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ن. و في خضم األزمة مصادر الطاقة التقليدية إلنتاج الكهرباء يعيبها نضوبها وتكلفة استغاللها المرتفعة والتأثير السلبي الستخدامها على البيئة و اإلنسا
من المخاوف المتزايدة للدول و الهموم اليومية لدى المستهلكين هو احتمالية  ة التكنولوجيا ,أصبحاالقتصادية التي تعصف بالعالم و الحروب وكثافة ثور 

تغطية احتياجاتهم المتزايدة في تطبيقات الحياة المتطورة و تزويد  من أجل عدم التوفر الدائم للكهرباء . فالغاية باتت هي أيجاد مصادر جديدة للطاقة
إلنتاج الكهرباء, بل اللجوء الحتمي   من الضروري جدا عدم االعتماد علي المصادر التقليدية صار . عليه كلفة معقولة نوعا ماولكن بت ,األجهزة بالكهرباء

. وقد إلي الطاقات المتجددة تحديدا الطاقة الشمسية, حيث تعزي معظم مصادر الطاقة المستدامة المتوفرة علي سطح األرض إلي اإلشعاعات الشمسية
ألخرى حثين و صناع القرار في الدول إلى إمكانية االستفادة من حرارة أشعة الشمس, وأدركوا الخطر الكبير الذي يسببه استخدام مصادر الطاقة اتنبه البا

اقة البديلة هذه الط مما يجعل الطاقة الشمسية الخيار األفضل على اإلطالق. في تلّوث البيئة وتدميرها لصحة اإلنسان، وخاصًة النفط والغاز الطبيعي
حديثا, أعطى النصيب األوفر في  باإلنسان, اقتصادية , واستمرار تواجدها مضمون كما تستخدم تقنيات غير معقدة. ال تضر معروفة بأنها ال تلوث البيئة,

السلبي علي البيئة و صحة اإلنسان  الدراسات والمشاريع العملية  لمجال تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. ولكن يبقي التساؤل موجه إلى مدي  التأثير
الستغالل هذه الطاقة, وهذا ما يهدف البحث الحالي لتوضيحه. فالبحث هو محاولة تقييم لألبحاث والتطبيقات المستخدمة  نتيجة التقنيات والمعدات

 المتوفرة بخصوص عملية تحويل الطاقة الشمسية إلي كهرباء و انعكاساتها علي البيئة و اإلنسان. 

 الطاقة الشمسية, مصادر الطاقة, التقليدية, الكهرباء, المتجددة, األلواح الشمسية. كلمات المفتاحية :ال

 المقدمة

الوقود ” للطاقة التقليدية والتي تعتمد أساسا على  إن االستخدام المكثف
بأضرار  البترول ومشتقاته والفحم والغاز الطبيعي  تسبب  ” األحفوري 

و البيئة و جميع الكائنات الحية. هذه الطاقة خطيرة علي اإلنسان 
التقليدية بالرغم من أنها المصدر األساسي إلنتاج الكهرباء إال أنها 
عالية التكلفة و مهددة بالنضوب الحتمي. باإلضافة إلي األزمات 
االقتصادية التي يمر بها العالم والحروب خصوصا في ليبيا, أصبحت 

رباء من اهتمامات صناع القرار في الدول مشكلة عدم التوفر الدائم للكه
والباحثين المختصين و هم يومي مقلق للمستهلكين. لذا بات من 
الضروري البحث عن مصادر للطاقة والتي تحقق التنمية المستدامة وال 

وهذا ما يتحقق في  تؤثر بشكل كبير سلبا على البيئة و اإلنسان

صورة طبيعية و مستمرة و االعتماد على الطاقة الشمسية التي تتولد ب
بأسعار معقولة نوعا ما. الطاقة الشمسية تعتبر مصدرَا لكثير من 
مصادر الطاقة الطبيعية، ، حيث تعرف بأنها نوع من أنواع الطاقات 
المتجددة والبديلة و النظيفة والتي تساعد وتدعم في الحصول على 

 (1)لمعدات.الطاقة الالزمة لتشغيل الكثير من اآلالت، واألدوات، وا
من المعروف أن أكبر مصدر من مصادر الضوء والحرارة التي توجد 
لدينا على وجه األرض هي الشمس, حيث يمكن توليد الطاقة 
الكهربائية من الطاقة الحرارية الناتجة من أشعة الشمس ليتم االستفادة 

. كان االعتقاد (2)منها من خالل استخدام األلواح )الخاليا( الشمسية.
ائد أن الطاقة الشمسية أكثر مصادر الطاقة النظيفة ارتفاعا الس

باألسعار والتكاليف واألكثر تعقيدا في التطبيق أال أن السنوات الخمس 
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الماضية شهدت انخفاض ملحوظا في أسعار هذا المصدر و تطورا 
 (3)واضحا في التطبيق واالستخدام.

ن غزرتها إال أنه لم و بالرغم م الطاقة الشمسية موجودة بوفرة في ليبيا
سوي جزء صغير منها. هناك بعض المشاريع البسيطة  يتم استغالل

في أماكن متفرقة في ليبيا مازلت تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة 
الشمسية, و البعض األخر توقف عن العمل, مما يصعب أمكانية 
 معرفة انعكاساتها المحتمل وقوعها علي البيئة و اإلنسان في ليبيا.

تركز  بينما في معظم دول العالم, أغلب المشاريع العملية و األبحاث
 علي عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. 

لكن التساؤل الذي ال يمكن تفاديه هو هل عملية توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية والمتمثلة في التقنيات و المعدات المستخدمة لها 

البيئة و اإلنسان, و إلي أي مدي يكون انعكاسات سلبية جدية علي 
فالطريقة تأثيرها. هذا السؤال كان هو موضوع الدراسة الحالية. عليه, 

الممكنة والمتوفرة للباحثين إلجراء هذا البحث و الوصول لإلجابة كانت 
بواسطة تقييم التطبيقات و األبحاث السابقة من دراسات , مشاريع, 

اول االيجابيات و السلبيات للطاقة كتب و تقارير بيئية. البحث تن
الشمسية ,طرق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, عيوب ومميزات 
توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, تأثيرات عملية توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية على البيئة واإلنسان, تطبيقات علي توليد الكهرباء من 

لتي تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, وبعض المشاريع ا
الطاقة الشمسية  في ليبيا. وبعد كل ما سبق يأتي التساؤل هل بإمكاننا 
اعتبار الطاقة الشمسية إلى حد ما صديقة للبيئة خاصة بعد مقارنتها 

 مع مصادر الطاقة التقليدية. 

 -إيجابيات الطاقة الشمسية:
ستدامٌا وآمنًا للوقود تعتبر الطاقة الشمسية بديال ماالستدامة:  .1

الحفري, ففي الوقت الذي نجد فيه الشمس أصبحت مصدر من 
مصادر الطاقة التي ال يحتمل نضوبها ، فان نضوب الوقود الحفري قد 
يكون أسرع مما يتوقع البعض. وبما أن الشمس تصدر لألرض يوميا 

ألف تيرا واط ، وهذا المقدار من الطاقة يزيد  73طاقة مقدارها 
، مما يعني أن  (2)ف مرة على احتياجات األرض من الطاقةآال10

 الشمس توفر كمية كبيرة من الطاقة الفائقة عن حاجة األرض.
ساهمت الطاقة الشمسية على تقليل  :. تأثير منخفض على البيئة2

نسبة الضرر على البيئة حيث انها ال تتطلب احتراق الوقود الذي له 
لمحطات التي يتم فيها تحويل الطاقة تأثيرات سلبية على البيئة ،وا

الشمسية الى طاقة كهربائية ال تحتاج الى كميات كبيرة من الماء 
لتعمل بكفاءة عالية  تواكب التكنولوجيا المستخدمة، وكذلك الخاليا 

 الشمسية الضوئية ال تحتاج أي كمية من الماء عند توليد الكهرباء.
سخر لنا الشمس تشرق  من فضل هللا علينا أنه :. طاقة مستقلة3

يوميا وترسل أشعتها لكل العالم. من الممكن ألي دولة أن تكون منتجة 
للطاقة الشمسية حسب مالئمة المناخ فيها, و تصبح الطاقة الشمسية 

 مصدرا اقتصاديا مهم في تقدم الشعوب.
 -وكيفية التغلب عليها: الطاقة الشمسيةسلبيات 

ل الطاقة الشمسية يتطلب المواد استغال . تأثير مباشر على البيئة:1
الخطرة التي تستخدم في اإللكترونيات, كلما أزداد التطوير فيها كلما 

خطورة مخلفات المواد التي يتم استخدامها والتي يجب التخلص  ازدادت
. عندما نتجاوز هذا الضرر نجد أن الطاقة (2)منها بالشكل الصحيح

ارنتها مع المصادر الشمسية مصدر نظيف وصديق للبيئة عند مق
 األخرى.

التقطيع من التحديات التي تواجهنا عند . مصدر متقطع للطاقة: 2
استخدامنا للطاقة الشمسية,  فالحصول عليها يحدث عندما تكون 
الشمس مشرقة، أي أننا ال يمكننا الحصول على الطاقة في فترة الليل ، 

فة منخفضة والتغلب على هذه المشكلة يكون بتوفير وسائل ذات تكل
نستطيع من خاللها حفظ الطاقة  التي تنبعث من الشمس في ساعات 
النهار لالستفادة منها في الليل. ومن الدول الرائدة في هذا المجال هي 
ألمانيا حيث أنها تسعى لتطوير أساليب تمنح إمكانية تخزين الطاقة 

 الشمسية.
لمشاريع  : أن تسخير مساحات أرضية كبيرة. توفير مساحات أرضية3

الطاقة الشمسية يعد من العيوب البارزة, هذه العقبة تؤثر سلبا على 
 األنظمةالحياة البرية. حيث وجد أنه إلنتاج  ميغا واط واحد في 

دونم  1)  دونمات 10-3.5ة تحتاج  لمساحة أرضية من الكهروضوئي
، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خالل المحاولة ( 2م1000= 

 (     2)أراضي ذات فعالية منخفضة أو غير فعالة نهائيا. الستغالل

 



 
 

 

(4)يوضح المساحات األرضية التي يتم استغاللها للطاقة الشمسية (1)شكل

 (5)-بعض صور الطاقة التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية:
تعتبر توليد الطاقة الحرارية من الطاقة الشمسية  . الطاقة الحرارية:1

المهمة التي انتشرت بشكل واسع في الوطن العربي وفي  من التقنيات
العالم, ولعل أكبرها توجد في جمهورية مصر. يتم الحصول علي 
الحرارة من الطاقة الشمسية عن طريق اللواقط  الشمسية من خالل 
توليد البخار الذي يقوم بتدوير الريشة البخارية, هذه الريشة تحرك 

ة هي األكثر شيوعا وذلك ألنها أقل تكلفة المولد الكهربائي. هذه الطريق
 من األلواح الشمسية.

يتوفر في الوطن العربي مقدارًا كافيٌا من الطاقة  . الطاقة الكهربائية:2
الشمسية والتي عند تحويلها الى كهربائية من الممكن أن تغطي العالم 
بأسره بالكهرباء وذلك ألنه في الوطن العربي يصل متوسط شدة 

 ومتوسط إشعاع شمسي يقدر ب  day 2m\W 4.8.اليومي أإلشعاع 
2m\W 550  كما يصل متوسط السطوع خالل فترة النهار الى ما

 ساعة سنويا. 3200يقارب من 
 

 (5) طرق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:
: يتم استخدام أأللواح الشمسية لتوليد الكهرباء الطريقة المباشرة. 1

وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التأثير  بصورة مباشرة من الشمس
 الكهروضوئي.

يتم الحصول علي الكهرباء من المحطات  الطريقة الغير مباشرة:. 2
 الحرارية.

 

 
 (4)( طرق توليد الكهرباء من الشمس 2شكل)

 
عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على البيئة  تأثيرات

 واإلنسان: 
قد يتعرض لها العاملون في المحطات هناك العديد من المخاطر التي 

المختصة بعملية تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء وتنقسم هذه 
 -المخاطر إلي قسمين:

 (6) -أوال: مخاطر غير كهربائية ) أثناء التركيب والصيانة(:
عرض العاملون الى أشعة الشمس لفترة طويلة أثناء تركيب يت. 1

يضر بصحتهم, باإلضافة إلى  المنظومة وخاصة فترة الظهيرة مما
تعرض العينين إلى األشعة المنعكسة من أأللواح الشمسية والتي تؤثر 

 سلبا على صحة العين.
يجب أخذ الحيطة والحذر عند العمل أسفل الخاليا الشمسية وعدم . 2

التحرك أو الزحف تحتها ألنها عادة ما تكون ملجأ  مالئم للعديد من 
زواحف )أالفاعي( التي تمثل خطر على الحشرات )العناكب( أو ال

 اإلنسان.
في كثير من تطبيقات الطاقة الشمسية تستدعي ضرورة وجود  .3

البطارية التي تحتوي دائما على أحماض, هذه األحماض  تسبب 
 حروق عندما يتعرض لها اإلنسان كما أنها مضرة بالبيئة.



 
 

ات . يمكن أن يتعرض العاملون في مواقع تركيب وصيانة محط4
الطاقة الشمسية الى العديد من األصابات كالجروح, الكدمات و 
الكسور، بسبب األطراف الحادة لإلطارات المعدنية لأللواح الشمسية, 
وقد تكون أإلصابة من األسالك و مسامير التثبيت أثناء تركيب أاللواح 

 .الشمسية
و قد يتعرض العامل في مواقع التركيب والصيانة إلى االلتواء أ. 5

السقوط أو أالنزالق مما يترتب عليه أحيانا حوادث كسور, أو غيرها 
من اإلصابات التي قد تواجه العامل أثناء حمله للمعدات الثقيلة مثل 

 والبطاريات.                 األلواح الشمسية

    

   
( يوضح مدي الخطورة التي يتعرض لها العمال أثناء تركيب األلواح 3شكل )

 (4)الشمسية

 

 (6) -ثانيا: مخاطر كهربائية:
قد يتعرض العاملون إلى مخاطر كهربائية والتي تعد أكثر تأثيرا من  .1

اإلخطار الغير كهربائية, و فيها يتعرض العامل للسقوط أو الحروق 
التي تؤدي أحيانا إلى ضرر دائم, أو إلى الموت المباشر عند أصابته 

لخطورة علي مقاومة منطقة بصعقة كهربائية.عموما, يعتمد مدى ا
التالمس التي عادة ما تكون جلد اإلنسان, أو على مقدار التيار المار 
خالل الجسم ومقدار الفرق في الجهد للمصدر الكهربائي حيث يتم 

 تحديد مدى الضرر بحسب الفولتية التي يتعرض لها جسم اإلنسان.
علي صحة يعتبر التيار المتردد أكثر ضرر من التيار المستمر  .2

 اإلنسان.
من المخاطر الكهربائية البطاريات التي عادة ما تسبب في حروق . 3

خطيرة تكون ناتجة من حدوث تالمس بين قطبي البطارية عن طريق 
 أمبير. 6000أسالك التوصيل أو مفك البراغي بأمبيرية تصل إلى

. يمكن حدوث حرائق ناتجة من اشتعال غاز الهيدروجين المتسرب 4
طاريات عند توفر شرارة نارية مما قد يسبب حروق بليغة من الب

 للعاملين.

إجراءات وقائية لتفادي المخاطر الكهربائية و الغير كهربائية في 
 (6) -محطات الطاقة الشمسية:

يجب وضع البطاريات المستخدمة في الطاقة الشمسية في مكان  .1
 به تهوية جيدة ومستمرة لتفادي حدوث حرائق .

رتداء المالبس المناسبة لحالة الطقس في الفصلين الصيفي يجب ا .2
 والشتوي.

يجب أبعاد الوجه قدر أإلمكان عند استخدام البطاريات لتفادي  .3
 التعرض  للحوامض المتطايرة.

ينصح العاملين في مواقع تركيب أأللواح الشمسية بارتداء القفازات  .4
معدنية من مسامير و وذلك لتفادي الجروح التي قد تسببها القطع ال

 أسالك وغيرها.
حيطة والحذر عند العمل في حاالت الطقس السيئة سيجب أخذ ال. 5

مثل الرياح واألمطار والغبار التي قد تعرض العاملون للخطر و 
 خاصة عند حمل األجزاء الثقيلة كالبطاريات أو األلواح الشمسية.

يجب ارتداء القفازات الغير ماصة للحرارة  لتفادي الحرارة التي قد . 6
يتعرض لها العاملون والتي عادة ما تكون ناتجة من بعض أال سطح 

 التي تتعرض ألشعة الشمس .
يجب على العاملين في مجال الطاقة الشمسية ارتداء القبعات طيلة  .7

 ساعات العمل لتفادي تعرضهم لضربة الشمس.
على العاملين في مجال الصيانة والتركيب أن يقوموا بمعاينة يجب  .8

وتفقد أالماكن جيدٌا قبل البدء في العمل خاصة األماكن التي تكون 



 
 

تحت األلواح الشمسية وعدم الدخول أو محاولة مد اليدين إال بعد التأكد 
                                                   من خلوها من أي خطر .

          
 (4) ( يوضح ارتداء العمال للقبعات لتفادي ضربة الشمس4شكل)

 

 (7)( يوضح لجوء الحيوانات لالختباء تحت األلواح الشمسية5شكل)
 

 تطبيقات علي عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:
يمكن استخدام أنظمة دورة راكتين  مضخات الماء الشمسية: .1

 للبخار العضوي.

 
 (4)( يوضح خزان مياه الطاقة الشمسية6)شكل

: كان من التطبيقات المهمة التي تم أجرئها اإلرسال  التلفزيوني. 2
 (5)م في النيجر.1968عام 

: يتم الحصول على الطاقة الكهربائية من البطاريات الشمسية .3
 (8) الطاقة اإلشعاعية الناتجة من الشمس ويولد الكهرباء بشكل مباشر.

ويتم الحصول على الكهرباء من  الشمسي: PVخ الماء . نظام ض4
 (5)خالل تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء مباشرة .

  

 
 (9) الشمسي في منطقتي بئرجفارة  وبئر سيوا_ليبيا PV( يوضح ضخ الماء 7شكل)

 
: تستخدم في بناء هذه .مباني وبيوت تشتغل بالطاقة الشمسية5

حل مواد البناء التقليدية, تتكون المباني مواد كهروضوئية حيث تحل م
هذه المباني من خاليا شمسية متكاملة حيث تدخل بشكل متزايد في 

تشيد المباني بوصفها المصدر الرئيسي أو اإلضافي  لتوليد الكهرباء 
 (10)في مثل هذه المباني.

   

 
 (10)( يوضح مباني تعمل بالطاقة الشمسية 8شكل)

 
 (9)الشمسية في وادي مريسيط و في إمريرقابس_ليبيا( بيوت تعمل بالطاقة 9شكل)



 
 

تم تصنيع سيارات صديقة للبيئة  . سيارة تعمل بالطاقة الشمسية:6
تعمل بالطاقة الشمسية حيث أنها تستطيع الحركة عن طريق أشعة 
الشمس وتكون مزودة بألواح شمسية على سطحها حيث تستقبل هذه 

ى طاقة كهربائية، ثم تمرر هذه الخاليا أشعة الشمس وتقوم بتحويلها إل
الطاقة خالل دوائر تحكم وتنظيم للتيار الكهربائي بحيث يناسب محرك 
تدوير عجالت السيارة. يجب أن تتميز هذه السيارات بأنها خفيفة الوزن 
ومتينة حيث يتوقف ذلك على اختيار المواد المستخدمة في صناعة 

 (10)هذه السيارة.

 

  

  
 (10)يارات تعمل بالطاقة الشمسية( يوضح س10شكل )

 -مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:
توليد الكهرباء عن طريق الخاليا الشمسية ال يسبب في انبعاث . 1

آمنة  PVغازات سامة وال ضجيج أثناء عملها. فاأللواح الشمسية 
ي وفعالة وذلك ألنه ال تنبعث منها غازات سامة أو ملوثة للبيئة مثل الت

تنبعث من الوقود األحفوري, كما أنها ال تحرق الوقود مثل مصادر 
من الطاقة الكهربائية  Mw 400يتم توليد حوالي  (11)الطاقة األخرى .

 (5) .من خالل الخاليا الشمسية
أي شمسية ال يتطلب مركزية التوليد )توليد الكهرباء من الطاقة ال .2

الممكن أن يتم توليد الكهرباء  وجود مكان معين لتوليد الكهرباء( بل من
واستخدامه في نفس المكان )المنطقة( مما يوفر تكاليف كثيرة مثل 

 النقل والمواصالت. 
تصنيع الخاليا الشمسية يتم من خالل مواد تم تجميعها بشكل  .3

هندسي محدد وبنظام كهربائي لتكوين ما يسمى باللوح الشمسي والذي 
الكهرباء عند تعريضه ألشعة الشمس بدوره ينتج أكبر قدر ممكن من 

 (12)بزوايا معينة.

 -عيوب توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:
ارتفاع التكلفة للطاقة المنتجة والتي تعزي إلى ارتفاع أسعار تصنيع  .1

 (6)مسطحات الخاليا الشمسية و قلة كفاءتها.
ع من بطارية التخزين: يوجد بطاريات رخيصة الثمن و لكن هذا النو  .2

بطاريات التخزين تحتاج إلى الحذر الشديد عند استخدامها و ذلك ألنها 
تحتوي على غازات سامة والتي قد تتسرب خارجها وتلوث البيئة. بينما 
توجد بطاريات تخزين أفضل و ال تسبب في تلوث البيئة أي أنها ال 
تنبعث الغازات الضارة خارجها ولكن هذا النوع من البطاريات تكون 

 (13)هظة الثمن.با
تعتمد بشكل مباشر على الخاليا الشمسية التي يدخل في تصنيعها  .3

مواد كيمائية كاوية )ضارة( مثل حمض الهيدروفلوريك  و هيدروكسيد 
كما أنه أثناء عملية  وتحتاج كذلك إلى الكهرباء والماء, الصوديوم,

نتج تصنيعها تنبعث غازات سامة مسببة لالحتباس الحراري, وكذلك ت
نفايات, كل هذه الغازات والنفايات تؤثر سلبيا على اإلنسان والبيئة 

 (14)بشكل مباشر.
 

بعض المشاريع التي تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية  
 -في ليبيا:

مشروع الطاقة الشمسية في بنغازي  . مدينة بنغازي_منطقة بنينا:1
مجال حيث تم استبدال كان من أول المشاريع التي نفذت في هذا ال

األعمدة القديمة بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية, تم تنفيذه في مطار 
 (15)كيلو متر. 13بنينا على مسافة تمتد على طول 

 

 
( يوضح أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية تم التقاطها من عين 11شكل )

 المكان..)مطار بيننا(



 
 

ل أليها بشكل شخصي وان لألسف لم نستطيع الوصو  . مدينة سبها:2
بعض الصور والمعلومات الواردة الينا أو التي حصلنا عليها كانت 
عبر شبكة االنترنت. يتضح أن مركز سبها الصحي و منطقة غدوة 
)وهي أحدى المناطق الموجودة في مدينة سبها( تستخدم الطاقة 
الشمسية. ضعف اإلمكانات والظروف العامة والخاصة منعتنا من 

على معلومات خصبة أو صور تأكيدية الستخدام هذه  الحصول
 المناطق للطاقة الشمسية في الوقت الحالي.   

 

 
 (4)( يوضح مركز سبها الطبي عندما تم تركيب منظومة الطاقة الشمسية12شكل)

تستغل الطاقة الشمسية تحديدا في المنطقة  . مدينة رأس األنوف:3
تها أال أنها تستخدم في نطاق . و بالرغم من أهمي7و 6السكنية رقم 

ضيق جدا )السخانات( وحتى في هذا المجال لم يستمر استخدامها 
 طويال ألنها تعطلت تماما. 

 
( يوضح سخانه تعمل بالطاقة الشمسية تم التقاطها من عين المكان.) رأس 13شكل)

 األنوف(

 -بعض المشاكل التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية:
وهي من أهم المشاكل التي تواجه استخدام الطاقة  :. تراكم الغبار1

الشمسية حيث أنه عند تراكم الغبار على أجهزة الطاقة الشمسية 
من فعالية الطاقة الشمسية وقد  %50)الخاليا الشمسية( فأنها تقلل 

 تفقد فعاليتها تماما إذا لم يتم تنظيفها شهريا.
 

 
لشمسية تم التقاطها من عين المكان. ( يوضح تراكم الغبار على الخاليا ا14شكل )

 )رأس األنوف(

في فترة الليل وفي األيام الغائمة,   . كيفية خزن الطاقة الشمسية:2
الماطرة والمغبرة ال يمكن الحصول على الطاقة الشمسية وال يتم 
االستفادة منها. تعتمد طريقة خزن الطاقة الشمسية على عدة عوامل 

فترة استخدامها  , كميتها, نوعية استخدامها,طبيعة الطاقة الشمسية منها
عموما, يفضل االستفادة من  .(16)التكلفة اإلجمالية لطريقة التخزين و

الطاقة الشمسية مباشرة في فترة السطوع بدال من استخدام أجهزة 
 لتخزينها للتقليل من تكاليف االستخدام.

يكون نتيجة يحدث التآكل في المجمعات الشمسية وعادة ما  . التآكل:3
 لوجود األمالح في المياه المستخدمة في دورات التسخين.

  
 لخاتمة:ا

بالنظر إلي سلبيات الطاقة التقليدية من حتمية النضوب ,التكلفة 
العالية, إلي الضرر الواقع علي البيئة واإلنسان, باإلضافة للمخاوف 

الطلب  العصرية من عدم التوفر الدائم للكهرباء أو عدم أمكانية تغطية
المتزايد على الكهرباء في عصر ثورة التكنولوجيا واألزمات االقتصادية, 
أصبح من األساسيات  ضرورة االتجاه إلي الطاقة الشمسية كمصدر 
بديل لتوليد لكهرباء. الطاقة الشمسية تتميز باالستمرارية, التجدد، 

من التوفر بتكاليف أقل, و تستخدم تقنيات غير معقدة. كما انها تعد 



 
 

ال تؤثر بشكل كبير سلبا على البيئة و مصادر الطاقة النظيفة والتي 
 .اإلنسان

أذا نظرنا للتأثيرات السلبية المحتملة وقوعها علي البيئة و اإلنسان 
نتيجة عملية تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء نراها منخفضة مقارنة 

ة الواقعة من بفوائدها ومزاياه ,و كذلك أذا قورنت بالتأثيرات السلبي
مصادر الطاقة التقليدية. باإلضافة الي انه  في السنوات القليلة 
الماضية شهدت انخفاض ملحوظا في أسعار الطاقة الشمسية و تطورا 
واضحا في تطبيقاتها واستخداماتها. عليه, تبقي األفضلية للطاقة 
الشمسية أذا تم التخطيط الصحيح والتوجه الدائم للتقليل أو القضاء 
علي نسبة الضرر المحتمل على البيئة و اإلنسان نتيجة التقنيات 

 .والمعدات المستخدمة لالستغالل هذه الطاقة
عليه و من خالل هذه  الدراسة التقيمية لألبحاث والتطبيقات المتوفرة 
بخصوص عملية تحويل الطاقة الشمسية إلي كهرباء و انعكاساتها 

نه من الضروري التوجه لتطوير علي البيئة و اإلنسان يمكن القول بأ
سياسات االستفادة من الطاقة الشمسية واستثمارها  في أنتاج الكهرباء، 
وذلك كسبيل للنمو االقتصادي و للحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة.و 
بالرغم من العيوب و التأثيرات السلبية المحتملة لهذه الطاقة أال انه 

هر بانتظار عملية أنتاج الكهرباء يتضح لنا انه هناك مستقبال واعد وزا 
 من الطاقة الشمسية.

مشاريع الطاقة  الشمسية  المقامة في ليبيا ستسهم في تحقيق التنمية 
المستدامة,و التنمية االقتصادية من خالل توفير لفرص عمل وأعداد 
كوادر فنية متخصصة والتقليل من االعتماد على النفط والغاز في توليد 

, كما تهدف إلى دعم الشبكات العامة للكهرباء .يةالطاقة الكهربائ
 .وتغطية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية

زيادة االستثمار في الطاقة الشمسية وأبحاثها و مشاريعها التطبيقية 
يشجع على التفكير في أنشاء المزيد من محطات الطاقة الشمسية 

فيها قدر كبير من اإلشعاع  لتصديرها إلى دول أوروبا فبالدنا يتوفر
الشمسي والذي يجب استغالله. كما أن االعتماد عليها و استغاللها 
بصورة أكبر يمثل العامل األكثر تأثيرا في خفض التلوث البيئي و 

 الحفاظ علي صحة اإلنسان.
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