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وبذلك فان . إن اهليدروجني كطاقة نظيفة سوف يسمح بالتأكيد بتخفيض كبري للمشاكل املرتبطة بالتلوث ومن مث محاية البيئة :ملخص

فطاقة اهليدروجني  .و غري ملوث هو هدف بيئي ذو جاذبية هائلة ذو مصدر متجدداقتصاد يعتمد على اهليدروجني و يستند إىل هيدروجني 

 .ليدية أو من مصادر متجددة كالطاقة الشمسيةميكن إنتاجها من مصادر تق

إن دول العامل و من بينها اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع اهليدروجني، ليس فقط من جانب الوسائل املالية     

 .وإمنا أيضا من جانب الكفاءة، املعرفة العميقة لكيفية التصرف وحتويل التكنولوجيا

م سعي الدول املغربية عامة و اجلزائر خاصة  لتطوير قطاع اهليدروجني الشمسي مت اإلعالن عن مشروع للشراكة مع دول جنوب وأما    

  .األورويب للهيدروجني الشمسي-أوروبا مسي املشروع املغريب

  .ورويباأل-اهليدروجني، اهليدروجني الشمسي، محاية البيئة، اجلزائر، املشروع املغريب: الكلمات الدالة

Résumé: L'hydrogène comme énergie propre permettra certainement une réduction 
substantielle des problèmes associés à la pollution et de protéger l'environnement. Alors, 
l'économie basée sur d'hydrogène et surtout l'hydrogène produit d’une source d'énergie 
renouvelable et non-polluante est un objectif environnemental d’une grande 
attraction. L'énergie de l'hydrogène peut être produit à partir de sources traditionnelles 
ou à partir de sources renouvelables comme l’énergie solaire. 
     Les pays du monde, y compris l'Algérie, s'est retrouvée face à une réelle nécessité de 
développer le secteur d'hydrogène, non seulement par des moyens financiers mais aussi 
par l'efficacité, la connaissance approfondie de la façon de disposer et de transfert de 
technologie. 
     les pays du nord Afrique en générale et l’Algérie spécialement ont fait des efforts pour 
développer le secteur d’hydrogène solaire et pour cela ils ont annoncé le projet Maghreb-
Europe. 
Mots clés: l'hydrogène, l'hydrogène  solaire, protection de l'environnement, 
l'Algérie, Projet Maghreb-Europe . 
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  : مقدمة

 إنتاجه ودائرة غزیرة، إلنتاجه األولية املواد وأن والسيما املستقبل، يف الطاقة جمال يف رياديا دورا اهليدروجني یلعب أن املنتظر من     

 املصادر یجعل أن طاقوي كحامل اهليدروجني على یعتمد طاقوي نظام وبإمكان .املستدامة التنمية شروط مع عايل بتوافق متتاز واستعماله

 نقله وطرق ختزینه وأساليب اهليدروجني إنتاج جماالت يف نتابعه الذي املتزاید التكنولوجي والتطور .املستهلك متناول يف املتجددة الطاقوية

  .واسع نطاق على حتما سيفرضه استعماله وميادین

وبذلك فان اقتصاد . إن اهليدروجني كطاقة نظيفة سوف يسمح بالتأكيد بتخفيض كبري للمشاكل املرتبطة بالتلوث ومن مث محاية البيئة     

 . يعتمد على اهليدروجني و يستند إىل هيدروجني قابل للتجديد و غري ملوث هو هدف بيئي ذو جاذبية هائلة

، ولكن توافرها على )النفط، الغاز الطبيعي(األساسية يف العامل املنتجة للهيدروجني من خالل احملروقات وتعترب اجلزائر حاليا من الدول      

يف اجلنوب ومياه البحر يف الشمال باإلضافة إىل احلقل الشمسي الضخم حيث أن املدة املشمسة كبرية ) غري مستغلة كليا(طبقة مياه جوفية 

العامل، ناهيك عن توفر مساحات كبرية يف صحراء اجلزائر إلقامة املنشات الضرورية جلمع و حتويل  وهي من بني اكرب الفترات املشمسة يف

كل هذه العوامل تتيح فرصة للجزائر ... الطاقة الشمسية و كذا توفر األنابيب لضخ اهليدروجني الشمسي  من مناطق اجلنوب إىل الشمال

ا كبري جدا، كما أن هذا يفتح للجزائر آفاقا واعدة يف جمال التحول إىل اهليدروجني لتطوير طاقة يكون الطلب العاملي املستقبلي عليه

  .الشمسي

وأمام سعي الدول املغربية عامة و اجلزائر خاصة  لتطوير قطاع اهليدروجني الشمسي مت اإلعالن عن مشروع للشراكة مع دول جنوب      

 على اجلهود بتنسيق شمسي حيث كلف مركز تطوير الطاقات املتجددة باجلزائراألورويب للهيدروجني ال-أوروبا مسي املشروع املغريب

 األوروبية املتوسط للشركة األبيض البحر ضفة مشال الواقعة الدول مستوى على تنسيق اجلهود مسؤولية املغربية وعهدت مستوى الدول

  .لتكنولوجيات اهليدروجني

ما هي إمكانيات اجلزائر يف جمال اهليدروجني الشمسي؟ وما هو مستقبل : كالية التاليةمن خالل هذه الورقة البحثية ميكن طرح اإلش     

 هذه الطاقة يف اجلزائر يف ظل التحديات البيئية الراهنة؟

  .اهليدروجني كمصدر للطاقة: احملور األول

 : اقتصاديات اهليدروجني .1

، مث كتب عنه 1776كان العامل الربيطاين هنري كفنديش أول من اكتشف اهليدروجني يف مداخلة يف اجلمعية امللكية يف لندن عام      

اعتقد أن املاء  سيصبح يوما وقودا و اهليدروجني و األكسجني املكونة له ": حيث تنبأ بقدوم عهد للهيدروجني 1874جول فرين سنة 

 . 1"املاء هو فحم املستقبل... حدة و ستكون مصدر للحرارة و الضوء ال ينضب و بكثافة ال ميلكها الفحمستعمل منفردة أو مت

   .2من اجلزيئات اليت تكونه %90من كتلة الكون و  %75إن اهليدروجني هو العنصر األكثر انتشارا يف الكون إذ ميثل       

حيث يندر وجود اهليدروجني على شكل عنصر نقي يف الطبيعة بل يوجد على شكل مركبات متحدة فيها مع معادن و عناصر أخرى      

عنصر، وقد يكون من ابرز تلك املركبات احتاد اهليدروجني مع األكسجني مشكال املاء الذي يغطي حنو ثالثة أرباع  92قد يزيد عددها عن 

ا خيتزن يف جوفها متحدا مع الكربون مكونا النفط و الغاز الطبيعي، و قد يكون ممتصا على شكل هيدريدات مساحة الكرة األرضية، كم

    .وهكذا فإن هذا العنصر ميكن أن يلعب دورا هاما كمصدر للطاقة البديلة. اخل...بواسطة بعض املعادن كالليثيوم و التيتانيوم
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مبا أن اهليدروجني غري متوافر بشكل حر يف الطبيعة لذلك . اهليدروجنيباستخدام  الطاقةمقترح لتوزيع  نظامإن اقتصاد اهليدروجني هو       

وعدم توافره يف الطبيعة جيعل منه حامال للطاقة . ال بد من إنتاج اهليدروجني من التحليل الكهربائي للماء أو أحد الطرق املعروفة األخرى

اهليدروجني تعتمد على القضايا املتعلقة مبصادر الطاقة مثل  إن الفائدة من اقتصاد). الفحممثل (وليس مصدرا رئيسيا للطاقة ) الكهرباءمثل (

  . 3الطاقة املتجددةوالتغري املناخي وتوليد  الوقود األحفورياستخدام 

يث يظهر هذا األخري يوما بعد يوم كحامل إن مجيع البلدان الصناعية يف العامل تسعى اليوم لتمويل مشاريع تطوير قطاع اهليدروجني، ح     

  .مستقبلي للطاقة وقادر على احللول حمل الطاقات االحفورية على املدى املتوسط و الطويل

  :4هذه الوضعية اجلديدة نتجت عن تفاعل جمموعة من العوامل منها     

  .االسترتاف املتزايد ملصادر الطاقة االحفورية -

 .قة خصوصا يف الدول السائرة يف طريق النموتزايد الطلب العاملي على الطا -

إىل هيدروجني ما يعطي هذا األخري خاصية حامل شامل ) أحفورية، نووية، متجددة(إمكانية حتويل مجيع مصادر الطاقة األولية  -

 .للطاقة

وخاصة ختفيض انبعاثات غياب التلوث املرتبط بالتكنولوجيات اجلديدة الستعمال اهليدروجني و الضرورة امللحة حلماية البيئة   -

 .غازات االحتباس احلراري

 .ضرورة البحث عن تكنولوجيات مستدامة وتطوير مصادر الطاقة املتجددة -

 .خلق مناصب عمل و الفرص اجلديدة املرتبطة بالتطور يف القطاع الصناعي للهيدروجني -

 .حلة تطوراآلثار االقتصادية و املالية الناجتة عن هذا القطاع اجلديد الذي هو يف مر -

الفوائد املتوخاة من التطور امللحوظ املسجل يف السنوات األخرية يف تكنولوجيات استعمال اهليدروجني خصوصا يف جمال خاليا  -

 .الوقود

فبالفعل بدا املهندسون يف جنرال موتورز سنة . يعود تعبري اقتصاد اهليدروجني لشركة جنرال موتورز اكرب مصنع سيارات يف العامل      

و يف شهر ماي أي ثالثني سنة بعد ذلك و بعد جهود كثرية فتحت الطريق تبينت . بالكشف عن إمكان استعمال هذا الغاز كوقود 1970

  .5إمكانية احلياة الستعمال طاقة اهليدروجني

أا بدأت خمططا على املدى  1999وتعترب أيسلندة أول بلد يف العامل يعتمد اقتصاد اهليدروجني كليا حيث أعلنت يف شهر فيفري عام      

البعيد طموحا و شجاعا العتماد اقتصاد اهليدروجني، و يسند الشروع يف هذا الربنامج إىل شركة تربط ثالث شركات متعددة اجلنسيات و 

كما أن هناك مشروع آخر مشابه هو . من هذا املشروع املشترك %51أيسلندية، حيث يتحكم املسامهون األيسلنديون بـ ست مؤسسات 

ذايت قيد االجناز يف هاواي، هذه الوالية اليت تستورد األساسي من نفطها من آسيا و أالسكا بالطرق البحرية تطمح يف الوصول إىل االكتفاء ال

  .ها من احلرارة الباطنية الوافرة وكذلك الطاقة الشمسية من اجل إنتاج اهليدروجنيالطاقوي باستغالل موارد
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 :مراحل صناعة اهليدروجني .2

 :طرق إنتاج اهليدروجني  . أ

حتتل . یدخل يف تكوا نظرا لعدم تواجد اهليدروجني غاز بالطبيعة فيستوجب توفري الطاقة الالزمة لتحریره من اجلزیئات اليت      

 %48من اهليدروجني عن طریق الكيمياء احلراریة، و منها  %96ينتج  االحفوریة الصدارة من بني املصادر املستعملة يف إنتاجهاملصادر 

ما یسمى  عن طریق حتویل الفحم إىل غاز أي %18عن طریق روفرماج للمواد الكربوهيدراتية، و  %30من الغاز الطبيعي و 

ولقد وصل حجم اإلنتاج العاملي من  .الباقية من إنتاج اهليدروجني یتم عن طریق التحليل الكهربائي للماء %4و . بتغویز الفحم

  . 6الضغط واحلرارة العادیة مليار متر مكعب حتت ظروف 500إىل  2002اهليدروجني سنة 

 أكسيد الكربون املنتج ببساطة إىل املدخنة، هذا لقد كان الغاز الطبيعي ارخص مصدر للهيدروجني تارخييا و يف هذه احلالة يرسل ثاين     

وميكن أن يكون ثاين أكسيد الكربون مصدرا مثينا لرفع نسبة استخالص النفط من املكمن، وذلك إذا كان باإلمكان إنشاء مصانع إلنتاج 

  .اهليدروجني من الغاز الطبيعي املصاحب للنفط حقليا

يتوفر الغاز الطبيعي، وقد كان الفحم الوقود األصلي إلنتاج غاز املاء قبل قرنني من الزمن مث طورت يصبح الفحم اخليار الثاين عندما ال      

وبطريقة التحليل الكهربائي يبدو . تكساكو/شركة تكساكو الطريقة احلديثة إلنتاج اهليدروجني من الفحم قبل أن تصبح جزء من شيفرون

جود، فالطريقة معروفة منذ مائيت سنة وقد استخدمت جتاريا خلمسة وسبعني سنة من هذه إنتاج األكسجني و اهليدروجني أسهل شيء يف الو

  .السنني

إن إنتاج اهليدروجني بالطرق الكالسيكية أي من خالل الطاقة االحفورية ليس له أمهية كبرية ألنه يؤدي إىل انبعاث غازات االحتباس      

ومن مث فان إنتاج اهليدروجني سوف يكتسي أمهية . حفورية مباشرة دون املرور باهليدروجنياحلراري،كما انه من املفيد استعمال الطاقة اال

من اجل إنتاج ...) الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة احلرارة اجلوفية(بالغة إذا مت إنتاجه بطرق نظيفة أي باستعمال الطاقات املتجددة 

  .الكهرباء الضرورية للتحليل الكهربائي

  :7طرق إعداد اهليدروجني من الفيزياء و الكيمياء أو من البايولوجيا و ميكن تلخيص طرق إنتاج اهليدروجني فما يلي تأيت     

وهي الطريقة األكثر شيوعا ويتم ذلك عن طريق مترير تيار كهربائي يف املاء مما يؤدي إىل حتليله إىل عنصريه،  :التحليل الكهربائي -

ومن مث فان البعض يرى أن . حبساب كفاءة عملية توليد الكهرباء من مصدر آخر %30تنخفض إىل  %80وتصل نسبة الكفاءة هنا إىل 

ن االستخدام الناجح للمصادر األولية للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريها واليت قد تكون يف مناطق بعيدة عن مراكز العمران يكم

  .إىل تلك املراكز الستهالكهيف استخالص اهليدروجني الذي ينقل بشىت الطرق 

م وعندئذ يتحلل املاء إىل عنصريه اهليدروجني و األكسجني، يتم °2500ويتم ذلك بتسخني خبار املاء إىل  :التحليل احلراري -

احلرارة  احلصول على األول و التخلص من الثاين إذا مل تكن هناك حاجة إليه، لكن املشاكل اليت تعترض هذه الطريقة تتمثل يف احلصول على

م، كذلك فان °800الالزمة هلذه العملية واليت ال تتوفر حىت يف املفاعالت النووية فمياه وغازات التربيد ال ترتفع حرارا إىل أكثر من 

كلة الطاقة الشمسية وغريها ال توفر هذا القدر من الطاقة، وتوفري األجهزة واألدوات القادرة على حتمل درجات احلرارة هذه هي أيضا مش

 .أخرى
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م مما °800وتعتمد على تفاعل املاء مع بعض املركبات الكيميائية يف درجات حرارة عالية تصل إىل  :الطريقة الكيميائية احلرارية -

وتعترض هذه الطريقة مشكلة احلرارة العالية من ناحية وإجراء سلسلة من التفاعالت بعد . يؤدي إىل حتلل املاء بعد سلسلة من التفاعالت

 .ول على اهليدروجني إلعادة املواد واملركبات املستخدمة إىل طبيعتها األوىلاحلص

تتم عملية التركيب الضوئي بطريقة عكسية يف املاء عما حيدث يف اهلواء الطلق  :التركيب الضوئي والتركيب الضوئي للطحالب -

لى اهليدروجني دون احلاجة إىل مصادر طاقة أخرى حيث تطلق الطحالب اهليدروجني بدال من األكسجني وهذا يعين انه ميكن احلصول ع

يف املعامل كما أا حباجة إىل  %9يف الطبيعة و  %2- 1غري الطاقة الشمسية ولكن يعاب على هذه الطريقة اخنفاض نسبة كفاءا 

 .مساحات كبرية جدا من املناطق املزودة بالطحالب لتوفري كميات اقتصادية من اهليدروجني

یمكن إلنتاج اهليدروجني عن طریق التحلل احلراري أو التحویل بالكيمياء احلراریة للكتلة العضویة أن یستجيب لطلب حمدود       

أما إنتاج اهليدروجني عن طریق التحلل الكهربائي للماء فهو جد واعد ما دام هذا اإلنتاج . وموقعي على اهليدروجني كحامل للطاقة

يستعمل الفائض من الطاقة الكهربائية املنتجة بشكل وفري وغري منتظم يف . من أصل متجدد وغري منتظم يف اإلمداد یهدف إىل خزن الطاقة

  .الزمان يف إنتاج اهليدروجني وختزینه حلني احلاجة إليه أو نقله إىل مكان الطلب

 :خزن اهليدروجني و نقله  . ب

  :8هناك ثالث طرق سائدة خلزن اهليدروجني      

  .وجني يف خزانات ذات ضغط عال وهذه الطريقة هلا األفضليةكغاز هيدر -

 .كسائل مربد جدا -

 .كمزيج من سائل بارد و هيدروجني صلب -

 .إمكانية خزن اهليدروجني من خالل امتصاصه يف مادة سائلة أو صلبة -

 69إىل  34.5اخلزان يكون عادة بني ورغم أن الطريقتني االولتني مها قيد االستخدام اآلن إال أما حتتاجان إىل ظروف حمكمة، فضغط 

  .ضغط جوي

 اهلدروجني خزن على قادر به موثوق نظام اعتماد من فالبد املستقبل، يف للطاقة كحامل للهيدروجني الفعال االستعمال من نتمكن لكي     

 البحث فرق من جمموعات وتنكب حالياالتكاليف  أو جلودةا ناحية من سواء الطاقوية للمتطلبات االستجابة على وقادر تسربه خطر دومنا

 أي یطرح ال العموم على اهليدروجني فخزن .امليدان هذا يف والتطویر البحث برامج ضمن مةها ميزانيات هلا رصد اليت املسألة هذه على

 نظرا النقل وسائل الغازیة يف حالته يف استعماله تعوق لدیه احلجمية الطاقوية الكثافة ضعف أن إال .الطبيعي الغاز أكثر من قينت مشكل

 أربعة أكرب هي اهليدروجني من كميةال نفس لتسييل الطاقوية التكلفة أن إال احلجم، مشكلة ینهي سائل اهليدروجني واستعمال .حجمه لكرب

 عليها املتوفر الطاقوية الكمية من 10% یستوجب بار 700 إىل اهليدروجني فضغط. بار  700 إىل اهليدروجني ضغط عند منها أضعاف

 مواد يف للهيدروجني الكيماوي اخلزن یعترب .تسييله قبل للغاز األصلية الطاقة من  40%الغاز تسييل یستوجب حني يف قبل ضغطه الغاز

 من مكونة بنيات كربونية ذات مواد يف أو كريات دقيقة يف االمتزاز عن طریق الفيزیائي اخلزن أو االمتصاص طریق عن هيدریدیة

   .9يف النقل استعماله یخص ما يف وخاصة اهليدروجني ختزین جمال يف هاما دورا تلعب ألن واملرشحة التقنيات الواعدة من دقيقة، أوعية
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ال یتعدى حاليا إنتاج اهليدروجني حاجيات حمدودة، سواء كان إنتاجه يف نفس مكان االستعمال واخلاص ببعض الصناعات اليت       

ينقل كذلك على شكل سائل يف حاویات خاصة أو يف شاحنات خزانة ملسافات قصرية أو يف باخرات خاصة . تستهلك كميات كبرية منه

ات طویلة، ویظل نقل اهليدروجني مضغوط يف حاویات للغاز مقتصرا باخلصوص على تغطية حاجيات لنقل اهليدروجني سائل ملساف

ومن املنتظر أن تستعمل القنوات اخلاصة بنقل الغاز عرب الدول والقارات بشكل واسع، وأن تقوم بنقل الكميات الكبرية من . املختربات

یوجد حاليا العدید من القنوات املستعملة لنقل غاز األكسجني وغاز . ستقبلاهليدروجني غاز الذي ستنتجها املركبات الشمسية يف امل

كيلومتر توجد بالوالیات  700كيلومتر من هذه القنوات توجد بأوروبا و 1500اآلزوت وكذلك غاز اهليدروجني ملئات الكيلومترات، 

   .10املتحدة

  :الشمسي كمصدر للطاقةقدرات اجلزائر وإمكانية استعمال اهليدروجني : احملور الثاين

 :فجر اقتصاد اهليدروجني ذو املصدر املتجدد .1

يوجد نوعان من حوامل الطاقة و مها الكهرباء و اليت متثل ربع االحتياج للطاقة يف العامل و الوقود الذي ميثل ثالثة أرباع االحتياج       

  .الكلي للطاقة

نه احملافظة على البيئة من التلوث و ذا الكفاءة العالية كوقود و كحامل للطاقة هو ويعتقد العلماء بان الوقود املناسب الذي من شا      

و يعتقد بأنه احلل األمثل لتخزين الطاقات . فاهليدروجني وسط لنقل و ختزين الطاقة و حلقة وصل بني الطاقة و املستهلك. اهليدروجني

كما انه وسيلة لنقل الطاقة من أماكن توافرها إىل أماكن . الشمسي و الرياحاملتجددة املتقطعة أو اليت ال تتصف بالدميومة مثل اإلشعاع 

 1923و فكرة إنتاج اهليدروجني ليست جديدة و إنتاجه من بعض مصادر الطاقة املتجددة أيضا قدمية، فقد اقترح هالدين عام . استخدامها

ياح كمصدر كهرباء للمحلل الكهربائي و من مث استخدام اهليدروجني إنتاج اهليدروجني من حتليل املاء كهربائيا و ذلك باستخدام طاقة الر

أما املهندس األملاين ادجسيت . اقترح ستيوارت إنتاج اهليدروجني بواسطة املساقط املائية و استخدامه أيضا كوقود 1927و يف عام . كوقود

   .11اءفقد أوضح بان نقل الطاقة يف شكل هيدروجني ارخص من نقلها عرب خطوط الكهرب

 :أهم االجنازات العاملية يف جمال اهليدروجني الشمسي .2

 الشمسية امللتقطة بالعناصر الضوئية أو بواسطة األبراج املنشأة يف مناطق غنية يف الوقت احلاضر ينتج اهليدروجني بواسطة الطاقة       

الطاقة الشمسية امللتقطة بالعناصر الضوئية إلنتاج  استخدمت فيهاباإلشعاع الشمسي كأفريقيا والسعودية، واحملطة األوىل يف العامل اليت 

  .يف السعودية اهليدروجني كانت

يف أملانيا أعدت برامج كبرية الستغالل اهليدروجني الشمسي منها الربنامج السعودي األملاين و الذي يتم دعمه من قبل أمانة العلوم و       

الباقية و بدأت اخلطوات  %50من املشروع لكل منهما و تساهم السعودية بقيمة  % 25أملانيا مبا قيمته الفنون و أمانة البحث و التقنية يف 

  . 13سنويا من اهليدروجني 3م170000وأصبح ينتج  1992 عام املشروع انتهى .12 1986التنفيذية للمشروع عام 

احد هذه املشاريع أقيم بأملانيا بستيتغارت حيث يبلغ . وترتب على هذا الربنامج إقامة مشاريع جتريبية يف كل من أملانيا و السعودية      

كيلو وات جبامعة امللك  2كيلو وات، و اآلخر بقدرة  10سنة و بقدرة /كيلوات ساعي للمتر املربع 1000متوسط اإلشعاع الشمسي 

كيلو وات يف قرية مشسية يف السعودية قرب الرياض حيث يبلغ متوسط اإلشعاع  35ة، كما أقيم مشروع بقدرة عبد العزيز بالسعودي

هذه املشاريع تم بتطوير استخدام اهليدروجني الشمسي و التخطيط . سنة/كيلوات ساعي للمتر املربع 2500-2300الشمسي 
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شركات  5و الذي تساهم فيه  (solar-wasser stoff-Bayern)شروع و من املشاريع األخرى القائمة يف أملانيا م. الستخدامه

أملانية، و يهدف املشروع إىل اختبار منظومة إنتاج هيدروجني مشسي متكاملة حتت ظروف اإلشعاع الشمسي يف أوروبا و تطوير املنظومة 

  . 14 سنة/كيلوات ساعي للمتر املربع 1100) جنوب أملانيا(و يبلغ متوسط اإلشعاع الشمسي يف هذا املوقع . ألفضل األداء

اليت تقوم  من سطحه باخلاليا الشمسية 2م 40مرتل مشسي إلنتاج اهليدروجني، ومت تغطية ببناء أملانيا باإلضافة إىل هذه املشاريع قامت      

اهليدروجني واألوكسجني حيث يتم ختزين كل منهما يف أوعية خاصة،  بإنتاج التيار الكهربائي وختزينه يف مدخرات ومن مث استخدم إلنتاج

اهليدروجني املستخرج بالطاقة  ميكن استخدامها يف الشتاء من أجل الطبخ أو تسخني املياه أو التدفئة ويتوقع أن ينقل لطاقة املختزنةوا

 .15الشمسية مستقبال مثل النفط والغاز يف أنابيب

  

 :اهليدروجني الشمسي يف اجلزائر .3

إن اهليدروجني يف اجلزائر الذي كان و ال يزال إن صح التعبري إىل حد اآلن ذو طابع تصوري، هذا األخري عرف مبادرات كربى منذ       

ولكن ال يزال الوقت مبكرا الستخالص النتائج، ولكن اجتماع الرهانات الطاقوية، البيئية واملناخية باإلضافة إىل فرص السوق على  2003

  . صري واملتوسط بالنسبة خلاليا الوقود يعطي نوع من القوة هلذه االنطالقةاملدى الق

واضحة للميادين   إن تأثري استعمال هذا املورد اجلديد على احلضارات، املؤسسات االقتصادية، السياسية واالجتماعية يقودنا اليوم لرؤية      

 مراكز البحث واجلامعات اجلزائرية بالتعاون مع البلدان األكثر تطورا يف هذا األساسية للبحث والتطوير التكنولوجي واليت ميكن أن تدمج يف

  .اال

إن اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع اهليدروجني، ليس فقط من جانب الوسائل املالية وإمنا أيضا من       

 . لتكنولوجياجانب الكفاءة، املعرفة العميقة لكيفية التصرف وحتويل ا

، ولكن توافرها  16)النفط، الغاز الطبيعي(وتعترب اجلزائر حاليا من الدول األساسية يف العامل املنتجة للهيدروجني من خالل احملروقات       

املدة املشمسة كبرية وهي (يف اجلنوب ومياه البحر يف الشمال باإلضافة إىل احلقل الشمسي الضخم ) غري مستغلة كليا(على طبقة مياه جوفية 

قـدر سنة ومبعدل شدة إشعاع ت/ساعة مشمسة 3000من بني اكرب الفترات املشمسة يف العامل إذ يصل متوسط اإلشعاع الشمسي فيها إىل 

كل هذه العوامل تتيح فرصة للجزائر لتطوير طاقة يكون الطلب العاملي املستقبلي عليها كبري ) 17سنة/كيلوات ساعي للمتر املربع 2000بـ 

كما ميكن للجزائر إنتاج اهليدروجني من طاقات . جدا، كما أن هذا يفتح للجزائر آفاقا واعدة يف جمال التحول إىل اهليدروجني الشمسي

   . دة أخرى كطاقة الرياح والطاقة اجليوحرارية إذ أن هلا احتياطيات مهمة من هذه املصادرمتجد

  املشروع املغريب األورويب للهيدروجني الشمسي : احملور الثالث

" يا بقوهلا يف دراسة قامت ا مؤسسة صناعات الطاقة الشمسية يف أمريكا وصفت قوة الطاقة الشمسية الكامنة يف منطقة مشال إفريق      

هذه املنطقة لديها املصدر األعظم للطاقة الشمسية، كوا صحراء أو شبه صحراء جافة ال متلك غري النفط و الغاز اللذين يتناقص 

، و من ناحية أخرى فان االحتاد األورويب طلب من أعضائه "احتياطيهما باستمرار، يبدو أن الطاقة الشمسية هي اخليار املنطقي الوحيد

  .18 2004زيادة الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر متجددة خالل مثاين سنوات بداية من 
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 هذا املصدر الكبري للطاقة الشمسية يقع يف مواجهة أوروبا على الشاطئ اجلنويب، حيث تتوفر بعض البىن التحتية الالزمة لنقل الطاقة إىل      

انه باإلمكان بناء و تشغيل أول حمطة مشسية جتريبية إلنتاج اهليدروجني بالتعاون بني . قالتأوروبا مثل خطوط األنابيب حتت البحر و النا

و بني البلدان اليت تتوفر فيها الطاقة ) البلدان األوروبية(البلدان اليت تعاين من التلوث و احملتاجة للطاقة النظيفة و لديها التكنولوجيا املتقدمة 

  ).بلدان مشال إفريقيا(التكنولوجيا الشمسية النظيفة و لكن تنقصها 

  :صحراء مشال إفريقيا الكربى .1

تغطي الصحراء الكربى حوايل ربع مساحة القارة اإلفريقية و متثل اكرب صحراء يف العامل، و يبلغ متوسط شدة اإلشعاع الشمسي      

غري مستغلة يف أي  األرضمن  %80، و حوايل جيغا جول يف السنة، مع سطوع مشسي لساعات طويلة يوميا 8الساقط على املتر املربع 

بليون تريا جول يف السنة، و هذه الكمية أكثر مليون مرة من اإلنتاج السنوي ملنظمة الدول  68نشاطات بشرية و تستقبل ما يقرب من 

اجات أوروبا و إفريقيا من و هذا يؤهلها بان تكون مصدر غري حمدود للطاقة النظيفة اليت ميكنها أن تليب احتي. OPECاملصدرة للنفط 

  . 19الطاقة لسنوات طويلة

  :التعاون املغريب األورويب يف جمال اهليدروجني الشمسي .2

  :نقل الطاقة الشمسية عرب القارات. أ     

اإلشعاع الشمسي يتركز يف  أنمبا أن الدول الصناعية هي أكثر الدول قلقا على خمزون الوقود االحفوري و أكثر استهالكا للطاقة و مبا       

وذلك . درجة مشاال و جنوبا من خط االستواء، جند أن هذه الدول تفكر جديا يف استرياد الطاقة الشمسية من هذه املناطق 40-30مناطق 

جتاه السائد لدى و اال. مث نقلها إىل أماكن استخدامها يف هذه الدول) إنتاج اهليدروجني(عن طريق حتويل هذه الطاقة إىل طاقة كيميائية 

لناجتة هؤالء العلماء هو تركيب خاليا مشسية يف املناطق الصحراوية املنتشرة على الكرة األرضية وذلك لتوليد الكهرباء مث استخدام الكهرباء ا

  .يف حملالت كهربائية لتحليل املاء إىل عنصريه مث ختزين و نقل اهليدروجني الناتج الستخدامه يف األغراض املختلفة

ولقد فكر األملان منذ عدة قرون مضت يف استرياد الطاقة الشمسية من الدول اإلفريقية الغنية باإلشعاع الشمسي و اليت يصل فيها       

يف شكل هيدروجني ينقل كغاز يف ) سنة/كيلو وات ساعي للمتر املربع 2630-2380(اإلشعاع الشمسي ضعف قيمته يف وسط أوروبا 

ملوجودة حاليا و اليت متر من اجلزائر عرب تونس و البحر املتوسط  إىل ايطاليا أو نقله مساال يف أوعية خاصة عرب السفن أنابيب الغاز الطبيعي ا

طاع يف البحر و من مث توزيعه يف أوروبا و استخدامه يف األغراض املختلفة كطاقة حرارية أو طاقة كهربائية عرب خاليا الوقود أو كوقود يف ق

  . األغراض الصناعية و غريها املواصالت أو يف

ويف إحدى الدراسات اليت قام ا العلماء عن تصدير الطاقة الشمسية من مشال إفريقيا إىل أوروبا متت مقارنة ثالثة أساليب لنقل هذه     

ئية عن طريق توليد الطاقة و هي نقلها على شكل كهرباء عرب خطوط اجلهد العايل بتيار مستمر أو نقلها يف شكل وقود أو طاقة كيميا

ويف هذه الدراسة . اهليدروجني يف موقع حمطات الطاقة الشمسية مث نقل هذا اهليدروجني عن طريق أنابيب أو اخللط بني النظامني السابقني

جلزائر و ذلك ملسافة ستقام مدينة ملعاجلة املياه يف مدينة سرت يف تونس و مد أنابيب املياه إىل حمطة إنتاج اهليدروجني يف مدينة عني صاحل با

من الطاقة الشمسية  %80ففي النظام املختلط من املقترح انه سيتم نقل . و قد وجد أن الطريقة األخرية هي األكثر اقتصادا. كم 1000

و ستستخدم أنابيب نقل الغاز الطبيعي املستخدمة حاليا لنقل الغاز من اجلزائر إىل . على شكل كهرباء % 20على شكل هيدروجني و 

  . 20ايطاليا كما أن خطوط الكهرباء ستسلك نفس الطريق



  )األورويب- املشروع املغريب(مستقبل اهليدروجني الشمسي يف اجلزائر 

 

 
264 

    : إنشاء املشروع املغريب األورويب. ب     

األورويب للهيدروجني -ت القادمة من خالل املشروع املغريبإن الشراكة بني دول جنوب أوروبا واجلزائر ميكن أن تتحقق خالل السنوا     

 تنسيق اجلهود مسؤولية املغربية وعهدت مستوى الدول على اجلهود بتنسيق الشمسي حيث كلف مركز تطوير الطاقات املتجددة باجلزائر

  .    21اهليدروجنيلتكنولوجيات  األوروبية املتوسط للشركة األبيض البحر ضفة مشال الواقعة الدول مستوى على

اجلزائر، فرنسا، اليونان، اسبانيا، ايطاليا، أملانيا، سويسرا، تركيا، اململكة املتحدة، ليبيا، تونس، املغرب، (مت اتفاق جمموعة من اخلرباء      

، حيث ابرز 2006 جوان 14على إنشاء هذا املشروع من خالل إعالن اجلزائر خالل املؤمتر العاملي حول طاقة اهليدروجني يف ) مصر

هؤالء اخلرباء ثقتهم حول استغالل القدرات الشمسية اهلائلة لدول املغرب إلنتاج اهليدروجني الشمسي على مستوى عايل من خالل إنشاء 

  .22أوروبا-احتاد شركات كربى وميالد مشروع مستقبلي كبري مشروع املغرب

  :أهداف املشروع املغريب األورويب. ج

   :23اخلصوص وجه على التالية لألهداف يستجيب املشروع هذا     

 تبعا إنتاج اهليدروجني يتم أن ميكن حبيث. الشمسية الطاقة طريق عن اهليدروجني إلنتاج العالية الكفاءة ذات التكنولوجيات تطوير -

  .احليوية الكتلة من مستخلص متجدد وقود باستخدام كذا و اهليدروكربونية، املواد أو املاء من انطالقا للحاالت

 .الربي و البحري النقل الغاز، نقل أنابيب :بعيدة مسافات عرب اهليدروجني نقل تكنولوجيات تطوير -

 .الكلية امستويا و أبعادها يف الصناعي تطورها منظور من العالية اجلودة ذات التكنولوجيات سالمة إقرار و ومقارنة تقييم -

 .التطوير هذا يف للمسامهة القابلية أصحاب التصنيع، و التطوير و البحث جماالت يف الفاعلني إحصاء -

  .الشمسي لفرع اهليدروجني التطويرية و الصناعية لإلستراجتية التحضري بغرض واالقتصادية التقنية بالدراسات القيام -

 :عوامل جناح املشروع املغريب األورويب للهيدروجني الشمسي .3

بتنسيق جهود بلدان املغرب العريب، يف حني كلفت الشركة األوربية  2006اجلزائري سنة كلف مركز تطوير الطاقات املتجددة      

ن لتكنولوجيات اهليدروجني بتنسيق اجلهود بالنسبة للبلدان الواقعة على الضفة الشمالية للمتوسط، وخلص فريق البحث اجلزائري إىل انه ميك

مدينة غرداية القريبة من حقول غاز حاسي الرمل نظرا لكون املوقع يتوفر على للمشروع أن يطلق عرب إنشاء حمطة للطاقة الشمسية قرب 

  .طمجيع الشرو

مكمن مشسي معترب وكميات ضخمة من املياه قابلة لالستغالل وشبكة أنابيب نقل الغاز : إن أهم شروط جناح املشروع تتمثل فيما يلي    

  .وجود تقنيات ناضجة وفعالة إلنتاجهالعابرة للمتوسط اليت ينقل عربها اهليدروجني، وكذا 

  : املكمن الشمسي الضخم باجلزائر  . أ

حسب دراسة أجرا وكالة الفضاء األملانية بأن اجلزائر حتوز على أضخم اإلمكانيات الشمسية يف كامل احلوض املتوسطي، حيث      

ترياواط ساعة بالنسبة للطاقة الشمسية  14الشمسية، وألف ترياواط ساعة بالنسبة للطاقة احلرارية  169تتراوح قدراا السنوية ب

أمثال حجم مكامن الغاز  10ترياواط ساعة بالنسبة لطاقة الرياح، كما يقدر حجم اإلمكانات الشمسية للجزائر بنحو  35الفوتوفلطائية و

 جمال للتشكيك فيها أمام بلدان مشال من جهة أخرى، أشارت الدراسة إىل أن هناك فرصا جدية ال. الطبيعي اليت اكتشفت يف حاسي الرمل

وجنوب املتوسط لرسم مالمح تعاون مثمر وفعال بينها، يسمح بفتح طرق الوصول إىل خزان عمالق للطاقة الشمسية اليت تتوفر عليها 
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إمدادات الطاقة الصحراء الكربى، وذلك باستخدام اهليدروجني الذي يتم إنتاجه بالطاقة الشمسية كحامل طاقة نظيفة ومؤمنة لضمان 

  .24اإلقليمية والعاملية

  :اإلمكانات املائية للجزائر. ب     

حتتوي اجلزائر على عنصر أساسي آخر إلنتاج اهليدروجني وهو املاء، حبيث حتتوي الصحراء الشمالية على خزانني من املياه اجلوفية      

اجلزائرية التونسية والليبية وتعد من اكرب الطبقات يف العامل، أما الثانية  يتواجدان يف منطقتني مائيتني عمالقتني، تقع األوىل على احلدود

ورقة أساسية إلنتاج اهليدروجني على نطاق "فتقع وسط الصحراء اجلزائرية، ويشكل هذان اخلزانان " العرق الشرقي الكبري"واملسماة بـ

 ." واسع

استغالل الطبقات املائية للصحراء الشمالية اجلزائرية وبفضل العمق القليل لسقف سنة أن  30ويف سياق متصل، أظهرت دراسات علمية منذ 

   .25اخلزان، سيمكن من تزويد حمطات إنتاج اهليدروجني بطريقة فعالة ومنخفضة الكلفة

  :خطوط األنابيب. ج    

األورويب بالطاقة، حيث تعترب اجلزائر املمون األساسي بالغاز إن املوقع اجلغرايف للجزائر مسح هلا بان تلعب دورا فعاال يف تزويد االحتاد     

و يوجد حاليا خطي أنابيب يربطان الصحراء بأوروبا مرورا بالبحر املتوسط بني تونس و ايطاليا لألول و . ألوروبا يف دول البحر املتوسط

من الغاز الطبيعي، باإلضافة إىل  3مليار م 101.32كم و بطاقة تقدر بـ  7419املغرب و اسبانيا للثاين، يصل طول هذين اخلطني إىل 

  .خطني جديدين عابرين للقارات يربطان مباشرة اجلزائر بأوروبا

  .إن استخدام خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي تشكل اليوم طريقا واعدا و أساسيا لنقل اهليدروجني مع إمكانية مزجه مع الغاز الطبيعي     

كم من األنابيب  145000مليون كم من أنابيب الغاز الطبيعي حيث أن  1.4تشكل حاليا يف أوروبا أكثر من هذه اخلطوط و اليت      

و من جهة أخرى فان أنابيب نقل اهليدروجني تشكل حاليا خطا . كم على املستوى العاملي 900000ختص أنابيب الضغط العايل من بني 

 . 26)كم 900(و يف الواليات املتحدة ) كم1500(وبا كم هذه اخلطوط متمركزة خصوصا يف أور 2500بطول 

  :امتةــخ

وبذلك فان اقتصاد . إن اهليدروجني كطاقة نظيفة سوف يسمح بالتأكيد بتخفيض كبري للمشاكل املرتبطة بالتلوث ومن مث محاية البيئة      

فحسب الكثري من اخلرباء فان . بيئي ذو جاذبية هائلةيعتمد على اهليدروجني و يستند إىل هيدروجني قابل للتجديد و غري ملوث هو هدف 

   .اهليدروجني هو مصدر لطاقة املستقبل ألنه ميثل احد أشكال الطاقة األقل إضرارا بالبيئة و يستعمل يف الكثري من ااالت

محاية البيئة و حتقيق التنمية إن إنتاج اهليدروجني من مصادر متجددة و خصوصا من الطاقة الشمسية يفتح أفاقا واعدة يف جمال      

  .املستدامة، كون الطاقة الشمسية متوافرة يكفي فقط استثمارها بالشكل األمثل

، ليس فقط من جانب الشمسي اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع اهليدروجني دول العامل و من بينها إن      

  .الكفاءة، املعرفة العميقة لكيفية التصرف وحتويل التكنولوجيا الوسائل املالية وإمنا أيضا من جانب

و يف هذا اإلطار سعت دول مشال و جنوب البحر املتوسط إىل تعزيز التعاون بينها من خالل إنشاء مشروع للهيدروجني الشمسي هو      

لفعلية لعصر اهليدروجني عامة و اهليدروجني الشمسي خاصة، هذا املشروع إذا ما حتقق سوف يعترب مبثابة البداية ا املشروع املغريب األورويب،

 .و هذا ما سيسمح للجزائر بأن تصبح من كبار املصدرين هلذه السلعة
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