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افتتاحية اجمللة

م .عبد الرحيم احلافظي
رئي�س االحتاد

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سعدين �أن �أن�ضم �إليكم و�أرحب بكم يف عدد جديد من جملة كهرباء العرب
متمنيا �أن يكون هذا العام عام خري على اجلميع باملزيد من الإجنازات والتطور
يف �أعمال االحتاد العربي للكهرباء.
لقد ا�ستهل االحتاد �أعماله ببداية دورة املجل�س اجلديدة بحلول عام 2019
عقب انعقاد فعاليات امل�ؤمتر العام ال�ساد�س لالحتاد يف البحر امليت خالل الفرتة
 2018/12/6-5برعاية كرمية من معايل م .هالة الزواتي -وزيرة الطاقة والرثوة
املعدنية يف الأردن ،وبتنظيم م�شرتك مع �شركة الكهرباء الوطنية يف الأردن التي
نقدم لها كل ال�شكر والتقدير على دعمها امل�ستمر لالحتاد العربي للكهرباء والذي
�ساهم بال �شك يف �إجناح �أعمال امل�ؤمتر.
وقد ت�شرفت ب�صفتي مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح
لل�شرب يف اململكة املغربية با�ستالم رئا�سة االحتاد العربي للكهرباء لدورة املجل�س
اجلديدة من بداية العام احلايل ومدتها ثالث �سنوات .و�أقدم بهذه املنا�سبة ال�شكر
والتقدير �إلى املهند�س عي�سى بن هالل الكواري رئي�س االحتاد للفرتة ال�سابقة على
ما مت �إجنازه خالل الفرتة املا�ضية.
واعتبارا للدور الهام الذي ميثله االحتاد العربي للكهرباء ك�إطار يجمعنا منذ
�سنة � ،1987سنوا�صل املهام املنوط بنا �إن �شاء اهلل ،بكل تفان و�إخال�ص حتى
ن�ستكمل عنا�صر التنمية ببلداننا العربية.
وقد و�ضعنا من �ضمن �أولوياتنا تطوير وحتديث الآليات اخلا�صة باالحتاد يف
ظل الطفرات املت�سارعة التي يعرفها العامل على م�ستوى التكنولوجيات اجلديدة
وعلى م�ستوى املفاهيم الآنية ل�سوق الكهرباء يف منطقتنا ،كما �سنقرتح جمموعة
من املحاور ملواجهة هذه التغريات.
ومن امل�ؤكد �أن �أمامنا العديد من التحديات ،لكننا واثقون ومتفائلون �أن تكاثف
اجلهود والدعم امل�ستمر الذي نتلقاه من طرف الأع�ضاء �سيقود �إلى حتقيق
الأهداف املرجوة.
وقد مت الت�أكيد خالل جمل�س �إدارة االحتاد اجلديد على �أهمية �إعداد درا�سة
فنية لإعادة هيكلة االحتاد لي�صبح يف م�صاف االحتادات العاملية امل�شابهة بهدف
تطوير �أعماله والرقي مبجاالته املتنوعة لأعلى م�ستوى ممكن .وقد مت ت�شكيل فريق
عمل مت انتخابه من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد املكون من ع�شرة
�أع�ضاء بهدف البدء بهذه الدرا�سة الهامة التي نطمح �أن ت�ؤتي نتائجها املثمرة يف
وقت قريب.
ون�أمل �أن نوا�صل هذه امل�سرية مبا يحقق �أهداف االحتاد والو�صول �إلى �أعلى
امل�ستويات العاملية.
�سوف يتم يف هذا العدد تقدمي ملخ�ص حول �أهم ن�شاطات االحتاد واللجان
التابعة له ،وكذلك �آخر م�ستجدات �أخبار الطاقة الكهربائية يف الوطن العربي،
�إ�ضافة �إلى املقاالت الفنية والعلمية لالطالع عليها من قبل املخت�صني� ،آملني �أن
ينال هذا العدد ا�ستح�سانكم مرحبني مبالحظاتكم و�آرائكم.
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مهام جلان االحتاد
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مهام جلان االحتاد
جلنة تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي العربي
الت�أكد من �سالمة �أداء ال�شبكات املرتبطة.

تو�سيع �سوق الطاقة من خالل امتداد الربط الكهربائي الى

و�ضع القواعد التي تتيح لل�شبكات الوطنية تبادل الطاقة �إقليميا

املناطق املجاورة.

ودوليا على �أ�سا�س تناف�س.

تفعيل �سوق الطاقة الكهربائية .

جلنة الهندسة واإلنتاج
٭ ٭التعاون والتن�سيق بني �أع�ضاء الإحتاد مبا يتعلق بتنمية وتطوير
وتكامل جماالت �إنتاج الطاقة الكهربائية.
٭ ٭العمل على تنمية وتدريب املوارد الب�شرية العاملة يف جماالت
�إنتاج الطاقة الكهربائية.
٭ ٭توحيد املوا�صفات واملقايي�س اخلا�صة مبحطات توليد الطاقة

الكهربائية وتعميم ما يطر�أ من جديد على �أع�ضاء الإحتاد.
٭ ٭متابعة �إ�سترياد املعدات الكهربائية من قبل الدول العربية من
حيث م�صادرها والكميات امل�ستوردة وقيمتها .
٭ ٭امل�ساهمة يف �إعداد الدرا�سات القطاعية واجلدوى الإقت�صادية
مل�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية يف الدول العربية .

الكهربائية ومكوناتها يف الدول العربية بالتعاون مع املنظمة ٭ ٭عقد ندوات وم�ؤمترات فيما يتعلق مبحطات التوليد ومكوناتها
العربية للموا�صفات واملقايي�س.

و�أنواعها يف الوطن العربي.

٭ ٭متابعة التطورات التكنولوجية يف جمال حمطات توليد الطاقة

جلنة تنمية املوارد البشرية
�⡞ ⡞إعداد دليل �شامل جلميع مراكز التدريب مب�ؤ�س�سات الكهرباء يف الوطن العربي ،حتى ميكن منه معرفة الإمكانيات التدريبية ب�أع�ضاء
االحتاد واال�ستفادة من الفر�ص التدريبية املتاحة .
�⡞ ⡞إعداد �سيا�سة لتبادل اخلربات التدريبية بني املراكز التدريبية يف الوطن العربي.
⡞ ⡞الإعداد لندوات التدريب يف م�ؤ�س�سات الكهرباء يف الوطن العربي .
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جلنة التوزيع
ବ ବتقدمي الطاقة الكهربائية �إلى امل�ستهلكني ب�شكل موثوق واقت�صادي و�ضمن ال�شروط الفنية النظامية.
�ବ ବإدارة الطلب على الطاقة .
ବ ବتر�شيد اال�ستهالك .
ବ ବدرا�سة تعرفات مبيع الطاقة مبا يحقق تر�شيد اال�ستهالك وت�أمني التوازن بني خمتلف �أ�شكال الطاقة.
ବ ବحت�سني عامل اال�ستطاعة يف �شبكات التوزيع .
ବ ବحت�سني عامل احلمل يف �شبكات التوزيع .
ବ ବالتغذية املثلى للمدن وم�ستويات جهد التغذية ،وعدد جهود التوزيع يف املدن .
ବ ବالتو�سع ال�شاقويل يف �شبكات التوزيع مبختلف توتراتها ويف حمطات التحويل ومراكز التحويل خا�صة املدن الكبرية التي تتنامى
مبعدالت عالية .
ବ ବتقليل الفاقد الفني .
ବ ବنظم املراقبة والتحكم يف �شبكات التوزيع .
ବ ବر�صد ومتابعة تكاليف مواد وم�شاريع �شبكات التوزيع يف خمتلف دول االحتاد وتطور هذه التكاليف .
ବ ବحت�سني �أداء نظم العد و�إ�صدار الفواتري .
ବ ବت�شجيع ا�ستخدام الطاقات املتجددة .
ବ ବت�شجيع تبادل اخلربات والبيانات بني دول االحتاد يف جمال التوزيع .
ବ ବت�شجيع اعتماد موا�صفات قيا�سية موحدة يف جمال مواد ونظم �شبكات التوزيع .
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جلنة التخطيط
٭ ٭جتميع وحتليل البيانات واملعلومات املتعلقة باملنظومات الكهربائية القائمة امل�ستقبلية يف الوطن العربي مبا يخدم �إجراء الدرا�سات
التخطيطية ذات العالقة واملتمثلة يف :
٭ ٭امل�صادر الأولية للطاقة امل�ستخدمة يف� إنتاج الكهرباء .
٭ ٭قدرات التوليد املركزة واملتاحة .

٭ ٭�شبكات النقل مبا يف ذلك �شبكات الربط بني الدول .

٭ ٭الدرا�سات الفنية التي جتري بكل قطر من الأقطار العربية .

٭ ٭الدرا�سات التخ�ص�صية التي نفذت يف جمال الربط الكهربائي بني الدول العربية وذلك مبا يخدم �إجراء الدرا�سات التخطيطية التي من
�ش�أنها توثيق التعامل بني الدول العربية يف جماالت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء .
٭ ٭متابعة حتليل الو�ضع الكهربائي بالوطن العربي واقرتاح درا�سات اجلدوى الفنية واالقت�صادية مبا ي�ضمن التكامل يف جماالت التوليد وذلك
عن طريق بع�ض م�شاريع التوليد باملواقع التي تتوفر فيها الظروف املثلى للتولد .
٭ ٭النقل وذلك عن طريق الربط بني �شبكات النقل الإقليمية والع�صرية متهيد ًا لربط كافة دول الوطن العربي كهربائي ًا .

٭ ٭جتميع املعلومات والبيانات اخلا�صة باخلربات العربية املتوفرة يف جماالت قطاع الكهرباء املختلفة وتوثيقها يف دليل خربات يكون مرجع ًا
لكافة امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع .
٭ ٭�إعداد وتنفيذ الندوات العلمية وور�ش العمل التخ�ص�صية يف جماالت الكهرباء ذات االهتمام امل�شرتك للدول الأع�ضاء بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية .
٭ ٭امل�ساعدة يف تبادل الآراء واخلربات بني امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء واللجان فيما يخ�ص تخطيط وتنفيذ وت�شغيل املنظمات الكهربائية .
٭ ٭ح�صر الإمكانيات املتوفرة بالدول الأع�ضاء والتي من �ش�أنها امل�ساعدة يف �إجراء الدرا�سات الفنية التخ�ص�صية .
٭ ٭�أية موا�ضيع �أخرى لها عالقة بالتخطيط للنظام الكهربائي
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واملتجددة
جلنة الطاقات اجلديدة
ّ
ବ ବتبادل التّجارب بني �شركات الكهرباء يف جمال الطاقات اجلديدة واملتج ّددة والتّعرف على امل�صاعب املعرت�ضة و احللول املعتمدة
لتجاوزها
ବ ବرفع القدرات يف املجال التّقني واملايل والإقت�صادي يف ميدان الطاقات اجلديدة واملتج ّددة.
ବ ବالتّعريف بالإجنازات العرب ّية يف املجال
ବ ବتوحيد الآراء و الر�ؤية امل�ستقبل ّية بخ�صو�ص تطوير الطاقات اجلديدة واملتج ّددة
ال�صناعة العرب ّية يف جمال الطاقات اجلديدة واملتج ّددة والتّعريف بها
ବ ବامل�ساهمة يف تطوير ّ
ବ ବر�سم خرائط طاقات ال ّرياح والطاقة ّ
ال�شم�س ّية باملنطقة
�ବ ବإن�شاء دليل �إعتماد �آلية التّنمية ال ّنظيفة ()CDM
ବ ବحو�صلة املعايري والطرق املعتمدة للإرتباط ّ
بال�شبكة
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�أخبار ون�شاطات االحتاد
لعام 2019
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�أخبار ون�شاطات االحتاد لعام 2019

انعقاد فعاليات املؤمتر العام السادس لالحتاد العربي
للكهرباء واملعرض املصاحب له  /البحر امليت  -األردن
2018/12/6-5

برعاية معايل وزير الطاقة والرثوة املعدينة املهند�سة هالة الزواتي مت افتتاح فعاليات امل�ؤمتر العام ال�ساد�س لالحتاد بعنوان“ :الكهرباء يف
الوطن العربي -الواقع احلايل والآفاق امل�ستقبلية”:
�شارك يف امل�ؤمتر نخبة من وزارء الكهرباء ووكالء الوزراء ومدراء عامي ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكهرباء يف الوطن العربي وقد متيز امل�ؤمتر
باحل�ضور الكثيف من جهات عربية و�أجنبية  ،كما
�أثنى احل�ضور على التنظيم املتميز للم�ؤمتر الذي
�أثمر يف جناح �أعمال امل�ؤمتر وخروجه بتو�صيات
هامة .
كما قامت معايل وزير الطاقة بافتتاح املعر�ض
امل�صاحب للم�ؤمتر مب�شاركة عدة �شركات عاملية
وحملية من �أهمها �شركة نربا�س للطاقة  ،وجرنال
�إلكرتيك و�سيمنز �إ�ضافة �إلى العديد ال�شركات
املحلية والعاملية املخت�صة يف قطاع الطاقة
الكهربائية.
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توصيات املؤمتر العام السادس لالحتاد العربي للكهرباء
البحر امليت  -األردن 2018 /12/ 6-5

“الكهرباء يف العامل العربي  -الوضع احلايل والتطلعات املستقبلية”

يف �ضوء التحديات الفنية والتكنولوجية والتنظيمية واالقت�صادية والبيئية التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية يف الوطن العربي  ،ف�إنه
ال بد ل�صناع القرار واملخت�صني يف هذا القطاع احليوي العمل على تطوير �أنظمة الطاقة الكهربائية يف بلدانهم مبا يلبي احتياجات ال�سكان
والقطاعات االقت�صادية املختلفة.
ناق�ش امل�ؤمتر العام ال�ساد�س لالحتاد العام للكهرباء الواقع احلايل والآفاق امل�ستقبلية للكهرباء يف الوطن العربي على �أمل �أن يتم �إبراز
الهموم امل�شرتكة ل�شركات وم�ؤ�س�سات الكهرباء يف الوطن العربي وطرح اخلطوط العري�ضة للخطط التي تلزم ملواجهة ال�صعوبات والتحديات
امل�ستقبلية .وتعترب هذه فر�صة مواتية للتداول ومناق�شة هذه الق�ضايا احليوية والتفكري يف ايجاد احللول الناجعة من خالل طرح التجارب
الناجحة واخلربات املكت�سبه على م�ستوى املنطقة �أو على م�ستوى العامل.
ومن خالل ا�ستعرا�ض امل�شكالت الفنية واقت�صاديات الطاقة التي تواجه قطاع الكهرباء يف الوطن العربي ميكن التعرف على الق�ضايا
امل�شرتكة واال�ستفادة من خربات بع�ض الدول يف معاجلة امل�شكالت وتقليل �أثارها االقت�صادية وبالتايل رفع �سوية �أداء الأنظمة الكهربائية فنيا
من خالل رفع م�ؤ�شرات االعتمادية وبنف�س الوقت تقليل كلفة انتاج ونقل وتزويد الكهرباء للم�ستهلكني.
ويربز مو�ضوع الطاقة املتجددة ك�أحد املوا�ضيع الهامة يف امل�ؤمتر ،حيث �أن الطاقة املتجددة ت�شكل حال اقت�صاديا وبيئيا ناجعا لتطور
الأنظمة الكهربائية وم�ستقبلها ،عالوة على �أن املنطقة العربية قد حباها اهلل بظروف جوية ممتازة لال�ستفادة من الطاقة املتجددة وخا�صة
الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح� .أما بالن�سبة للنواحي االقت�صادية ف�إن خيار الطاقة املتجددة يعترب من اخليارات املناف�سة للطاقة التقليدية
والتي ال تزال احلاجة لها قائمة على املدى الق�صري واملتو�سط.
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وي�أتي مو�ضوع الربط الكهربائي بني الأنظمة الكهربائية العربية كمحور رئي�سي يف تطور العالقات التجارية بني الدول كما هو احلال
بني دول االحتاد الأوروبي �أو يف الواليات املتحدة الأمريكية .ويعترب الربط الكهربائي �ضرورة لتخفيف عبء اال�ستثمارات الكبرية املت�أتية من
تطوير ال�شبكات الكهربائية ووحدات التوليد .كما �أن الربط الكهربائي ي�ؤدي بال�ضرورة الى زيادة اعتمادية وموثوقية الأنظمة الكهربائية.
وال يخفى على �أحد �أهمية الطاقة النووية والتي تعترب من �أحد اخليارات املتاحة لتطوير �أنظمة الطاقة الكهربائية يف الوطن العربي على
املدى املتو�سط والبعيد ومبا يتنا�سب مع الإمكانيات الفنية والإقت�صادية املتاحة .كما �أن مو�ضوع التكامل الطاقي العربي وفكرة ان�شاء �سوق
كهربائية م�شرتكة يعترب من �أهم اولويات قطاع الطاقة الكهربائية يف الوطن العربي .وقد تبدو هذه الأفكار بعيدة املنال للوهلة الأولى ولكن
التاريخ يذكرنا ب�أن ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة قامت على التكامل يف موارد الفحم واحلديد وال�صلب بني الدول الأع�ضاء ثم تطور الو�ضع ملا
هو عليه الآن من تكامل اقت�صادي �شامل .يرفع امل�ؤمتر تو�صياته التالية �أمال يف تعزيز �أداء قطاع الكهرباء يف الوطن العربي:
�أوال  :تبادل املعلومات والبيانات
ا�ستمرار حتديث املعلومات والبيانات االح�صائية وا�شتقاقم�ؤ�شرات الأداء على م�ستوى الوطن العربي .و�إجراء املقارنات
مع الأنظمة الكهربائية العاملية بهدف و�ضع خطط م�ستبقلية
لتح�سني �أداء الأنظمة الكهربائية العربية.
ثانيا :و�ضع احللول الفنية والأقت�صادية لت�شغيل الأنظمة الكهربائية
بكفاءة واعتمادية عالية
اال�ستفادة من جتارب الدول فيما بينها واالطالع على جتاربدول العامل املتقدم لال�ستفادة منها ونقل التجارب الناجحة
مع مراعاة خ�صو�صيات الأنظمة الكهربائية العربية
التعاون فيما بني قطاع الكهرباء واجلامعات واملراكز البحثيةيف ايجاد حلول للم�شكالت الفنية والتكنولوجية واالقت�صادية.
ثالثا :تعظيم الإ�ستفادة من م�صادر الطاقة املتجددة بال�صورة املثالية
االطالع على جتارب الدول العربية التي قطعت �شوطا يفا�ستغالل م�صادر الطاقة املتجددة من حيث �سن القوانني
والت�شريعات الالزمة ،وابتكار و�سائل ت�شجيع ودعم م�شروعات
الطاقة املتجددة ،ومراجعة هذه التجارب لأخذ الدرو�س
والعرب التي من �ش�أنها �أن ت�سرع يف وترية تنفيذ م�شروعات
الطاقة املتجددة يف البلدان العربية ب�صورتها املثلى.
�أن تقوم الدول املرتبطة كهربائيا بتطوير تعريفة التبادل غرياملربمج لإنتاج الطاقات املتجددة بحيث ت�سمح للدول ت�صدير
الطاقة الفائ�ضة عن احتياجاتها ب�أ�سعار عادلة.
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لفرتات طويلة ت�صل الى �ستة �أ�شهر للعمل لدى م�ؤ�س�سات
الكهرباء يف الدول التي متيزت يف جمال ا�ستغالل م�صادر
الطاقة املتجددة.
ا�ستحداث برامج لتقدمي اال�ست�شارات الفنية فيما بني الدولالعربية لتغطية مو�ضوع ا�ستغالل م�صادر الطاقة املتجددة.
ت�أ�سي�س �شركات عربية م�شرتكه لت�صنيع املعدات الالزمةملحطات الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ودعم الإ�ستثمار
امل�شرتك يف جمال الطقة املتجددة.
رابعا :الربط الكهربائي بني الأنظمة الكهربائية العربية
العمل على ا�ستكمال الربط الأقليمي لدول امل�شرق العربي ودولاملغرب العربي متهيدا لدمج منظمات الربط الأقليمية مع بع�ضها
للو�صول الى ربط متكامل بني الأنظمة الكهربائية العربية.
تعزيز الربط القائم وا�ستحداث ربط جديد مع الأنظمةالكهربائية يف الدول الآ�سيوية واالفريقية والأوروبية.
اال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة يف ت�أطري الربطالكهربائي ليكون مبنيا على �أ�س�س جتارية عادلة ومفيدة
جلميع الأطراف.
اجراء الدرا�سات الفنية والأقت�صادية على بدائل الربطالكهربائي لتعظيم اال�ستفادة من امكانات الدول العربية من
حيث م�صادر الطاقة لتوليد الكهرباء و�شبكات ال�ضغط العايل.
خام�سا :الطاقة النووية وحتلية املياه
�-إمكانية التعاون بني الدول العربية خ�صو�ص ًا املتجاورة منها
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لدرا�سة خيار بناء حمطات نووية م�شرتكة.
�ضرورة العمل على بناء القدرات واخلربات يف جمال توليدالطاقة النووية
�ساد�سا :ان�شاء �سوق عربية م�شرتكة
�أيالء مو�ضوع ال�سوق العربية الكهربائية امل�شرتكة االهتمامالكايف والتفكري جديا يف حتقيق هذا الأمر ملا له من �أهمية يف
كل التو�صيات ال�سابقة.

اال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة يف هذا املجال من حيث ت�أ�سي�سال�سوق على �أ�س�س جتارية وحت�صينه من التدخالت ال�سيا�سية.
ان�شاء �سوق كهربائية عربية م�شرتكة يعزز فر�ص تنفيذم�شروعات حمطات كهرباء كبرية م�شرتكة .
�سابعا :يو�صي املنظمون وامل�شاركون يف م�ؤمتر البحر امليت  -الأردن
“ امل�ؤمتر العام ال�ساد�س لالحتاد العربي للكهرباء» برفع برقية �شكر
وتقدير �إلى جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ملك اململكة
الأردنية الها�شمية ،وذلك مبنا�سبة انتهاء �أعمال امل�ؤمتر.

عقد االجتماع التاسع واألربعون
جمللس إدارة االحتاد
واالجتماع الثالث عشر
للجمعية العامة يف البحر امليت  /األردن
انعقد االجتماع التا�سع والأربعني ملجل�س �إدارة االحتاد على هام�ش فعاليات امل�ؤمتر العام ال�ساد�س لالحتاد يف البحر امليت الأردن يوم
 ، 2018/12/5تر�أ�س االجتماع �سعادة املهند�س عي�سى بن هالل الكواري /رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء  -رئي�س االحتاد
العربي للكهرباء للفرتة  ، 2018-2013كما مت عقد االجتماع الثالث ع�شر للجمعية العامة لالحتاد يوم  2018/12/6بح�ضور �أع�ضاء
اجلمعية العامة العاملني وامل�شاركني يف االحتاد حيث مت مناق�شة العديد من املوا�ضيع الهامة من �أبرزها انتخاب وت�شكيل جمل�س �إدارة جديد
لدورة املجل�س اجلديدة من بداية  2019وملدة ثالث �سنوات  ،وتعيني �أمني عام جديد لالحتاد  ،وانتقال رئا�سة االحتاد من امل�ؤ�س�سة العامة
القطرية للكهرباء واملاء يف قطر �إلى املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�شرب يف املغرب لدورة املجل�س اجلديدة .

عقد االجتماع اخلمسون جمللس إدارة االحتاد
يوم 2018/12/6
مت عقد اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد اخلم�سني على هام�ش فعاليات امل�ؤمتر العام ال�ساد�س لالحتاد حيث تر�أ�س االجتماع �سعادة م .عبدالرحيم
احلافظي مدير عام املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�شرب يف املغرب كما ح�ضر االجتماع �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد من كل من الأردن،
تون�س  ،اجلزائر ال�سعودية  ،ال�سودان  ،فل�سطني  ،قطر  ،ليبيا وم�صر  .كما مت مناق�شة مو�ضوع �إعادة هيكلة االحتاد وتطوير �أعماله لي�صبح
يف م�صاف االحتادات العاملية .
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تعيني املهندس أجمد الرواشدة أمينا عاما لالحتاد العربي
للكهرباء ونائبا لرئيس جملس إدارة االحتاد

قرر جمل�س �إدارة االحتاد بتاريخ  2018/12/5تعيني املهند�س اجمد الروا�شدة  -مدير عام �شركة الكهرباء الوطنية  /الأردن نائبا لرئي�س
االحتاد للفرتة اجلديدة كما تقرر تعيني الروا�شدة �أمينا عاما لالحتاد العربي للكهرباء للفرتة االنتقالية ب�سبب انتهاء عقد الأمني العام ال�سابق
لالحتاد .كما قدم جمل�س الإدارة ال�شكر والتقدير ل�سعادة املهند�س فوزي خربط �أمني عام االحتاد للفرتة ال�سابقة على جهوده امللمو�سة طيلة
فرتة عمله �أمينا عاما لالحتاد .

االجتماع القادم جمللس
إدارة االحتاد يف االردن
تقرر عقد االجتماع القادم ملجل�س �إدارة االحتاد( احلادي واخلم�سون) يف ع ّمان  -االردن بتاريخ 2019/9/10
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اجتماعات اللجان لعام 2019
•تقرر عقد اجتماع جلنة تنمية املوارد الب�شرية يف �سلطنة عمان بتاريخ 2019/12/9
•اجتماع جلنة التن�سيق يف ال�سودان يف الن�صف الثاين من عام 2019
•مت عقد اجتماع جلنة التخطيط يف تون�س خالل الفرتة 2019/4/10-9
•اجتماع جلنة الطاقة املتجددة يف املغرب يف الن�صف الثاين من عام 2019
•اجتماع جلنة الهند�سة والإنتاج يف الأردن يف الن�صف الثاين من عام 2019

ندوة تنمية املوارد البشرية يف سلطنة ُعمان
بالتعاون بني االحتاد العربي للكهرباء وجمعية  OSHRMال ُعمانية و�شركة مناء القاب�ضة يف �سلطنة عمان تقرر عقد ندوة تنمية املوارد
الب�شرية بالتزامن مع م�ؤمتر  OSHRMيف �سلطنة عمان خالل الفرتة  2019/12/12-10حيث �ستتناول الندوة املوا�ضيع التالية :
•تطوير القادة (التعاقب الوظيفي ،مركز اعداد القادة ،امل�سارات الوظيفية)
•�إدارة الأداء (تخطيط الأداء ،قيا�س الأداء )
•الهياكل التنظيمية والو�صف الوظيفي ( هياكل تنظيمية  ،او�صاف تنظيمية  ،االوزان الوظيفية )
•الر�ضا الوظيفي ( بيئة العمل – التمييز واملحاباة  ،م�شاركة وحتفيز املوظفني  ،تدريب العاملني يف قطاع الطاقة) .
علما ب�أن جمعية  OSHRMال ُعمانية  Omani Society for Human Resources managementهي من اجلمعيات رفيعة امل�ستوى
على م�ستوى العامل العربي يف جمال تنمية املوارد الب�شرية.

اإلصدارات
جملة كهرباء العرب 2019
�صدر العدد احلايل للمجلة لعام 2019
الن�شرة الإح�صائية 2018
يجري العمل على �إ�صدار الن�شرة الإح�صائية لعام  2018متوقع �إ�صدارها خالل �شهر  7من العام احلايل.
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توقيع اتفاقية بني االحتاد العربي للكهرباء وشركة
KPMGإلعادة هيكلة االحتاد العربي للكهرباء
وقع االحتاد العربي للكهرباء ومقره الأردن مع �شركة  KPMGللخدمات واال�ست�شارات القانونية اتفاقية لإعادة هيكلة االحتاد ملواكبة
م�ستجدات قطاع الكهرباء يف املنطقة وتطوير الأداء وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ووقع االتفاقية �أمني عام االحتاد مدير عام �شركة الكهرباء الوطنية املهند�س �أجمد الروا�شدة وال�شريك التنفيذي يف �شركة  KPMGال�سيد
حامت القوا�سمي .
وقال الروا�شدة يف ت�صريح �صحفي �أن االتقاقية
املمولة من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي تن�ص على �إعادة هيكلة االحتاد بهدف
تقييم �إجنازاته ون�شاطاته منذ قيامه عام 1987
ومببادرة من جمموعة �شركات وهيئات كهرباء عربية.
و�أ�ضاف �أن �إعادة هيكلة االحتاد من �ش�أنها متكينه
القيام مبهامه يف رفع �سوية �أداء الأنظمة الكهربائية
وتوظيف م�صادر الطاقة املتجددة اقت�صاديا وبيئيا.
وبني �أن االحتاد �سيبد�أ بتحديث املعلومات والبيانات
الإح�صائية وا�شتقاق م�ؤ�شرات الأداء على م�ستوى
الوطن العربي  ،و�إجراء املقارنات مع الأنظمة
الكهربائية العاملية لتح�سني �أداء الأنظمة الكهربائية
العربية.
و�أ�شار �إلى حتديات تواجه قطاع الكهرباء العربي ،
فنية وتكنولوجية واقت�صادية وبيئية  ،ت�ستدعي تكثيف
اجلهود والعمل على تطوير �أنظمة الطاقة الكهربائية
مبا يلبي احتياجات ال�شعوب العربية والقطاعات
االقت�صادية.
كما �سيعمل االحتاد وفق الروا�شدة على و�ضع احللول
الفنية واالقت�صادية لت�شغيل الأنظمة الكهربائية
بكفاءة واعتمادية عالية واال�ستفادة من جتارة الدول
فيما بينها مع مراعاة خ�صو�صيات الأنظمة الكهربائية
العربية � ،إ�ضافة �إلى تعظيم اال�ستفادة من م�صادر
الطاقة املتجددة .
وا�شاد الروا�شدة بالدعم الذي قدمه ال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي  ،مثنيا بهذا اخل�صو�ص على جهود مدير عام ال�صندوق الدكتور عبداللطيف يو�سف احلمد.
من جانبه قال القوا�سمي �أن االتفاقية ت�شكل فر�صة لبناء ا�سرتاتيجية وا�ضحة تتنا�سب ودور االحتاد العربي للكهرباء من خالل اال�ستفادة من
�أف�ضل املمار�سات العاملية وعك�سها على ا�سرتاتيجية االحتاد للمرحلة املقبلة.
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اكتمال تشغيل حمطات نور ينقل الطاقة املغربية ملرحلة جديدة
اكتمال تشغيل حمطات نور للطاقة الشمسية ينقل املغرب
إىل مرحلة جديدة يف اسرتاتيجيتها الطموحة إلنتاج الطاقة املتجددة

 2و3

الرباط  -د�شن املغرب عمليات الإنتاج مبحطتي نور
للطاقة ال�شم�سية يف ورزازات بعد ثالث �سنوات من �أعمال
البناء حتت قيادة �شركة �شاندونغ �إلكرتيك ال�صينية.
ويقول ليانغ �شني فنغ كبري مهند�سي امل�شروع �إن املحطة لها قدرة �إنتاج تفوق
 200ميغاواط  ،ما يجعلها �أكرب �سعة مركبة يف العامل ،يف حني �أن قدرة �إنتاج
نور  3تبلغ  150ميغاواط ،وهي الأكرب يف العامل بني الأبراج املركزية.
ويعد جممع نور للطاقة ال�شم�سية يف ورزازات من �أكرب م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية يف العامل ،وي�شمل  4مراحل ،حيث انطلق مطلع  2016ت�شغيل
املحطة الأولى نور  1بقدرة �إنتاج  160ميغاواط وطاقة تخزين ثالثة ميغاواط.
وتت�سع طموحات املغرب جلذب املزيد من اال�ستثمارات يف هذا
القطاع لتت�صدر رهانات احلكومة يف امل�ضي قدما يف دفع عجلة النمو
االقت�صادي وتخفيف اعتمادها ال�شديد على ا�سترياد النفط والغاز
لت�شغيل حمطات توليد الكهرباء.
وتتويجا لهذا العمل ،جدد وزير الطاقة واملعادن والتنمية امل�ستدامة
عزيز الرباح دعواته �إلى تطوير حلول مبتكرة واالنفتاح على التعاون
الدويل لإجناز م�شاريع الطاقات املتجددة.
قال �إن “من �ش�أن توفري و�سائل و�آليات التمويل املالئمة من القطاعني
العام واخلا�ص تطوير حلول مبتكرة كفيلة ب�إجناز م�شاريع الطاقات
املتجددة املرتكزة على التكنولوجيات والتقنيات الالمركزية”.
وت�شري التقديرات الر�سمية �إلى �أن م�شاريع الطاقة املتجددة توفر
ما يقارب  32باملئة من احتياجات البالد من الطاقة ،واملجهودات
متوا�صلة لزيادة تلك الن�سبة بنحو ع�شرة باملئة بحلول العام املقبل.
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يطمح املغرب الذي ي�ستورد  94باملئة من حاجته من الطاقة �إلى تغطية
 52باملئة من حاجته بوا�سطة الطاقات املتجددة بحلول  ،2030عرب
اال�ستفادة من ال�شم�س والريح والطاقة الكهرومائية.
وي�ؤكد الرباح �أن بالده �ستنفذ خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة م�شاريع
�ضخمة يف قطاع الطاقة ت�صل قيمتها �إلى نحو  14مليار دوالر.
و�أ�شار �إلى �أن اال�سرتاتيجية ،التي �أطلقها العاهل املغربي امللك حممد
ال�ساد�س يف القطاع ت�أتي لتلبي االحتياجات املحلية وااللتزام باجلهود
العاملية ملكافحة تغري املناخ وتعزيز ا�ستخدامات الطاقة النظيفة.
وي�سري م�شروع الطاقة ال�شم�سية يف ورزازات بخطوات ثابتة ،حيث يتوقع
�أن تبد�أ عمليات الإنتاج يف حمطة نور  4بقدرة  72ميغاواط با�ستعمال
تكنولوجيا اخلاليا ال�ضوئية خالل الفرتة القليلة املقبلة.
و�أكد املدير العام ملعهد البحث يف الطاقة ال�شم�سية والطاقات املتجددة
يف املغرب ،بدر �إيكن ،يف ت�صريحات �صحافية هذا الأ�سبوع �أن احللول
الكهرو�ضوئية احلالية وكذلك تكنولوجيات الطاقة املتجددة الالمركزية
الأخرى ال تنتج الكهرباء فقط ،بل ت�ساهم �أي�ضا يف معاجلة املياه.
قال �إن “ال�شركات وحتى امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ميكن �أن
ت�ستفيد من هذه احللول لتلبية احتياجات املناطق النائية بهدف املزيد
من التكامل املحلي وتوفري فر�ص عمل جديدة”.
وكانت �شركة �سولونا الأمريكية العاملة يف تكنولوجيا الطاقة قد �أعلنت
يف �أغ�سط�س املا�ضي عن تفا�صيل حول خططها لبناء مزرعة رياح ت�صل
طاقتها الإنتاجية �إلى حوايل  900ميغاواط لتوفري الكهرباء ملركز
حو�سبة قرب مدينة الداخلة جنوب ال�صحراء املغربية.
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السعودية تطرح  12مشروعا إلنتاج

الطاقة املتجددة يف 2019

ك�شف وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ال�سعودي ،خالد بن
عبدالعزيز الفالح� ،أن بالده �ستطرح  12م�شروعا لإنتاج الطاقة
املتجددة خالل العام اجلاري  ،2019وذلك يف �إطار اجتاه اململكة
لتقلي�ص االعتماد على النفط يف توليد الطاقة الكهربائية ،مقابل
التو�سع يف ا�ستغالل م�صادر الطاقة املتجددة والغاز يف ذلك.
وقال الفالح“ :حتقيقا لر�ؤية ال�سعودية  ،2030و�ضعت وزارة الطاقة
جمموعة من الأهداف مل�شاريع الطاقة املتجددة ،حيث �سيطرح مكتب تطوير
م�شاريع الطاقة املتجددة خالل عام  2019فقط ما ال يقل عن  12م�شروعا
لإنتاج الطاقة املتجددة” ،وفقا لوكالة الأنباء ال�سعودية الر�سمية (وا�س).
جاءت ت�صريحات الفالح ،خالل كلمته يف اجلل�سة االفتتاحية لأ�سبوع
�أبوظبي لال�ستدامة تناول خاللها �أهمية و�ضع ا�سرتاتيجية للتحول يف
الطاقة العاملية تت�سم بالواقعية والعدالة ،لتحقيق الأهداف االقت�صادية
والبيئية دون الإخالل ب�أمن الطاقة العاملي ،من خالل حت�سني الأداء
الكربوين للطاقة التقليدية ،بجانب ا�ستيعاب الطاقة املتجددة
والتقنيات املتطورة ذات اجلدوى االقت�صادية والقابلة لالنت�شار على
نطاق وا�سع عامليا ،مبا يحقق تطلعات الدول املتقدمة مع مراعاة
التحديات االقت�صادية التي تواجهها الدول النامية.
و�أ�ضاف الوزير ال�سعودي�“ :سيتحول قطاع الكهرباء يف اململكة من
تنوعا ،بحيث حتل قدرات
نظام يعتمد على النفط والغاز �إلى نظام �أكرث ً
التوليد املعتمدة على الغازوالطاقة املتجددة حمل طاقات التوليد التي
تعتمد على ال�سوائل»
و�أو�ضح� ،أن قدرات التوليد املعتمدة على الطاقة املتجددة يف ال�سعودية،
�ست�صل �إلى 40جيجاواط من الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية و 16جيجاواط

من طاقة الرياح و 3جيجاواط من الطاقة ال�شم�سية املركزة ،وذلك عرب
ا�ستثمارات كبرية يف م�صادر الطاقة املتجددة بحلول العام .2030
و�أ�شار الفالح� ،إلى �أن وزارة الطاقة ال�سعودية ،و�صندوق اال�ستثمارات
العامة ،يعمالن مع ًا جلذب ال�شركات العاملية �إلى اململكة لتوطني
وت�صنيع تقنيات الطاقة املتجددة لتلبية الطلب املحلي عليها وت�صدير
الفائ�ض منها �إلى الأ�سواق الدولية� ،إ�ضافة �إلى ال�سعي لإنتاج �أكرث من
 200جيجاواط من خالل تقنيات الطاقة املتجددة التي يتم ت�صنيعها
يف اململكة بحلول العام .2030
و�أ�ضاف�“ :سيتم ذلك من خالل تقدمي  %30من �أهداف الطاقة
املتجددة يف ال�سعودية� ،ضمن مناق�صات يعلن عنها مكتب تطوير
م�شاريع الطاقة املتجددة ،بينما �سيتم العمل على تطوير ن�سبة الـ%70
املتبقية من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة و�شركائه املختارين».
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يعول على الطاقات املتجددة يف إنتاج الكهرباء
السودان ّ
صنف ضمن أكرث الدول األفريقية قدرة على االستفادة منها.

�أعلن ال�سودان �أم�س االنتهاء من و�ضع خطة وا�سرتاتيجية
لال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ،لإنتاج نحو
 1000ميغاواط من الكهرباء خالل العام املقبل ،لرتتفع طاقة
البالد من الكهرباء �إلى  5520ميغاواط حتى عام 2020
ويتزامن الإعالن عن خطة ال�سودان لال�ستفادة من الطاقات ال�شم�سية
والرياح ،يف وقت �صنفت فيه الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا)
ال�سودان �ضمن �أف�ضل الدول الأفريقية التي لديها �أكرب قدرة يف على �إنتاج
الطاقات البديلة  ،كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .ووفقا لت�صنيف
«�إيرينا» ،الذي احتلت فيه �إثيوبيا املرتبة الأولى �أفريقيا بقدرة 4188
ميغاواط �سنويا ،تليها جنوب �أفريقيا بـ 4064ميغاواط ،ف�إن ال�سودان
ت�صل قدرته لإنتاج الطاقات املتجددة لنحو  1793ميغاواط يف العام.
و�أو�ضح الناطق الر�سمي با�سم وزارة املوارد الطبيعية والكهرباء
املهند�س حممد عبد الرحيم جاوي�ش يف حديث لـ«ال�شرق الأو�سط»
�أم�س� ،إن الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري� ،أطلق مبادرة (�شم�س
ال�سودان ...طاقة ومناء) بداية العام اجلاري ،وذلك للتو�سع يف �إنتاج
الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح يف البالد.
وبني جاوي�ش �أن وزارة املوارد املائية وقعت يف هذا ال�صدد اتفاقيات
مع �شركة «م�صدر» الإماراتية و«ديو �ساوث» الربيطانية و«برزما»
الأملانية لبناء حمطات الطاقة ال�شم�سية بطاقة �إجمالية ت�صل �إلى
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 1000ميغاواط ،كما يجري حاليا تركيب حمطتي طاقة �شم�سية يف
مدينتي الأبي�ض والفا�شر يف غرب البالد بطاقة خم�سة ميغاواط.
وقال جاوي�ش �إن الوزارة وقعت كذلك اتفاقيتني مع �شركتني
�إماراتية ودمناركية لتنفيذ حمطات مياه الري بالطاقة ال�شم�سية،
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبرنامج نظم الطاقة
ال�شم�سية املنزيل واملمول من بنك االدخار ال�سوداين .و�أ�شار �إلى
�أن احلكومة تتطلع �إلى تو�صيل الكهرباء عرب الطاقة املتجددة
ملليون منزل يف الريف ،كا�شفا عن �أن من �أبرز املناطق امل�ستفيدة
دنقال ونياال والبحر الأحمر ،كما تعمل احلكومة على خطة لتو�صيل
" 1500طلمبة ري بالطاقة املتجددة تنفذ على مدى � 5أعوام.
ونظمت وزارة املوارد املائية والري والكهرباء �أول من �أم�س يف اخلرطوم
ور�شة «الطاقة املتجددة ...التحديات والآفاق» ،وذلك بهدف التن�سيق
وتبادل املعارف مع اجلامعات ال�سودانية ،بح�ضور اخلرباء واملعنيني
وممثلني لل�شركات العاملة يف الطاقتني ال�شم�سية والرياح يف ال�سودان.
وتناولت الور�شة عددا من �أوراق العمل حول الطاقة املتجددة
وتكنولوجياتها ،ومت ا�ستعرا�ض م�شروعات الوزارة يف الطاقة املتجددة.
وقالت الدكتورة تابيتا بطر�س ،وزيرة الدولة بوزارة املوارد املائية
والكهرباء ال�سودانية� ،إن الوزارة و�ضعت ا�سرتاتيجية قومية لال�ستفادة
من الطاقات املتجددة يف توفري الكهرباء من �أجل التنمية امل�ستدامة،

و�ضع الطاقة الكهربائية يف الدول العربية
م�شرية �إلى بالدها �أ�س�ست جمل�سا قوميا لتن�سيق الطاقة .وذكرت �أن
املجل�س ي�سعى حاليا لال�ستفادة الق�صوى من املوارد املتجددة والبديلة
املتاحة لتوليد الطاقة الكهربائية بجودة وكفاءة عالية ،وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية ،لتحقيق التنمية يف ال�سودان.
وتبلغ ن�سبة الزيادة على طلب الكهرباء يف ال�سودان  14يف املائة �سنويا،
وي�صل الإنتاج �إلى � 3آالف ميغاواط ،وت�ستورد البالد من �إثيوبيا 250
ميغاواط .وتنفذ ال�سودان حاليا خطة حتى عام  2031ملقابلة الطلب
املتزايد على الطاقة الكهربائية ،ت�شمل بناء ال�سدود وحمطات حرارية
بالوقودالبرتويلوالطاقاتاملتجددة�،إلىجانبالن�شاطالنوويال�سلمي.
وكانت كل من �شركة «رو�س �آتوم �أوفر�سيز» التابعة لـ«رو�س
�آتوم» الرو�سية ووزارة املوارد املائية والري والكهرباء بال�سودان،
وقعتا بداية العام اجلاري يف مو�سكو اتفاقية حول تطوير
م�شروع لإن�شاء حمطة كهروذرية على الأرا�ضي ال�سودانية.
و�شارفت حمطتان للتوليد الكهربائي يف كل من منطقة قري للأ�سواق
احلرة ومدينة بورت�سودان ،على االنتهاء ،وت�ضم امليناء الرئي�سي
واملنطقة التجارية احلرة الواقعة على �ساحل البحر الأحمر .وتبلغ
طاقة املحطتني  850ميغاواط ،وتنفذ بوا�سطة �شركة «�سيمنز»
الأملانية .ودخلت املحطتان اخلدمة يف يونيو (حزيران) املا�ضي.

كهرباء العرب
كما �أعلن ال�سودان يف وقت �سابق من العام اجلاري عن دخول
الوحدتني الأولى والثانية من م�شروع �سدي �أعايل عطربة و�ستيت
ب�شرق البالد ،ودخلت الوحدة الثالثة العمل قبل نحو �شهر ،و�سيكتمل
امل�شروع بدخول الوحدة الرابعة للخدمة بنهاية العام احلايل.
ووقعت وزارة املالية والتخطيط االقت�صادي يف ال�سودان بداية
العام اجلاري على اتفاقية قر�ض لتمويل م�شروع خط الكهرباء
الدائري حول اخلرطوم مببلغ  199مليون دوالر ،مقدمة من
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،ويبلغ �أجل
�سداد القر�ض  30عام ًا وفرتة �سماح � 7أعوام .ويهدف امل�شروع،
البالغة طاقته  500كيلوفولت ،للإ�سهام يف ت�صريف الطاقة
املنتجة وخف�ض الفاقد وتقليل االختناقات يف �شبكة نقل الكهرباء
القومية .يذكر �أن الوكالة الدولية للطاقات البديلة ت�ضم 140
دولة ع�ضو ًا ( 139منها من دول من االحتاد الأوروبي) ،بالإ�ضافة
�إلى  32دولة �أخرى تعمل على ا�ستكمال �إجراءات االن�ضمام.
وللوكالة بحوث وموارد معرفة وا�سعة حول تكاليف الطاقة املتجددة
وخريطة لها حتى عام  .2030وتقيم الوكالة �إمكانية �أي بلد وميكنها
م�ضاعفة �إجمايل ح�صة كل بلد ومنطقة والعامل ب�أكمله من الطاقة
املتجددة بحلول عام .2020

25

كهرباء العرب

و�ضع الطاقة الكهربائية يف الدول العربية

كهرباء اربد.....والطاقة املتجددة

دائرة التخطيط � -شركة كهرباء حمافظة �إربد
املهند�سة والء بني �سعيد

الأردن من �أوائل دول ال�شرق الأو�سط التي بد�أت ب�إ�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة الكهربائية وبالأخ�ص الطاقة ال�شم�سية
نظراً لإرتفاع متو�سط الإ�شعاع ال�شم�سي املبا�شر و�إرتفاع عدد الأيام وال�ساعات التي ت�شرق فيها ال�شم�س على الأردن حيث تبلغ  316يوم
ومبعدل � 8ساعات يومياً� .شركة كهرباء اربد هي �شركة لتوزيع الطاقة الكهربائية يف اململكة الأردنية الها�شمية على مناطق �إمتيازها والتي
تت�ضمن اربد وجر�ش وعجلون واملفرق حيث ت�أ�س�ست عام 1957م وتهدف الى اي�صال التيار الكهربائي جلميع مناطق �إمتيازها مبا ي�ضمن ر�ضا
امل�شرتكني وتلبية �إحتياجاتهم بال�صورة الأمثل� .شركة كهرباء اربد كانت من �شركات توزيع الطاقة الكهربائية ال�س ّباقه يف ت�شجيع م�شاريع
الطاقة املتجددة من خالل ت�سهيل املعامالت و�إن�شاء ق�سم خا�ص بالطاقة املتجددة وتدريب طاقم فني خا�ص لهذه املعامالت وحت�سني �شبكتها
بناءاً على ذلك ،وال�شكل التايل يبني تزايد م�شاريع الطاقة املتجددة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية يف مناطق �إمتياز ال�شركة:

ويبني ال�شكل تزايد ن�سبة �أنظمة الطاقة ال�شم�سية املو�صولة على ال�شبكة وخ�صو�ص ًا منذ بداية  2016بحيث بلغ معدل النمو ال�سنوي يف م�شاريع
الطاقة ال�شم�سية على �شبكة توزيع �شركة كهرباء اربد  %70والتي متثل ن�سبة عالية وجاء ذلك كنتيجة لف ّعالية هذه امل�شاريع وزيادة الوعي لدى
خمتلف القطاعات ب�أهميتها بالإ�ضافة الى الظروف الإقت�صادية ال�صعبة التي يعاين منها العامل �أجمع� .أما بالن�سبة لتوزيع هذه امل�شاريع على
القطاعات املختلفة ،فهي كاالتي:

وكما يبني ال�شكل ال�سابق ف�إن تركز م�شاريع الطاقة ال�شم�سية هي يف القطاع املنزيل وذلك مع �إنخفا�ض كلفة تركيب �أنظمة الطاقة ال�شم�سية
للمنازل وزيادة عدد اجلمعيات اخلريية التي تقدم الدعم لرتكيب هذه الأنظمة .كما تقوم ال�شركة يوم ًا بعد يوم بتطوير ومواكبة كل ما هو جديد
وخ�صو�ص ًا ثورة الطاقة املتجددة احلديثة على جميع الأ�صعدة.
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مدينة جرش االردنية

مدينة جر�ش هي �أحد املدن الرائعة املوجودة يف دولة الأردن وحتتوي
هذه املدينة على العديد من الآثار الرائعة ،لهذا �سوف ن�ستعر�ض معكم
�آثار مدينة جر�ش واملدرج الروماين وبع�ض املعامل الأثرية يف مدينة
جر�ش..
تقع مدينة جر�ش �شمال دولة الأردن من ناحية العا�صمة عمان ،تبعد
هذه املدينة عن عمان مبقدار  48كيلو مرت.تتميز مدينة جر�ش �أن
موقعها متميز لأنها تقع يف قلب وادي خم�ضر يحتوي على كمية وفرية
من املاء ،كذلك بالإ�ضافة �إلى ارتفاع هذا الوادي عن �سطح البحر
بحوايل  600كيلو مرت تقري ًبا.ت�شرتك مدينة جر�ش مع حمافظة
�إربد يف بع�ض احلدود الداخلية من ناحية ال�شمال ،كذلك ت�شرتك مع
حمافظة عجلون من الناحية الغربية ،ويحدها من اجلنوب البلقاء
والزرقاء.ت�شري االح�صائيات �أن عدد ال�سكان يف مدينة جر�ش جتاوز
 237.000ن�سمة ،هذه الكثافة ال�سكانية تقدر بنحو  379ن�سمة على
كل كيلو مرت مربع.
حتتوي مدينة جر�ش على العديد من املواقع الأثرية ال�شهرية والتي من
بينها امل�سرح اجلنوبي الذي ي�سمى م�سرح روماين.يرجع تاريخ �إن�شاء
هذا املدرج الروماين �إلى نهاية القرن الأول امليالدي ،هذا املدرج مدرج
كبري جدً ا لدرجة �أنه قد ي�سع حلوايل خم�سة �آالف متفرج .كان هذا
املدرج الروماين خم�ص�ص للمبارزات ،م�صارعة احليوانات املفرت�سة،
وغري ذلك من االحتفاالت التي يح�ضرها الكثري من النا�س يف ذلك
الوقت .يتميز هذا املدرج الروماين �أنه من �أكرب املدرجات الرومانية
املوجودة يف مدينة جر�ش ،يحتوي هذا املدرج على ت�صميم �صوتي

28

يتم فيه توزيع ال�صوت ب�شكل هند�سي يف جميع �أركان املدرج ،لهذا
الزال هذا املدرج ي�ستخدم �إلى وقتنا احلايل يف العديد من املنا�سبات
الثقافية والفنية التي تقام يف مدينة جر�ش.
�آثار جر�ش املتنوعة :حتتوي مدينة جر�ش على جمموعة كبرية من
الآثار املتنوعة ومنها :امل�سرح ال�شمايل هذا امل�سرح من امل�سارح العريقة
يف جر�ش ،يرجع تاريخ هذا امل�سرح �إلى عام 165م  ،ي�ست�ضيف هذا
امل�سرح ما بني  1500-3000متفرج ،يقام على هذا امل�سرح الكبري
احلفالت الغنائية  ،امل�سرحيات وغري ذلك من املنا�سبات التي
يح�ضرها �أعداد كبرية من النا�س.
�سبيل احلوريات� :سبيل احلريات هو �أحد املباين التي ت�سمى با�سم
�سبيل منيوم الذي يعود تاريخ �إن�شائه �إلى الت�سعينات من القرن الثاين
امليالدي.هذا املكان هو مكان كبري يحتوي على عدد كبري من النوافري
املائية التي �صممت ب�شكل خا�ص حلوريات املاء ،كذلك ي�ضم هذا املكان
حو�ض كبري م�صنوع من الرخام الفخم الذي يت�ألف من طابقني تك�سوه
بع�ض الزخارف والزينة.
البوابة اجلنوبية :البوابة اجلنوبية هي �أحد البوابات الأثرية املوجودة
يف مدينة جر�ش والتي يعود تاريخ �إن�شائها �إلى القرن الثاين امليالدي،
لكن مع الأ�سف هذه البوابة قد دمرت ب�شكل كامل يف عام  286م.
�شارع الأعمدة :يعترب �شارع الأعمدة �أحد ال�شوارع ال�شهرية املوجودة
يف مدينة جر�ش ،هذا ال�شارع عبارة عن �شارع طويل ميتد مل�سافة ت�صل
�إلى  800م وهو موجود يف قلب املدينة الأثرية.
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املدرج ال�شمايل :هذا املدرج ال�شمايل �أحد املدرجات التي لها �أهمية
كبرية تاريخية فهو يقع يف اجلزء ال�شمايل من مدينة جر�ش ،يعود
تاريخ هذا املبنى �إلى عام 165م.
الآثار التاريخية يف مدينة جر�ش :حتتوي مدينة جر�ش على العديد
من الآثار التاريخية الهامة مثل:معبد �أرمتي�س لقد �شيد هذا املعبد منذ
وقت طويل فهو يعود �إلى القرن الثاين امليالدي ،لقد كان هذا املعبدة
للإله الذي يحر�س املدينة كما كان يف اعتقادهم قد ًميا ،ظل هذا
املبنى موجود �إلى وقتنا احلايل وهو يعترب من الآثار التاريخية الهامة
يف مدينة جر�ش.
الهيبودروم :هذا املبنى كان قد ًميا ي�ستخدم ملعب للخيول ،كذلك كان
ي�ستخدم مثل ال�سريك يف وقتنا احلايل فقد كان ي�ضم ا�ستعرا�ضات لبع�ض
احليوانات ،يتخذ هذا املكان �شكل حرف ( )uوهو يت�ألف من جدارين على
اجلانبني وجمموعة من املدرجات التي ترتفع من �أ�سفل �إلى �أعلى.
�ساحة الندوة :هذا املكان من الأماكن الأثرية يف مدينة جر�ش �إذ
�أنه يتميز ب�شكله البي�ضاوي وهي عبارة عن �ساحة كبرية موجودة يف
و�سط املدينة الرومانية ،كانت هذه ال�ساحة تعترب هي ال�سوق الرئي�سي
يف قدمي الزمان ،كان هذا ال�سوق مكان لتجمع ال�سيا�سيني ومناق�شة
جمموعة من الآراء ال�سيا�سية وبع�ض املناق�شات.

كهرباء العرب
الكاتدرائية :الكاتدرائية هي عبارة عن بوابة كبرية �ضخمة �صنعت
من احلجر ويرجع تاريخها �إلى القرن الثاين امليالدي ،جدران هذه
احلجارة حتتوي على العديد من ال�صور املنحوتة التي تعرب عن �شكل
الأبنية الدينية يف ذلك الوقت.
بركتا جر�ش  :بركتا جر�ش هي �أحد الأماكن التاريخية العريقة يف
مدينة جر�ش التي كانت تقام فيها االحتفاالت الرومانية القدمية يف
ف�صل الربيع ،كانت هذه الربكة متد املدينة بالكامل باملياه العذبة التي
تتدفق من �أ�سوار هذه املدينة.
الآثار الدينية يف مدينة جر�ش  -امل�سجد احلميدي :لقد �سمي هذا
امل�سجد بهذا اال�سم من �أجل ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين
حيث �أنه �شيد يف عام 1887م ،هذا امل�سجد موجود يف موقع فريد
ومتميز يف مدينة جر�ش ما بني الآثار الرومانية القدمية يف املدينة.
امل�سجد الأموي يف جر�ش يقع امل�سجد الأموي عند التقاء ال�شارع
الرئي�سي مع ال�شارع الفرعي امل�ؤدي �إلى الديكمانو�س ،وهذا امل�سجد
يعود بنا�ؤه �إلى القرن الثامن امليالدي.
مقام النبي هود  :هذا املقام من الأماكن الأثرية التي كان نبي اهلل
هود يجل�س فوق قمتها ،يت�ألف هذا املقام من غرفة كبرية م�ساحتها 16
مرت ،بنيت هذه الغرفة على م�ساحة  160مرت تقري ًبا.
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كيف تكون صحيًا

احلياة ال�صحية
حتى يعي�ش الإن�سان حياة �صحية الب ّد من �أن يتمتّع بحالة من ال�صحة
البدنية ،والعقلية ،واالجتماعية الكاملة ،وحتى ُيح ّقق الإن�سان ذلك ف�إنّ
عليه اتباع نظام غذائي متوازن ،وممار�سة الريا�ضة بانتظام ،بالإ�ضافة
كاف من النوم ،وكذلك
�إلى العي�ش يف م�أوى منا�سب ،واحل�صول على قدر ٍ
عليه اتباع عادات النظافة اجليدة ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أنّ التمتع بحالة
�ضروري
اقت�صادية جيدة ،وبيئة اجتماعية متتاز بامل�ساواة واالن�سجام
ّ
ل�صحة الإن�سان.وي�ؤثر عدم التمتع بال�صحة اجليدة �سلب ًا يف كل
الأحداث الأخرى املتعلقة بحياة الأ�شخا�ص ،بدء ًا من امل�شاكل ال�صحية
الب�سيطة مثل :الأوجاع ،واخلمول ،وع�سر اله�ضم ،والآالم� ،إلى امل�شاكل
ال�صحية الأكرب والتي يمُ كن �أن تكون مهدّدة حلياة الأ�شخا�ص ،وجتدر
الإ�شارة �إلى � َّأن ال�صحة ت�ؤثر �أي�ض ًا يف م�ستويات ال�سعادة والتوتر لدى
الإن�سان ،و ُي�ؤثر التوتر الناجم عن �سوء و�ضعف ال�صحة يف العديد من
جماالت احلياة ،فهو ي�ؤثر ب�شكل �سلبي يف �أداء الإن�سان للمهام اليومية،
كما �أ ّنه ي�ؤدي �إلى تفاقم امل�شاكل ال�صحية ونفقاتها �أي�ض ًا ،لذلك ف�إ ّنه
من املفيد جد ًا احلفاظ على العادات ال�صحية لإدارة التوتر وال�سيطرة
عليه ،لي�س فقط للتغلب على �ضغوط احلياة ال�سيئة ،بل للم�ساعدة على
جتنبها متام ًا من خالل التمتع ب�صحة جيدة دائمة.
طرق لتكون �صحي ًا
ت�ؤثر اختيارات الأ�شخا�ص اليومية ب�شكل كبري يف �صحتهم ،وحياتهم،
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وم�ستوى رفاهيتهم ،ومن اجلدير بالذكر � َّأن االعتقاد ال�سائد لدى
الأ�شخا�ص هو � َّأن اتباع نظام حياة �صحي هو �أمر معقد و�صعب التطبيق،
ولكنّ الأمر �أب�سط من ذلك؛ �إذ يمُ كن �أن يجعل ال�شخ�ص نظام حياته
�صحي ًا من خالل اتباعه بع�ض القواعد الب�سيطة ،مثل:
االمتناع عن العادات ال�سيئة ال ميكن �أن يتمتع ال�شخ�ص بنظام
يومي،
حياة �صحي يف الوقت الذي يتناول املواد امل�ؤذية �صحياً ب�شكل ّ
وفيما ي�أتي ٌ
بيان لبع�ض املواد امل�ؤذية والتي ت�سبب �إ�صابة الإن�سان
بالأمرا�ض:
•التدخني.
•الكحول.
•املخدرات.
•ال�سكر.
•الوجبات ال�سريعة.
•الطعام املُ�ص ّنع.
•الدهون املتحولة املوجودة يف بع�ض �أنواع ال�سمن النباتي
والأغذية املُع ّلبة.
ممار�سة التمارين الريا�ضية
�إنّ ممار�سة التمارين ال�صحية لي�ست مهمة فقط للح�صول على مظهر
أهم من ذلك ،وفيما ياتي
ج�سم جميل ومتنا�سق ،بل تتعدى �إلى ما هو � ّ
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بيان لأهمية ممار�سة التمارين الريا�ضية ل�صحة الأ�شخا�ص:
�1 .1ضمان عمل اجل�سم والدماغ والهرمونات على النحو الأمثل.
2 .2خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم وم�ستويات الإن�سولني ،وحت�سني م�ستوى
الكولي�سرتول ،وخف�ض م�ستوى الدهون الثالثية يف اجل�سم .تقليل
ن�سبة الإ�صابة باالكتئاب.
3 .3تقليل خطر الإ�صابة مبختلف الأمرا�ض املزمنة مثل :ال�سمنة،
ومر�ض ال�سكري النوع الثاين ،و�أمرا�ض القلب ،و�ألزهامير ،وغري
ذلك من الأمرا�ض.
اتباع عادات النوم اجليدة
ُيع ّد النوم مهم ًا جد ًا لل�صحة العا ّمة ،و ُت�شري الدرا�سات �إلى � َّأن قلة
النوم ُت�س ّبب الكثري من الأمرا�ض مثل :ال�سمنة و�أمرا�ض القلب ،وجتدر
ح�سن ال�صحة اجل�سدية والعقلية على ح ّد �سواء،
الإ�شارة �إلى � َّأن النوم ُي ّ
لذلك من املهم جد ًا احل�صول على القدر الكايف واجلودة العالية من
النوم.وينبغي التنويه �إلى �أنّ الأ�شخا�ص البالغني يحتاجون �إلى حوايل
� 7-9ساعات نوم ك ّل ليلة.وفيما ي�أتي ن�صائح لتح�سني عادات النوم.
•االبتعاد عن �شرب القهوة م�سا ًء.
•النوم واال�ستيقاظ يف نف�س الوقت يومي ًا.
•النوم يف الظالم دون وجود الإ�ضاءات اال�صطناعية.

مل ي�ستطيع �إدارة التوتر ،والتخل�ص منه .اتباع نظام غذائي �صحي
اتباع نظام غذائي �صحي
� َّإن من �أب�سط الطرق لتناول طعام �صحي هي الرتكيز على تناول الطعام
الطبيعي مثل :الأغذية غري امل�صنعة ،واللحوم احليوانية ومنتجاتها،
والأ�سماك ،بالإ�ضافة �إلى اخل�ضار ،والفواكه ،والبذور ،واحلبوب
الكاملة .ومن اجلدير بالذكر � َّأن معاناة الأ�شخا�ص من ال�سمنة �أو
وزن فوق م�ستوى الوزن الطبيعي قد تكون عالمة على وجود م�شاكل
يف عمليات التمثيل الغذائي ،مثل :متالزمة الأي�ض (بالإجنليزية:
 ،)metabolic syndromeومر�ض ال�سكري ،ولذلك ين�صح
الأطباء هذه الفئة باتباع حمية غذائية خالية من الكربوهيدرات.
االلتزام واال�ستمرارية
يجدر االنتباه �إلى � َّأن اتباع حمية غذائية معينة لوقت ق�صري فقط
قد يكون فكرة �سيئة� ،إذ يجب �أن يكون تغيري منط احلياة �إلى النمط
ال�صحي هدف ًا دائم ًا ،لأنّ احلفاظ على �صحة جيدة يتطلب جمهود ًا
م�ستمر ًا وخطوات دائمة ،ولي�س بع�ض التعديالت ق�صرية الأمد ،و�إنّ
تغيري منط احلياة واحلفاظ على �صحة جيدة ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال
ويحتاج �إلى ا�ستمرارية ال�شخ�ص مدى احلياة.
�أهمية �أن تكون �صحي ًا

التقليل من التوتر
من املعروف �أنّ نظام احلياة ال�صحي يت�ض ّمن النظام الغذائي ال�صحي،
وممار�سة التمارين الريا�ضية ،والنوم جيد ًا كما �أ�سلفنا ،ولكن ينبغي
التنويه �إلى �أنّ م�شاعر ال�شخ�ص وطريقة تفكريه مهمة �أي�ض ًا ل�صحة
الإن�سان؛ لأنّ تع ّر�ض ال�شخ�ص للتوتر ي�ؤدي �إلى رفع م�ستوى هرمون
الكورتيزول (بالإجنليزية ،)cortisol :و�إ�ضرار عمليات الأي�ض يف
اجل�سم ب�شكل كبري ،بالإ�ضافة �إلى �أنّ التوتر يزيد من الرغبة يف تناول
الوجبات ال�سريعة ،وبالتايل زيادة الدهون يف منطقة البطن ،وزيادة
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض خمتلفة ،وفيما ي�أتي بيان بع�ض الطرق التي
ميكن اتباعها للتخل�ص من التوتر وال�سيطرة عليه:
.1
.2
.3
.4

1امل�شي يف الطبيعة.
2ممار�سة تقنيات التنف�س العميق.
 3ممار�سة الت�أمل.
4مراجعة طبيب نف�سي؛ �إذ جتب مراجعة ال�شخ�ص لطبيب نف�سي �إذا

فيما ي�أتي �أهمية اتباع نظام احلياة ال�صحي ومدى فائدته جل�سم
الإن�سان :جت ّنب الأمرا�ض :حيث ي�ؤدي نظام احلياة الذي يفتقر للحركة
�سبب
للإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة ،كما �أنّ اتباع نظام غذائي غري �صحي ُي ّ
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري النوع الثاين ،وارتفاع �ضغط الدم ،وه�شا�شة
العظام ،وبع�ض �أنواع ال�سرطان ،ومن اجلدير بالذكر �إمكانية الوقاية
من هذه الأمرا�ض بتجنب م�سبباتها ،واالبتعاد عن العادات ال�سيئة،
مثل :التدخني ،و�شرب الكحول ،وباتباع نظام غذائي �صحي ،وممار�سة
ح�سن نوعية
الريا�ضة� .إطالة العمر� :إنّ اتباع نظام حياة �صحي ال ُي ّ
احلياة فح�سب ،بل يزيد �سنوات �أي�ض ًا �إلى عمر الأ�شخا�ص ،وجتدر
الإ�شارة �إلى �أنّ التوازن الفعال ل�صحة الفرد ُيحقق من خالل مراعاة
النظام الغذائي ،والن�شاط البدين ،وم�ستويات التوتر ،بالإ�ضافة �إلى
الفح�ص البدين املنتظم الذي ُي�ساعد على الك�شف املبكر عن احلاالت
الطبية ومعاجلتها .احلفاظ على ال�صحة العقلية� :إنّ ممار�سة اليوغا،
وتقنيات التنف�س كل �صباحُ ،ت�ساعد الأ�شخا�ص وخا�ص ًة الن�ساء على
احلفاظ على م�ستويات توتر منخف�ضة ومواجهة ال�ضغوط اليومية.
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الطاقة وإشكاالت املستقبل
مهند�س  /حمد عبد الرحمن الرا�شد
ن�شاط التخطيط – ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء-ال�سعودية

اتخذت الطاقة مفاهيم و�أ�شكاال �أولية متعددة قبل �أن ت�صبح نظاما
�صناعيا  ،و�أول مفهوم للطاقة هو احلرارة حيث ترافق هذا املفهوم
مع النار والتدفئة وتغذية ج�سم االن�سان وبذل جهد معني لأداء عمل
وا�ستخدام املوارد املبدئية املتاحة ثم تطورت تلك املفاهيم واال�شكال
الحقا  ،و�ساند ذلك التطور التدريجي يف فرتات زمنية متعاقبة لت�شكل
نظام للطاقة بعد ذلك .

النظام وجودته  ،ومن امل�ؤثرات االيجابية توفر املوارد واالمكانيات
وحتقيق خف�ض التكاليف وبالتايل زيادة الأرباح مع رفع اجلودة و�أي�ضا
من امل�ؤثرات االيجابية فر�ص التمويل للم�شاريع اجلديدة وفر�ص
بدائل الطاقة والتكنولوجيات اجلديدة  ،ومن امل�ؤثرات ال�سلبية نق�ص
تلك االمكانيات ب�أنواعها واخل�سائر املحتملة نتيجة لنق�ص القرو�ض
وارتفاع التكاليف الر�أ�سمالية �إ�ضافة الى زيادة الأحمال وتلوث البيئة .

و�صناعة الطاقة هي نظام انتاجي يقوم بعمليات على موارد ومدخالت
م�ستثمرا نتائج العلوم والتطبيقات ومبتكرات التكنولوجيا لإمتام
حتويالت �أنواع من الطاقة الى �أنواع �أخرى بح�سب مدى احلاجة
الب�شرية كما يحدث يف حمطات القدرة بتحويل الطاقة احلرارية الى
طاقة ميكانيكية ومن ثم الى طاقة كهربائية التي هي املنتج النهائي
الذي ي�صل الى النا�س امل�شرتكني يف اخلدمة  ،وكل عملية حتويل لنوع
من الطاقة ي�صاحبها عمليات نوعية ومعاجلات وحتكم مع اال�ستعانة
ب�أحدث منتجات ال�صناعة والتكنولوجيا .

ومن جملة التحديات التي واجهت �صناعة الطاقة بروز م�شكلة تلوث
البيئة والتي تعد من �أهم العوامل ال�سلبية عندما زادت ا�ستخدامات
الطاقة وزاد معدل اال�ستهالك ورافق ذلك تو�سع يف م�شاريع الطاقة
التقليدية وحرق الوقود ال�سائل والغاز مما ي�ؤدي الى انبعاثات غازات
�سامة وتلوث الهواء  ،وعندما تفاقمت م�شكلة التلوث و�شكلت ظاهرة
�أ�صبحت البيئة علما م�ستقال له �أبعاده وت�أثرياته مما ا�ستدعى
درا�سات جديدة يف فل�سفة البيئة حتاول الربط بني كل العوامل مع
ر�ؤية م�ستقبلية للحد من امل�شكلة وت�أثرياتها على م�ستقبل االن�سان .
ويف امل�ستوى العلمي والهند�سي توجد حلول ممكنة مل�شكلة التلوث من
�أهمها  :تطوير كفاءة نظم التوليد  ،ا�ستخدام �أجهزة حديثة خلف�ض

ويت�صل نظام الطاقة بعدة م�ؤثرات من داخله ومن خارجه  ،وهي �إما
م�ؤثرات ايجابية تدفعه الى الأمام و�إما م�ؤثرات �سلبية تعيق خمرجات
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االنبعاثات  ،االختيار الأمثل لأنواع الوقود ومواقع امل�شاريع  ،تطبيق
بدائل الطاقة املمكنة .
وبالن�سبة ملجال بدائل الطاقة املمكنة باعتبارها حال لن�ضوب موارد
الطاقة الأولية التقليدية الى جانب كونها حال مل�شكلة تلوث البيئة
بتاليف ا�ستخدام حرق الوقود ف�إن هذا املجال تتوفر فيه بدائل ممكنة
حاليا وبدائل حتت الدرا�سة ميكن تطبيقها يف امل�ستقبل القريب �أو
بدائل ميكن ابتكارها الحقا  ،ومن �أهم بدائل الطاقة املمكنة  :الطاقة
النووية  ،الطاقة ال�شم�سية  ،طاقة الرياح  ،الطاقة الهيدروليكية  ،طاقة
النفط ال�صخري  ،طاقة حرارة باطن الأر�ض  ،طاقة الهيدروجني
 ،طاقة امليثان  .ولكن كل نوع من بدائل الطاقة له مزايا معينة يف
االنتاج وخف�ض التلوث تقابلها عقبات �أو حتديات فنية واقت�صادية
واجتماعية و�سيا�سية .
وك�أي جمال معريف وتطبيقي يتم يف جمال الطاقة ا�ستخدام بيانات
وم�ؤ�شرات ومن ثم و�ضعها يف ر�سومات بيانية ومنحنيات اح�صائية
تبني حتليل وتقييم الو�ضع احلايل مع حماولة التنب�ؤ ب�أي توقعات
م�ستقبلية  ،و�أقرب منحنى قد يتوافق �أكرث مع منو الطاقة التقليدية
والبدائل املوازية لها هو املنحنى الذي نالحظ فيه النزول التدريجي
ملوارد الطاقة الأولية لأ�سباب انتاجية وا�ستهالكية يرافقه يف نف�س
الوقت ازدياد اال�ستخدام لبدائل الطاقة ب�أنواعها  ،ومع ذلك ف�إن
مثل هذا االنخفا�ض التدريجي ملوارد الطاقة االولية ي�ؤثر �سلبا وب�شكل
كبري على خطط التنمية وعلى معي�شة االن�سان وعلى هبوط امل�ستوى
االقت�صادي يف كل البلدان بحيث ت�صبح امل�شكلة عاملية .
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تت�صل درا�سة الطاقة حاليا مبعارف متعددة جدا وت�ستفيد من �شتى
املجاالت املعرفية بقدر ا�ستفادتها من العلم مبا يرتجم ما يعنيه
مفهوم (جمتمع املعرفة) وما يوازيه من مفاهيم �أخرى مثل (اقت�صاد
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املعرفة) لأن التقدم العلمي وما رافقه من ثورة معلومات خلق جمالني
�ضروريني رغم الفوارق بينهما وهما  :جمال التخ�ص�ص  ،وجمال
الأفق املعريف وما يتطلبه من تنوع ثقايف وفكري  .ولكن ات�ضح ب�أن
هناك تكامل بني املجالني حيث ي�ؤدي كل واحد منهما الى االهتمام
بالآخر  ،فال ميكن ملتخ�ص�ص االكتفاء مبجال تخ�ص�صه نظرا
الحتياجه ملعطيات ونتائج من علوم �أخرى  ،ويف نف�س الوقت جند
�أن من ميتلك �أفقا مفتوحا من الباحثني واملفكرين هو يحتاج فعال
الى ما ي�شري به املتخ�ص�ص يف جمال ما لكي ي�ساعده يف ت�صحيح
بياناته ومعلوماته ومن ثم مراجعة ر�ؤيته  .وميكننا تطبيق ذلك على
مو�ضوع الطاقة ف�إن تطورات �صناعة الطاقة حدثت تدريجيا بفعل
اكت�شافات علمية وابتكارات جديدة يف كل ع�صر وبعدها بفرتة زمنية
حدثت م�شكالت وم�ؤثرات وحتديات يف عامل الطاقة تتعلق اما يف
عمليات النظام �أو يف التكنولوجيا امل�ستخدمة �أو يف نق�ص املوارد �أو
يف �أزمات البيئة وغريها مما ا�ستدعى كل من يعمل يف جمال الطاقة
ويهتم ال�ستمرارها وم�ستقبلها �أن يحمل م�س�ؤولية تاليف اال�شكاالت
امل�ستجدة و�أن يعرف جميع الأبعاد وامل�ؤثرات و�صلة كل بعد وعامل
م�ؤثر مبجال الطاقة  ،ولذلك بقدر ن�شوء تخ�ص�صات وقيا�سات دقيقة
يف نظام الطاقة بقدر ما نحتاج ملعرفة املجاالت ذات العالقة وامل�ؤثرة
يف هذا النظام من درا�سات علمية وادارة واقت�صاد ونظم اجتماعية
و�سيا�سية وما يت�صل بذلك من حتليل وفل�سفة لكي ن�ستثمر نتائجها مبا
يحقق ر�ؤية م�ستقبلية لعامل الطاقة باعتبار �أن م�شكلة الطاقة �أ�صبحت
ان�سانية وعاملية معا  .ومبا �أن هناك جماالت فل�سفية ا�ستجدت بعد
فل�سفة العلم مثل  :فل�سفة البيئة و فل�سفة التكنولوجيا ،ف�إن الطاقة
تتطلب �أي�ضا فل�سفة ا�سرتاتيجية ملعرفة م�ؤثرات ومتغريات العامل
والتي حتدد ر�ؤيتنا وطريقة تفكرينا بامل�ستقبل لأن الطاقة هي حمور
�أ�سا�سي لتلبية حاجات ومتطلبات االن�سان والتنمية واحل�ضارة .
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تبسيط لفهم معيار إدارة األصول
 ISO 55001وفهم بنوده ومتطلباته
املهند�س  /جا�سم �صالح ال�شايجي
Jsshaijy@ngrid.sa / Saudi Electricity
Company/National Grid SA.

فهم بنود � ”Clauses“ ISO 55001أمر هام جدا و �أ�سا�سي لبناء
نظام �إدارة �أ�صول ( )Asset Management Systemمتوافق و
متطابق مع االهداف اال�سرتاتيجية للمن�ش�أة( .)OSPحل�سن احلظ
بالإمكان اال�ستعانة بخرائط التدفق ( )Flowchartsكو�سيلة لتفكيك
وفهم و ترتيب العمليات الالزمة لبناء نظام �إدارة ا�صول (.)AMS
من ال�ضروري �أي�ضا فهم وترجمة جميع معاين املحتويات يف املعيار
ب�شكل �صحيح ومعاجلتها بال�شكل ال�صحيح يف منوذج نظام �إدارة الأ�صول
اخلا�ص باملن�ش�أة ).(Asset Management System Model
يوجد �ضمن املعيار الكثري من اجلمل والعبارات التي حتتاج الى وقفة
و تف�صيل �إلى نقاط �أكرث و�ضوحا وذلك للفهم ال�شامل للآثار املرتتبة
على تلك البنود.
مهم جدا معرفة كيفية حتويل الن�ص يف كل بند من بنود املعيار �إلى
خرائط تدفق ان�سيابية ومنطقية حيث انه �سي�ساعد يف �إدراك النتائج
بالكامل ومن ثم حتقيق التطبيق ال�صحيح �ضمن نظام ادارة اال�صول
للمن�ش�أة(. )AMS
لبناء نظام �إدارة �أ�صول ( )Asset Management Systemمتوافق و
متطابق مع االهداف اال�سرتاتيجية للمن�ش�أة  ،يجب حتقيق النوايا املق�صودة
من متطلبات البنود يف �إدارة الأ�صول  .ISO 55001لكن فهم البنود قد
يكون �أم ًرا �صع ًبا �أحيانا ,قد تبدو معنى الن�صو�ص يف  ISO 55001غام�ضة
حتى مع وجود التوجيهات يف الكتيب “« ISO 55002التي ال تكون �سهلة
ب�شكل دائم لذلك يجب العناية يف فهم وتف�سري الن�صو�ص الغام�ضة ل�ضمان
بناء نظام ()AMSمتوافق ومتطابق مع �أهداف املن�شاة.
للتو�ضيح اكرث � ،أخرت �أي بند يف �أي ق�سم من الأق�سام �ضمن
املعيار  ، ISO 55001على �سبيل املثال ال احل�صر (Leadership,

 ، )Planning ..etcوانظر يف اجلمل والنقاط الفرعية لذلك البند.
ماذا تعني تلك اجلمل والنقاط و ما الذي يجب القيام به على وجه
التحديد يف نظام �إدارة �أ�صول ()Asset Management System
لالمتثال ب�شكل كامل لذلك البند وتلك النقاط الفرعية؟
على �سبيل املثال الق�سم ال�ساد�س (:)Planning.6
( )6.1و�ضع �إجراءات لتحديد املخاطر ومعاجلتها لنظام �إدارة
الأ�صول:
عند التخطيط لنظام �إدارة الأ�صول  ،يجب على املن�ش�أة النظر
يف الق�ضايا واالحتياجات امل�شار �إليها يف البنود ( )4.2/4.1لتحديد
املخاطر والثغرات التي يجب معاجلتها وذلك :
 ل�ضمان �أن نظام �إدارة الأ�صول ميكن �أن يحقق النتائج املرجوة ؛ ملنع �أو لتقليل الت�أثريات غري املرغوبة ؛ لتحقيق التح�سني امل�ستمريجب على املن�ش�أة �أن تخطط لو�ضع �إجراءات وذلك للت�صدي
للمخاطر والثغرات  ،مع �ضرورة االخذ باالعتبار احتمالية تغري هذه
املخاطر والثغرات مع مرور الزمن وذلك عن طريق دمج وتنفيذ
الإجراءات يف عمليات نظام �إدارة الأ�صول وتقييم مدى فعالية هذه
االجراءات.
توجد طريقة �سهلة لفهم الن�صو�ص واجلمل يف املعيارISO 55001

ميكن ا�ستخدام هذه الو�سيلة ال�ستبعاد املعاين الواردة يف بنود املعيار
 ISO 55001وهذه الو�سيلة هي عبارة عن ا�ستخدام خرائط التدفق
املنطقية لفهم املق�صود يف بنود املعيار  .ISO 55001عند قراءة �أي بند
يف املعيار  ISO55001حدد الن�صو�ص التي حتتوي على التايل :

35

كهرباء العرب

املقاالت

 )1متطلبات املعاجلة (مبعنى القيام ب�شيء ما) ،
 )2مدخالت العمليات «�( »Inputsأي احل�صول على املعلومات �أو التاريخ �أو البيانات)،
 )3خمرجات العمليات «( »Outputsتنفيذ عمل ؛ �أو �إن�شاء �شيء ما ؛ �أو توفري معلومات �أو بيانات).
ال�شكل �أدناه هو مثال خلريطة تدفقية منطقية ت�ستخدم لفهم بنود  .ISO 55001نالحظ تق�سيم/تفكيك منطقي للبند ( )6الفقرة (.)6.1
يتم و�ضع كل متطلبات معاجلة فردية م�شار �إليها يف الفقرة ( )6.1ونقاطها الفرعية ،على ورقات �صفراء مكتوبة باللون االحمر .يتم ترتيب هذه
الت�سل�سل لإن�شاء عملية منطقية .كل ورقة �صفراء تعترب خطوة عملية لإكمال التوافق مع متطلبات املعيار  .ISO 55001يتم و�ضع املدخالت
املذكورة يف الفقرة فوق خطوات العملية وتظهر هذه على االوراق ال�صفراء املكتوب عليها باللون االزرق واملعلمة بكلمة « »Inputو�سهم ي�شري الى
الداخل .تكون املخرجات من اخلطوات العملية يف �أوراق �صفراء على اجلانب ال�سفلي مكتوبة باللون اال�سود واملعلمة بكلمة « «Outputو�سهم
ي�شري �إلى اخلارج.

ال�شكل  :1فك تفا�صيل البند ISO55001 6.1
من خالل خريطة تدفقية منطقية

الكتابة احلمراء على كل ورقة �صفراء يف العملية الأ�سا�سية هي تعترب الكلمات امل�ستخدمة يف الفقرة  .6.1كل �إدخال �إما يتم ذكره يف البند،
�أو يتم ت�ضمينه يف ال�ضرورات املنطقية للعملية الأ�سا�سية .كل خمرج �إما يتم ذكره يف البند � ،أو يتم ت�ضمينه يف ال�ضرورات املنطقية للعملية
الأ�سا�سية .ا�ستغرق و�ضع هذا املخطط االن�سيابي للمادة  ISO 55001و الفقرة  ، 6.1ما يقرب ال�ساعة.
عندما تقوم املن�ش�أة بتطوير نظام �إدارة �أ�صول ( )Asset Management Systemاخلا�صة بها ،ف�إنها حتتاج �إلى معاجلة جميع التعليقات
املكتوبة على االوراق ال�صفراء وذلك من خالل حتقيق ما هو مكتوب على االوراق ال�صفراء ليتحقق االمتثال والتوافق مع  .ISO 55001مبجرد
�أن يكون للمن�شاة فهم وا�ضح ملا يجب القيام به لالمتثال ملتطلبات �إدارة الأ�صول  ، ISO 55001ت�صبح �إر�شادات �إدارة الأ�صول وف ًقا ملعيار ISO
 55002وثيقة �أكرث فائدة.
تطبيق ا�سلوب اخلرائط التدفقية املنطقية على متطلبات  ISO 55001يعترب �أ�سلوب منا�سب وفعال .فرمبا ت�سقط �سهوا و عن غري ق�صد
مدخ ًالت �أو خمرجات �أو حتى خطوة عملية ا�سا�سية  ،ولكن نظ ًرا لأن ت�سل�سل العمليات املن�سوخة يجب �أن تكون ذات ت�سل�سل وترابط منطقي و
يجب �أن حتاكي منطق ًيا كل ما هو مكتوب يف اجلمل املذكورة يف ن�ص املعيار  ISO 55001و قابلة للتطبيق  ،حينها �سيكون �سهال اكت�شاف �إذا
ما كان هناك فجوة يف املنطق� .إن حتويل الكلمات �إلى �صورة والتحقق من املنطق هو حل مثايل.
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بحث م�ستل من ر�سالة املاج�ستري

استخدام تقنية  petroleum phytoremediationملعاجلة
التلوث البيئي يف حمطات الطاقة الكهربائيةبواسطة
نبات السعد املتوفر بريًا ومائيًاCyperus rotundus L
ومستعمرات البكرتيا والفطريات
م .علي عبد اخلالق احمد
ق�سم الوقود واملعاجلة  /ال�شركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة اجلنوبية_ العراق

اخلال�صة Summary

 %62.4و  %66.9و %65.91على التتابع كما بينت النتائج ت�أثري

ن �ف��ذت ال ��درا�� �س ��ة احل��ال �ي��ة يف ح �ق��ل ال �ن �ب��ات��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��اب��ع
لكلية ال��زراع��ة  /جامعة الب�صرة يف منطقة ك��رم��ة علي للمو�سم
– 2017

 2018ملعرفة كفاءة املعاجلة

Phytoremediation

rotundus L

 .Cyperusواحياء

با�ستخدام نبات ال�سعد

الرتبة من البكرتيا والفطريات يف معاجلة التلوث البيئي وازالة
الهيدروكاربونات الكلية من الرتبة امللوثة بالنفط اخلام .اختريت
عينتا الرتبة ملوقعني احدهما تربة رملية طينية غرينية ملوثة
بالنفط اخلام املت�سرب من انابيب نقل النفط حلقول الرميلة
ال�شمالية قرب حمطة كهرباء الرميلة الغازية واالخرى تربة
رملية مزيجة ( غري ملوثة ) من منطقة الربج�سية يف جنوب غرب
الب�صرة ,ومت خلط عينتي الرتبة ب�صورة متجان�سة على ا�سا�س
الطريقة الوزنية ( وزن  :وزن ) وحددت �سبع معامالت هي (  Aو  Bو

 Cو  Dو  Eو  Fو  ) Gبن�سبة خلط تربة ملوثة بالنفط مع تربة غري
ملوثة البالغة  1:6و  1:4و  1:2و 1:1و 2:1و  4:1و 6:1وا�ستخدمت
يف الري مياه م�صفاة  ,.R.Oومتت املحافظة على رطوبة الرتبة يف
اال�ص�ص بحدود  % 50من ال�سعة احلقلية .وا�شارت النتائج الى ان
الن�سب املئوية لرتكيز النفط املزال من الرتبة ازدادت كلما قل تركيز
النفط اذ كانت ن�سب املعاجلة بعد  150يوما للمعامالت  Aو  Bو C

و  Dو  Eو  Fو  Gهي  %22.85و  %32.15و  %48.4و  %50.3و

تلوث الرتبة بالنفط اخلام ب�صورة معنوية على م�ؤ�شرات النمو
اخل�ضري وازداد الت�أثري بزيادة تركيز النفط اخلام يف حني ازدادت
اعداد االحياء املجهرية من البكرتيا والفطريات يف الرتبة بزيادة
تركيز النفط اخلام  .ومن خالل النتائج النهائية للدرا�سة تبني
انه ميكن ا�ستخدام هذه النباتات واحياء الرتبة املتعاي�شة معه لعدة
موا�سم للتخل�ص من امللوثات ب�صورة كلية.
الكلمات املفتاحية Cyperus rotundus L. , :
 ,Phytoremediationالنفط اخلام
 -1املقدمة Introduction
ي�شري مفهوم البيئة الى جمموعة املكونات الطبيعية املتمثلة باملاء والهواء
واالر�ض وعالقتها بالكائنات احلية االخرى والتي من �شانها ان تزود
الكائنات الب�شرية باخلدمات اال�سا�سية وال�ضرورية ف�ضال عن انها تقوم
بامت�صا�ص النفايات من جراء االن�شطة االنتاجية ,وتعد عملية انتاج
الطاقة واحدة من اهم العوامل اال�سا�سية للنه�ضة ال�صناعية امل�ستمرة
والتطور العلمي الكبري الذي ت�سعى خمتلف بلدان العامل للو�صول اليه
اما من وجهة نظر بيئية تعد الزيادة يف ا�ستهالك الطاقة دليال وا�ضحا
على التلوث ب�شكل ع��ام ,وه��ذا الت�أثري ال يقت�صر على البيئة فقط
وامنا يكون على �شكل كلف وخ�سائر اقت�صادية وت�أثريات على ال�صحة
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(الكبي�سي  . (2000,ادى التطور الهائل الذي �شهده العامل والثورة ال�صناعية الى احلاق اال�ضرار يف مكونات املحيط نتيجة تعر�ضها للكثري من
امللوثات ومن بينها الهايدروكاربونات النفطية ( ,)Adam and Duncan,2002 ; Oh et al. 2014ويعد التلوث بالنفط اخلام من اهم انواع
التلوث ,اذ ان امل�شتقات النفطية املختلفة الوا�صلة الى الرتبة ت�سبب خطرا فعا ًال الحتوائها على مواد كيميائية �سامة ( ,)Sun et al. 2011وبني
( .Al-Anbari et al )2013وجود عالقة وثيقة بني التلوث البيئي وحمطات توليد الطاقة الكهربائية التقليدية التي ت�ستعمل النفط اخلام او
احد م�شتقاته ,كما يتم التلوث عند ا�ستخراج ومعاجلة وحتويل الوقود الى ال�شكل املطلوب وكذلك ت�سربات الوقود والدهون امل�ستخدمة لتزييت
املحركات وامل�ضخات .وبهذا نحتاج الى تطبيق طرائق وعمليات ا�سرتاتيجية الهدف منها ازالة تلك امللوثات واحلد من انت�شارها وتقليل ت�أثريها,
وتتوافر عدة طرائق االزالة او معاجلة امللوثات النفطية مثل الطرائق الفيزيائية (احلجز  Boomingوالق�شط  Skimmingوال�شفط باملاء
 )Water flushingوالكيميائية مثل ا�ستخدام امل�شتتات  dishpering agentوامل�ستحلبات  ) emulsifiersومن بني هذه الطرق حتظى
املعاجلة االحيائية  Phytoremediationباهتمام امل�ؤ�س�سات العلمية والفنية بو�صفها طريقة �صديقة للبيئة وهي جزء من هذا النظام
وغري مكلفة اقت�صاديا ف�ضال على كونها تزيل امللوثات دون ان تخلف بقايا منها وتفككها الى نواجتها النهائية الطبيعية (Thapa and Ghimire,

 .,)2012ميكن تعريف  Phytoremediationعلى انها جمموعة من التقنيات التي ت�ستخدم لتنظيف الرتبة واملاء ال�سطحي واملاء االر�ضي
من خالل ا�ستخدام النبات واالحياء املجهرية التي تعمل على اعادة توازن املركبات ال�سامة وتق�سم الى خم�سة تقنيات

Phytoextraction,

)Phytostabilization , Rhizofiltration , (Phytovolatilization , Phytodegradation Cai et al. 2010

وتهدف الدرا�سة

احلالية الى ايجاد �سبل ب�سيطة ورخي�صة و�صديقة للبيئة ملعاجلة امللوثات النفطية.
 -2مواد العمل وطرائقه Materials and Methods
تفذت جتربة اال�ص�ص يف حقل النباتات الطبية التابع لكلية الزراعة  /جامعة الب�صرة يف منطقة كرمة علي للمو�سم  2017 – 2018وا�ستمرت
التجربة  232يوم ًا وا�ستخدم نبات ال�سعد  .Cyperus rotundu Lالذي يعود الى العائلة ال�سعدية  Cyperaceaeو�صممت التجربة بالت�صميم
الع�شوائي الكامل  ,CRDوقورنت املتو�سطات باختيار اقل فرق معنوي  )L.S.D( Least Significant Differences Testعند م�ستوى
احتمال ( 0.05الراوي وخلف اهلل )1980,وا�ستعمل برنامج  GenStatيف التحليل االح�صائي .
 1-2تهيئة عينات الرتبة
اختريت عينتا تربة من موقعني احدهما ملوث بالنفط اخلام املت�سرب من انابيب نقل النفط ملنطقة حقول الرميلة ال�شمالية قرب حمطة
كهرباء الرميلة الغازية يف حمافظة الب�صرة  ,واالخرى تربة غري ملوثة جلبت من منطقة الربج�سية يف جنوب غرب الب�صرة .جمعت عينات
الرتبة لكل موقع من الطبقة ال�سطحية للرتبة من عمق (� 30 - 0سم ) وجففت هوائي ًا و�أزيل منها احل�صى وال�شوائب ثم طحنت مبطرقة خ�شبية
ونخلت بوا�سطة منخل �سعة فتحاته  2ملم ,وفح�صت عينات الرتبة يف املخترب املركزي التابع لكلية الزراعة  /جامعة الب�صرة وحددت بع�ض
اخل�صائ�ص الكيميائية والفيزيائية للعينات وخل�صت يف اجلدول (  .) 1ومت خلط عينتي الرتبة ب�صورة متجان�سة على ا�سا�س الطريقة الوزنية
(وزن  :وزن ) وحددت �سبع معامالت هي (  Aو  Bو  Cو  Dو  Eو  Fو  ) Gبن�سبة خلط تربة ملوثة بالنفط مع تربة غري ملوثة  1:6و  4:1و 1:2
و 1:1و 2:1و  4:1و 1:6على التوايل.
جدول ( )1بع�ض اخل�صائ�ص الكيميائية والفيزيائية لرتبتي الدرا�سة
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الربج�سية (ذاري)

ال�صفه

8.1

درجة احلمو�ضة ))pH

الرميلة ال�شمالية
( ملوثة بالنفط )
7.8

6.8

5.9

النرتوجني الكلي %N

1.02

1.14

الكاربون الع�ضوي %

0.345

1.92

الف�سفور اجلاهز ppm

1.09

1.3

مف�صوالت الرتبة
-1
رمل  Sandغم .كغم

600

500

-1

220

220

-1

180

280

رملية مزيجة

رملية طينية غرينية

التو�صيلية الكهربائية ( )E.Ceدي�سي �سيمنزم

غرين Silt

غم .كغم

طني Clay

غم .كغم

-1

ن�سجة الرتبة Soil texture
 2-2طريقة الزراعة

متت زراعة نبات ال�سعد مبا�شرة يف ا�ص�ص بارتفاع � 11سم وقطر � 11سم بواقع ثالث درنات لال�صي�ص الواحد بتاريخ 9/ 1/2017

,

ونقلت ال�شتالت بتاريخ  20 /11/2017الى ا�ص�ص بقطر � 25سم وعمق � 25سم حتوي على الرتبة امللوثة بالنفط مبعامالتها املختلفة وا�ستخدمت
يف الري مياه م�صفاة  ) R.O (Reverse Osmosisلتقليل االجهاد على النباتات امل�ستخدمة ,ومتت املحافظة على رطوبة الرتبة يف اال�ص�ص
بحدود  % 50من ال�سعة احلقلية وعو�ض الفقد يف الرطوبة ب�إ�ضافة املاء على ا�سا�س الوزن املفقود من اال�ص�ص ومت ت�سميد ال�شتالت ب�سماد
 )20-20-20( N-P-Kبطريقة الر�ش على االوراق برتكيز 2.5مل.لرت 1-و�سماد اليوريا وذلك ب�إذابته يف مياه الري برتكيز  1غم/لرت وكان
الت�سميد كل  15يوم بالتناوب مع ال�سماد الورقي وا�ستخدم الغطاء البال�ستيكي لتغطية النباتات ب�صورة جزئية لهيكل بيت بال�ستيكي وذلك
للمحافظة على تراكيز الرتبة امللوثة بالنفط من الغ�سل ب�سبب االمطار للمو�سم ال�شتوي .
 2- 3القيا�سات التجريبية
اخذت القيا�سات التجريبية للهايدروكاربونات الكلية يف الرتبة امللوثة بالنفط يف مرحلتني املرحلة االولى يف الوقت ( )0من بداية املعاجلة
النباتية بتاريخ  .20/11/2017املرحلة الثانية بعد ( )150يوم من بداية املعاجلة النباتية بتاريخ  . 20/4/2018لتقدير الهيدروكاربونات الكلية
املتبقية يف الرتبة امللوثة بالنفط ,مت ا�ستخدام الطريقة املتبعة من قبل . )2011(.Dai et alح�سبت كمية الهايدروكاربونات الكلية بالطريقة
الوزنية للم�ستخل�ص  TPHملغم .كغم 1-ح�سب املعادلة االتية:
)Total petroleum hydrocarbons (TPH

TPH(mg.kg-1) = W×1000/M

 = Wوزن م�ستخل�ص الكلوروفورم (ملغم )
 =Mوزن عينات الرتبة ) غم)

ام��ا القيا�سات االخ���رى مثل ع��دد م�ستعمرات البكرتيا والفطريات

(dry soil

)CFU.gm-1 ofم�ؤ�شرات النمو اخل�ضري وكمية

الكلوروفيل الكلية فقد اخ��ذت يف نهاية التجربة فقط اذ قي�ست م�ؤ�شرات النمو اخل�ضري وذل��ك بقيا�س ارتفاع النبات (�سم) با�ستعمال
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�شريط معدين وال��وزن الرطب للنبات (غم ) وال��وزن اجل��اف للنبات (غم ) كما قي�س الكلوروفيل الكلي ملغم100 .غم 1-ح�سب طريقة
),Zaehringer et al. (1974وقي�ست بجهاز املطياف ال�ضوئي  Spectrophotometerعلى طولني موجيني هما)645
= 20.2 × D645 + 8.02 × D665

و  ( 665نانوميرت

).Total chlorophyll(mg/l

 -3النتائج Results
 3-1تركيز الهيدروكاربونات الكلية للرتبة امللوثة بالنفط قبل الزراعة
يبني اجلدول ( )2تراكيز الهيدروكاربونات الكلية  TPHملعامالت الرتبة امللوثة بالنفط ,قبل الزراعة (املرحلة االولى من القيا�س) وكانت
الرتاكيز يف املعامالت (  Aو  Bو  Cو  Dو  Eو  Fو  ) Gهي (, 8480 , 15020 , 21740 , 26420 , 35500 , 38500
 6320ملغم .كغم -1على التوايل) اذ ان املعاملة  Aحققت اعلى تركيز تربة ملوثة بالنفط قبل الزراعة ,يف حني ان املعاملة  Gحققت اقل
تركيز تلوث تربة بالنفط اخلام .
جدول (  ) 2يو�ضح تراكيز الهيدروكاربونات الكلية قبل الزراعة ون�سب النفط )املزال( املعاجلة
الن�سب امل�ؤية لرتكيز النفط املزال (املعالج) بعد 150
يوم من بداية املعاجلة

تركيز الهيدروكاربونات
الكلية قبل الزراعة
 TPHملغم .كغم 1-

Cyperus rotundus

بدون نبات

A

38500

22.85

2.9

8.25

B

35500

32.15

3.56

7.09

C

26420

48.4

5.7

14.92

D

21740

50.3

7.8

19.04

E

15020

62.4

9.2

21.34

F

8480

66.9

12.8

14.20

G

6320

65.91

14.41

8.24

املعامالت

ال�سعد

Control

L.S.D 5%

 2-3نتائج الن�سب املئوية لرتكيز النفط املعالج ( املزال ) من الرتبة
يت�ضح من اجلدول ( )2الن�سب املئوية لرتكيز النفط املعالج (املزال) يف املعاملة  Aبرتكيز تلوث  38500ملغم.كغم  ,1-وبينت نتائج املرحلة
الثانية للقيا�س وجود فروق معنوية للن�سبة املئوية لرتكيز النفط املعالج يف الرتبة لنباتات ال�سعد (  ) % 22.85مقارنة بن�سب معاملة ال�سيطرة
البالغة .%2.9اما الن�سب املئوية لرتكيز النفط املعالج (املزال) يف املعاملة  Bبرتكيزتلوث  35500ملغم.كغم  , 1-اذ بينت نتائج املرحلة الثانية
للقيا�س ان الن�سبة املئوية لرتكيز النفط املزال من الرتبة بعد املعاجلة بنباتات ال�سعد ( )% 32.15متفوقه بذلك على معاملة ال�سيطرة البالغة
 .%3.56كما ان الن�سب املئوية لرتكيز النفط املعالج (املزال) يف املعاملة  Cبرتكيز تلوث  26420ملغ.كغم  ,1-اذ بينت النتائج ان هناك فروق ًا
معنوية للن�سب املئوية لرتكيز النفط املزال بنباتات ال�سعد(  )% 48.4باملقارنة مع معاملة ال�سيطرة (  ,)% 5.7كما تبني من النتائج ان الن�سب
املئوية لرتكيز النفط املعالج (املزال) يف املعاملة D

برتكيزتلوث  21740ملغم.كغم  , 1-وجود فروق معنوية لرتكيز النفط املزال بعد املعاجلة

من قبل نبات ال�سعد ( )% 50.3باملقارنة مع معاملة ال�سيطرة البالغة ,% 7.8اما الن�سب املئوية لرتكيز النفط املزال بعد املعاجلة يف املعاملة
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 Eبرتكيزتلوث  15020ملغم.كغم  1-فقد بينت النتائج ان املعاجلة بنباتات ال�سعد ( )% 62.4تفوقت ب�صورة معنوية على معاملة ال�سيطرة
( .)%9.2يف حني اظهرت النتائج ان الن�سب املئوية لرتكيز النفط املزال بعد املعاجلة يف املعاملة  Fبرتكيزتلوث  8480ملغم.كغم  1-ان هناك
فروق معنوية للن�سب املئوية لرتكيز النفط املزال بعد املعاجلة لنبات ال�سعد(  )% 66.9باملقارنة مع معامالت ال�سيطرة  .%12.8وبينت نتائج
املرحلة الثانية للقيا�س يف املعاملة  Gبرتكيزتلوث  6320ملغم.كغم  1-وجود تفوق معنوي لنبات ال�سعد اذ بلغت الن�سبة املئوية لرتكيز النفط
املزال من الرتبة بعد املعاجلة  % 65.91مقارنة مع معاملة ال�سيطرة ( .)%14.41واظهرت النتائج يف نهاية الفرتة التجريبية اختالف الن�سبة
املئوية لرتكيز النفط املزال باختالف املعامالت التجريبية اذ ت�صدرت املعاملة  Gبرتكيزتلوث  6320ملغ.كغم  1-اعلى ن�سبة معاجلة اما املعاملة
 Aبرتكيز تلوث  38500ملغم.كغم  1-فحققت نباتات ال�سعد عندها اقل ن�سبة معاجلة .
كما ت�ضمنت النتائج كما يف اجلدول (  ) 3تاثري تراكيز املختلفة للنفط على ال�صفات اخل�ضرية لنبات ال�سعد اذ ان تلوث الرتبة مب�ستويات خمتلفة
من النفط ادت الى انخفا�ض معنوي يف معدل ارتفاع نبات ال�سعد جلميع املعامالت وبدرجة معنوية مع زيادة م�ستوى التلوث ,اذ بلغ اعلى معدل ارتفاع
النبات يف معالة ال�سيطرة � 56سم .فيما حققت املعاملة  Aادنى معدل يف ارتفاع نبات ال�سعد بلغ � 36.57سم وبن�سبة انخفا�ض

%35

باملقارنة مع

معاملة ال�سيطرة .كما ان تلوث الرتبة مب�ستويات خمتلفة من النفط ادى الى انخفا�ض معنوي يف معدل الوزن الرطب لنبات ال�سعد جلميع املعامالت
بزيادة م�ستوى التلوث ,وبلغ اعلى معدل يف الوزن الرطب عند معاملة ال�سيطرة وحققت املعاملة  Aاعلى ن�سبة انخفا�ض يف الوزن الرطب لنبات ال�سعد
بلغت  .% 72كما ت�شرينتائج اجلدول نف�سه الى ان تلوث الرتبة مب�ستويات خمتلفة من النفط ادت الى انخفا�ض يف معدل الوزن اجلاف لنبات ال�سعد
وب�صورة معنوية م�ضطردة بزيادة م�ستوى التلوث اذ بلغ اعلى معدل وزن جاف للنبات عند معاملة ال�سيطرة وحققت املعاملة  Aاعلى ن�سبة انخفا�ض
يف وزن النبات الرطب باملقارنة مع معاملة ال�سيطرة بلغت  .%72يف حني ان تلوث الرتبة مب�ستويات خمتلفة من النفط  ,ادت الى انخفا�ض معنوي
بكمية الكلوروفيل الكلي لنبات ال�سعد بزيادة م�ستوى التلوث يف نهاية املعاجلة التي ا�ستمرت  150يوم ًا واعطت معاملة ال�سيطرة اعلى كمية كلوروفيل
كما ان املعامالت  Aو Bحققت انخفا�ضا معنوي ًا يف كمية الكلوروفيل الكلي باملقارنة مع معاملة ال�سيطرة يف حني ان بقية املعامالت مل ت�سجل انخفا�ضا
معنويا مع ال�سيطرة .كما حققت املعاملة  Aاعلى ن�سبة انخفا�ض يف كمية الكلوروفيل الكلي لنبات ال�سعد باملقارنة مع معاملة ال�سيطرة بلغت.%21
جدول ( )3يو�ضح تاثري تلوث الرتبة بالنفط على م�ؤ�شرات النمو اخل�ضري لنبات ال�سعد
املعامالت
A
B
C
D
E
F
G
Control
L.S.D 5%

اطوال النبات
( �سم )
36.67
37
38
38.33
39.67
41.33
44
56
5.57

الوزن الرطب
للنبات ( غم )
314
369
539
550
555
659
729
1121
156.5

الوزن اجلاف
للنبات ( غم )
109.2
128
187.2
191
192.7
228.8
253
389.1
54.36

الكلوروفيل الكلي
1ملغم100.غم
6.63
7.26
7.7
7.72
7.96
8.11
8.31
8.35
0.98
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لوحة ( )1مقارنة لنمو نبات ال�سعد يف املعامالت املختلفة (ملوثة :غريملوثة)

يت�ضح من ال�شكل ( ) 1ان اعداد احياء الرتبة يف املحيط اجلذري ( )Rhizosphereلنبات ال�سعد قد ازدادت معنويا بزيادة م�ستوى التلوث
يف جميع املعامالت با�ستثناء املعاملة  Gباملقارنة مع معاملة ال�سيطرة وان اعلى اعداد بكرتيا كانت عند املعاملة  Aباملقارنة مع معاملة ال�سيطرة
بن�سبة زيادة مقدارها . %61كما حققت جميع املعامالت زيادة معنوية يف اعداد الفطريات با�ستثناء املعاملة  Gباملقارنة مع معاملة ال�سيطرة
واعلى اعداد فطريات كانت عند اعلى م�ستوى تلوث يف املعاملة  Aباملقارنة مع معاملة ال�سيطرة بن�سبة زيادة مقدارها (.)%284

�شكل ( )1تاثري تلوث الرتبة بالنفط يف اعداد احياء الرتبة(البكرتيا والفطريات) لنبات ال�سعد CFU.gm- 1 of dry soil

 -4املناق�شة Discussion
يت�ضح من خالل النتائج ان كفاءة املعاجلة النباتية لتلوث الرتبة بالنفط اخلام ارتفعت عند معامالت معينة وقد يعزى ال�سبب الى زيادة كفاءة
النبات يف حدود تلك الرتاكيز ,فعند املعاملة  Gبرتكيزتلوث  6320ملغم.كغم  1-حقق النبات اعلى ن�سبة معاجلة بلغت  % 65.91يف حني ان املعاجلة
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النباتية عند املعاملة  Aبرتكيز تلوث  38500ملغم.كغم  1-حققت اقل ن�سبة معاجلة بلغت  % 22.85ويالحظ من خالل النتائج النهائية ان الن�سبة
املئوية لرتكيز النفط املزال جلميع معامالت التجربة تزداد كلما قل تركيز التلوث وذلك ب�سبب التاثري ال�سلبي للرتاكيز العالية واملثبط لنمو النباتات
وبالنتيجة تاثريه على قابلية االنواع النباتية على املعاجلة فعند املعامالت االقل تركيز ًا منت النباتات ب�شكل جيد ن�سبيا مما انعك�س على ن�سبة املعاجلة
ايجابا وعند ارتفاع ن�سب التلوث برتاكيز عالية كان التاثري مثبط ًا لنمو النباتات وبالنتيجة انخفا�ض ن�سب املعاجلة وهذا يتفق مع ما تو�صلت اليه
�شفيق ( )2010حيث ذكرت ان امل�ستويات املرتفعة للتلوث النفطي قللت من مقدرة النبات على املعاجلة وبذلك قلت الن�سبة املئوية للمعاجلة يف حني
ازدادت كمية النفط املتبقي غري املعالج يف الرتبة كما بينت ان النفط اال�سود يعمل على تغليف دقائق الرتبة ويقلل من امت�صا�ص املاء وان امل�ستويات
العالية من النفط �سببت تاثريات �سلبية ومن ثم ح�صول نق�ص يف العنا�صر الغذائية اجلاهزة للنبات ,كما ان امل�ستويات العالية من التلوث �ستحوي
بال�ضرورة على كمية اكرب من املركبات املقاومة للتحلل مما ينعك�س �سلبا على ن�سبة النفط املعالج .وهذه النتائج تتفق مع ما تو�صل اليه Diab and

) Sandouka(2010يف درا�سة ملعاجلة الرتب امل�صرية امللوثة بامل�شتقات النفطية با�ستخدام ال�سعد  Cyperus conglomeratusحيث خف�ض
الهيدروكاربونات الكلية من  2329ملغم .كلغم 1-الى  576.3ملغم .كلغم 1-اي مبعدل معاجلة كلية و�صل الى  .% 75.2وهذا موافق اي�ض ًا ملا تو�صل
اليه ) Efe and Okpali(2012يف درا�سة على نباتي ال�سعد  Cyperus rotundusوالنبات النجيلي  compressus Axonopusيف نيجرييا
ملعاجلة الرتبة امللوثة بالنفط برتكيز 3843ملغم.كغم 1-والحظ الباحث يف نهاية التجربة بعد ثالثة ا�شهر تفوق نبات ال�سعد  C. rotundusبن�سبة
معاجلة و�صلت الى  . %59وات�ضح من خالل النتائج ان نباتات ال�سعد منت ب�شكل جيد واظهرت حتم ًال للملوثات وظهرت براعم جذرية حتى مع ارتفاع
ن�سبة التلوث ب�سبب امتالكها لنظام جذري ليفي ي�ساعدها على زيادة امت�صا�ص العنا�صر املغذية وت�شجيع منو احياء الرتبة ,وهذا يتفق مع ما تو�صل
اليه ) Merkl et al. (2005با�ستخدامهم ثالثة نباتات بقولية واخرى جنيلية ملعاجلة الرتبة امللوثة بالنفط يف فنزويال برتكيز  %5اذ ا�ستخدموا
ا�ص�ص ًا حتتوي  1كغم تربة واخذوا القيا�سات التجريبية على مرحلتني بعد 180 , 90يوم ًا ,ويت�ضح من اجلدول (  ) 3ان معدل االنخفا�ض يف ارتفاع
نباتات ال�سعد امل�ستخدمة يف التجربة يزداد بزيادة م�ستوى تلوث الرتبة بالنفط ,اذ حققت املعاملة  Aبرتكيز نفط خام 38500ملغم .كغم 1-اعلى
معدل انخفا�ض يف اطوال النباتات يف حني حققت املعاملة  Gبرتكيز نفط خام  6320ملغم.كغم  1-اقل معدل انخفا�ض يف ارتفاع جميع النباتات,
ويعزى �سبب هذا التباين يف معدل ارتفاع النباتات الى انخفا�ض جاهزية العنا�صر الغذائية واملاء مع زيادة م�ستوى التلوث االمر الذي انعك�س �سلبا
على معدالت اطوال النبات ,ان ارتفاعات النباتات تاثرت �سلبا بتلوث الرتبة بالنفط حيث حققت انخفا�ض ًا معنويا اكرب عند املعامالت ذات امل�ستويات
العالية من النفط وب�صورة اقل يف معامالت التلوث الواطئة وان هذا االنخفا�ض كان م�صحوبا بتيب�س القمم النامية واالجزاء العليا من ال�سيقان ,كما
ابدت النباتات مقاومة وا�ضحة ل�سمية النفط ,وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صل اليه الراوي ()2005

الذي او�ضح ان ارتفاع نبات الذرة ال�صفراء

 .Zea mays Lبعد احل�صاد نتيجة ا�ضافة النفط اال�سود الى الرتبة باملقارنة مع ال�سيطرة بلغ  75و � 54سم للم�ستويني  0و  % 20تلوث على التوايل
واعزى ذلك الى التاثري ال�سمي للنفط على اطوال النباتات من خالل تاثريه على جاهزية بع�ض العنا�صر املغذية للنبات يف الرتبة .,كما ويتفق مع
( Veselov ) 2003الذي بني ان �سبب انخفا�ض اطوال النباتات يعود الى املركبات ال�سامة التي تتواجد يف الهيدروكاربونات النفطية والتي ت�ؤثرعلى
انتاج اندول حام�ض اخلليك الذي يلعب دور ًا يف �أنق�سام اخلاليا يف اجلذور وال�سيقان وا�ستطالتها  ،ويكون ذلك من خالل احتواء النفط على بع�ض
العنا�صر الثقيلة ال�سامة ,كما يت�ضح من النتائج ان تلوث الرتبة بالنفط ادى الى انخفا�ض معنوي يف الوزنني الرطب واجلاف للنبات وذلك بزيادة
م�ستوياته اذ بلغ اعلى معدل لوزن النبات عند معاملة ال�سيطرة يف حني بلغ اقل معدل يف الوزن عند اعلى تركيز تلوث نفطي يف املعاملة  Aبرتكيز نفط
خام 38500ملغم.كغم  1-ويعزى انخفا�ض معدالت الوزنني الرطب اجلاف بزيادة تركيز النفط يف الرتبة الى الطبيعة الكيمائية للنفط كونه خليطا
معقد ًا من املركبات الهيدروكاربونية مع ن�سب خمتلفة من الكربيت( ,) Defra,2009وكان االنخفا�ض كبري ًا باملقارنة مع معاملة ال�سيطرة ب�سبب
تثبيط النمو من قبل املركبات الهيدروكاربونية ال�سامة للنفط ,فعندما ميت�ص النبات امللوثات تذوب االخرية عند و�صولها الى االوراق يف املاء املوجود
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يف خاليا الن�سيج املتو�سط ( امليزوفيل ) ويزداد التاثري مع الزيادة امل�ستمرة يف امت�صا�ص النبات لها حمدثة بذلك تلف ًا يف ان�سجة الورقة وحتديد ًا
الطرفية منها مكونة ظاهرة التربق�ش  Necrosisوال�شيخوخة املبكرة  early senescenceمما ي�ؤثر على الفعاليات احليوية للنبات وانخفا�ض
وزنه ,كما يعد الغ�شاء البالزمي اول هدف لهذه املركبات من خالل تغريات يف تركيب دهون الغ�شاء ,ويزداد التاثريبزيادة التلوث وطول فرتة التعر�ض
ويعزى ذلك الى انخفا�ض جاهزية العنا�صر الغذائية واملاء يف الرتبة كما ميكن تف�سري ذلك بح�صول نق�ص يف بع�ض العنا�صر الغذائية ب�سبب دور
النفط يف اعاقة و�صولها الى النبات او ب�سبب امت�صا�ص بع�ض املواد الطيارة الداخلة يف الرتكيب الكيميائي للنفط من قبل اجلذور ,وهذا يتفق مع ما
تو�صل اليه ) Shirdam et al. (2009وعند ا�ستخدام النباتات ملعاجلة الرتبة امللوثة بالهيدروكاربونات النفطية فان بع�ض املكونات ال�سامة للنفط
عند ام�صا�ص النبات لها وو�صولها الى االوراق ت�ؤدي الى تلف خاليا الن�سيج املتو�سط فيها وكذلك ت�سبب ت�شوه ًا يف البال�ستيدات اخل�ضر وحتطم
�صفائح الكرانا( ,)Oncel et al. 2000وان التعر�ض امل�ستمر للملوثات ي�ؤدي الى انتفاخ البال�ستيدات اخل�ضر ب�سبب ت�ضخم �صفائح الكرانا ومن
ثم يبد تاكل الغ�شاء املحيط بالبال�ستيدة واخريا تلفها بذلك يقل حمتوى االوراق من الكلوروفيل ,وهذا يتفق اي�ض ًا مع ما تو�صل اليه (Ilin )2000
 .et alواجلنابي( )2000الذين بينا ان املخلفات النفطية ت�ؤدي الى خف�ض الكلوروفيل الكلي لنبات احلنطة اذ وجد ان تلوث الرتبة بالنفط ي�ؤدي الى
ا�ضعاف عملية الرتكيب ال�ضوئي وخف�ض م�ستوى الكلوروفيل مع زيادة تركيز النفط يف الرتبة وعزا انخفا�ض الكلوروفيل الى وجود العنا�صر الثقيلة
للمخلفات النفطية يف الرتبة وان مركبات النفط الطياره التي ميت�صها النبات تخرج من ثغور االوراق مثل مركب  naphthaleneالطيار والذي ي�ؤثر
�سلبا يف كمية الكلوروفيل .ان �سبب زيادة االحياء الدقيقة يف الرتبة رمبا يعزى الى دور م�ستويات الهيدروكاربونات النفطية يف توفري الكاربون م�صدرا
غذائيا لهذه االحياء وبزيادة امل�صدر تزداد اعدادها ,وهذا يتفف مع ( Ojo )2006الذي بني دور البكرتيا يف حتلل املركبات الهيدروكاربونية اذ انها
ت�ستخدمها م�صدرا للطاقة والكاربون وان اجنا�س بكتريية عديدة مت عزلها من مناطق امللوثة بالنفط اخلام وم�شتقاته وهذه االجنا�س تعد �صديقة
للبيئة ,وان زيادة كثافة الن�شاط امليكروبي يف الرتبة ترتبط بكمية الهيدروكاربون النفطي املوجود يف الرتبة وان هذه املركبات قد تقتل او متنع بع�ض
الكائنات احلية املجهرية بينما بع�ضها ت�ستعملها م�صدرا للطاقة واال�ستمرار بالنمو والتكاثر ,وكذلك يتفق مع ماتو�صل اليه

(Rivera-Cruz )2004

 .et alعلى ان البكرتيا تعمل على ا�ستهالك املواد الهيدروكاربونية كم�صدر للطاقة والكاربون وانتاج مواد غري م�ؤذية للبيئة وان االحياء الدقيقة املحللة
للنفط تزداد اعدادها يف املناطق املعر�ضة للتلوث با�ستمرار (التلوث املزمن  ) Chronic pollutionمقارنة باملناطق غري امللوثة وزيادة تراكيز
الهيدروكاربونات النفطية يف البيئة ي�شجع االحياء الدقيقة املت�أ�صلة يف املنطقة على زيادة قابلتها يف ا�ستهالك هذه املركبات .
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far from EV but much cheaper and no range limitations. Transport electrification is going to
improve the fortunes of RE.

US. As an energy exporter
The US. Is going to be a sizeable energy exporter (particularly for LNG) with wide political and
global energy implications. The Arabian Gulf is likely to become less important as a global oil and
natural gas exporter.

Energy Poverty
1.

This term is defined as people who do not have access to modern energy services.

2.

Over 2.5 billion people remain largely reliant upon, or are heavy users of traditional biomass.

3.

Over 1 billion people still remain without access to electricity, although since 2010 that number
has been falling by over 100 million per year. Those still enduring energy poverty are mainly in
India and elsewhere in South and South-East Asia; and in sub-Saharan Africa. These include
some 240 million in India, some 350 million elsewhere in Asia (For China where the figure is
reportedly under 10 million), and some 550 million in sub Saharan Africa (Nigeria 80 million;
Congo 68 million; etc.)

Energy /electricity poverty is declining slowly but surely.
1.

Main impediments for its elimination are the investments required to provide sufficient power
generation capacity and transmission, accessibility to and in remote areas, affordability,
inadequate policies and regulations, and lack of institutional support and financing for potential
off-grid suppliers.

2.

The rather different concept of fuel poverty – usually defined as where household fuel
consumption costs exceed 10 of household income- is a growing burden on families in many
European countries.

The Evolving Utility Scene- The growing influence and participation of consumers
1.

The slowly but surely evolving utility scene from command and control into consumer
participation and partnership.

2.

No more monopolies but peer-to peer partnership (p2p), Partnership between the producer and
consumer. Creating pro-consumers and reproducers as well.

Future prices of energy/oil
1.

Investments in oil and gas production amounted to $700 billion in 2014. In 2018 it I s expected
not to exceed $400 billion.

2.

Declining investments in the oil and gas sector worldwide (particularly by large oil companies)
plus the political instability in the Iran/Gulf area means a tight future for oil production which
also means that future oil prices will remain high.

46

كهرباء العرب
2.

املقاالت

The future of RE will continue to be uncertain due to the absence of economic storage on the
required scale. The intermittency of wind and solar, the need to locate wind turbines and solar
panels in optimal locations, and the desirability of transmitting the resultant energy flows to
points of final consumption will provide ongoing challenges for lowering the costs and raising
the efficacy of these forms of renewable energy. Exploitation of biomass and biofuels will
raise challenges for sustainable development more widely. Other possible avenues, such as
exploitation of hydrogen and wave power, have scarcely begun.

3.

Vested financial and political interests can be expected to continue seeking ways of manipulating
opinion and public finances.

The demise of nuclear (in OECD countries)
1.

Nuclear power (with proper regulatory measures) is very expensive > $ 10,000/KW

2.

No rational OECD investor is going to put his money into nuclear where much cheaper and safer
alternatives exist.

3.

Nuclear, assisted by state subsidies, may continue to grow in centrally planned economies.

4.

Overall nuclear share in the energy mix seems likely to continue to decline.

Decoupling of Energy/ the economy
1.

The growth of the global economy is becoming less closely aligned to similar or proportional
growth in the energy use.

2.

This is mainly due to technological advancement, the awareness and introduction of more
efficient energy apparatus, particularly in lighting (LED). The emergence of non – traditional
energy sources, particularly cheap shale gas; and an increasing share of cheap NG in the energy
mix (CCGT) , mainly at the expense of coal and nuclear.

3.

Oil demand is going to continue to be strong or weaken only slowly it is relatively abundant (at
least for the next twenty years or so), highly efficient and tradable, and easy to use and handle.
The world’s vehicle fleet, especially of private passenger vehicles, is currently overwhelmingly
dependent upon oil products. Electric vehicles, will increase substantially in number, but the
availability of electricity, the proximity of charging points, and the accessibility of vehicles with
adequate ranges without re-fueling, will continue to pose significant hurdles

Electrification of (light) transport
1.

This is likely to happen as indicated, so in a slow and orderly manner (not in a revolutionary
way).

2.

Three are now one billion ICE cars on the roads.

3.

These are not going to disappear, even in the very far future. But what about marine, air and
heavy transport vehicles?

4.

Do not write the ICE off. 2019 is likely to see the commercialization of the new energy efficient
“Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI)” cars. Less emissions, 18-20 kms./lit. Not
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The Future of World Energy
By Dr. Hisham KhatibHonorary Vice Chairman of
the World Energy Council

Influencing Factors
 ٭٭There are a few distinctive features relevant to the energy system which is going to influence its
future
 ٭٭The inertia of energy system (Political as well as economic). This is going to slow change (due to
its size, huge existing assets embedded in the system, and enormous investments required if a low
carbon world is to be achieved). Reshaping existing energy practices will take years and years.
 ٭٭The existence of large reserves of currently relatively low cost, tradable and highly efficient
naturally a reliable fossil fuels.
 ٭٭Money is becoming more expensive. Investors in highly capital energy projects are becoming
more cautious (particularly global oil companies).
 ٭٭Existing, but also growing, powerful environmental lobbies.
 ٭٭There are real concerns about global climatic change and its potential consequences, but also
uncertainties, which require carefully considered precautionary policies and actions.
 ٭٭The IEA estimates cumulative global energy supply investment over the period 2016-2040 at
$50 trillion (2015 $). Only 18% are in low carbon technologies.
 ٭٭Large numbers of people remain unable to access electricity and other modern energy services.

The Future

All this is leading us into:

The powerful growing environmental lobby
1.

This is strong (locally and globally) and it is getting stronger. It involves many well-intentioned
people, organizations, and vested interests.

2.

It is going to (slowly but surely) change the energy mix by negatively affecting the future share
of fossil fuels (Mainly coal). The speed and costs of shifting to a low carbon future remain
uncertain, but there will be those adversely affected as well as beneficiaries. Insufficient
attention is paid to costs and uncertainties –the latter including uncertainties about the scale
and direction of global climatic change.

The prolliferation of renewables, and it is gaining an unjustified share of the
power market.
1.

This is driven by the globally powerful “clean energy lobby”.
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