
  ٢٠٠٦ في أآتوبر ئ النقراشي مهندس هان. مقدمة من دمذآرة
  جية المزیج الحالىيمقارنة إستراتيجية إستخدام الطاقات المتجددة مقابل إسترات

 MED-CSP / TRANS-CSP) من دراسة  ( في أوروبا األحفوریةو من الطاقة النوویة 

مزیج الكهرباء الذي تغلب عليه الطاقة المتجددة مع 
  من الوقود األحفورىإحتياطي 

مزیج الكهرباء الذي تغلب عليه الطاقة النوویة والوقود 
  األحفورى

صادر        ن م وازن م زج مت الل م ن خ ب م سب الطل درة ح ق
  . الطاقة المتجددة والوقود األحفورى

قدرة حسب الطلب من خالل إستخدام طاقة مخزونة بصورة          
  . یورانيوم، فحم، نفط، غاز: مثالية

دون         اإلمداد بالطا  قة یتوقف على العدید من الموارد غالبيتها ب
  . حدود

ا     وارد أغلبه ن الم ل م دد قلي ى ع ف عل ة یتوق داد بالطاق اإلم
  . محدود

  . مصادر الطاقة المستوردة تغلب على مزیج الكهرباء  . مصادر الطاقة المحلية تغلب على مزیج الكهرباء

ة     . إنخفاض إحتمال المخاطر بسبب التوليد الالمرآزى د المرآزی دات التولي سبب وح اطر ب ال المخ ادة إحتم زی
  . الكبيرة

ادة    ن إع شاءات یمك واد اإلن رة ؛ وم ات خطي اج مخلف ة إنت قل
  . إستعمالها أو تدویرها

ن         ون م سيد الكرب اني أآ ة وث ات النووی ن النفای تخلص م ال
  . نالمشكالت التى لم تجد حًال لآل

  . رة توالد البلوتونيوم ووقوع آوارث نوویةخطو  . قلة خطورة التلویث أو وقوع آوارث

  . تتطلب دعمًا مستمرًا طویل األجل  .تتطلب إستثمارًا من المال العام لفترة زمنية محدودة

  . تغيير المناخ، التلویث، اإلشعاع النووي: آثارها البيئية  . له آثار بيئية ضئيلة

  . عام نحو زیادة التكلفة وإرتفاع األسعارإتجاه   . إتجاه عام نحو إنقاص التكلفة وثبات األسعار

  . تتناسب مع الهياآل وطرق التفكير الحالية  . تتطلب تغيير فى الهياآل وطرق التفكير

  : تتطلب إنجازات تكنولوجية رئيسية في المجاالت التالية  . تتوقف على تكنولوجيات أثبتت جدواها وفاعليتها
o ری ا تف ووى وتكنولوجي شطار الن ان اإلن ود أم خ الوق

  النووى 
o  تشغيل مفاعل اإلندماج النووى تجاریا  
o  إنتزاع ثانى أآسيد الكربون وتخزینة  

   إستراتيجية ذات مخاطر آبيرة> =  استراتيجية ذات مخاطر ضئيلة> =

ة                آخروهناك إختيار    ة النووی د الطاق ذا           .  وهو الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة ومحطات تولي و یجب غض النظر عن ه
 لذلك ال .اإلختيار لسبب بسيط و هو أن محطات توليد الطاقة النوویة ال تعمل إقتصادیا إال إذا آانت تنتج قدرة ثابتة بإستمرار                  

  .في أوروبا بةات المتجددة حيث أن غالبيتها متقّلیستقيم مزجها مع الطاق
  :المقارنة بالنسبة لمصر

   منبوذة الكهرباء النوویةحيث أن هاال یمكن تصدیر  حيث أنها مطلوبة تصدیر الكهرباء إلى أوروبا یمكن 

  )المباني (٪٢٠ التصنيع المصري ال یتعدى مكون   ٪٦٠ إلى ٪٤٠ التصنيع المصري مكون

مضمونة المواعيد و   قي مصراقة الشمسية الحراریةطال
   لتعمل المحطة ليالیمكن تخزینها

الستعماله في تشغيل األفضل اإلقتصاد في الغاز من 
  لتغطية أحمال الذروةالتوربينات الغازیة 

  
  الطاقة الشمسية الحراریةمحطات ریف بعت

ز أشعة الشمس المباشرة فترتفع درجة الحرارة في يترآل  تستخدم المرایا المقعرة أو المستویةالمحطات الشمسية الحراریة
وفي نفس الوقت یستفاد من . ر یكفي إلدارة توربينات بخاریةإلى أن ینتج منه بخا وضع في البؤرة مخصص لذلك أنبوب
 المحطات التي تنتج الكهرباء من الحرارة الفائضة منها لتحلية مياه البحر وإنتاج آميات آبيرة من المياه الصالحة ههذ

تشغيال یوفر  ساعة مما ١٤ – ١٠تسمح بتخزین إقتصادي لمدة  و إمكانيات التخزین الحراري المتاحة حاليا . للشرب
 خواص تشغيلها  بذلكفتكون إلجتياز الذروةال غاز بكمية محدودة عیمكن إش و في حاالت الضرورة ، للمحطةمستمرا 

  .مماثلة لخواص تشغيل المحطات الحراریة الغازیة
  ٢ من ١صفحة 



جاري  و آذلك  سنة١٥ثر من  منذ أآ بكفاءةو تعمل ميجاوات ٣٥٤في آاليفورنيا قدرتها ا المقعرة یو قد نفذت محطة بالمرا
  .بنفس هذا النظامفي مصر تنفيذ محطة الكریمات الشمسية 

 بعكس المرایا حيث أنها أرخص و تصنيعها في مصر متاحلمستویة ا باستعمال المرایا –  قصيرةفترة إنتقال بعد –و نوصي 
  .صنع واحد فقط في العالمالمقعرة التي ینتجها م

  لمعادي في ا١٩١٢أول محطة شمسية 
 

   بالمرایا المقعرةالمحطة الشمسية في آاليفورنيا

  
  المستویة مساحة ظليلة رحبة تحت المرایا

  
  المرایا المستویة ترآز على البؤرة

  
  : بدال عن المحطات النوویةمزایا استعمال المحطات الشمسية في مصر

  المحطات النوویة  المحطات الشمسية

بما یعادل مليون برميل ان الوقود الشمسي متوفر في آل مك
   سنویانفط لكل آيلومتر مربع

 محطة طوال عمر ال الوقود النوويستيرادإاإلعتماد على 
   سنة٦٢ عند ندرته بعد مع توقع الزیادة المستمرة للسعر

  دائما تعطي طاقة مستمرة –ال یمكنها تتبع الطلب    لتلبيته في أى وقتیمكنها تتبع الطلب على الكهرباء

  معداتإستيراد الخبرة و ال  ر الخبرة و المعدات للدول المجاورةتصدی

  ثمنها یرتفع بتقدم الزمن  ثمنها ینخفض بتقدم الزمن

 ٤٠بعد  و ثمن إزالتها اتو دوالر للكيلو٢٥٠٠ إنشائهاثمن    شاملة التخزیناتو للكيلو دوالر٤٥٠٠-٤٠٠٠ثمنها حاليا 
ة التخلص یضاف إليها تكلفات و دوالر للكيلو١٥٠٠عاما 
   نسبيا أى تخزینها تخزینا آمنا من النفایاتالنسبي

 سنت ٤ سنت حاليا تنخفض إلى ١١تكلفة إنتاج الكهرباء 
   شاملة التخزین الحراري٢٠٥٠ عامقبل 

 تزداد مع إرتفاع ثمن  سنت حاليا٩تكلفة إنتاج الكهرباء 
  و تكلفة التخلص من النفایاتالوقود النووي 

 ٢من  ٢فحة ص  //:www.nokraschy.nethttp   أو   ٠٠٤٩١٧٢٩٠١٦٨٩٧ :تتصال لإل


