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 المحاضرة الثانية

 

 استخدامات الطاقة الشمسية

 

 ابدع االنسان فً اختراع االسالٌب المناسبة الستغالل الطالة الشمسٌة و منها :

 :تقطير مياه البحر -1

حٌث ٌتم تجمٌع مٌاه البحر المالحة داخل برن خاصة، وتوضع فولها مراٌا بشكل مائل، 

ً تبخٌر المٌاه، وبفعل حرارة الشمس تعمل على ارتفاع درجة  حرارة البركة، وبالتال

فٌتجمع البخار على السطح الداخلً للمراٌا، وٌسٌل إلى أحواض خاصة التجمٌع المٌاه النمٌة 

الصالحة للشرب، وبهذه العملٌة لام اإلنسان بضرب عصفورٌن بحجر واحد، إذ حصل 

ٌة التبخٌر من على مٌاه نمٌة من جهة، وحصل على المعادن واألمالح المترسبة من عمل

 .جهة أخرى

 :الحمامات الشمسية -2

وتستخدم ألواحاً خاصة تُركب إلى جنب خزان مٌاه، وٌتم تصمٌمها بحٌث تمر داخل  

األلواح أنابٌب المٌاه، وتكون باللون األسود لتجذب حرارة الشمس، وتعمل حرارة الشمس 

ً تسخٌن المٌ اه الموجودة فٌها، وبفعل على تسخٌن الطبمة الداخلٌة من األلواح، وبالتال

الخاصٌة الفٌزٌائٌة للمٌاه فإن المٌاه الساخنة ترتفع إلى أعلى فً الخزان وٌحل محلها المٌاه 

 .الباردة فً انابٌب التسخٌن

  :استخدام الطاقة الشمية في الطهي -3 

وتصنع أفران خاصة من مراٌا عاكسة تعمل على تركٌز أشعة الشمس فً نمطة محددة، 

لطعام فً هذه النمطة، وبسبب الطالة الكبٌرة الموجودة فً أشعة الشمس المركزة وٌوضع ا

 .ترتفع درجة حرارة إناء الطعام وتعمل على طهٌه بشكل كامل
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 :اإلضاءة المنزلية -4

الشمس بالكامل اإلضاءة   الهندسة الحدٌثة تموم بتصمٌم المنازل والبٌوت الستغالل ضوء

     .استخدام الكهرباءالمنازل والتملٌل من 

 

 

وفً هذا التطبٌك تستخدم خالٌا فوتوضوئٌة خاصة تعمل  : إنتاج الطاقة الكهربائية  -5

على تحوٌل الطالة الشمسٌة إلى طالة كهربائٌة بفعل حركة اإللكترونات الداخلٌة، ومن 

شغٌل بٌوت أشهر استخداماتها اآلالت الحاسبة الشمسٌة، والخالٌا الشمسٌة التً تعمل على ت

ومصانع كاملة اعتماداً على ضوء الشمس فمط، وإنارة الشوارع، باإلضافة إلى محطات 

ة  تخزٌن الطالة الشمسٌة وهً عبارة عن حمول كبٌرة من هذه الخالٌا تحفظ الطالة الكهرباٌئ

 .فً مخازن خاصة، وتعرف بالبطارٌات

 

 : لوقود الحيوي المستداما

ٌعتبر الولود الحٌوي منافساً لوٌّاً للنفط فً ضوء ارتفاع أسعاره، مّما ٌؤّدي إلى المساهمة  

بشكل فعال فً خفض أسعار النفط واعتدالها، كما أنه ٌلعب دوراً فً توفٌر إمدادات صحٌّة 

مستمّدة من مصادر الطالة البدٌلة، ومن أكثر النّباتات المستخدمة فً إنتاج الولود الحٌوي 

 لمستدام، لصب السكر، والطحالب.ا
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 : الطاقة الحيويّة

تعمل  تُستمد الطالة الحٌوٌّة مّما ٌُسّمى بالكتلة الحٌوٌّة؛ والتً هً عبارة عن ماّدة اعضوٌة 

على تخزٌن األشعة الشمسٌّة، ثّم تحوٌلها إلى طالة كٌمٌائٌّة، ولد تكون هذه المصادر عبارة 

عن خشب، أو سماد، أو لصب السكر، وتعتبر مصادر الطالة الحٌوٌّة مشابهة للولود 

 األحفوري.

 

 

 : الطاقة الحيويّةعريف ت

الحٌوانً وتعتبر الطالة  هً الطالة المستخرجة من المواد العضوٌة ذات األصل النباتً أو 

الحٌوٌة أحد أهم مصادر إنتاج الطالة المتجددة حٌث تتمٌز بملة اإلنبعاثات الغازٌة الضارة 

عند إحتراق الولود ممارنة بالمواد التملٌدٌة المستخدمة حالٌا فً إنتاج الطالة وأبرزها المواد 

 األحفورٌة )الفحم والغاز والبترول(

د العضوٌة فً استخراج الولود الحٌوي على شكل سائل أو غاز وٌمكن استخدام تلن الموا

ة  فعلى سبٌل المثال وبعد معالجة الزٌوت المستخرجة من بذور بعض النباتات معالجة كٌماٌئ

والذي ٌعتبر بدٌال طبٌعٌا عن  Biodieselمعٌنة ٌمكن إنتاج ماٌسمى بالدٌزل الحٌوي ))

ت وأٌضا ٌمكن استخراج الغاز الحٌوي أو الولود األحفوري لتشغٌل المحركات والمركبا

 بتخمٌر المخلفات الزراعٌة فً مكامٌر خاصة بمعزل عن الهواء.Biogasالباٌوجاز) )

 

 : مصادر الطاقة الحيوية

تتنوع مصادر انتاج الطالة الحٌوٌة فمد تكون بعض النباتات التً تزرع خصٌصا لهذا  

الغرض مثل الذرة وفول الصوٌا واللفت ولصب السكر وعباد الشمس ونخٌل الزٌت وحتى 

الممح كل تلن المزروعات ٌمكن منها استخراج الولود الحٌوي كذلن المخلفات الزراعٌة 

 والفضالت.
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 : (Ethanol( و اإليثانول )Biodieselالديزل الحيوي )

بإجراء بعض التفاعالت الكٌمائٌة على الزٌوت المستخرجة من النباتات أو الشحوم  

الحٌوانٌة ٌمكن تحوٌلها إلى ولود سائل ٌستخدم كولود لتسٌٌر المركبات والشاحنات 

األحفوري  ومولدات الكهرباء مثل الباٌو دٌزل واإلٌثانول الذي ٌمكن أن ٌحل محل الولود

أو ٌخلط معه ان العدٌد من الدول لد لامت بالتوسع فً زراعة المحاصٌل المنتجة للولود 

الحٌوي لتحل محل البترول ومشتماته كمصب السكر )البرازٌل( وزٌت النخٌل )دول شرق 

 آسٌا( والذرة وفول الصوٌا ) الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و اللفت ) أوروبا (

بدأت استزراع شجٌرات الجاتروفا وسمٌها بمٌاه الصرف الصحً أن بعض الدول لد  

% 44المعالجة فً المناطك الصحراوٌة والتً تعطً بذورا زٌتٌة ذات تشبع ٌمدر بحدود 

وال شن أن إستخدام مثل تلن الطرق تعتبر ذات فوائد عدٌدة فباإلضافة إلستخراج الولود 

 التخلص اآلمن من مٌاه الصرف الصحًالحٌوي منها فإنها تعتبر اٌضا مفٌدة من ناحٌة 

المٌاه  باألضافة الى مماومة التصحر فً االماكن الصحراوٌة فأن النباتات هنا تمبل المٌاه 

ذات الملوحة العالٌة وأٌضا ٌمكن زراعتها فً األرض الغٌر صالحة إلنتاج المحاصٌل 

 .الغذائٌة وكذلن تتحمل ظروف الجفاف 

 

 

 :  Biogasالغاز الحيوي 

تمثل المخلفات الزراعٌة عبئا على البٌئة اذ غالبا ماٌتم التخلص منها بالحرق فً الهواء  

ً أكسٌد الكربون و  الطلك محدثة أثار ضارة ابالبٌئة من انبعاث الغازات الضارة كأول وثان

السحب الدخانٌة والمخلفات الكربونٌة ولعل استخدام المخلفات الزراعٌة فً انتاج هذا النوع 

 من الطالة حال مثالٌا للتخلص من تلن المخلفات

تعتمد هذه الطرٌمة على جمع المخلفات الزراعٌة مع روث الحٌوانات ووضعها داخل 

كامٌر خاصة معزولة تماما عن الهواء بعد خلطها بالمٌاه وبفعل التحلل الالهوائً لتلن م

المكونات )التخمٌر( بواسطة أنواع معٌنة من البكترٌا ٌنتج الغاز الحٌوي أو الباٌوجاز 

(Biogas وهو غاز عدٌم اللون و غٌر سام ورائحته تشبه رائحة الغاز الطبٌعً وٌتكون )

باإلضافة إلى بعض الغازات  24% و ثانً أكسٌد الكربون % 55ان من مركب غاز المٌث

األخرى بنسب للٌلة كالهٌروجٌن والنٌتروجٌن وكبرٌتٌد الهٌروجٌن الذي ٌعطً الغاز 

 4544الحٌوي رائحته الممٌزة . ٌستطٌع المتر المكعب من الغاز الحٌوي إعطاء ماٌمارب 

 كٌلو كالورى وهً نسبة معمولة

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022773970584
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022773970584
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 Biogasاحد احواض تخمير المخلفات ألنتاج الغاز الحيوي عملية بناء 

 

 

 ً ٌتخلف عن عملٌة انتاج الطالة الحٌوٌة مواد صلبة والتً ٌمكن استخدامها كسماد طبٌع

عالً المٌمة التسمٌد التربة وأٌضا ٌمكن اضافته كمكون من مكونات علف الحٌوان نظرا 

والجراثٌم التً تموت بفعل التفاعالت الكٌمائٌة لمٌمته الغذائٌة العالٌة او خلوه من المٌكربات 

 داخل المكامٌر

إلى استخراج  ٌمدم إستخدام الطالة الحٌوٌة حلوال تنموٌة للمناطك الرٌفٌة والنائٌة آفباإلضافة

الطالة النظٌفة والغٌر مسببة التلوث البٌئة اٌمكن أٌضا بهذه الطرٌمة التخلص من كمٌة 

كبٌرة من النفاٌات الزراعٌة التً تمثل ضررا كبٌرا على البٌئة اٌمكن أٌضا استخدام لش 

 .األرز وخلطه بمٌاه الصرف مباشرة بدٌال عن المخلفات الزراعٌة فً تولٌد الغاز الحٌوي 


