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Résumé 

En réalité , il n y’a pas une solution magique définitive pour régler le problème du 

changement climatique , mais toute une solution future doit être commencer dés 

aujourd’hui en prenant les mesures nécessaires , ces mesures qui sont actuellement 

insuffisantes et limitées , mais avec le temps et évidemment avec la présence et la 

continuité de la volonté politique de tous les pays du monde pour pousser la recherche 

scientifique surtout dans le domaine de consommation d’énergie , pourront donner de 

bons résultats . 

A cause des émissions carboniques  très élevées des compagnies d’électricité , ces 

compagnies se trouvent dans l’obligation de prendre l’initiative pour trouver des solutions 

de leurs émissions , et parmi eux la compagnie française Edf  qui a pensé que la solution 

se trouve  dans l’énergie solaire ou a construit la plus grande station solaire de 

production d’électricité en Europe  dans la région GABARDAN , et cette électricité 

d’origine solaire couvrit 11% de la consommation globale de la région , sans parler des 

effets positive sur l’environnement et sur l’économie de cette région.             

 

  :  متهيد 

حسب اخلرباء عن ظاهرة تعرف   و اليت نتجت, لعل أخطر ما تعيشه البشرية حاليا بقلق متزايد هو مشكلة التغريات املناخية 

و يعزوا اخلرباء هذا االرتفاع يف درجة احلرارة إىل , ط درجة حرارة الغالف اجلوي باالحتباس احلراري و هي عبارة عن ارتفاع متوس

  .ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس احلراري و خاصة غاز الفحم الذي يتسبب فيه اإلنسان بشكل أساسي

حيث متثل ما نسبته ) الفحم, ز الغا, البترول ( و مبأن نسبة هائلة من انبعاثات غاز الفحم تتأتى من حرق الطاقات األحفورية  

فإن أي سبيل حلل هذه املشكلة جيب أن يبدأ أوال بالبحث عن سبل للتخفيف من استهالك , من جمموع انبعاثات النشاط البشري % 75
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لة فيما بينها املفاضــ  يف ظل حمدودية تنافسية الطاقات النظيفة ــ هذا النوع من الطاقات و استبداهلا بطاقات نظيفة ، أو على األقل

  .باستبدال الطاقات األحفورية األكثر تلويثا كالفحم حنو أقلها تلويثا كالغاز الطبيعي

الفرنسية يف هذا اال ،   EDFلذلك سوف نتناول يف هذه الورقة البحثية جتربة أحد شركات إنتاج الكهرباء األوروبية و هي شركة    

عترب من أكثر القطاعات االقتصادية من الشركات لسببني ، األول هو أن قطاع إنتاج الكهرباء يو يف احلقيقة وقع اختيارنا على هذا النوع 

، و الثاين هو أن معظم الدول   2007من االنبعاثات العاملية اإلمجالية سنة % 41تلويثا باالنبعاثات الكربونية و اليت شكلت نسبتها 

على عكس دول كربى ملوثة أخرى كالواليات املتحدة  ـــ ا الطاقويةاألروبية قد وضعت البعد البيئي ضمن أولويات سياسا

  .، أيضا ألا متتلك التكنولوجيات العالية و التمويل الالزم األمريكية و الصني اليت وضعته ثانيا وراء أمنها الطاقوي

ث سيعىن العنصر األول إذن و بأخذ كل ما سبق بعني االعتبار سوف نقسم هذه الورقة إىل ثالث عناصر أساسية ، حي

اع باستعراض سريع ملسؤولية النشاط البشري يف االنبعاثات الكربونية ، أما العنصر الثاين فسنتناول فيه قطاع إنتاج الكهرباء و خمتلف أنو

و يف األخري سوف نتناول الوقود املستخدمة مبا فيها األحفورية و النظيفة ، و أيضا استعراض ملختلف التكنولوجيات املتوفرة يف هذا اال، 

لتخفيف من انبعاثاا الكربونية ، و ألن اجلزائر هلا إمكانيات يف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ل EDFبالدراسة تقييم جتربة شركة 

عانت بشدة من  هائلة يف هذا النوع من الطاقة فيمكنها اقتباس هذه التجربة و حماولة تطبيقها على األقل يف املدن الصحراوية اليت

  .        االنقطاعات املتتالية خالل الصائفة األخرية

    :األسباب و املخاطر احملتملة ملشكلة التغريات املناخية حتت فرضية غياب حترك اتمع الدويلـــ  1

و قد تكون الثمن , اليا لن نبالغ إذا أكدنا أن مشكلة التغريات املناخية هي أحد أهم املشكالت البيئية اليت يواجهها كوكبنا ح

يل الباهظ الذي يدفعه اإلنسان مقابل استرتافه اهلائل لكل موارده الطبيعية بطريقة فوضوية و غري عقالنية تستند فقط على املفهوم الرأمسا

همها أوال و هذه املشكلة اليت ازدادت حدا مؤخرا وجب حماربتها و بطبيعة احلال للقيام بذلك وجب ف, البحت للربح و اخلسارة 

  .البحث عن أسباا و من مث ميكن البحث عن اإلجراءات املالئمة ملواجهتها

  :ـ مفهوم مشكلة التغريات املناخية  1ـ  1

و هي ظاهرة طبيعية عادية , يتحدد مناخ كوكبنا وفق جمموعة مركبة من العوامل من بينها ما يعرف بظاهرة االحتباس احلراري 

يف الغالف اجلوي ) اليت تسمى باسم هذه الظاهرة(بنسب متفاوتة كما هو موضح يف الشكل املوايل  1الغازاتحتدث نتيجة تركز بعض 

و قد , و اليت تسبب ارتفاع درجة احلرارة ) Infrarouge(اليت تسمح باحتباس األشعة الشمسية املنعكسة من األرض حنو الفضاء 

و , يف غياب وجودها  2°15 -و هو مستوى مثايل للحياة عوض   °15+ مسحت باستقرار متوسط درجة حرارة األرض عند مستوى

  .هذه الغازات جزء منها يعود إىل ظواهر طبيعية حبتة  و منها ما يعود إىل النشاط البشري و اليت يأيت على رأسها غاز الفحم

 3جمموع مكونات الغالف اجلوي من% 0.05حسب خرباء املناخ فإن النسبة الطبيعية لتركز هذه الغازات ال جيب أن يتجاوز 

و لعل هذا ما يفسر حداثتها نظرا , و مبجرد أن جتاوزت نسبة الغازات هذا املستوى حىت ظهرت إىل العيان  مشكلة التغريات املناخية , 

ملصدر الرئيسي للقفزة اهلائلة لالقتصاديات الرأمسالية خالل القرن العشرين و اليت استهلكت كميات ضخمة من الطاقات األحفورية ا

  . 4)أحد أهم غازات االحتباس احلراري(النبعاثات غاز الفحم 
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  )1992إحصائيات (التوزيع النسيب لغازات االحتباس احلراري : 1الشكل 

  
    Source : Marie-Antoinette Mélières, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l'Homme  

 
، يعرب عن قدرة جزئ  GWP 5باملناخ هلذه الغازات ، مت وضع مؤشر خاص مسى جهد تدفئة العامل و ملقارنة التأثريات الضارة   

، و من خالل اجلدول أدناه يتبني مدى  1الغاز الدفئ على تغيري املناخ ، و قد اختري غاز الفحم كمعلم للقياس حيث ميثل جهده للتدفئة 

ية مقارنة بالغازات الطبيعية و حلسن احلظ أن نسبة انبعاثات الغازات الصناعية هامشية مقارنة مع باقي الغازات ، و خطورة الغازات الصناع

يف أيضا نسبة تركز غاز الفحم العالية مقارنة مع باقي الغازات  ،   و تعتمد قدرة الغاز على تغيري املناخ على عاملني أساسيني ، تركيزه 

  .ة جهده يف تدفئة العاملالغالف اجلوي ، و قيم

  مقارنة شدة التأثري على املناخ بني غازات االحتباس احلراري: 1اجلدول 

       GWPجهد تدفئة العامل   تركيزه يف اجلو  الغاز

        CO2 383000  1غاز الفحم 

        CH4 1745  23غاز امليثان  

        N2O 314  296غاز أكسيد النتروجني 

        1400ـ  HFCs 0.105  1300املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية 

        PFCs 0.07  7850املركبات الكربونية الفلورية املتعددة 

        14000ـ  CFCs 0.503  5000املركبات الكربونية الفلورية الكلورية 

        SF6 0.102  22200سادس فلوريد الكربيت 

Source : http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/climate_change/gases.htm  
  : 6ـ أهم مظاهر مشكلة التغريات املناخية 2ـ  1 

و أكرب نسبة يف هذا االرتفاع حدثت بعد ,  0.2 ± °0.6خالل القرن العشرين ارتفع متوسط درجة حرارة األرض مبعدل يقارب        

األكثر سخونة على اإلطالق حيث سجلت سنة ) 1999 – 1990(بينما كانت العشرية األخرية من القرن العشرين ,  1975سنة 

  :أمهها و بصفة عامة فقد سجل خرباء املناخ تغريات كبرية يف املناخ من , أعلى درجة حرارة منذ أن مت اختراع الترمومتر  1998

 )الطبقة الدنيا من الغالف اجلوي. (ارتفاع درجة حرارة التروبوسفار  •

  .و تزايد عدد موجات احلرارة الشديدة, تناقص يف عدد موجات الربودة الشديدة   •

  .تزايد حدة ظاهرة النينيو املسببة يف حدوث األمطار الطوفانية أو اجلفاف الشديد يف عدة مناطق من العامل  •

  .و نقص مدة تواجده يف بعض املسطحات املائية و األار, ) اختفاءه متاما من حبرية األرجنتني(تناقص املساحات اجلليدية   •
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  %.40تراجع مساحة الطبقة اجلليدية يف القطبني و تقلص مسكها بنسبة تفوق   •

  .سم 20إىل  10ارتفاع مستوى سطح البحار و احمليطات حبوايل   •

  .دل الثلوج يف عدة مناطق عالية و متوسطة االرتفاعإحالل األمطار ب  •

يف السنة و خاصة يف خليج املكسيك و الواليات املتحدة  5إىل  4ارتفاع عدد األعاصري االستوائية إىل حوايل    •

 .األمريكية

  مسؤولية النشاط البشري يف مشكلة التغريات املناخيةـ  3ـ  1

ري بشكل منتظم و طفيف على مدى ماليني السنني و يعود سبب ذلك إىل التوازن ظلت نسبة غاز الفحم يف الغالف اجلوي تتغ

الطبيعي احلاصل بني مقدار انبعاثات الغاز من جهة ، و بني امتصاصه عن طريق منافذه الطبيعية من جهة أخرى ، إال أن تركيزه يف اجلو 

  .يف الشكل أدناه أخذ يتغري صعودا خالل املائتني و اخلمسني سنة األخرية كما هو موضح

  2006ـ  1750تغريات تركيز غاز الفحم يف اجلو يف الفترة : 2الشكل 

  
                    Souece : http://www.earth-policy.org/indicators/CO2/2006_data3.htm#top  

    

يقدر ما أطلقه اإلنسان من غاز الفحم يف اجلو من خمتلف نشاطاته منذ انطالق الثورة الصناعية مع بدايات القرن الثامن عشر حىت 

حىت اآلن ، و قد تراكم من هذه الكمية  1970مليار طن متري كربون مكافئ ، نصفها تقريبا انبعث فقط منذ سنة  315اآلن حوايل 

م ك ، يف حني مت امتصاص الباقي من خالل منافذه الطبيعية ، و تسببت هذه الكمية املتراكمة زيادة يف  م ط 220.5يف اجلو حوايل 

  . 1740مقارنة مع سنة % 37.5تركيز غاز الفحم يف اجلو بنسبة 

ذا التزايد إنه ملن الواضح أن هذا التغري يعود إىل التطور احلضاري ، لسبب بسيط هو أن تركيز غاز الفحم يف اجلو مل يشهد ه

 املتسارع إال مع انطالق الثورة الصناعية ، و من السهل تفسري هذه الزيادة يف كوا تعود بالذات إىل التوسع يف استخدام أنواع الوقود

  .املختلفة إلنتاج الطاقة اليت حتتاجها النشاطات البشرية

يثر أي نوع من القلق لغاية بداية النصف الثاين من القرن و على الرغم من التزايد املطرد يف تركيز غاز الفحم ، إال أن ذلك مل 

و أخذت العالقة بني هذه النسبة , العشرين عندما أخذت نسبة تركيزه تسجل أرقاما قياسية مل تسجلها من قبل على مدى ماليني السنني 

اخلرباء املختصني القيام مبراقبة و دراسة دقيقة أصبح معها لزاما على العلماء و , و التغريات يف درجة حرارة األرض تتضح يوما بعد يوم 

مركز (لتطور نسبة تركيز غاز الفحم يف اجلو ، و الذي ترجم أول مرة عن طريق إنشاء أول مركز عاملي هلذا الغرض يف جزر هاواي 

Mauna Loa ( , 7% 0.3حيث بينت تسجيالته أن تركيز غاز الفحم يتزايد سنويا مبعدل.  



  حالة بعض الشركات األوربية –تقييم جتارب شركات إنتاج الكهرباء يف التخفيف من انبعاثاا الكربونية 

 

 
183 

، فإنه إذا استمرت التوجهات الطاقوية على شكلها احلايل ،و دون تغيريات جذرية يف  8لة الدولية للطاقةحسب تقديرات الوكا

السياسات الطاقوية احلكومية احلالية ، فإن ذلك سوف يؤدي إىل تبعية متعاظمة اجتاه الطاقات األحفورية و اليت سوف يكون هلا آثار 

خية ، حيث أنه و حسب السيناريو املرجعي للوكالة فيتوقع ارتفاع سريع يف انبعاثات غاز وخيمة يف زيادة حدة مشكلة التغريات املنا

، حيث سيبلغ حجم  2030-2007خالل الفترة % 1.5الفحم الناجتة عن حرق الطاقات األحفورية مبعدل منو سنوي متوسط يبلغ 

، أما حسب  2007جيغا طن سنة  28.8كان بينما  2030جيغا طن سنة  40.2، مث  2020جيغا طن سنة  34.5االنبعاثات  

املناطق فيتوقع أن تأيت كل الزيادة احلاصلة يف هذه االنبعاثات خالل هذه الفترة من دول خارج منظمة التنمية و التعاون االقتصادي 

)OCDE ( يغا طن ، مث تأيت ج 6جيغا طن أي مبقدار  11، حيث أن الصني لوحدها سوف تتسبب يف ثالثة أرباع هذه الزيادة البالغة

  .   جيغا طن 1جيغا طن ، مث دول الشرق األوسط بـ  2اهلند ثانيا بـ 

  :ـ أهم املخاطر احملتملة ملشكلة التغريات املناخية  4ـ  1

إن بقاء غازات االحتباس احلراري يف اجلو دون اختاذ إجراءات معينة للحد منها سيؤدي إىل تفاقم مشكلة التغريات املناخية ، و 

، مما  PPMجزئ باملليون  1000قد قدرت األوساط العلمية بأن ترك احلال على ما هو عليه سريفع تركيز الفحم يف اجلو إىل أكثر من 

درجات مئوية ، بل إن بعض الدراسات و التقارير احلديثة تشري إىل احتمال حصول هذا األمر قبل ذلك  6ة حبويل سيزيد من درجة احلرار

نالحظ على أنه بالرغم من أن تأثري غاز الفحم على املناخ أقل ضررا بالنسبة لباقي الغازات ، إال ) 1ـ  2(بكثري ، و من خالل اجلدول 

ري مما جيعل منه الغاز املؤثر األول يف تغريات املناخ ، لذلك فإن أي مسعى حنو التقليل من غازات أن تركيزه يف اجلو أكرب منها بكث

   . االحتباس احلراري جيب أن يوجه بالدرجة األوىل حنو غاز الفحم

فإن , ب العاجل وحسب اخلرباء أيضا فإنه إذا مل يتم اختاذ إجراءات و تدابري صارمة حملاربة مشكلة التغريات املناخية يف القري

و ذلك , ملعاجلة آثارها املدمرة يف مجيع جماالت احلياة  )PIB(من الناتج العاملي % 20االقتصاد العاملي سوف يتحمل خسائر قد تتجاوز 

ل دون احلديث عن التوترات السياسية و حىت احلروب اليت قد حتدث هنا و هناك نتيجة الصراع على مصادر املياه اليت سوف تنحسر بشك

  .رهيب

  : 21009و من بني أهم هذه املخاطر املتوقعة من اآلن و حىت 

  .°6.4إىل  °1.1ارتفاع متوسط درجة حرارة األرض بني   •

ما يؤدي إىل غرق عدة مناطق ساحلية عرب العامل , سم  59و  18ارتفاع مستوى سطح البحار و احمليطات ما بني   •

و كذا اختفاء دول كاملة من على اخلريطة , لتا النيل يف مصر و أجزاء هامة من بنغالديش منها مناطق الدلتا يف أفريقيا و آسيا كحال د

  ).Tuvalu(كجزر املالديف و توفالو 

  .زيادة حدة و عدد الكوارث الطبيعية كاألعاصري القوية و الفيضانات املدمرة و اجلفاف الشديد  •

% 40و تتجاوز , % 2.5من احليوانات و النباتات إذا ارتفعت درجة احلرارة مبقدار % 30إىل  20انقراض من   •

  %.4إذا ارتفعت مبقدار 

و , و زيادة حدة التوترات السياسية , تناقص فادح يف املنتجات الفالحية مما يؤدي إىل تواتر ااعات عرب العامل    •

  .اهلجرة مجاعية

  . املساحات اجلليدية و احنسار املنطقتني القطبيتنيتراجع أكرب يف  •

 .  انتشار األوبئة و األمراض املتنقلة  •

لذلك سوف نأخذ ما يهمنا و هي قارة , يف احلقيقة إن آثار هذه املشكلة ال تتوزع بطريقة متساوية على خمتلف مناطق العامل 

  : 10أفريقيا و حوض البحر األبيض املتوسط 
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   :أفريقيا  �

و غياب االستقرار , الفقر و اجلهل , كون أفريقيا أكثر مناطق العامل عرضة ملخاطر هذه املشكلة لعدة أسباب منها سوف ت

و حسب خرباء املناخ سوف تتعرض مشال أفريقيا و , و كذا نقص املوارد املالية ملواجهة هذه املشكلة , السياسي يف أغلب دول القارة 

من األراضي الفالحية % 75و ازدياد رقعة التصحر اليت سوف تلتهم ,  موجات من اجلفاف الشديد إىل) و منها اجلزائر(دول الساحل 

و هذا سوف يؤدي إىل استرتاف , مث تلتهم فيما بعد ما تبقى من أراضي خضراء خاصة يف الشريط الساحلي للمغرب العريب , السهبية 

  .ياسيةأكرب خلزان املياه اجلوفية و ما سيلحق ذلك من توترات س

الرتفاع مستوى البحر الذي سيغرق أجزاء مهمة من األراضي الفالحية اخلصبة احملاذية , دلتا النيل سوف تكون عرضة من جهة 

و ,  2050ماليني شخص مهددة من اآلن و حىت  5و من جهة أخرى ارتفاع نسبة ملوحة األراضي املتبقية و بذلك تصبح معيشة , هلا 

  .على تقاسم مياه النيل بني الدول اليت مير عربها و تكون على أشدها بني أثيوبيا السودان و مصرسوف حتدث صراعات شديدة 

يف القرن اإلفريقي سوف تؤدي مشكلة التغريات املناخية إىل تراجع تساقط األمطار و ارتفاع درجات احلرارة اليت تؤدي إىل 

و انتشار الرتاعات العسكرية يف منطقة هي أصال تعيش , ورية من ااعات تناقص رهيب يف اإلنتاج الفالحي مما جيعلها عرضة ملوجات د

  .حالة من عدم االستقرار السياسي و قرصنة السفن

اجلنوبية هي األخرى سوف تكون عرضة جلفاف شديد يهدد حياة املاليني من البشر و نقص فادح يف الغذاء الذي يؤدي أفريقيا 

و أيضا , انتشار األوبئة و األمراض املعدية اليت ستزداد انتشارا مع ارتفاع احلرارة و نسبة الرطوبة  و, إىل اندالع احلروب هنا و هناك 

سوف تؤدي هذه املشكلة إىل انقراض أصناف عديدة من احليوانات  و النباتات و خاصة تلك اليت تعيش يف احملميات احلكومية يف كل من 

  ).راس النهر و حيوانات أخرىو خاصة النمور و أف(اخل ...كينيا بتسوانا 

أما فيما خيص اهلجرة املتواصلة إىل مشال ضفة البحر املتوسط و اليت تؤرق دول أوربا سوف تزداد حدة يف اخلمسني سنة القادمة 

و هذا يف مقابل نقص حمتمل يف , يف املخيمات سوف يتضاعف عدة مرات ) الجئي التغريات املناخية(و ارتفاع عدد الالجئني , 

  .ساعدات الدول الصناعية املتسبب الرئيس يف هذه املشكلة و اليت لن ترضى باخنفاض مستويات معيشة مواطنيها على حساب املساعداتم

  :حوض البحر األبيض املتوسط  �

فقد ارتفع ) GIEC 2007(سوف لن يكون حوض البحر األبيض املتوسط مبعزل عن خماطر مشكلة التغريات املناخية ، فحسب   

مئوية ، و من أهم املخاطر املتوقع حدوثها خالل القرن احلايل ميكن  °2حبوايل  1970درجة احلرارة يف هذه املنطقة منذ  متوسط

  :اختصارها فيما يلي 

  . 1999-1980مقارنة مع الفترة  2099-2080مئوية خالل الفترة  °5.1و  °2.2ـ ارتفاع درجة احلرارة سيتراوح ما بني    

يف دول جنوب أوروبا و مشال أفريقيا ، يف حني أن دول أوروبا % 27-إىل  4-تساقط األمطار مبقدار يتراوح بني  ـ اخنفاض كمية   

  %.16إىل  0الشمالية ، و على العكس ستعرف زيادة يف التساقط بنسبة تتراوح بني 

مئوية ،  °30اليت تفوق فيها درجة احلرارة  ـ ارتفاع يف عدد موجات اجلفاف و احلرارة الشديدة ، و ذلك من خالل زيادة عدد األيام  

  .الفيضانات إن وقعت) و ليس عدد(و أيضا زيادة حدة 

  .سم من هنا و إىل غاية اية القرن احلايل 35ـ ارتفاع مستوى سطح البحر األبيض املتوسط مبقدار   

  .ياه العذبة و شحها يف املنطقةـ ارتفاع كمية التبخر و اخنفاض كمية التساقط تؤدي إىل خلل و تغري يف دورة امل  

  .ـ اتساع رقعة التصحر و اليت سوف تقتصر يف البداية على دول مشال أفريقيا ، لكنها تنتقل إىل دول جنوب أوروبا مع اية القرن  

نوبية حنو املناطق املرتفعة و ـ التغري يف التنوع النبايت و احليواين يف املنطقة ، حيث حيدث انتقال هلذه األنواع من املناطق املنخفضة و اجل  

  .الشمالية و انقراض األنواع اليت تعجز عن التنقل ، و ظهور أنواع جديدة مل تكن معروفة يف املنطقة
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 .   ـ تناقص يف املساحات الغابية و احليوانات اليت تعيش فيها خاصة نتيجة احلرائق و األمراض  

 
 

  و اإلقليميةعلم املناخ  السيناريوهات العاملية : 3الشكل 

  
، ص  2007، خريف  123، جملة النفط و التعاون العريب ، العدد  األعمال يف جمال التغري املناخيجون ليويلني ، : املصدر         

156 .  

  

  :ـ قطاع إنتاج الكهرباء  2

أكرب القطاعات االقتصادية استهالكا للطاقة هي نفسها أكثرها انبعاثا لغاز الفحم ، و كما هو موضح يف الشكل املوايل ، يأيت يف   

مقدمتها قطاع توليد الكهرباء ، مث قطاع النقل  ، مث القطاع الصناعي ، مث باقي القطاعات على غرار القطاع الفالحي و التجاري و 

  . غريها
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  : 4الشكل 

  2007توزع انبعاثات غاز الفحم عرب القطاعات االقتصادية سنة 

قطاع النقل 
23%

القطاع الصناعي  
20%

القطاع العائلي
6%

قطاعات أخرى
10%

 قطاع الكھرباء 
41%

  
    Source : IEA , co2 Emissions from fuel combustion , OECD/IEA , 2009 p13.   

  

ساعي ترياواط  11847.5ترياواط ساعي مقارنة بـ  20093.6حوايل  2009بلغ حجم الكهرباء املنتجة من مجيع املصادر سنة   

أ و الصني اإلنتاج العاملي للكهرباء .م.، و  تتصدر كل من الو% 3، أي أن هذا القطاع منا مبعدل منو سنوي متوسط قارب  1990سنة 

، أما حسب التكتالت الدولية فتتصدر دول منظمة % 18.5و % 20.7بنسب عالية جدا مقارنة مع باقي دول العامل هي على التوايل 

  . 11ترياواط ساعي 10347.2حوايل  2009حيث قدر سنة %) 51(االقتصادي أكثر من نصف اإلنتاج العاملي التنمية و التعاون 

تشكل حصة األسد ) مشتقات نفطية ، غاز طبيعي ، فحم(حسب الشكل أدناه ، فإن الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقات األحفورية   

، أما حصة الطاقات املتجددة % 13.8، مث تأيت الطاقة النووية ثانيا بنسبة )  2007سنة % (67.5من إمجايل إنتاج الكهرباء حيث تبلغ 

يتوقع أن يرتفع إنتاج  2035، و مع أفاق سنة % 18.7، و اليت تشكل احلصة األهم منها الطاقة الكهرومائية ، النسبة املتبقية البالغة 

تفاع تأيت من الطاقات املتجددة ، و داخل الطاقات املتجددة من هذا االر% 18، و  2007مقارنة مع سنة % 87الكهرباء بنسبة 

   . 12تأيت من الطاقة اهلوائية و الباقي يتوزع على باقي الطاقات املتجددة% 26من الزيادة تأيت من الطاقة الكهرومائية ، و % 54

  

  : 5الشكل 

  مصادر إنتاج الكهرباء

2007  
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النفط
4,79% الغاز الطبيعي 

20,74%

الطاقة النووية
13,83%

الطاقات المتجددة
18,62%

الفحم
42,02%

 
Source : U.S. EIA , International Energy Outlook 2010 , p78. 

 
من االنبعاثات العاملية % 41يعترب هذا القطاع من أكثر القطاعات االقتصادية تلويثا باالنبعاثات الكربونية و اليت شكلت نسبتها   

عدة كما هو موضح يف الشكل السابق ، و يف احلقيقة ليست هذه االنبعاثات متساوية يف مجيع احملطات ، فهناك  2007اإلمجالية سنة 

ر أنواع منها حمطات التوليد البخارية و حمطات االحتراق الداخلي ، و كال هذين النوعني يعمل مبصادر الطاقة األحفورية و اليت تعترب أكث

، و هناك حمطات أخرى تعمل   13من العدد اإلمجايل العاملي% 85احملطات تلويثا و لسوء احلظ يشكل عدد هذه احملطات عامليا ما نسبته 

  .  اقة النووية و الطاقة املتجددة ، و هي حمطات شبه خالية من االنبعاثاتبالط

ختتلف طرق إنتاج الكهرباء من بلد آلخر ، وذلك حسب حجم اقتصاد كل بلد و مصادر الطاقة اليت يتوفر عليها ، و مدى التقدم 

التقين الذي يتمتع به ، و أيضا مدى ترتيب أولوياته ضمن سياسته الطاقوية ، فعلى خالف دول االحتاد األورويب اليت تضع العامل البيئي 

جند دوال أخرى كالواليات املتحدة األمريكية و الصني و غريها تضع هذا االنشغال ثانيا وراء أمنها الطاقوي ، و هذا يف من أوىل أولوياا 

  .    احلقيقة ما قد يؤدي إىل تقويض اجلهود الدولية يف حماربة مشكلة بيئية ما يف حجم مشكلة التغريات املناخية

ساعي سنة /تريليون كيلواط 18.8من % 87، فإن إنتاج الكهرباء سريتفع بنسبة  14و حسب تقديرات إدارة املعلومات الطاقية  

، و خالل هذه الفترة سترتفع حصة الطاقات املتجددة يف توليد الكهرباء من  2035ساعي سنة /تريليون كيلواط 35.2ليبلغ  2007

و أكرب معدل منو سيسجل مقارنة مع منو ، و ه% 3، و ذلك مبعدل منو سنوي يبلغ  2035سنة % 23لتصل إىل  2007سنة % 18

  .باقي الطاقات األحفورية

و اليت تبين توقعاا على السيناريوهني ، األول السيناريو املرجعي و الذي يفترض جتاهل دول  15و حسب الوكالة الدولية للطاقة  

، و هو يفترض بذل اجلهود الالزمة ) Blue Map(ين العامل ملشكلة التغريات املناخية و عدم القيام بإجراءات فعالة حملاربتها ، و الثا

 2007سنة % 41للتخفيف من االنبعاثات الكربونية ، ففي السيناريو األول ، يتوقع أن ترتفع االنبعاثات الكربونية لقطاع الكهرباء من 

 2020سنة % 41نسبة عند ، بينما يف حالة السيناريو الثاين فستستقر ال 2030سنة % 44، مث إىل  2020سنة % 43لتصل إىل 

  %.32أيضا ، مث تنخفض فيما بعد لتصل إىل 
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 :إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  �

، و هذا النمو يعود باألساس إىل % 35عرفت الطاقة الشمسية منوا هائال و خاصة منذ بداية القرن اجلديد مبعدل سنوي بلغ 

، بينما تستحوذ  16)لليابان% 21ألملانيا و % 42% (63ابان و الذين لوحدمها ميثالن الدعم احلكومي الكبري ، و خاصة يف أملانيا و الي

 22928.9حوايل  2009، و بلغ حجم الطاقة الشمسية سنة  17من صناعة جتهيزات الطاقة الشمسية% 90أملانيا لوحدها على 

  .18ميغاواط

احلرارية الشمسية ، و الطاقة الفوتوفولتية ، و من بني التقنيات ميكن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطريقتني ، الطاقة 

 احلديثة يف توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة احلرارية الشمسية اليت تعرف جناح ملحوظ ، هي احملطات املهجنة العاملة بالوقود

راسة قامت ا وزارة الطاقة األمريكية و ، و حسب د) through concentrators(الشمسي الذي يستخدم املركزات احلوضية 

يف الطاقة العالية احلرارة املولدة نتيجة حرق الوقود أو املركزات احلرارية تضاعف % 25اليت خلصت إىل أن زيادة االستثمارات مبقدار 

ألنظمة اليت تعمل على حرارة كفاءة توليد الطاقة ، مما يؤدي إىل خفض احلاجة إىل امعات الشمسية مبقدار النصف باملقارنة مع ا

 tarabelic dish(منخفضة ، و من األنظمة احلرارية الواعدة جند هناك أيضا نظام الربج الشمسي املركزي ، و نظام احملرك 

engine (و الذي مت بناء و اختبار العديد منها كوحدات حبث و تطوير و عرض ، و اليت تنتج حرارة مشسية مرتفعة ، .  

املادة األساس يف إنتاج   19 1954الطاقة الفوتوفولتية ، ال زال السليكون املتعدد التبلور و منذ اكتشافه سنة  أما فيما خيص

، و حاليا بدأ خيار خاليا الفيلم الرقيق املرن بالظهور مما قد جيعل تركيب اخلاليا أسهل بكثري % 15اخلاليا الشمسية و بكفاءة تتجاوز 

و توجد برامج حبث و تطوير يف بلدان منظمة التنمية و التعاون االقتصادي يف مقدمتها اليابان ، كما دخلت حىت على السطوح املنحنية ، 

  .20%40حديثا السباق خمتربات أمريكية و أعلنت عن تطوير أول خاليا تصل كفاءا إىل 

شكلة ختزين الكهرباء عند اختفاء أيضا هناك عامل آخر سوف يكون له دور يف انتشار الطاقة الشمسية على نطاق واسع و هو م

األشعة الشمسية ، فال زال حلد اآلن يعتمد على الطرق الكالسيكية كتلك اليت تعتمد على تركيب البطاريات ، أو حتويل الطاقة عن طريق 

ثر الكبري يف املناطق مضخات مشسية و غريها و اليت طاقتها التخزينية ال زالت منخفضة كثريا ، و يف احلقيقة هذا العائق سيكون له األ

  .21الريفية و النائية ، ألنه يف حالة توفر الشبكة يصبح التخزين غري ذا جدوى

  

  :ــ حوافز و معوقات الطاقة الشمسية    

  :من بني أهم احملفزات اليت تتمتع ا تكنولوجيات الطاقة الشمسية ، و اليت سامهت يف توسعها نذكر من أمهها 

اا كاخلاليا الضوئية اليت ميكن تركيبها فوق أسطح املنازل و األبنية األخرى و استخدامها يف سهولة و مرونة بعض تقني •

 .بعض األماكن النائية عن الشبكة

ال تنبعث عن الكهرباء الناجتة عنها أي انبعاثات كربونية أو غازية أخرى ، أو إشعاعات أو تلوث ، إضافة إىل صمتها املطبق  •

 .املقاييس صديقة للبيئة، فهي إذن و بكافة 

صحيح أن جتهيزاا تستهلك طاقة عند تصنيعها إال أن الطاقة املتراكمة اليت تنتجها خالل عمرها التشغيلي تزيد بكثري عن  •

قة سنوات تكفي لتعويض تلك الطا 5إىل  2تلك الداخلة يف تصنيع جتهيزاا ، و قد قدرت بعض املصادر أن فترة اإلنتاج ملدة تتراوح بني 

  .  عاما 30املستهلكة يف مرحلة التصنيع ، مقابل مدة عمرها اليت تتجاوز 

  :و على غرار باقي املصادر املتجددة هناك عدة عوائق تقف حائال دون التوسع السريع هلذه الطاقة سوف خنتصرها يف النقاط التالية 

الكهرباء مقارنة بالتقنيات األخرى سواء كانت تقليدية أو من صحيح أن وقودها جماين ، إال أا تتميز  بتكاليف عالية لتوليد  •

 .مصادر متجددة أخرى ، و قدرا بعض املصادر بأا تفوق مستويات الطاقة التقليدية بنحو ثالثة إىل أربعة أضعاف
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ب ختزينها أو ربطها بنظام عدم توفر الكهرباء من الطاقة الشمسية أثناء الليل أو خالل األحوال اجلوية غري املواتية ، مما يتطل •

 .مكمل

 .املساحات الكبرية املطلوبة لتشييد األلواح الشمسية و مستلزماا  •

صحيح أا معدومة االنبعاثات أثناء استغالهلا ، إال أن صناعة جتهيزاا تصدر أكرب نسبة من االنبعاثات الكربونية مقارنة مع  •

كيلواط ساعي للشمسي /غرام 34كيلواط ساعي للشمسي احلراري ، و /غرام 58ة حيث تبلغ باقي مجيع املصادر مبا فيها املصادر التقليدي

 .الفوتوفوليت

نقص السيلكون املناسب لصناعتها مما رفع أسعاره و بالتايل رفع تكاليف إنتاج اخلاليا الضوئية و خصوصا و أنه يتوقع أن  •

، و على الرغم من توفر هذه املادة يف  2010ألف طن سنة  120إىل  2006ألف طن سنة  41يتزايد الطلب على السيلكون من 

  .  22الطبيعة إال أن احلصول على السيلكون اخلالص للخاليا الضوئية ال يزال يتطلب عمليات معقدة

 :ـــ اقتصاديات الطاقة الشمسية 

النصف خالل العقدين املاضيني ، إال  على الرغم من التقدم التكنولوجي و اخنفاض تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إىل

 أن تلك التكاليف ال تزال عالية مقارنة مع تكاليف الوقود األحفوري ، و يسود اعتقاد بأنه ما مل تنخفض تكاليف تقنيات اخلاليا الشمسية

ختالف كبري يف تكاليف مرات سيكون من الصعب توقع منوها على مستوى واسع على األمد البعيد ، و قد يكون هناك ا 5إىل  3حبدود 

  .أنظمة اخلاليا الضوئية و ذلك تبعا حلجم النظام و املوقع و نوع الزبون و قرا أو بعدها عن الشبكة و مواصفات فنية أخرى

تتفاوت تقديرات تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تبعا للمصادر املختلفة ، فقد قدرت بعض املصادر طاقة التوليد يف 

 5000ميغاواط ساعي ، و تكاليف االستثمارات ما بني /$ 450إىل  180دان الصناعية باستخدام اخلاليا الضوئية الشمسية ما بني البل

ميغاواط ساعي ، و تكاليف /$ 230إىل  105، و من األنظمة احلرارية الشمسية ما بني  2005كيلواط سنة /$ 8000إىل 

لواط ، و هي أكرب بكثري مقارنة مع احملطات العاملة بالفحم و الغاز الطبيعي و اليت تتراوح كي/$ 2300إىل  2000االستثمارات ما بني 

إىل  1000ميغاواط ساعي ، و تكاليف استثمارات ما بني /$ 60إىل  40و  60إىل  20تكاليف توليدها للكهرباء على التوايل ما بني 

     .23يعيكيلواط للغاز الطب/$ 600إىل  450كيلواط للفحم و /$ 1200

و بالرغم من تكاليفها العالية نسبيا ، متر الصناعة العاملية للطاقة الشمسية مبرحلة ازدهار و منو مبعدالت عالية ، و مما ساعد على 

ذلك تصاعد أسعار النفط العاملية إىل مستويات قياسية ، و هذا بدوره ما حسن من اقتصاديات مشاريعها و جعلها ذات جاذبية كبرية ، 

ضافة إىل الدعم و التشجيع الذي تلقاه تلك الصناعة من حكومات البلدان املستهلكة ، و تعتمد الصناعة املذكورة و بدرجة كبرية على باإل

  .استمرارية الدعم احلكومي و توسيعه ليشمل أسواق جديدة

-2007على اإلطالق خالل الفترة ، ستشهد الطاقة الشمسية أكرب منو  24حسب تقديرات إدارة املعلومات الطاقوية األمريكيةو 

مليار كيلواط ساعي سنة  165لتبلغ  2007مليار كيلواط ساعي سنة  6، حيث ستنتقل من % 12.7مبعدل منو سنوي يبلغ   2035

، و يف احلقيقة هذا املعدل العاملي ال يتوزع بطريقة متساوية على دول العامل ، و أكرب معدالت النمو ستسجل يف دول خارج  2035

  .لدول هذه املنظمة% 11.6، مقابل % 21.7منظمة التنمية و التعاون االقتصادي اليت ستبلغ متوسط 

ميكن أن نستخلص مما سبق أنه على املدى القصري و حىت املتوسط ال يعول كثريا على الطاقة الشمسية ألن تلعب دورا مهما يف 

ميزانية الطاقة العاملية ، و ستظل حتت غطاء الدعم احلكومي لوقت ليس بقريب و بطبيعة احلال هذا الدعم لن يكون حامسا إال بعد أن 

ملالية العاملية احلالية بشكل ائي ، أما على األمد البعيد نسبيا ستفرض هذه الطاقة نفسها ال شك على الساحة العاملية يتجاوز العامل األزمة ا

 . للطاقة ، هذا إذا فرضنا عدم ظهور خرق تكنولوجي كبري
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  :مع الطاقة الشمسية  EDFـ جتربة شركة  3

تابعة للحكومة الفرنسية  1946أفريل سنة  8اج الكهرباء ، تأسست يف تعترب هذه الشركة من أكرب الشركات األوروبية يف إنت  

مت فتح رأمساهلا للخواص ، يف بداية انطالقها قامت هذه الشركة ببناء حمطات إنتاج من الفحم مث توجهت مرورا  2004، و فيما بعد سنة 

، و يف ) Serre-Poncon 1960(و ) Tigne 1952(مع الزمن حنو بناء حمطات الديزل و بناء السدود العمالقة على غرار سد 

 70قررت الشركة دخول عامل الطاقة النووية حيث قامت ببناء أول مفاعل نووي إلنتاج الكهرباء بطاقة إنتاج بلغت  1963سنة 

أكرب الشركات سرعت الشركة باستبدال حمطاا التقليدية بأخرى نووية لتصبح بذلك من  1973ميغاواط ، و بعد األزمة النفطية لسنة 

  . 25العاملية يف إنتاج الكهرباء النووية يف العامل

يف احلقيقة بالرغم من أن هذه الشركة تعترب من أقل شركات الكهرباء تلويثا يف أوروبا ، إال أنه وقع اختيارنا عليها بسبب   

أو على األقل يف املناطق الصحراوية اليت تتوفر على ‘  جتربتها الرائدة يف جمال الطاقة الشمسية و هذه التجربة قد تصلح لتطبيقها يف اجلزائر

  .إمكانيات هائلة يف هذا اال

سنة    EDF : Energie solaire  و دخلت هذه الشركة عامل الطاقة الشمسية حيث قامت بإنشاء فرع تابع هلا يسمى  

اديني مع شراء الكهرباء الفائضة عن حاجتهم و حقنها ، يهتم ببناء و تركيب األلواح الشمسية للخواص و لكل املتعاملني االقتص 2007

مقر حكومي و تظطلع جبميع مراحل هذه  1000مرتل عند اخلواص و  10000يف الشبكة ، و قامت حلد اآلن بتركيب ما يفوق 

عامل  443يشتغل ا ‘  2010مليون أورو اية  137.5الصناعة من بدايتها إىل ايتها و أيضا بصيانتها الدورية ، بلغ رقم أعماهلا 

الشمسية إلنتاج  Gabardanأما أضخم مشروع قامت به فهو حمطة . 26وكالة تتوزع على كامل التراب الفرنسي 14تتوفر على 

  .الطاقة الكهربائية

  :     إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  Gabardanمشروع  - 

التابعة ملقاطعة  Losseالتابعة لبلدية  Gabardanمت إجناز هذا املشروع يف منطقة النشاطات الصناعية املسماة    

Aquitaine  هكتار  300بفرنسا ، هذا املشروع الذي هو عبارة عن حمطة مشسية إلنتاج الطاقة الكهربائية مت بنائها على مساحة قدرها

  .دية ، و تعترب هذه احملطة من أكرب احملطات الشمسية املنجزة يف أوروباو اليت هي ملك للسلطات احمللية للبل

  :مت تركيب هذه احملطة باستخدام نوعني من األلواح الشمسية الفوتوفولتية   

  .    ميغاواط 74طاقتها االمجالية  First solarلوح مشسي فوتوفوليت ثابت يعتمد على تقنية  1020000ـــ   

  .ميغاواط 2طاقتها االمجالية  Trackersفوتوفوليت متحرك يعتمد على تقنية تسمى لوح مشسي  11100ـــ   

  .من سكان هذه املنطقة% 11مرتل و هذا ما يعادل  44000تستطيع هذه احملطة تغطية استهالك ما يعادل 

  :التقنيات املستخدمة يف هذه احملطة  �

  :مت استخدام نوعني من أحدث التقنيات على االطالق 

  : Les Trackers d’Exosunــ  1  

و هي عبارة عن ألواح فوتوفولتية متحركة و مربجمة للتحرك أوتوماتيكيا مع حترك الشمس للحصول  Exosunطورت هذه التقنية شركة 

  .على أكرب قدر ممكن من الطاقة الشمسية ، و هذه التقنية تسمح برفع الطاقة اإلنتاجية لأللواح إىل أقصى ما ميكن

  : First solarــ  2  
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هي ألواح مشسية طورا الشركة األمريكية املسماة بامسها و هي أكرب منتج لأللواح الشمسية يف العامل ، حيث أا قامت بإنتاج ألواح 

، و هي ثابتة غري متحركة موجهة حنو  120x60 cmحديثة عالية الكفاءة ، خفيفة الوزن ، رقيقة السمك ، يبلغ حجم كل لوح 

  .متر 3.3ألواح بعلو قدره  10اجلنوب مركبة على هيكل يتسع لـ 

  :مراحل إجناز املشروع  �

  :ميغاواط ، و اليت ميكن اختصارها كما يلي  76مر إجناز هذه احملطة عرب عدة مراحل إىل أن بلغت طاقتها احلالية 

  :  2007ـــ أكتوبر 

  .طعة األرض مع السلطات احمللية املالكة لألرضيةامضاء عقد كراء ق  

  : 2008ــ سبتمرب 

  .إاء الدراسة القانونية للمشروع و خاصة القوانني اخلاصة مبصاحل املياه  

  : 2008ــ نوفمرب ديسمرب 

  .ــ إاء الدراسات البيئية و التقنية للمشروع  

  .ــ احلصول على رخصة من مصاحل املياه  

  . رخصة يئة األرضيةــ احلصول على   

  : 2009ـــ جانفي 

  .احلصول على رخصة البناء  

  : 2009ـــ ماي 

  .انطالق أشغال البناء  

  : 2010ـــ ديسمرب 

  .االنتهاء من عملية البناء و استالم احملطة و دخوهلا حيز االستغالل  

 :املنفذون للمشروع  �

  :مؤسسات و هي شارك يف إجناز املشروع بشكل مباشر أو غري مباشر عدة   

  :  Edfــــ   

  .قامت هذه الشركة بتطوير و متويل و بناء و استغالل احملطة و تعترب املالك الرئيسي هلا    

  :  Exosunـــ   

  .و كذا تركيب هياكلها, ) Trackers(قامت هذه الشركة بتوفري األلواح الشمسية الفوتوفولتية املتحركة   

  :  Edf Energie Solaireـــ   

  .فرع من الشركة األم قامت بتوفري و تركيب األلواح الفوتوفولتية الثابتة  و هي  

  : First Solar ـــ   

  .املصنع لأللواح الفوتوفولتية الثابتة   

  : Sunteck Power Solarfunـــ   

  ) .Trackers(املصنع لأللواح الفوتوفولتية املتحركة   

  : Schneider Electricـــ   

  .التخزيناملصنع لبطاريات   
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 :االنعكاسات االجيابية هلذا املشروع على املنطقة  �

يف احلقيقة يدخل هذا املشروع ضمن إطار اقتصادي شامل لبعث التنمية احمللية يف هذه املنطقة دون اإلضرار ببيئتها احمليطة و   

  .كانت له فوائد عديدة اقتصاديا و بيئيا

  :ـــ اقتصاديا   

  :خالل بناء احملطة ملدة سنة   

  .ــ مداخيل متأتية من توفري الغذاء و السكن لعمال ورشات البناء  

  ).اخل...يئة األرض ، بناء سياج(ـــ توفري صفقات للمقاولني احملليني   

  .عامل ملدة سنة 100ــ توفري فرص عمل لليد العاملة احمللية حيث مت شغل أكثر من   

  :أما بصفة دائمة   

  .ـــ خلق ورشات صناعية جماورة   

  .ـــ خلق مناطق و فضاءات سياحية جماورة نظيفة   

  .ـــ توفري تكوين مهين للمشتغلني يف هذا اال من املنطقة  

  :ــــ بيئيا   

أكرب ميزة هلذه احملطة على هذه املنطقة أنه مت بنائها على أرض نباتية كان يتكاثر فيها و بشدة أحد أشد أنواع الفطريات السامة و   

ان مبجرد استهالكها و أثبت كل الطرق املعتمدة يف القضاء عليها ، و بالتايل فبناء هذه احملطة كان حال مثاليا ، و هناك القاتلة لإلنس

  .حمطات مستقبلية خمطط بنائها يف أراضي مشاة

 :األرضيات املالئمة هلذه احملطات  �

احلجم الصغري ، و كانت كلها تستخدم أرضيات ال ميكن بإجناز عدة حمطات مشسية أخرى و لكن من  Edfيف احلقيقة لقد قامت شركة 

  :استغالهلا يف احلاالت العادية و من األمثلة على ذلك 

  .ــــ أحراش غابية مهترئة  

  .ـــ أراضي كان تستخدم لرمي النفايات  

  .ـــ منطقة ملوثة غري صاحلة للزراعة أو السكن  

  .ـــ مناطق كان تستغل يف االستخدام العسكري  

  :بني هذه احملطات املصغرة  و من

يف أرضية  2008ميغاواط ، و هي أول حمطة مت بنائها يف فرنسا سنة  7.1بطاقة إنتاج قدرها  Narbonneـــ حمطة   

  .كانت عبارة عن منجم مفتوح

  .ميغاواط مت بنائها على أرضية كانت خمصصة لرمي النفايات 4.1بطاقة إنتاج قدرها  Manosqueـــ حمطة   

   .ميغاواط مت بنائها على أرضية كانت خمصصة للتندريب العسكري 5.24بطاقة إنتاج قدرها  Sainte-Tulleـــ حمطة   
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  : ةخامت

يف احلقيقة ال يوجد حلد اآلن احلل السحري و اآلين ملشكلة حبجم مشكلة التغريات املناخية ، و لكن األكيد أن أي حل مستقبلي 

باختاذ اإلجراءات الالزمة و إن كانت هذه اإلجراءات حاليا غري كافية و حمدودة ، إال أا مع الوقت و مع توفر و هلا يبدأ من اآلن 

استمرار اإلرادة السياسية حلكومات العامل لبعث و دعم  أكثر فأكثر البحث العلمي و خاصة يف جمال التخفيف من االنبعاثات الكربونية 

قق نتائج ملموسة ، و أيضا على الشركات الكربى امللوثة املسامهة يف معاجلة هذه املشكلة من خالل الناجتة عن حرق الطاقة سوف حت

  .ختصيص نسب هامة من ميزانياا إلنفاقها على البحث العلمي

الصدد ، و من بني  و نظرا ألن شركات إنتاج الكهرباء تعترب من أكرب الشركات تلويثا ، فإنه لزاما عليها ألن تكون هي البادئ يف هذا    

الفرنسية ، اليت دخلت جمال  Edfهذه الشركات تناولنا يف هذه الورقة البحثية جتربة أحد الشركات العمالقة يف هذا اال ، و هي شركة 

حققت و اليت  Gabardanالطاقة الشمسية ، و استعرضنا جتربتها يف إجناز أكرب حمطة مشسية إلنتاج الكهرباء يف أوروبا و هي حمطة 

من االستهالك اإلمجايل يف املنطقة اليت أنشئت فيها ، باإلضافة إىل % 11جناحا كبريا حيث استطاعت أن تغطي استهالك ما نسبته 

   .  انعكاساا االجيابية االقتصادية و البيئية على كامل املنطقة
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