج املصنــع هــو تأثيــر بســيط على مدة 
احلمــل: مــع وجــود مصــادر متقطعــة تولــد لبعــض الوقــت، يجــب أن توفــر الوحــدات 

احلراريــة طاقــة أقــل ممــا ميكــن أن يكــون عليــه احلــال.

تصيــر املصانــع التــي لهــا تكاليــف وقــود أعلــى ولكــن بناءهــا رخيــٌص أكثــر جاذبيــة 
ــع  ــم، فقــد بنــي مصن ــة بالوحــدات ذات التكلفــة الرأســمالية املرتفعــة. ومــن ث مقارن

أقــل كثافــة يف رأس املــال، ممــا يوفــر صــايف مدخــرات رأس املــال.

ميكــن تضخيــم هــذا التأثيــر مــن خــال العوامــل التشــغيلية؛ حيــث جــرى تصميــم 
ــاً مــا  ــل األساســي وغالب ــة لتشــغيل التحمي ــة الرأســمالية العالي ــع ذات التكلف املصان
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ــة  ــب طاق ــإن تقل ــم، ف ــي. ومــن ث ــل جزئ ــرة أو حتمي ــدء تشــغيل كبي ــف ب ــد تكالي تتكب
الريــاح مييــل إلــى تعزيــز تأثيــر مــدة التحميــل إلعــادة خلــط الســعة.

بالتفصيــل، يعتمــد حجــم وقيمــة إعــادة خلــط الســعة بشــكل كبيــر علــى خصائــص 
ــل بســيط »للســنة املســتهدفة« يجــري فيــه  ــى بالنســبة لتحلي وتكاليــف النظــام، حت
حتســن مزيــج املصنــع بالكامــل. األمــر معقــد بســبب حقيقــة أن تغييــر ســعة املصنــع 
املخطــط لهــا، بالطبــع، يغيــر أيضــاً تكاليــف تشــغيل النظــام، لذلــك ال ميكــن النظــر 

يف توفيــر رأس املــال والوقــود بشــكل مســتقل.

ال ميكــن فحــص التأثيــرات بشــكل صحيــح دون حتليــل كامــل لتوســيع اجليــل 
لتطويــر النظــام مبــرور الوقــت والــذي يتضمــن مصــادر متقطعــة.

أخيــراً، حقيقــة أن املصــادر مثــل توربينــات الريــاح ميكــن بناؤهــا بســرعة نســبية 
لهــا أيضــاً عواقــب رأســمالية مهمــة. العنصــر الرئيســي يف حــاالت عــدم اليقــن التــي 

حتــدد هامــش التخطيــط يف نظــام CEGB هــو اخلطــأ يف توقــع احلمــل.

إذا كانــت توربينــات الريــاح قــادرة علــى توفيــر عنصــر قــوة ثابتــة يف ُغضــون 3-2 
ســنوات - رمبــا مبســاعدة بعــض الــذروة االحتياطيــة، إذا كانــت هنــاك ريــاح كبيــرة 

بالفعــل علــى النظــام - يجــب أن يســمح هــذا نظرّيــاً بتخفيــض هامــش التخطيــط.

ــادراً مــا تكــون بأهميــة توفيــر الوقــود  ــا الســعة ن وجتــدر اإلشــارة إلــى أن قضاي
ــة،  ال ــر الفعَّ ــع القدميــة غي ــرة للمصان ــل قــدرات كبي ــاك بالفع نفســها. قــد تكــون هن

ــدة. ــا االســتثمارات اجلدي ــت محله ــي حل الت

حتــى إذا كان النظــام يحتــاج إلــى محطــات جديــدة إضافيــة فقــط للحفــاظ 
علــى موثوقيــة النظــام، فقــد يكــون بنــاء محطــات »ذروة« -عــادًة توربينــات غازيــة- 
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رخيصــاً. يعــد حفــظ هــذا األمــر عنــد االختراقــات الصغيــرة إضافــة مفيــدة، ولكنــه 
ــاح. ــات الري ــس العامــل احلاســم يف اقتصادي لي

تعتبــر طاقــة الريــاح ذات قيمــة يف املقــام األول بســبب وفوراتهــا يف الوقــود، ومثــل 
جميــع املصانــع األخــرى لتلبيــة الطلــب األساســي، ال ميكــن تبريرهــا يف املقــام األول 

مــن حيــث احتياجــات الســعة.

النقطــة األكثــر أهميــة هــي أنــه بالنســبة ألي نظــام يطــور خــال الســنوات املقبلــة، 
هنــاك مزيــج مثالــي مــن جميــع أنــواع الســعة التــي ســتوفر احلــد األدنــى مــن إجمالــي 

تكاليــف العمــر ومــن ثــم إنتــاج أرخــص كهربــاء.

· آثــــار مصـــادر الطاقـــة املتجــــددة املختلفـــة	

الكتلــــة احليويـــــة. 1
وجهــة النظــر الســائدة يف اململكــة املتحــدة حتــى وقــت قريــب هــي ضمنّيــاً أن 
محطــة وقــود الكتلــة احليويــة ســتوفر بشــكل عــامٍّ احلــرارة فقــط بــدالً مــن احلــرارة 

والطاقــة املشــتركة، مــع أن هــذه الصــورة تتغيــر حاليــاً.

ســيكون لهــذه التركيبــات نفــس خصائــص املصــادر املســتمرة األخــرى. قــد تتمتــع 
املصانــع الصغيــرة التــي تقــع بعيــداً عــن مراكــز التوليــد الرئيســية مبيــزة تقليــل 

ــاً بخــاف ذلــك. احلاجــة إلــى تعزيــز اإلرســال الــذي قــد يكــون مطلوب

الكتلــة احليويــة، علــى عكــس مصــادر الطاقــة املتجــددة األخــرى، لهــا تكلفــة وقــود 
يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد تقييــم اقتصادياتهــا اإلجماليــة. لهذا الســبب ســتأخذ 

مكانهــا يف ترتيــب اجلــدارة وقــد ال تكــون مناســبًة لتوليــد احلمــل األساســي.
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الطاقة احلرارية اجلوفية الصخرية اجلافة الساخنة. 2

ــاء،  ــة أيضــاً إمــداداً مســتمراً بالكهرب ــة األرضي ســتوفر محطــة الطاقــة احلراري
إمــدادات احلمــل  اســتخدام  وقــود، فســيجري  تكلفــة  وجــود  لعــدم  نظــراً  ولكــن 
األساســي. قــد تكــون هنــاك مزايــا تتمثــل يف أنــه ســيقلل احلاجــة إلــى تعزيــز نظــام 

النقــل إذا جــرى تطويــر مــورد الطاقــة احلراريــة األرضيــة.

مولدات الطاقة املائية الكبيرة. 3

عامــل احلمــل الســنوي للنظــام املائــي متغيــر ويعتمــد علــى هطــول األمطــار يف 
ــدة موجــودة يف اســكتلندا. ــدة للقــدرة اجلدي ــرة الوحي ــة الكبي ــام. اإلمكاني الع

ال توجــد مشــكات علــى املــدى القصيــر ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تكاليــف 
الختــراق كبيــر للقــدرة املائيــة، مــع أنــه يجــب توفيــر طاقــة احتياطيــة كافيــة ألنــواع 

ــة ســنوات مــن انخفــاض هطــول األمطــار. ــد لتغطي أخــرى مــن التولي

ومــن ثــم، فــإن رصيــد ســعة محطــة الطاقــة الكهرومائيــة يقــع بــن تلــك اخلاصــة 
مبصــادر الطاقــة املتجــددة املســتمرة والعشــوائية. املقيــاس الكبيــر بالنســبة اململكــة 
املتحــدة -مثــًا- نســبي فقــط، املــورد صغيــر نســبّياً باملقارنــة مــع ذلــك املتــاح يف 
بعــض البلــدان األخــرى. هــذه اخلصائــص جتعــل التقييــم االقتصــادي ملجمــع محطــة 

الطاقــة املائيــة.

بســبب موقــع وطبيعــة الطاقــة الكهرومائيــة، قــد تــؤدي توصيات النقــل والقضايا 
البيئيــة إلــى مشــكات كبيرة.
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مولدات الطاقة املائية الصغيرة. 4
مــن احملتمــل أن يكــون عامــل احلمــل الســنوي لتوليــد الطاقــة املائيــة الصغيــرة، 
النــاجت عــن بضعــة ميغــاواط أو أقــل، أكثــر اعتمــاداً علــى هطــول األمطــار حيــث مــن 

احملتمــل أن تكــون محطــة جريــان النهــر هــي الســائدة.

وذلــك ألن التدفــق الطبيعــي للنهــر هــو املصــدر الرئيســي للميــاه، وســتكون هنــاك 
احتياطيــات ميــاه أصغــر مــن املنشــآت ذات اخلزانــات الكبيــرة التــي يجــري توفيرهــا 
مباشــرة مــن مناطــق جتميــع امليــاه. لذلــك مــن احملتمــل أن يكــون ائتمــان قــدرة 

احملطــات املائيــة الصغيــرة أقــل مــن ائتمــان احملطــة األكبــر حجمــاً.

طاقة املد واجلزر. 5
يعــد هــذا مصــدراً متقطعــاً ميكــن التنبــؤ بــه وميكــن حتديــد ائتمــان الســعة مــن 
أجلــه بســهولة نســبّياً. ومــع ذلــك، نظــراً للطريقــة التــي تتغيــر بهــا دورة املــد واجلــزر 
مــع مــرور الوقــت، فــإن رصيــد ســعة مخطــط املــد واجلــزر أقــل مــن مصــدر عشــوائي 

للنــاجت نفســه.

ــه  1.1  ــى أن ــة الشــركة Severn Barrage عل ــّدد خــرج طاق ــال، ُح ــى ســبيل املث عل
GW لســعة مركبــة قصــوى تبلــغ GW 2.7 ، أو 15 %. يقــارن هــذا مــع عامــل احلمولــة 

الســنوي الــذي يقــدر بـــ 21 % لإلنتــاج الســنوي البالــغ 13 غيغــاواط ســاعة. يفســر 
هــذا التعــارض الواضــح مــع اســتنتاج ســويفت-هوك Swift-Hook باحلاجــة إلــى 

حتديــد احلــزم يف وقــت الــذروة الوطنيــة، وليــس علــى مــدار العــام بكامــل.

يعــد تكامــل مخططــات التدفــق الصغيــرة مثــل ميرســي Mersey أمــراً ســهًا 
نســبّياً، ولكــن مخطًطــا كبيــراً مثــل ســيفيرن )Severn )7 · 2 GW يتطلــب توفيــر نقــل 
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كبيــر وتعزيــز عنــد 400 كيلــو فولــط.

ميكــن أن يــؤدي التبايــن احملــدد لقــوة املــد واجلــزر إلــى تكلفــة كبيــرة: فقــد جــرى 
تقديــر أنــه ســيُفقد نحــو 8 % مــن التوفيــر املثالــي للوقــود مــن قناطــر ســيفيرن إذا 
لــم يكــن هنــاك ســيطرة علــى ناجتهــا. ومــع ذلــك، فــإن درجــة معينــة مــن الســيطرة 

ممكنــة، وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن الرقــم.

مــن الواضــح أن مزيجــاً مــن مخططــات املــد واجلــزر املختلفــة، علــى ســبيل املثــال 
ســولواي فيــرث Solway Firth و موركامــب بــاي Morecambe Bay اللــذان يبعــدان 
عــن املرحلــة بنحــو 5-6 ســاعات مــع ســيفيرن، ســيكون لهمــا أرصــدة قــدرة أعلــى مــن 

مخطــط واحــد ومــن ثــم ســيكون لهمــا تأثيــر مفيــد يف االقتصــاد.

طاقــــــة األمــــــواج. 6
مــن احملتمــل أن يكــون مصــدر طاقــة األمــواج الكبيــر الوحيــد قبالــة الســاحل 
الغربــي الســكتلندا. إن عشــوائيتها ميكــن مقارنتهــا إلــى حــد كبيــر بعشــوائية طاقــة 
الريــاح، ومــن ثــم فــإن تأثيــرات االختراقــات الكبيــرة علــى النظــام ســتكون متشــابهة.

ومــع ذلــك، فــإن موقــع محطــة طاقــة موجيــة كبيــرة يف اســكتلندا ســيتطلب أعمــال 
ــى تكلفــة طاقــة  ــر إل ــو فولــط ممــا ســيضيف بشــكل كبي ــد 400 كيل نقــل مكثفــة عن

األمــواج.

توفــر الوحــدات الصغيــرة )أقــل مــن 1 ميغــاواط( آفاقــاً إلمدادات اجلــزر، بخاصة 
تلــك التــي يجــري تركيبهــا علــى الشــاطئ، أو التــي مــن احملتمــل أن يكــون لهــا تكاليــف 
مدنيــة وتكاليــف نقــل أقــل. ســيكون الفصــل اجلغــرايف اعتبــاراً ُمهّمــاً كمــا هــو احلــال 

بالنســبة لطاقــة الريــاح.
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أعلى موجة بحرية ُسجلت يف التاريخ.

طاقـــــة الريــــــــاح. 1
لقــد نوقشــت بالفعــل آثــار االختراقــات الكبيــرة للمصــادر العشــوائية مثــل طاقــة 
ــه  ــاح. ســتعتمد هــذه التأثيــرات علــى خصائــص باقــي النظــام الــذي يجــري في الري

تثبيــت ســعة الريــاح.
ــى نظــام  ــى CEGB مختلفــة متامــاً عــن تلــك املوجــودة عل ســتكون التأثيــرات عل

ــة. ــة أو شــبه املعزول ــرة املعزول ــة الصغي NSHEB، وســتختلف بالنســبة لألنظم

لــن تكــون هنــاك صعوبــات كبيــرة يف النقــل يف دمــج ســعة الريــاح الكبيــرة املشــتتة 
ــة ســيتطلب نظــام نقــل  ــاح البحري ــر لطاقــة الري ــر كبي ــى األرض، ولكــن أي تطوي عل

خــاص بــه بعيــداً عــن الشــاطئ ونقــاط اتصــال علــى الشــاطئ وتعزيــز اإلرســال.
ســيكون ائتمــان الســعة لطاقــة الريــاح مســاوياً تقريبــاً لعامــل احلمولــة الشــتوي، 
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الــذي ميكــن أن يكــون 30-40 % اعتمــاداً علــى تصنيــف اآللــة. ومــع ذلــك، فمــن املهــم 
أن تأخــذ يف االعتبــار التغيــرات املناخيــة طويلــة املــدى يف تقييــم صابــة طاقــة 

الريــاح.
أظهر الباحثون، باستخدام سلسلة زمنية لسرعات الرياح بن عامي 1898 - 1954، 
أقل من نصف ذلك يف سنة  الرياح يف سنة فقيرة سيكون  توربينات  إنتاج طاقة  أن 
جيدة. من الواضح أن تقديرات اجلدوى االقتصادية لطاقة الرياح يجب أن تأخذ يف 

االعتبار مثل هذا التباين.
الطاقــــــة الكهروضوئية. 2

مــن املتوقــع أن تكــون الطاقــة الشمســية مــن اخلايــا الكهروضوئيــة متقطعــة يف 
املناخــات التــي بهــا نســبة عاليــة مــن ضــوء الشــمس املباشــر، ولكنهــا أكثــر عشــوائية 
يف املناخــات املعتدلــة مثــل تلــك املوجــودة يف اململكــة املتحــدة بســبب تقلبــات الطقــس.

نظــراً ألنــه مــن غيــر احملتمــل أن يشــكل توليــد الطاقــة الكهروضوئيــة نســبة كبيــرة 
مــن قــدرة اململكــة املتحــدة، فــا داعــي ملزيــد مــن النظــر يف آثارهــا علــى النظــام.

إن مــوارد الطاقــة الشمســية ليســت صغيــرة يف املجمــوع، حيــث تبلــغ الكثافــة يف 
بريطانيــا نحــو نصــف تلــك املوجــودة يف الصحــراء وتتركــز يف الصيــف. ومــع ذلــك، 
يجــب أن يكــون هنــاك انخفــاض كبيــر يف تكاليــف الوحــدة إذا كانــت التكنولوجيــا 

جذابــة يف بريطانيــا.
الطاقـــــة احلرارية للمحيطات . 3

ســيكون حتويــل الطاقــة احلراريــة للمحيطــات )OTEC( مصــدراً ثابتــاً للكهربــاء، 
ومــن ثــم لــن ميثــل املزيــد مــن الصعوبــات يف تكامــل نظامــه أكثــر مــن أي مصــدر حمــل 
أساســي. ومــع ذلــك، فهــي بطبيعتهــا لــن تقــدم أي مســاهمة يف إمــدادات الكهربــاء 

لدينــا، ومــن ثــم ال داعــي ألن تؤخــذ يف االعتبــار يف ســياق اململكــة املتحــدة.
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كيف ميكننا االنتقال إلى مستقبل أكثر استدامة للطاقـة؟
تأتي معظم الطاقة التي تسخن األرض ومبانينا من الشمس دون أي تكلفة علينا، 
وهذا أحد املبادئ العلمية األربعة لاستدامة. ينتج هذا املدخل املباشر من الطاقة 
الشمسية عدة أشكال غير مباشرة من الطاقة الشمسية املتجددة: الرياح، والطاقة 
املائية )املياه املتساقطة واملتدفقة(، والكتلة احليوية )حتويل الطاقة الشمسية إلى 

طاقة كيميائية وتخزينها يف األشجار والنباتات األخرى(.
تشكل الطاقة التجارية، التي تُباع يف السوق 1 % من الطاقة التي نستخدمها والتي 
ال توفرها الشمس مباشرة. يف الوقت احلالي، تأتي معظم الطاقة التجارية من استخراج 
وحرق موارد الطاقة غير املتجددة التي يجري احلصول عليها من قشرة األرض، وبشكل 
أساسي الوقود األحفوري احملتوي على الكربون - النفط والغاز الطبيعي والفحم - 

املتكون من حتلل النباتات واحليوانات على مدى ماين السنن.

رأس املال الطبيعي: موارد الطاقة غير املتجددة املهمة التي ميكن إزالتها من القشرة األرضية هي الفحم 
والنفط والغاز الطبيعي وبعض أشكال الطاقة احلرارية األرضية. كما يستخرج خام اليورانيوم غير 
املتجدد من قشرة األرض ومعاجلته لزيادة تركيزه من اليورانيوم 235، الذي ميكن أن يعمل كوقود يف 

املفاعالت النووية إلنتاج الكهرباء.
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نحو 82 % من الطاقة التجارية املستهلكة يف العالم تأتي من مصادر الطاقة غير 
املتجددة: 76 % من الوقود األحفوري )النفط والغاز الطبيعي والفحم( و6 % من 
الطاقة النووية. وتأتي نسبة 18 % املتبقية من الطاقة التجارية التي نستخدمها من 
مصادر الطاقة املتجددة: الكتلة احليوية والطاقة املائية والطاقة احلرارية األرضية 

وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

يســتخدم الوقــود األحفــوري غيــر املتجــدد علــى نطــاق واســع ألنــه متوفــر بكثــرة، 
ويســهل نقلــه، وغيــر مكلــف مقارنــة مبعظــم البدائــل األخــرى. بالترتيــب، أكبــر ثاثــة 
ــي،  ــات املتحــدة والصــن واالحتــاد األوروب ــوري هــم الوالي ــود األحف مســتهلكن للوق

وميثلــون معــاً أكثــر مــن نصــف اســتهاك الوقــود األحفــوري.

ــم. إْذ مــا يقــرب  ــع أنحــاء العال يختلــف اســتخدام الطاقــة لــكل شــخص يف جمي
مــن نصــف ســكان العالــم يف البلــدان الناميــة يحرقــون األخشــاب القابلــة للتجديــد 
والفحــم لتدفئــة مســاكنهم وطهــي طعامهــم. وجُتمــع معظــم هــذه الكتلــة احليويــة مــن 
ِقبــل املســتخدمن وال تبــاع يف الســوق. ومــن ثــم، فــإن النســبة املئويــة الفعليــة لطاقــة 
الكتلــة احليويــة املتجــددة املســتخدمة يف العالــم أعلــى مــن رقــم %11. يواجــه العديــد 
مــن هــؤالء األفــراد نقصــاً يف حطــب الوقــود مــن املتوقــع أن يــزداد ســوءاً ألن حطــب 
ــع  ــم جمي ــه. يجــب تقيي الوقــود يحصــد بشــكل أســرع مــن الطبيعــة التــي حتــل محل
مــوارد الطاقــة علــى أســاس إمداداتهــا، وتأثيرهــا البيئــي، ومقــدار الطاقــة املفيــدة 

التــي توفرهــا بالفعــل.
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استخدام الطاقة التجارية حسب املصدر للعالم )يسار( والواليات املتحدة )مين( يف عام 2004. الطاقة 
التجارية متثل 1 % فقط من الطاقة املستخدمة يف العالم؛ الـ 99 % الباقية عبارة عن طاقة شمسية 

مباشرة يحصل عليها من الشمس، وبالطبع ال تباع يف السوق.

لقــد توصــل العلمــاء وخبــراء الطاقــة الذيــن قّيمــوا بدائــل الطاقــة إلــى ثاثــة 
اســتنتاجات عامــة:

أواًل: ســيكون هنــاك حتــول تدريجــي مــن أنظمــة الطاقــة الكليــة املركزيــة الكبيــرة إلــى 
أنظمــة الطاقــة الصغيــرة الامركزيــة األصغــر مثــل توربينــات الريــاح وخايــا الوقــود 
للســيارات واأللــواح الشمســية املنزليــة وتوربينــات الغــاز الطبيعــي الصغيــرة وخايــا 
الوقــود الثابتــة للمبانــي التجاريــة. حاليــاً، متتلــك معظــم البلــدان نظامــاً مركزيــاً 
ومرّكــزاً جغرافيــاً مــن محطــات الطاقــة الكبيــرة واملصــايف وخطــوط األنابيــب والبنيــة 
الكــوارث  الناجمــة عــن أحــداث مثــل  التحتيــة األخــرى املعرضــة لاضطرابــات 
الطبيعيــة. علــى ســبيل املثــال، يف عــام 2005، تســبب إعصــار كاترينــا يف شــل نحــو 
10 % مــن آبــار النفــط والغــاز األمريكيــة املنتجــة للنفــط ومصــايف النفــط يف خليــج 

ــة إلــى  املكســيك ألكثــر مــن عــام. ســيكون هــذا التحــول مــن الطاقــة الكليــة املركزي
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الطاقــة الصغيــرة املشــتتة مماثــًا لتحــول صناعــة احلاســوب مــن حواســيب مركزيــة 
كبيــرة إلــى أجهــزة حاســوب وأجهــزة حاســوب محمولــة وأجهــزة حاســوب محمولــة 
أصغــر حجمــاً ومشــتتة بشــكل متزايــد. ومــن شــأنه أن يحســن األمــن القومــي 
واالقتصــادي، ألن البلــدان ســتعتمد علــى مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر الطاقــة 
ــر مــن محطــات الفحــم  ــدالً مــن عــدد صغي ــرة واملشــتتة ب ــة الصغي املتجــددة احمللي

والطاقــة النوويــة الكبيــرة والضعيفــة.
ثانيــًا: جتمــع أفضــل البدائــل بــن حتســن كفــاءة الطاقــة واســتخدام مزيــج مــن 
الوقــود احليــوي املنتــج بشــكل مســتدام لانتقــال إلــى مزيــج متنــوع مــن مــوارد الطاقــة 
ــاً علــى مــدى العقــود العديــدة القادمــة. بــدالً مــن االعتمــاد  املتجــددة املتاحــة محلّي
يف الغالــب علــى الوقــود األحفــوري غيــر املتجــدد املنتــج يف مــكان آخــر، سيســتفيد 
ــال،  ــى ســبيل املث ــاً. عل ــرة واملتاحــة محلّي ــاس مــن مــوارد الطاقــة املتجــددة الوفي الن
حتصــل كوســتاريكا علــى 92 % مــن طاقتهــا مــن مصــادر متجــددة. وحتصــل أيســلندا 
علــى كل طاقتهــا مــن املــوارد املتجــددة وتأمــل يف اســتخدام هــذه الطاقــة إلدارة 

البــاد باســتخدام الهيدروجــن.
ثالثــًا: بســبب اإلمــدادات واألســعار املنخفضــة بشــكل مصطنــع، سيســتمر اســتخدام 
الوقــود األحفــوري بكميــات كبيــرة. يتمثــل التحــدي يف إيجــاد طرائــق للحــد مــن 
اآلثــار البيئيــة الضــارة الســتخدام الوقــود األحفــوري علــى نطــاق واســع، مــع التركيــز 
بشــكل خــاصٍّ علــى احلــد مــن تلــوث الهــواء وانبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري، 

حيــث يجــري تطبيــق البدائــل األقــل ضــرراً علــى مراحــل.
إن جعــل مدننــا أكثــر اســتدامة واســتخدام زراعــة أكثــر اســتدامة مــن شــأنه أيضــاً 
ــل مــن اســتخدام الطاقــة والنفايــات ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تلــوث وتدهــور  أن يقل

بيئــي.
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احللول: نظام طاقة المركزي ُتنتج فيه الكهرباء بوساطة عدد كبير من أنظمة الطاقة الصغيرة املتفرقة 
صغيرة احلجم. قد ينتج البعض الطاقة يف املوقع؛ قد يغذي اآلخرون الطاقة التي ينتجونها يف نظام 

التوزيع الكهربائي التقليدي. على مدى العقود القليلة املقبلة، يتوقع العديد من محللي الطاقة 
واملالين حدوث حتول إلى هذا النوع من أنظمة الطاقة.
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االنتقــــال إلى مســـتقبل طاقــــة أكثر اســـــتدامة	 
اقتراحــات العديــد مــن محللــي الطاقــة للمســاعدة يف االنتقــال إلــى مســتقبل 

ــر اســتدامة: ــة أكث طاق

حتسن كفاءة الطاقة. 1
üü.زيادة معايير كفاءة الوقود للمركبات واملباني واألجهزة

üü.إجبار احلكومة على شراء املركبات الفعالة واألجهزة األخرى

üü تقــدمي ائتمانــات ضريبيــة كبيــرة لشــراء الســيارات واملنــازل واألجهــزة ذات
الكفاءة.

üü.تقدمي ائتمانات ضريبية كبيرة لاستثمارات يف كفاءة الطاقة

üü.مكافأة املرافق خلفض الطلب على الكهرباء

üü.زيادة البحث والتطوير يف مجال كفاءة الطاقة بشكل كبير

املزيد من الطاقة املتجددة. 2
üü.زيادة استخدام الطاقة املتجددة بشكل كبير

üü ــة الســتخدام الطاقــة املتجــددة ــات ضريبي ــرة وائتمان ــات كبي تقــدمي إعان
ــع مــوارد الطاقــة. مــن خــال تضمــن التكاليــف البيئيــة يف األســعار جلمي

üü.تشجيع شراء احلكومة ألجهزة الطاقة املتجددة

üü.زيادة البحث والتطوير يف مجال الطاقة املتجددة بشكل كبير
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تقليل التلوث واملخاطر الصحية. 3
üü.2020 خفض استخدام الفحم بنسبة 50 % يف عام

üü.التخلص التدريجي من دعم الفحم

üü.جباية الضرائب على استخدام الفحم والنفط

üü.التخلص التدريجي من دعم الطاقة النووية

· ميكن أن يساعدنا االقتصاد والسياسة والتعليم يف التحول إلى موارد طاقة أكثر استدامة	
بالنســبة ملعظــم احملللــن، يتطلــب التحــول إلــى مــوارد طاقــة أكثــر اســتدامة 
اســتخدام االســتراتيجيات االقتصاديــة والسياســية. يجــب علــى احلكومــات علــى 
املســتويات احملليــة وحــكام الواليــات والوطنيــة تطويــر وإدامة سياســات طاقة متســقة 
لتشــجيع مثــل هــذا التحــول. ســتحتاج الشــركات إلــى سياســات متســقة وطويلة األجل 

مــن أجــل وضــع خطــط طويلــة املــدى.

ميكــن للحكومــات اســتخدام ثــاث اســتراتيجيات للمســاعدة يف حتفيــز أو تثبيــط 
االســتخدام قصيــر األجــل وطويــل األجــل ملــورد طاقــة معــن:

مصطنــع  بشــكل  منخفضــة  األســعار  إبقــاء  ميكنهــم  األولــى:  االســتراتيجية 
البحــث  إعانــات  تقــدمي  املختــارة. وميكنهــم  الطاقــة  مــوارد  اســتخدام  لتشــجيع 
والتطويــر واإلعفــاءات الضريبيــة وســن اللوائــح التــي تســاعد علــى حتفيــز تطويــر 

واســتخدام مــوارد الطاقــة التــي تتلقــى مثــل هــذا الدعــم.
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علــى مــدى عقــود، مت اســتخدام هــذا النهــج لتحفيــز تطويــر واســتخدام الوقــود 
األحفــوري والطاقــة النوويــة يف الواليــات املتحــدة ويف معظــم البلــدان املتقدمــة 

األخــرى.

علــى ســبيل املثــال، وفقــاً لــوزارة الطاقــة األمريكيــة ووكالــة الطاقــة الدوليــة، بــن 
عامــي 1974 و2005، قدمــت احلكومــة الفيدراليــة األمريكيــة )بــدوالرات 2005( 
47.9 بليــون دوالر يف أبحــاث الطاقــة وتطويرهــا مــن أجــل االنشــطار واالندمــاج 
ــة املتجــددة  ــون دوالر للطاق ــون دوالر للوقــود األحفــوري، 12.4 بلي ــووي، و20 بلي الن

ــون دوالر لتحســن كفــاءة الطاقــة. و11.7 بلي

ــى إهــدار  ــئ يشــجع عل ــر متكاف ــق مجــال اقتصــادي غي ــى خل ــك إل ــد أدى ذل وق
الطاقــة واالســتنفاد الســريع ملــوارد الطاقــة غيــر املتجــددة ويثبــط حتســن كفــاءة 
الطاقــة وتطويــر الطاقــة املتجــددة. إذا كانــت اإلعانــات منصفــة وجــرى تضمــن 
التكاليــف البيئيــة ملــوارد الطاقــة يف أســعار الســوق، فمــن املمكــن أن تنتشــر مــزارع 
الريــاح يف املناظــر الطبيعيــة، وســيقود النــاس يف الغالــب الســيارات الهجينــة املوصلــة 
فلوريــة  مصابيــح  عــن  عبــارة  الكهربائيــة  املصابيــح  معظــم  وســتكون  بالكهربــاء، 
مضغوطــة أو مصابيــح LED، وســتكون املبانــي كذلــك كفــؤة يف الطاقــة، ولــن تعتمــد 

ــى النفــط املســتورد. ــر عل ــات املتحــدة ودول أخــرى بشــكل كبي الوالي

متتلــك كل الواليــات األمريكيــة حاليــاً، باســتثناء أربــع منهــا، حوافــز للترويــج 
ــى 31 % مــن  ــق مــن خــال احلصــول عل ــا الطري للطاقــة املتجــددة. تقــود كاليفورني
الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة، مبــا يف ذلــك 12 % مــن مصادر طاقــة الرياح والطاقة 
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الشمســية والطاقــة احلراريــة األرضيــة. تكســاس لديهــا حاليــاً توربينــات الريــاح أكثــر 
مــن أي واليــة. وتقــود واليــة أيــوا الطريــق يف إنتــاج وقــود اإليثانــول. يدفــع ائتــاف 
وطنــي يضــم أكثــر مــن 200 منظمــة للمواطنــن واألعمــال - بقيــادة مصالــح الزراعــة 
والغابــات - مــن أجــل التــزام وطنــي للحصــول علــى ربــع الطاقــة األمريكيــة مــن 

مصــادر متجــددة بحلــول عــام 2025.

االســتراتيجية الثانيــة: التــي ميكــن أن تســتخدمها احلكومــات هــي إبقــاء أســعار 
الطاقــة مرتفعــة بشــكل مصطنــع لتثبيــط اســتخدام أحــد املــوارد. ميكنهــم رفــع ســعر 
مــورد الطاقــة غيــر املتجــددة عــن طريــق إلغــاء اإلعفــاءات الضريبيــة احلاليــة وغيرها 

مــن أشــكال الدعــم، أو ســن لوائــح تقييديــة، أو إضافــة ضرائــب علــى اســتخدامه.

ســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة اإليــرادات احلكوميــة، وتشــجيع التحســينات يف كفــاءة 
ــى الطاقــة املســتوردة، وتقليــل اســتخدام مــورد طاقــة  الطاقــة، وتقليــل االعتمــاد عل
محــدود اإلمــداد يف املســتقبل. جلعــل هــذا مقبــوالً للجمهور، يدعــو احملللون احلكومة 
إلــى تعويــض ضرائــب الطاقــة عــن طريــق خفــض ضرائــب الدخــل والرواتــب وتوفيــر 

شــبكة أمــان للطاقــة لألفــراد ذوي الدخــل املنخفــض.

ــت  ــو قدم ــى ل ــة املســتهلك. حت ــى توعي ــد عل االســتراتيجية الثالثــة: هــي التأكي
احلكومــات حوافــز ماليــة ســخية لكفــاءة الطاقــة واســتخدام الطاقــة املتجــددة، فلــن 
يقــوم النــاس مبثــل هــذه االســتثمارات إذا لــم يكونــوا علــى درايــة -أو لديهــم معلومــات 
مضللــة- بشــأن توفــر مثــل هــذه اخليــارات واملزايــا والعيــوب، والتكاليــف البيئيــة 

اخلفيــة املقارنــة ملصــادر الطاقــة املختلفــة. 
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علــى ســبيل املثــال، يوجــد عــدد أكبــر مــن ســخانات امليــاه بالطاقــة الشمســية يف 
أملانيــا امللبــدة بالغيــوم مقارنــة بفرنســا وإســبانيا املشمســتن، ويرجــع ذلــك يف الغالــب 

إلــى قيــام احلكومــة األملانيــة بتوعيــة اجلمهــور بفوائــد هــذه التكنولوجيــا.

اخلبــر الســار هــو أننــا منتلــك حاليــاً التكنولوجيــا واإلبــداع والثــروة الازمــة 
لانتقــال إلــى مســتقبل طاقــة أكثــر اســتدامة يف حياتنــا. وميكــن للنــاس أيضــاً صنــع 
الــة وضــارة بالبيئــة وعــن  الفــرق بأموالهــم مــن خــال رفــض شــراء منتجــات غيــر فعَّ

طريــق الســماح للمديريــن التنفيذيــن يف الشــركة مبعرفــة خياراتهــم.  
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