
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
597

دور النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم التنمية امل�ستدامة مب�سر
م.عمرو ممدوح علي ي��سف

معيد بق�سم الهند�سة املعمارية 
 كلية الهند�سة – جامعة اأ�سي�ط

جمه�رية م�سر العربية
amr_mamdoh2003@yahoo.com 

اأ.د.حممد عبد ال�سميع عيد
اأ�ستاذ بق�سم الهند�سة املعمارية 
 كلية الهند�سة – جامعة اأ�سي�ط

جمه�رية م�سر العربية
maeid3000@yahoo.com 

د.حازم عبد العظيم حماد
مدر�ض بق�سم الهند�سة املعمارية 
 كلية الهند�سة – جامعة اأ�سي�ط

جمه�رية م�سر العربية
hazemhammad@hotmail.com 

ملخ�ص
بات���ت الت�جه���ات املرتبط���ة باإيج���اد بديل اأوفق لالإم���داد بالطاق���ة علي قمة الت�جه���ات البيئية واالقت�س���ادية 
وال�سيا�س���ية ملا يرتتب علي ا�س���تخدامها من حتقيق متطلبات اال�س���تدامة. ومن اأجل حتقيق االكتفاء الذاتي يف 
جمال الطاقة ظهرت عدة ت�جهات علي راأ�سها االجتاه اإيل م�سادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�سم�سية.ومع 
ق�س�ر طريقة اإمداد املدن وخا�سة املباين بالطاقة الكهربية يف م�سر اأ�سبح من ال�سروري البحث عن تقنيات 
اأو نظ���م اأخ���ري، والتي يعد من اأبرزه���ا النظم الف�ت�ف�لتية التي تعددت وتط�رت ب�س���كل كبري وا�س���ع النطاق. 
وظهرت عدة روؤى للتعامل مع هذه التقنيات ب�س���كل فعال، خا�س���ة مع التط�ر التقني ال�سريع يف هذا املجال علي 
امل�ست�ي العاملي. ومع تعدد التقنيات وتعقيدها اأ�سبح لها انعكا�ض وا�سح علي ا�ستدامة البيئة املبنية وغري املبنية.

وانطالقا من مفاهيم التنمية امل�س���تدامة تهدف ال�رقة البحثية اإيل ا�ستك�س���اف اأبعاد دور النظم الف�ت�ف�لتية 
يف دع���م منظ�مة اال�س���تدامة وت��س���يح مالمح ه���ذا الدور والتحقق م���ن قابليتها للتطبيق عل���ي املباين واملدن 
امل�س���رية، مع حتديد املتطلبات التقنية واملعمارية التي ال يت�س���نى دون ت�اجدها جناح هذا الدور.وبالتايل تبداأ 
ال�رق���ة البحثي���ة بدوافع الدرا�س���ة وتاأكيد احلاجة اإيل هذه النظم كنظم اإمداد ذاتي بالطاقة من خالل ر�س���د 
ق�س����ر االأ�س���ل�ب احلايل، يليه و�س���ف التقنيات التي مت الت��س���ل لها حتى االآن واملتاح منه���ا حمليا. ولتحقيق 
ه���دف البح���ث يتم ا�س���تعرا�ض مفه�م اال�س���تدامة ونظم تقييمها واأه���م مالحمها، ومن ه���ذا املدخل النظري 
ملالمح التقنية ومفاهيم اال�ستدامة يتم اإ�سقاط النظم الف�ت�ف�لتية على هذه املفاهيم وت��سيح دورها يف دعم 
منظ�مة اال�ستدامة واأبعاد هذا الدور.وذلك باالإ�سافة اإيل حتليل لبع�ض اخلربات التطبيقية العاملية والتجارب 
الفعلية املحلية.وتنتهي ال�رقة البحثية مبناق�سة دور النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم منظ�مة اال�ستدامة، مع حتديد 

حتديات تفعيل هذا الدور.
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1. املقدمة:
تعد اإ�سكالية االإمداد بالطاقة يف م�سر اأحد ع�امل الق�س�ر لتنمية املناطق ال�سحراوية غري املاأه�لة والتي ترب� عن %90 
من جملة م�ساحة م�سر، باالإ�سافة اإيل اأن معظم الطاقة امل�ستهلكة لالإمداد بالطاقة الكهربية يتم ت�ليدها من خالل ال�ق�د 
االأحف�ري، مما ي�ستدعي اإيجاد بديل للنظم التقليدية. وبالتايل ظهرت عده تقنيات ت�ستغل الطاقة املتجددة من بينها تقنيات 
الطاقة ال�سم�سية الن�سطة ملا مل�سر من مق�مات مناخية تع�سد ا�ستخدام هذه النظم. ويخت�ض البحث يف النظم الف�ت�ف�لتية 
- كاأحدي تقنيات الطاقة ال�سم�سية الن�سطة - وحماولة ا�ستك�ساف دورها يف دعم منظ�مة اال�ستدامة واأبعاد هذا الدور.

1.1. اإ�سكالية الدرا�سة:
تتمثل اإ�سكالية الدرا�سة يف احلاجة اإيل التعامل مع النظم الف�ت�ف�لتية مبفه�م اال�ستدامة ال�سامل وا�ستك�ساف اأبعاد دور 
هذه النظم يف دعم منظ�مة اال�ستدامة، باالإ�سافة اإيل التحقق من مالءمة تطبيق هذه التقنية مبفه�م اال�ستدامة ال�سامل.

منهجية الدرا�سة:  .1.1
يتبع البحث املنهج ال��س���في يف التعرف علي امل�س���كلة وت��سيح املردود االإ�ستدامي للخاليا الف�ت�ف�لتية، مع درا�سة 
مدي اإمكانية التطبيق باالإ�سافة اإيل حتليل جتارب حملية م�سابهة تعتمد علي املنهج التحليلي. ويحاول البحث مناق�سة 
الدور الرئي�س���ي لهذه النظم دعم منظ�مة اال�س���تدامة واأبعاده الرئي�س���ية، وذلك من خالل عنا�س���ر البحث واملنهجية 

املتبعة يف ال��سف والتحليل امل��سحه يف �سكل )1(.

�س���كل )1( املنهجي���ة املتبع���ة يف البح���ث
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2. احلاجة اإيل النظم الف�ت�ف�لتية)1(:
يتم االإمداد بالطاقة الكهربية يف م�سر باأ�سل�ب حراري، وهذا االأ�سل�ب ي�لد من  الطاقة الكهربية تقريبا 77% من 
جمم�ع الطاقة الكهربية االإجمالية املت�لدة يف م�سر طبقا  الإح�سائيات عام 2006-2007م، اأما امل�سادر املتجددة كلها 
ال ت�ساهم اإال بح�ايل 11.2% اأغلبها من الطاقة املائية من خالل ال�سد العايل وخزان اأ�س�ان،ف�سال عن عدم اإ�ستطاعة 
ال�س���ركات املرتبطة بال�سبكة علي تلبيه اإحتياجات ال�سكان، وبالتايل يتم اإن�ساء �سركات غري مرتبطة بال�سبكة اأو �سراء 
الطاقة الكهربية من القطاع اخلا�ض وه� ما يبلغ ن�سبته 11.8% من جمم�ع الطاقة املت�لدة يف م�سر عام 2006-2007م 
)ال�سركة القاب�سة لكهرباء م�سر،2006-2007م(. وميكن تلخي�ض اأبعاد اإ�سكالية االإمداد بالطاقة يف م�سر يف �سكل )2(.

�سكل )2( اأبعاد اإ�سكالية االإمداد بالطاقة يف م�سر

ق�سور الأ�سلوب احلايل لالإمداد بالطاقة:  .1.2
تتمثل اأوجه الق�س�ر يف وج�د بع�ض ال�سلبيات يف �سقي اأ�سل�ب االإمداد بالطاقة ال�سابقني كما يلي:

2.2.2. �سلبيات الطاقة الأحفورية:
ميكن ت��سيح هذه ال�سلبيات من خالل تاأثريها علي ثالث ع�امل رئي�سية كما يت�سح يف جدول )1(:

جدول )1( الع�امل الرئي�سية امل�ؤثرة علي الطاقة االأحف�رية

العامل الكميالعامل االقت�ساديالعامل البيئي

اإنبعاث  زيادة  يف  االأحف�ري  ال�ق�د  اإحرتاق  يت�سبب 
زاد  وال��ذي   )CO2(الكرب�ن اأك�سيد  ث��اين  غ��از 
التل�ث،  ي�ساعف  مم��ا  م���ؤخ��را  اجل���  يف  ت��رك��ي��زه 
باالإ�سافة اإيل اأنه ي�سهم مبا يعادل 39% يف ظاهرة 
�سلبية  اأث��ار  لها عدة  والتي   )1( احل��راري  االحتبا�ض 
مثل زي���ادة درج���ة ح���رارة ال��ك��رة االأر���س��ي��ة ب�سكل 
�سكل  من  يت�سح  كما  1900م  عام  من  بداأ  ملح�ظ 

)Amin Mobarak،2009(  )3(

ال�ق�د  اأ�سعار  يف  ت�سارب  االأخ��رية  الفرتة  �سهدت 
على  الطلب  زي��ادة  2006م  ع��ام  �سهد  االأح��ف���ري، 
النفط والغاز رغم ا�ستمرار الدول املنتجة للبرتول 
عز  االإنتاجية)اإيهاب  الطاقة  زيادة  على  العمل  يف 

الدين ندمي،2007م(.

يبلغ االحتياطي العاملي امل�ؤكد من ال�ق�د االأحف�ري 
يبلغ ح�ايل 740 مليار طن معادل برتول ميثل الفحم 
ثلثي هذا الر�سيد. وهذا ال يغطي الطلب احلايل اإال 
و60  للفحم،  �سنة  ب��ح���ايل210  تقدر  ق�سرية  ملدة 
�سنة للغاز الطبيعي حل�ايل 40 �سنة للبرتول )اإيهاب 

عز الدين ندمي،2007م(. 

)1( تعترب النظم الف�ت�ف�لتية هي تلك النظم التي تنتج الطاقة الكهربية ب�سكل مبا�سر من خالل اخلاليا التي ت�ستطيع حت�يل االإ�سعاع ال�سم�سي ال�ساقط علي �سطحها اإيل طاقة كهربية.
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�سكل)3( تط�ر درجة حرارة الكرة االأر�سية

2.2.2. ق�سور الإمداد بالطاقة الكهربية:
يتمثل ق�س����ر االإمداد بالطاقة الكهربية يف م�س���ر يف عاملني رئي�سني هما: تكلفة مك�نات النظام والطلب امل�ستمر 
علي الطاقة الكهربية، حيث يتك�ن نظام االإمداد التقليدي من حمطات ت�ليد و �س���بكة النقل و�سبكة ت�زيع. وكلها تزيد 
تكلفتها با�س���تمرار ف�س���ال عن تكلفة ال�س���يانة الدورية واإقامة هياكل حديدية حتمل اخلط�ط اله�ائية كما يت�سح من 
�س���كل )4(، ويتط�ر اأي�س���ا الطلب علي الطاقة الكهربية با�ستمرار يف م�سر خا�سة يف قطاع املباين وباالأخ�ض ال�سكنية 

كما يت�سح من �سكل )5()مركز درا�سات وبح�ث جن�ب ال�ادي،2004(.

  
�سكل )4( ت�قعات تكلفة اإجمايل مك�نات نظم االإمداد بالطاقة الكهربية 

)بامللي�ن جنية( ملحافظة اأ�سي�ط )كمثال( حتي عام 2022م.
�سكل )5( ت�قعات تط�ر الطاقة الكهربية امل�ستهلكة من االأحمال ال�سكنية 
)بامللي����ن ك.و.����ض( ملحافظ���ة اأ�س���ي�ط )كمث���ال( حتي ع���ام 2022م.

ق�سور تقني حملي:  .2.3
انت�س���رت النظم الف�ت�ف�لتية يف االآونة االأخرية ب�س���كل كبري علي م�س���ت�ي العامل، ولكن ت�س���اوؤل اخلربة املحلية يف 
املج���ال وعدم ات�س���اع رقع���ة التطبيق املحلي قد ميث���ل عائق يف حد ذاته. وه���ذا ما ميكن مالحظته عن���د مقارنه عدد 
ال�س���ركات االأجنبي���ة باملحلي���ة، حي���ث ت�جد يف ال�الي���ات املتحدة فقط 15 �س���ركة ت�س���نيع خاليا ف�ت�ف�لتية )ن�س����ي 
ي��سف،2006م(، يف حني يقت�سر ن�ساط ال�سركات املحلية علي اال�سترياد والت�زيع وتبلغ 6 �سركات فقط )هيئة الطاقة 
اجلديدة واملتجددة،2006-2007م(. باالإ�س���افة اإيل انت�س���ار عدد كبري جدا من النماذج التطبيقية والتقنيات باأملانيا 
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الت���ي حتت���ل املرتبة االأويل يف ال���ع����ال��م يف ه��ذا املج��ال، واأ�س���ب�ان�ي�ا اأي�س���ا التي ت�س���ري بخ��ط���ات ج�����ادة يف امل�ج��ال 
)www.sana.sy()2(. وبالطبع فاإن ما �سبق يعك�ض الفج�ة التقنية بني امل�ست�ي العاملي واملحلي.

ق�سور التعامل مع النظم مبفهومها ال�سامل:  .2.2
يقت�س���ر التعام���ل مع مثل هذه النظم حملي���ا علي اأنها جمرد األ�اح ترتك علي ال�اجهة بغر����ض االإمداد بالطاقة اأو 
تقليل العبء علي ال�س���بكة الكهرباء الرئي�س���ية، وهي االإ�سكالية التي يحاول البحث اإلقاء ال�س�ء عليها. فبدرا�سة بع�ض 
التجارب العاملية يف املجال مثل مدينة م�سدر باالإمارات )3( ، جند اأن التعامل مع التقنية اأخذ عمقا خمتلفا حيث يعتمد 

تخطيط وت�سميم املدينة ككل علي االإمداد بالطاقة الكهربية النظيفة.
ومتثل املدن واملباين اجلديدة البيئة املبنية املنا�سبة للتطبيق ب�سكل عام لتنا�سبها مع ارتفاع التكلفة املبدئية لتطبيق 

.)Candace Say،Antoni wood،2008( اأي تقنية خ�سراء ب�سكل عام

3. النظم الف�ت�ف�لتية: خلفية نظرية:
  )5()EDMOND BECQUEREL( اإىل عام 1839 م، عندما قام الع���امل  )يع�د اكت�س���اف االأثر الكهرو�س����ئي  )4
بدرا�سة تاأثري ال�س�ء على بع�ض املعادن )www.albayan.ae(. ومت االإعالن عن اأول خلية �سم�سية م�سنعة عام 1941م 
من قبل بع�ض العلماء الفرن�سيني. وبعد العديد من جتارب التط�ير ازداد معدل من� االإنتاج العاملي للف�ت�ف�لتيات حيث 
تراوح بني 25% اإيل30% �سن�يًا حتى 2004 ثم جتاوز عام 2005 ح�ايل 45% )هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة،2006-
2007م(، رغ���م ع���دم جت���اوز كف���اءة حت�ي���ل اخللية م���ن الطاق���ة ال�سم�س���ية اإيل الطاق���ة الكهربية حت���ى االآن %30.

اأنواع اخلاليا الفوتوفولتية:  .1.3
وميكن تلخي�ض اأن�اع اخلاليا الف�ت�ف�لتية االأ�سا�سية املتاحة عامليا حتى االآن وطرق جتميعها يف م�سف�فات وطرق 

تركيبها و تطبيقاتها يف �سكل )6(.
تتعدد اأن�اع اخلاليا ح�س���ب م�اد الت�س���نيع والتطبيق باالإ�س���افة اإيل اأن خرباء الف�ت�ف�لتيات م�ستمرين يف تط�ير 
اأن�اع اخلاليا لزيادة كفاءتها واإمكانية تطبيقها، وي�سمل جدول )2( اأهم اأن�اع اخلاليا الف�ت�ف�لتية االأ�سا�سية املتاحة 
للتطبيق يف العامل حتى االآن واأن�اع اخلاليا قيد التط�ير. ويت�فر مب�سر اأول ن�ع فقط )اخلاليا ال�سليك�نية( وه� عبارة 

عن األ�اح م�سطحة يتم تركيبها علي ال�اجهات واالأ�سطح.
وهناك جمم�عة كبرية من االأن�اع التي مت ا�س���تنتاجها من االأن�اع االأ�سا�س���ية ال�س���ابقة مثل اخلاليا �س���به ال�سفافة 
واخلالي���ا الف�ت�ف�لتية الكروية)عبارة عن كريات �س���غرية م�لدة للطاقة( واخلالي���ا الهجينة )تهجني ن�عني اأو ثالثة 
معا( واخلاليا املدجمة يف الزجاج والقرميد ال�سم�سي )قرميد م�لد للطاقة(، وهناك بع�ض التقنيات امل�سافة لبع�ض 
اأن����اع م���ن اخلاليا بهدف رف���ع كفاءة اخللية مثل الطالءات امل�س���ادة لالنعكا�ض وعد�س���ات الرتكيز ال�سم�س���ي)تقنية 

)2(   امل�قع االإلكرتوين لل�كالة العربية ال�س�رية لالأنباء
)3(   �سياأتي ت��سيح جتربة مدينة م�سدر اأثناء التحليل يف نهاية البحث

)4(    االأثر الكهرو�س�ئي : اإثارة االإلكرتونات ونقلها ب�ا�سطة ال�س�ء ال�ساقط عليها وبالتايل ت�ليد الكهرباء.
)5(   عامل فرن�سي فيزيائي ومكت�سف التاأثري الكهرو�س�ئي لبع�ض املعادن وه� اال�سا�ض الذي تق�م عليه فكرة اخللية الف�ت�ف�لتية.
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.)Peter Gevorkian،2008(وغريها )املركزات

�سكل )6(:اأن�اع النظم الف�ت�ف�لتية وم�سف�فاتها وتطبيقاتها وطريقة تركيبها

جدول )2( اأن�اع اخلاليا املت�فرة عامليا وم�ا�سفاتها الرئي�سية
الت�سنيف 

اأن�اع اخلاليا وم�ا�سفاتهاالرئي�سي اخلاليا
نية
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خاليا �سليك�نية غري متبل�رة 
)Amorphous Silicon Cell(

تتك�ن من �سرائح ط�لية بينها امل��سالت الكهربية وتبلغ كفاءتها من 
5 اإيل 9 % وبالتايل تكلفتها منخف�سة جدا.

خاليا �سليك�نية وحيدة البل�رة
)Mono-crystalline Silicon Cell(

تتعدد األ�انها واأ�سهرها االأزرق ويغلب عليها الل�ن ال�احد وتعطي اأكرب ن�سبة 
كفاءة وتبلغ 18% وهي اأعلي االأن�اع تكلفة واأكرثها انت�سارا.

خاليا �سليك�نية متعددة البل�رة
)Poly-crystalline Silicon Cell(

املظهر اخلارجي للخلية املفردة معروف بتداخل درجات االأل�ان فيه وتبلغ 
كفاءة اخللية ح�ايل 16% وهي ذات ذات تكلفة منخف�سة ن�سبيا.
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خاليا الكادمي�م تيلل�رايد   ا

)Cadmium Telluride(.%8 – 6  تبلغ كفاءتها ح�ايل

خاليا �سبائك نحا�ض-اإندي�م دي�سلينايد
)Copper Indium Diselenide(

تبلغ كفاءتها 11- %18.

خاليا زرنيخ اجلالي�م
)Gallium Arsenide(

ت�ستخدم يف تطبيقات الف�ساء نظرًا الحتماله ال�سديد لالإ�سعاع ال�سم�سي 
وتبلغ كفاءتها 30% وبالتايل هي مرتفعة التكاليف ن�سبيا عن غريها.
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 اخلاليا ذات االأفالم الرقيقة  )Thin film Cell(عبارة عن طبقات ال تزيد عن )1-6( ميكرومرتات )6( تتميز باأ�سطح 03
متجان�سة مهيكلة بقط�ع فا�سلة �سيقة و�سفافة جدا .يت�سبب �سغر �سمكها يف مرونة م�سف�فة اخلاليا، وبالتايل ميكن تركيبها 

على خمتلف االأ�سطح. وتت�سم هذه اخلاليا باالأل�ان الداكنة مثل االأ�س�د اأو البني املحمر باالإ�سافة اإيل تنا�سب م�سف�فتها 
للدمج يف املباين التي تقع يف الظل حيث اأن كفاءتها تقل يف الظل �سيئا ي�سريا. ويعترب ت�سنيعها اأقل تكفله من نظرياتها الأنه 

ميكن  ت�سنيعها عند درجات من 200 اإىل 700ºم)7( ، وتبلغ كفاءتها ح�ايل 14% وزادت كفاءتها مع تط�ير ما ي�سمى باخلاليا 
املكد�سة )8( حيث ت��سع طبقتني اأو ثالث ف�ق بع�سها.
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ع�س�ية  م�اد  خاليا 
ال�سبغة 

يتم ت�سنيعها   )Dye sensitized Organic Cells( ال�سبغية الن�ع من اخلاليا  هذا 
.)www.risoe.dtu.dk( %18 -11 علي هيئة اأوراق �سميكة �سفافة وتبلغ كفاءتها

خاليا
النان� )9( 

هذا الن�ع من اخلاليا ال يزال حتت البحث رغم اأنه مت االإعالن عن اأول خلية متاحة لال�ستخدام عام 
اإمكانية دجمها يف ال�اجهات الزجاجية  2006م، وهي ذات طبيعة تقنية جديدة تتميز بقلة تكلفتها 

 .)www.dw-world.de( لطبيعتها ال�سبة �سفافة

مع  مدجمة  خاليا 
م�اد البناء

�سنع اأول جممع مدمج بزجاج االأ�سطح عام 1976م بغر�ض تاليف عدم وج�د عالقة تقريبا بني النظم 
امللحقة علي ال�سطح واحلل املعماري، وذلك باإيجاد عالقة تكاملية بينها وبني م�اد البناء. وهذا الن�ع 
يعيب  وقد  املغطاة.  الداخلية  لالأفنية  التظليل  اإمكانية  اإيل  باالإ�سافة  م�ستداما،  معماريا  حال  ميثل 

.)Christian Schittich،2003( دجمها يف الزجاج فاعلية الروؤية ب�سكل ن�سبي

  خاليا الرتكيز
النقطي

هي عبارة عن عد�سات مرتاكبة تك�ن م�دي�ل كامل. تهدف هذه اخلاليا اإيل تركيز اأ�سعة ال�سم�ض علي 
نقطة لزيادة كفاءة امل�دي�ل )10( . ويعيبها اأنها تعك�ض االأ�سعة العم�دية فقط علي امل�لد وبالتايل يجب 

وج�د هذا الن�ع داخل نظام متتبع لل�سم�ض )قناة اجلزيرة الف�سائية،2008(.

جتري بع�ض املحاوالت ال�ستخدام البال�ستيك يف ت�سنيع هذا الن�ع، وتعترب اخلاليا البال�ستيكية اأقل خاليا بال�ستيكية
 .)Peter Gevorkian،2008(تكلفة عن نظرياتها ولكنها اأ�سعف

اأفكار جاري
التط�ير فيها

زيادة  بهدف  الف�ت�ف�لتية،  النظم  من  اأن�اع  تط�ير  الطاقة  وعلماء  ال�سم�سية  النظم  خرباء  يحاول 
الكفاءة وتقليل املتطلبات واالأعباء الناجتة مثل عمل دهان ف�ت�ف�لتي م�لد للطاقة.

)10 )9 )8 )7 )6(

املتطلبات الرئي�سية للنظام الفوتوفولتي النمطي  .2.4
يفر����ض النظام الف�ت�ف�لتي عدة متطلب���ات علي املبني املراد اإمداده بهذه النظم، وميكن تق�س���يمها اإيل متطلبات 

تقنية ومتطلبات معمارية كما يف �سكل )7()11(.   

4. منظ�مة اال�ستدامة
وانطالقا من اخللفية النظرية للنظم واخلاليا الف�ت�ف�لتية ميكن ا�ستك�س���اف عالقتها مبنظ�مة اال�ستدامة، حيث 
يتبنى العامل ت�جه وا�س���ح نح� البناء االأخ�سر. ولال�س���تدامة عدة مفاهيم رئي�سية م�ستخرجة من تعريفات اال�ستدامة 
والتي يعد من اأ�س���هرها “القدرة علي ا�س���تيفاء احتياجات احلا�سر دون امل�س���ا�ض بقدرة اأجيال امل�ستقبل علي ا�ستيفاء 

)6( - )امليكرومرت=0.001 ملليمرت(
)7( -ن�سف الدرجات املطل�بة لت�سنيع خلية بل�رية.

)8(- اخلاليا املكد�س���ة: ن�ع من اخلاليا ذات الطبقة الرقيقة ولكن �س���ممت بثالث طبقات كل طبقه ت�س���تجيب ملدى طيفي معني ) اإ�س���عاع ق�س���ري، مت��س���ط، اأو ط�يل امل�جة(وذلك لرفع 
الكفاءة املطل�بة.

)9( - متكن يف ي�ني� 2006م د.اأندريا�ض هين�ض يف معهد فرايب�رغ االأملاين لنظم الطاقة ال�سم�سية من تط�ير منظ�مة ف�ت�ف�لتية جديدة ميكنها حت�يل الطاقة ال�سم�سية اإىل طاقة كهربائية 
من خالل مادة ل�نية ع�س�ية ممزوجة مبنمنمات فائقة يف ال�سغر ت�ساعف من كفاءة اخللية .

)10( - يتم تركيب م�لد �سغري للطاقة يف ب�ؤرة العد�سات لرفع كفاءة حت�يل امل�دي�ل التي تبلغ 10-15% ويحاول اخلرباء زيادة هذه الكفاءة كي ت�سل اإيل %35
)11(– امليل املثايل لل�حدات = خط العر�ض للم�قع قيد الدرا�سة +/- 10 درجات )وت�جه نح� اجلن�ب يف ن�سف الكرة ال�سمايل )م�سر( والعك�ض(.
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. )Adrian Pitts،2004(”احتياجاتهم
 )12()LEED-CASBEE-BREEAM-GREEN STAR(وظهرت عدة نظم لتقييم اال�س���تدامة العاملي���ة اأهمه���ا
ولكل منها معايري تقييم خمتلفة كما يت�س���ح من �س���كل )8(، ويت�س���ح من �س���كل )9( ترتيب الثقل الن�س���بي لكل معيار 

 .)Candace Say،Antoni wood،2008(وارتفاع الثقل الن�سبي لكفاءة االإمداد بالطاقة بني معايري التقييم

�سكل )7( اأهم متطلبات النظام الف�ت�ف�لتي

)12(  - تتب���ع بع����ض ال���دول نظام معني من النظم املذك�رة مثل ال�اليات املتحدة والربازيل وكندا والهند تتبع النظام )LEED( ولكن مت جمعهم -ب�س���رف النظر عن البلدان التابعة لكل 
نظام - ال�ستك�ساف دور هذه النظم يف دعم منظ�مة اال�ستدامة ال�ساملة، حيث ت�ؤثر املعايري املختلفة يف بع�سها البع�ض. 

�سكل )8( اأهم مفاهيم اال�ستدامة ومعايري تقييمها عامليا
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LEED )2.2( )13(BREEAMGREEN STAR
)13(�سكل )9( ي��سح اأول�ية الثقل الن�سبي لكفاءة ا�ستهالك الطاقة كاأحد معايري تقييم اال�ستدامة يف النظم العاملية )14(

5. دور النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم منظ�مة االإ�ستدامة
وبع���د اإلق���اء ال�س����ء علي اأهم مفاهيم اال�س���تدامة ومعايري تقييمها يت�س���نى لنا اإ�س���قاط اخللفي���ة النظرية للنظم 

الف�ت�ف�لتية علي هذه املفاهيم واملعايري، ال�ستك�ساف اأبعاد دورها يف دعم منظ�مة اال�ستدامة كما يلي: 

5.5.دور النظم الفوتوفولتية يف دعم احلفاظ علي الطاقة وكفاءة ا�ستهالكها وا�ستمرارية الإمداد
ت�س���ري الدرا�س���ات العاملية اإيل اأن التط�ير يف كفاءة اخلاليا الف�ت�ف�لتية علي التح�يل الكهربي م�ستمر مما يدعم 
منظ�مة احلفاظ علي الطاقة، رغم اأنها حمليا مل تتعدى كفاءتها 20% للنظم الثابتة )�سركة الطاقة ال�سم�سية،2008(. 
وت�فر – نظريا - م�سف�فة ف�ت�ف�لتية ثابتة )كفاءتها15%-18%( م�ساحتها 1م2 ي�ميا يف م�سر)15(  ح�ايل 147 وات/

�س���اعة)16(  )�سركة الطاقة ال�سم�س���ية،2008(. وميكن لهذه النظم �سمان ا�س���تمرارية االإمداد بالطاقة الكهربية الأعلي 
االأجهزة املنزلية ا�س���تهالكا للطاقة)املكيف اله�ائي(، حيث اأجريت درا�س���ة علي نظم مثبتة )خاليا �سليك�نية وحيدة 
البل�رة كفاءتها 15%( علي واجهات ثالث مناذج)17(  يف اأثينا لتقييمها يف ت�سغيل عدد املكيفات )مبعدل مكيف يف ال�سقة 

.)Eirini Tsianakaa،2006(واأثبتت الدرا�سة كفاءة اإمداد النظم واإمكانية ت�سغيل املكيفات ،)بقدره 3.5 ك.و

�س���كل)10( تط�ر انبعاث اأول اأك�س���يد الكرب�ن باأملانيا

5.2. دور النظم الفوتوفولتية يف معاجلة امل�سكالت البيئية والتلوث
.)LEED- NC for new constructions( �اإيل ت�سع اأنظمة، اأما النظام املذك�ر فه )LEED( ينق�سم النظام )13(

)14( - ي�ستخدم نظام التقييم )CASBEE( اأ�سل�با معقدا يف احلكم علي ا�ستدامة امل�ساريع ويختلف الثقل الن�سبي للمعايري ح�سب ن�ع امل�سروع.
)15(-حيث يرتاوح مقدار االإ�سعاع ال�سم�سي يف م�سر بني 5.8 – 7.1 ك.و.�ض/م2/ي�م �سماال وجن�با علي الرتتيب.

)16( -اإذا اأدرجت نف�ض امل�سف�فة داخل نظام متتبع يدور ح�ل حم�ر واحد يزيد خارج القدرة مبقدار 20% عن النظام الثابت ، اأما النظام املتتبع ثنائي املح�ر يزيد خارج القدرة مبقدار 
35% كما ذكرنا �سابقا، والقيمة نف�سها اأقل من املت��سط العاملي للت�ليد الف�ت�ف�لتي )م�سف�فة الثابتة م�ساحتها 1م2 ت�لد 100 وات(.

)17(  - النم�ذج االأول:196م2 يحت�ي علي 12 مكيف - النم�ذج الثاين:324م2 يحت�ي علي 18 مكيف - النم�ذج االأول:484م2 يحت�ي علي 24 مكيف.
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بالطبع يتم ا�ستخدام هذه االأن�اع من النظم لتخفيف العبء علي البيئة وتقليل التل�ث. كما ه� احلال يف اأملانيا التي 
تعترب االأويل يف جمال الف�ت�ف�لتيات، حيث ت�سعي لالعتماد علي الطاقة ال�سم�سية يف اإنتاج الكهرباء بن�سبة 25% بحل�ل 
عام2050م )www.uoh.edu.sa(، حتاول احلك�مة االأملانية تقليل االإنبعاث الكرب�نية كما يت�سح من �سكل)10( باللج�ء 
اإيل الطاقة الكهربية ال�سم�سية )عبد العزيز بن�نة،2005(، حيث يت�سبب ت�ليد 1 ك.و. من الطاقة الكهربية التقليدية 
.)Peter Gevorkian، 2008( يف احرتاق ح�ايل 5 رطل فحم وه� ما ينتج ح�ايل 6.75 رطل من ثاين اأك�سيد الكرب�ن

5.3. النظم الفوتوفولتية والتعامل الر�سيد مع البيئة غري املبنية
ميكن ا�س���تخدام هذه النظم علي نطاق اأو�س���ع من البيئة املبنية وا�س���تغاللها خارج البيئ���ة املبنية، يظهر ذلك من 
التطبيقات املتن�عة عامليا مثل تطبيقات الف�س���اء وغريها. اأما بالن�س���بة لل�اقع املحلي فتطبيقاتها حمدودة كما يت�سح 
من �سكل)11( مع اختالف الثقل الن�سبي لهذه التطبيقات )هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة،2006-2007م(. وكمثال 

ت�ستخدم هذه النظم يف االإنارة مب�سر كما يت�سح من �سكل )12(.

�سكل)12( تطبيقات النظم الف�ت�ف�لتية يف اإنارة الطرق مب�سر �سكل)11(تطبيقات النظم الف�ت�ف�لتية يف م�سر

5.4. النظم الفوتوفولتية وتعظيم الفائدة من املوارد
تعتمد اخلاليا يف ت�س���نيعها علي ال�س���ليك�ن اخلام امل�س���تخرج اأ�س���ال من الرمل وه� م�رد طبيعي مت�فر  كميا يف 
م�س���ر، حيث اأن م�س���احة ال�سحراء يف م�س���ر ترب� علي 90%. باالإ�س���افة اإيل االإ�سعاع ال�سم�س���ي املرتفع ن�سبيا اإذا ما 

ق�رنت باأملانيا التي يقل فيها االإ�سعاع ال�سم�سي.

5.5. النظم الفوتوفولتية وقابلية التجديد وتكيفية املبني
تتمي���ز اخلالي���ا الف�ت�ف�لتية عن باقي تقنيات الطاقة ال�سم�س���ية بقابلية الفك والرتكيب ب�س���ه�له وبالتايل ت�س���هل 
عملية اإعادة �س���ياغة الغالف اخلارجي للمبني، حيث ميكن اختيار ال�س���كل املنا�سب للمباين ح�سب كمية الطاقة املراد 
ت�ليدها اأو الل�ن املالئم للبيئة املحيطة كما يت�س���ح من �سكل )14،13(، باالإ�سافة اإيل اإمكانية ا�ستبدالها باأحد النظم 

.)www.globalmarket.com( الذكية احل�سا�سة لل�س�ء التي يتغري ل�نها ذاتيا

 6.5. تاأثري النظم الفوتوفولتية علي كفاءة النقل
ي�جد اجتاه عاملي اإيل التقليل من ا�س���تخدام ال�ق�د يف و�س���ائل النقل وامل�ا�س���الت اعتمادا علي الطاقة الكهربية 

ب�سكل عام. وجرت عدة حم���اوالت لعمل �سيارات �سباق تعمل باخلاليا الف�ت�ف�لتية وبالفعل مت الت��س�ل اإيل �سي�ارة
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خاليا �سفافة اأ�سكال اأخرىمتعدد البل�رةاأحادي البل�رةغري متبل�رة
Amorphous Silicon Cell Mono-crystalline Silicon Poly-crystalline Silicon

�سكل)14( تن�ع اخلاليا يف اأ�سكالها�سكل )13( تن�ع اخلاليا يف اأن�اعها واأل�انها

ال تت�س���ع اإال ل�سخ�ض واحد فقط ت�سري ب�سرعة 100كم/ال�ساعة )www.solarmotions.com(، وبعدها متكن ل�ي�ض 
باملر )18(  من الت��س���ل اإيل �س���يارة فعلية “ال�س�الر تاك�سي” ت�ستمد دفعها من الطاقة ال�سم�سية من م�سف�فة ف�ت�ف�لتية 
مقط�ر خلفها كما يت�س���ح من �سكل )15(، وميكن اأن ت�س���ل القدرة املت�لدة من امل�سف�فة اإيل 800 وات لت�سل �سرعة 
ال�س���يارة اإىل 90 كم /ال�س���اعة )www.puregreencars.com(. وت�س���تمد ال�س���يارات الكهربية الطاقة اإما بال�سحن 
الدوري للمركبة كل ي�م يف املنزل اأو من خالل حمطات خم�س�س���ة – كبديل ملحطات البنزين – كما يظهر يف �س���كل 

)16(، واإما عن طريق الت�ليد امل�ستمر بالنظم الف�ت�ف�لتية ذاتيا يف املركبة كما يت�سح من �سكل )17(.

�سكل )17( عبارة �سم�سية�سكل )16( املحطات الف�ت�ف�لتية�سكل )15( ال�سيارة ال�سم�سية

7.5. تاأثري النظم الفوتوفولتية علي ال�سحة والرفاهية
ي�ؤثر ا�س���تخدام الطاقة املتجددة ب�س���كل اإيجابي علي معدالت ال�سحة، ملا له من اأثر يف تقليل االإنبعاثات الكرب�نية 
كما �س���بق اأن اأ�س���رنا، كذلك االأمر بالن�س���بة ملعدالت الرفاهية فيمكن اعتبار زيادة ا�س���تهالك الطاقة اأحد م�ؤ�س���رات 

الرفاهية حيث يزداد ا�ستهالك الطاقة يف الدول املتقدمة علي عك�ض الدول النامية. 

�سكل)18( اأحد ممرات مركز الرتفيهي باململكة املتحدة

8.5. النظم الفوتوفولتية وكفاءة الإ�ساءة
كما �س���بق اأن ذكرنا فاإن االأل�اح امل�س���متة تع�ق ق�ة االإ�س���اءة الطبيعية، ولكن باإجراء تعديل علي امل�سف�فة نف�سها 

)18( -اأحد م�سممي ال�سيارات ال�س�ي�سريني بالتعاون مع 4 جامعات �س�ي�سرية و10 �سركات 
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بحي���ث يتم يرك م�س���افات بيني���ة بني اخلاليا ينقلب االأثر اإيل اأثر اإيجابي، حيث تقلل اخلاليا حدة ال�س���ط�ع ال�س���م�ض 
خا�س���ة يف االأفنية الداخلية كما ه� يف اأحد املراكز الرتفيهية باململكة املتحدة )مركز Woking الرتفيهي( يف �س���كل 

)Ali Sayigh،2007( )18(.  ولهذه النظم مميزات اأخري مثل الت�سكيل املعماري بجانب الزجاج ال�سايف.

9.5. النظم الفوتوفولتية والراحة احلرارية
تدع���م م�س���ف�فة اخلالي���ا منظ�م���ة الراح���ة احلراري���ة حي���ث متث���ل ه���ذه امل�س���ف�فات ق�س���رة خارجي���ة تاركه 
م�س���افة فا�س���لة بينه���ا وب���ني املبني يف بع����ض النظم، حي���ث يتخلل هذه امل�س���افة اله�اء ال���ذي يرف���ع مقاومة احلائط 
ويزي���د التخل���ف الزمن���ي النتق���ال احل���رارة اإيل الفراغ اخلارجي ب�س���بب ن�س���اأة تيار ه����اء داخلي يعمل كع���ازل جيد، 
وه���ذه الفك���رة جمرد تط�ير لفك���رة احلائط امل���زدوج ال�ت�ق�ليدي���ة كم���ا ي��ت���س�����ح م��ن �س����ك����ل )19(،  حي���ث يعتب��ر 
ال�ه������اء م���ن اأف���س�����ل امل������اد الع���ازل�����ة لل��ح������رارة )Edward Allin،2005(.ف�س���ال ع���ن اإمكاني���ة ا�س���تخدام 
امل�س���ف�فات كك�ا�س���ر �سم�س���ية تظلل الن�افذ اأ�س���فلها كما يت�س���ح من �س���كل )20(، ولك���ن يتحتم مراعاة امل�س���افات 
البيني���ة وزواي���ا املي���ل ك���ي ال تظل���ل بع�س���ها وبالت���ايل تق���ل كفاءته���ا يف التح�ي���ل الكهرب���ي. ورغ���م م���ا ت�ف���ره هذه 
النظ���م م���ن اإمكاني���ة عزل ح���راري فاإن النظم نف�س���ها لها ع���دة اأثار حرارية �س���يتم مناق�س���تها يف �س���لبيات النظام.

�سكل )20( ا�ستخدام امل�سف�فات كك�ا�سر �سم�سية�سكل )19( اإ�ستخدام اله�اء كعازل بني امل�سف�فة الف�ت�ف�لتية و�سطح النافذة

  10.5. النظم الفوتوفولتية واإعادة  ا�ستخدام الأر�ض
نظرا مليل ال�حدات نح� الت�جيه االأمثل وبالتايل ترك م�سافات ملنع الظل، فاإن امل�ساحة املربعة املطل�بة تك�ن اأكرب، 
وبالتايل ميكن اإ�س���تغالل هذه امل�س���احة بجانب ت�ليد الطاقة يف املحطات الفلتائية يف الزراعة وتربية املا�س���ية يف نف�ض 
امل�س���احة، كما ه� احلال يف ل�س�الر بارك �س�نني)Solarpark Sonnen()19( م�ساحة املرفق ت�ستخدم كمرعى لالأغنام 

 )A. Goetzberger ،V.U. Hoffmann،2005( )21( يف نف�ض ال�قت كما يت�سح من �سكل

�سكل)21( مزرعة �س�الر بارك �س�نني

11.5. النظم الفوتوفولتية واإعادة تدوير املواد والتخل�ض من املخلفات
تتزاي���د ب�س���رعة كمي���ة اخلاليا املدم���رة اأو املعطلة التي يج���ب التخل�ض منه���ا اأو تدويرها.وبفر�ض مت��س���ط عمر 

)19(-مزرعة �سم�سية باأملانيا تعمل منذ اأغ�سط�ض 2002 بقدرة ح�ايل 1.7 م.و. وال�حدات الف�ت�ف�لتية مقامة يف الريف املفت�ح
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ال�ح���دات ه� 20 عاما، فاإن ال�حدات امل�س���نعة عام 1995م واملقدر م�س���احتها بح����ايل 0.848 كم2 ووزن8480 طن 
�ستاأتي للتدوير يف 2015م. ولكن معظم التقنيات امل�ستخدمة للتدوير ال تزال قيد البحث والتط�ير، باالإ�سافة اإيل زيادة 
 A.( احتياج الطاقة ال�س���روري لعملية التدوير والذي يبلغ 80% تقريبا من الطاقة املطل�بة للت�س���نيع العادي لل�حدات

.)Goetzberger ،V.U. Hoffmann،2005

12.5. النظم الفوتوفولتية والبعد القت�سادي
رغم كل ما تتميز به هذه النظم كما �س���بق اأن ذكرنا اإال اأن التكلفة الن�س���بية لهذه النظم يف م�س���ر مازالت مرتفعة 
- اإذا م���ا ق�رن���ت بباقي نظم الطاقة املتجددة  - كما يت�س���ح يف �س���كل )22(. وتنخف�ض التكلفة باإ�س���تمرار حيث تفيد 
الدرا�س���ات حتقي����ق تكل�فة اأق���ل بكثري يف 2022م. ويرجع ارتفاع �س���عر ال�ح���دات التي متثل 60% م���ن تكل��ف��ة النظام 
بال�ك�ام��ل، وارتفاع �س���عر مادة ال�س���ليك�ن النقي نف�سها - الذي ميثل ن�سف تكلفة ال�حدة نف�سها – رغم ت�فرها كمادة 
يف م�س���ر)Energy Research Center ،2006(، باالإ�س���افة اإيل الق�س����ر التقن���ي حي���ث يتم مب�س���ر فقط اختبار 
اخلالي���ا يف معم���ل اخلالي���ا الف�ت�ف�لتية ولي�ض ت�س���نيعها بهيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، اأما ال�س���ركات اخلا�س���ة 
فتق���دم خدمات بيع املنتجات النهائية للم�س���تهلك بعد ا�س���تريادها من ال���دول االأجنبية. وبالتايل فاإن اإ�س���كالية البعد 
االقت�س���ادي ما زالت قائمة – علي االأقل بالن�س���بة لالأفراد – حيث ترتفع التكلفة املبدئية يف م�س���ر)20( )�سركة الطاقة 
ال�سم�سية،2008(.اأما يف اأملانيا- كمثال لدوله �سناعية متقدمة - تقل تكلفة ال�حدات بكثري عن م�سر ب�سبب ت�سنيعها 
النمطي لل�حدات واخلربة التقنية، حيث زادت مبيعات التقنيات والنظم املختلفة م�ؤخرا ب�سكل وا�سع عامليا كما يت�سح 
من �س���كل )Ali Sayigh،2007( )23(. وتنظر الدول املتقدمة ب�س���كل عام لهذه النظم من مفه�م اأكرث �سم�ال، حيث 
يزداد الثقل الن�س���بي حلل البعد البيئي والكمي للطاقة االأحف�رية عن البعد االقت�س���ادي لهذه النظم، باالإ�س���افة اإيل 
حتقي���ق بيئة م�س���تدامة من خالل نظم الطاقة النظيف���ة. وال ت�جد اأي تكاليف جارية اإال تكلفة ال�س���يانة الدورية التي 

ميكن اإهمالها.

�سكل )22( مقارنة تكلفة النظم الف�ت�ف�لتية بالن�سبة لباقي اأن�اع الطاقة املتجددة يف م�سر 
)بالدوالر/ك.و.  مت�لدة(

�سكل )23( كم اإنتاج اخلاليا الف�ت�ف�لتية بامليجا وات يف العامل 
)من عام 1990 اإيل 2006م(

6. �سلبيات اخلاليا الف�ت�ف�لتية امل�ؤثرة علي اال�ستدامة
 وعلي ما �سبق فاإن للخاليا الف�ت�ف�لتية �سلبيات تقلل اإمكانياتها يف حتقيق اال�ستدامة، يعد اأهمها ما يلي:

· ارتفاع التكلفة املبدئية و�سغر كفاءة اخلاليا و�سعوبة تدويرها )وهي اأهم ال�سلبيات كما ذكرنا(
.)A. Goetzberger ،V.U. Hoffmann،2005( الأثر احلراري للوحدات علي غالف املباين ·

)20(-تبلغ التكلفة املبدئية للنظام املتتبع املطل�ب مثال الإمداد �سقة ت�ستهلك 800 ك.و.�ض/�سهر اأكرث من 20.000 جنية م�سري بعمر افرتا�سي 20 �سنة للنظام ، وذلك باأ�سعار عام 2008م .

بحي���ث يتم يرك م�س���افات بيني���ة بني اخلاليا ينقلب االأثر اإيل اأثر اإيجابي، حيث تقلل اخلاليا حدة ال�س���ط�ع ال�س���م�ض 
خا�س���ة يف االأفنية الداخلية كما ه� يف اأحد املراكز الرتفيهية باململكة املتحدة )مركز Woking الرتفيهي( يف �س���كل 

)Ali Sayigh،2007( )18(.  ولهذه النظم مميزات اأخري مثل الت�سكيل املعماري بجانب الزجاج ال�سايف.

9.5. النظم الفوتوفولتية والراحة احلرارية
تدع���م م�س���ف�فة اخلالي���ا منظ�م���ة الراح���ة احلراري���ة حي���ث متث���ل ه���ذه امل�س���ف�فات ق�س���رة خارجي���ة تاركه 
م�س���افة فا�س���لة بينه���ا وب���ني املبني يف بع����ض النظم، حي���ث يتخلل هذه امل�س���افة اله�اء ال���ذي يرف���ع مقاومة احلائط 
ويزي���د التخل���ف الزمن���ي النتق���ال احل���رارة اإيل الفراغ اخلارجي ب�س���بب ن�س���اأة تيار ه����اء داخلي يعمل كع���ازل جيد، 
وه���ذه الفك���رة جمرد تط�ير لفك���رة احلائط امل���زدوج ال�ت�ق�ليدي���ة كم���ا ي��ت���س�����ح م��ن �س����ك����ل )19(،  حي���ث يعتب��ر 
ال�ه������اء م���ن اأف���س�����ل امل������اد الع���ازل�����ة لل��ح������رارة )Edward Allin،2005(.ف�س���ال ع���ن اإمكاني���ة ا�س���تخدام 
امل�س���ف�فات كك�ا�س���ر �سم�س���ية تظلل الن�افذ اأ�س���فلها كما يت�س���ح من �س���كل )20(، ولك���ن يتحتم مراعاة امل�س���افات 
البيني���ة وزواي���ا املي���ل ك���ي ال تظل���ل بع�س���ها وبالت���ايل تق���ل كفاءته���ا يف التح�ي���ل الكهرب���ي. ورغ���م م���ا ت�ف���ره هذه 
النظ���م م���ن اإمكاني���ة عزل ح���راري فاإن النظم نف�س���ها لها ع���دة اأثار حرارية �س���يتم مناق�س���تها يف �س���لبيات النظام.

�سكل )20( ا�ستخدام امل�سف�فات كك�ا�سر �سم�سية�سكل )19( اإ�ستخدام اله�اء كعازل بني امل�سف�فة الف�ت�ف�لتية و�سطح النافذة

  10.5. النظم الفوتوفولتية واإعادة  ا�ستخدام الأر�ض
نظرا مليل ال�حدات نح� الت�جيه االأمثل وبالتايل ترك م�سافات ملنع الظل، فاإن امل�ساحة املربعة املطل�بة تك�ن اأكرب، 
وبالتايل ميكن اإ�س���تغالل هذه امل�س���احة بجانب ت�ليد الطاقة يف املحطات الفلتائية يف الزراعة وتربية املا�س���ية يف نف�ض 
امل�س���احة، كما ه� احلال يف ل�س�الر بارك �س�نني)Solarpark Sonnen()19( م�ساحة املرفق ت�ستخدم كمرعى لالأغنام 

 )A. Goetzberger ،V.U. Hoffmann،2005( )21( يف نف�ض ال�قت كما يت�سح من �سكل

�سكل)21( مزرعة �س�الر بارك �س�نني

11.5. النظم الفوتوفولتية واإعادة تدوير املواد والتخل�ض من املخلفات
تتزاي���د ب�س���رعة كمي���ة اخلاليا املدم���رة اأو املعطلة التي يج���ب التخل�ض منه���ا اأو تدويرها.وبفر�ض مت��س���ط عمر 

)19(-مزرعة �سم�سية باأملانيا تعمل منذ اأغ�سط�ض 2002 بقدرة ح�ايل 1.7 م.و. وال�حدات الف�ت�ف�لتية مقامة يف الريف املفت�ح
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)www.yourhome.gov.au.( حل�ل مقرتحة لته�ية اخلاليا)سكل)24�

ي�ؤدي دمج اخلاليا يف غالف املبني اأو ا�س���تخدام اخلاليا املدجمة داخل الزجاج كبديل للزجاج التقليدي اإيل رفع 
درجة حرارة الغالف، رغم اأن تثبيت ال�حدات اأمام واجهة املبني مب�سافة يقلل االنتقال احلراري. وترجع زيادة درجة 
حرارة اخلاليا - والذي ي�ؤثر علي اأداء اخلاليا نف�س���ها - اإيل عملية التح�يل الكهربي و�س���ريان التيار، باالإ�س���افة اإيل 
تغليف ال�حدات بالزجاج وخا�سة اإذا ما مت ا�ستخدام عد�سات مركزة للطاقة. وت�سري بع�ض الدرا�سات اإيل عدة حل�ل 
لتقليل هذا العبء احلراري اأهمها ترك م�س���افة فا�سله بني ال�حدات وغالف املبني اأو عزل ال�سقف والته�ية امل�ستمرة 

اخللفية لل�حدات كما يت�سح من �سكل )24( اأو عزلها عن املبني يف امل�قع العام.
· عامـــل الإبهـــار:  ينت���ج عن انعكا�ض اأ�س���عة ال�س���م�ض علي الزجاج املغل���ف اخلاليا، وميكن حله با�س���تخدام ال�حدات 

ال�سطحية.
· تاأثرها بالعوامل اجلوية املحيطة )ن�سوي يو�سف،2006م(:

· الغيوم: تقلل من كفاءتها يف االإمداد بالطاقة الكهربية، ويعتمد النظام حينئذ علي بطارية النظام.
· الأمطار: ت�ؤدي اإيل تلف بع�ض مك�نات النظام املك�س�فه، رغم وج�د بع�ض ال�حدات الف�ت�ف�لتية حتت�ي علي 

م�سارف رفيعة ملياه املطر، وبالتايل تقلل من اأثر تراكم االأتربة.
· متانة الوحدة: نظرا ل�ساآلة �سمك ال�حدة وغالفها الزجاجي، رغم وج�د اأن�اع تتحمل امل�سي عليها.

·  اأوجـــه ق�ســـور يف �سناعـــة ال�سليكـــون وتنقيتـــه: تت�س���اعد غازات مل�ثه ب�س���بب املعاجلات الكيماوي���ة للخاليا اأثناء 
الت�سنيع، ف�سال عن ا�ستخدام بع�ض م�اد �سامة لها اأثار �سلبية علي البيئة مثل الكادمي�م.

7. الت�سميم املعماري ومتطلبات النظام الف�ت�ف�لتي والتاأثري املتبادل بينهما
بالطب���ع فاإنه عند اإ�س���قاط متطلبات النظام الف�ت�ف�لتي علي ت�س���ميم املباين جند تاأث���ريا متبادال بينهم ناجت عن 
العالق���ة التكاملي���ة بني التقنية والت�س���ميم املعماري. ميك���ن اإفرتا�ض ت�جهني ال�س���تخدام هذه النظ���م، االأول اأن يتم 
ت�سميم النظام ومتطلباته لي�افق الت�سميم املعماري املطل�ب، وقد تدخل هذه النظم كمحدد يتم الت�سميم املعماري 

علي اأ�سا�سه، واأما الثاين فه� املدخل ال�ظيفي. وميكن تلخي�سهما فيما يلي:
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)2004،Essam Tarek( 7.1. ت�سميم النظام ومتطلباته ليوافق الت�سميم املعماري املطلوب
ي�ؤدي هذا الت�جه اإيل فر�ض نظم ت�افق الت�سميم املعماري احلايل، وت�سمي هذه االأن�اع بالنظم املدجمة مع املباين 

)BIPV )21((، وميكن اأن ياأخذ هذا الدمج عدة اأ�سكال ميكن تلخي�ض اأهمها قي �سكل )25(. 

)BIPV( اأن�اع النظم املدجمة يف املباين )سكل )25�

تعت���رب اأه���م املميزات هذه النظم اإمكانياتها الت�س���كيلية حيث تتن�ع اأ�س���كالها واأن�اعها بحي���ث تالئم اأي مبني دون 
ال�سع�ر ب�ج�د تقنية دخيلة ت�سكيليا، ف�سال عن اإمكانية ت�سنيعها من امل�سنع خ�سي�سا ملبني معني ح�سب اأبعاده ون�سبه 
و�س���كل الدمج املطل�ب. ورغم هذه املميزات فاإن لهذه النظم املدجمة عي�ب منها اإعاقة اإمكانية الروؤية خاللها - مما 

ميثل عائق ت�سميمي – وت�سخني غالف املبني نف�سه كما ذكرنا. 
وهن���اك اأمثل���ة عدي���دة مل�س���روعات مت دم���ج اخلالي���ا باأن�اع الدم���ج املختلف���ة يف غالفه���ا اخلارج���ي، فيظهر يف 
�س���كل)26( �س���قف حمطة ليهريث���ر بربلني ونالحظ تك�ن ال�س���قف بالكامل م���ن اخلاليا املدجمة يف �س���قف االإتري�م 
الزجاجي)Christian Schittich،2003(، ويت�س���ح يف �س���كل)27( ا�س���تخدام القرميد ال�سم�س���ي يف �س���قف كني�سة 
الق�ض ج�رج مبدينة برج�الد باأملانيا حيث ت�لد وحدة القرميد ال�احدة ح�ايل 5 وات ويظهر يف �س���كل)28( ال�حدات 
املدجم���ة يف �س���قف مائل بحيث تاأخذ ميل ال�س���قف يف اأح���د املنازل مبدينة فريربج باأملانيا، ويت�س���ح من �س���كل)29( 
واجهة مبني املكتب ال�سم�س���ي الدويل يف دوك�س���ف�رد باململكة املتحدة والتي مت دمج اخلاليا علي ال�اجهة املائلة للمبني                      

 .)A. Goetzberger ،V.U. Hoffmann،2005(

�سكل)27( �سقف كني�سة الق�ض ج�رج مبدينة برج�الد باأملانيا �سكل)26( �سقف اإتري�م حمطة ليهريثر بربلني - اأملانيا

. Building Integrated Photovoltaic cells (BIPV)-((2)
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�سكل)29( مبني املكتب ال�سم�سي الدويل باململكة املتحدة�سكل)28( اأحد امل�ساكن مبدينة فريربج - اأملانيا
 

وقد تدخل متطلبات النظام كمحدد يف عملية الت�س���ميم املعماري للم�س���روع من البداية، حيث ياأخذ الت�سل�س���ل يف 
عملية الت�س���ميم خط�اته املعتادة، ولكن بعد عدة خط�ات اأهمها تقييم امل�قع يف �س����ء متطلبات النظام، ثم درا�س���ة 
جدوى تطبيقها، ثم حتليل الظالل ال�اقعة علي غالف للمبني، وبعدها ح�س���اب االأحمال الكهربية املطل�بة، ثم اختيار 
النظام املنا�س���ب تقنيا ومعماريا، ويف النهاية عملية الت�س���ميم نف�سها علي اأ�س���ا�ض ذلك، وبالتايل يك�ن املنتج النهائي 

مبثابة عالقة تكاملية بني التقنية والت�سميم املعماري.

7.2. املدخل الوظيفي يف ت�سميم نظام الإمداد
وه���� اإم���داد املبني بعد اإن�س���اءه بالطاقة من هذه النظم ب�س���كل وظيفي مث���ل تثبيت االأل�اح يف امل�ق���ع العام اأو علي 

ال�سطح املائل مبا�سرة اأو مثبته علي املدي�ل املعماري، دون امل�سا�ض بعملية الت�سميم املعماري.

8. عر�ص تاأثري ا�ستخدام النظم الف�ت�ف�لتية علي اال�ستدامة من خالل جتارب تطبيقية فعلية
وعلي ما �سبق ميكن ت��سيح اأثر النظم الف�ت�ف�لتية علي اال�ستدامة عند ت��سيع نطاق ا�ستخدامها من خالل عر�ض 

من�ذج من التجارب العاملية واأخر من التجارب املحلية وت��سيح الفج�ة بينهم.
النموذج الأول: مدينة م�سدر- اأول مدينة بيئية يف العامل )دبي – دولة الإمارات املتحدة(

تعزم دولة االإمارات علي اإن�ساء اأول مدينة بيئية يف العامل )م�سدر)22(( التي تعتمد على الطاقة ال�سم�سية يف االإمداد 
بالطاق���ة الكهربي���ة من خالل النظم الف�ت�ف�لتي���ة، ويعتمد االإمداد باملياه علي حمطة حتلية تدار بالطاقة ال�سم�س���ية، 
ف�س���ال عن �س���بكة النقل التي تعتمد علي الطاقة الكهربية النظيفة من خالل مرتو حديث يت�قف كل 200 مرت. وتهدف 
املدينة اإيل عدم اإنتاج اأي نفايات اأو انبعاثات كرب�نية، وبالتايل مت اقرتاح عدة ت�س����رات للمدينة كما يت�س���ح من �سكل 
)30( حيث �سيتم تخطيطها باأ�سل�ب م�فر للطاقة ببناء حمطة ف�ت�ف�لتية متتد م�سف�فاتها على م�ساحة 6 كيل�مرتات 
مربعة  لتمد املدينة بق�ة 100 ميجا وات، ثم و�س���ع البنية التحتية ل�س���بكة الكهرباء، ثم بعدها يتم بناء املدينة نف�س���ها 

 .)Mounir Ajam،2009(
ورغم التكلفة الكبرية لهذا الن�ع من امل�ساريع فاإن املردود البيئي واالقت�سادي بعيد املدى بالن�سبة للتكلفة املبدئية 
اأك���رب بكث���ري، الأن بناء مدينة جديدة تعمل بهذه التقنيات يعط���ي فر�ض جناح اأكرب وعائد اأعلى من نظرياتها من املدن

)22(- تقع املدينة بالقرب من مطار اأب� ظبي الدويل. وقد �س���در اإعالن من �س���ركة اأب� ظبي لطاقة امل�س���تقبل »MASDAR« عن قرارها يف اإن�ساء املدينة مب�ساركة اأملانية عدد من ال�سركات 
واملراكز واأهمها مركز اأبحاث الطريان والف�س���اء االأملاين DLF. ومن املخطط اأن يبلغ عدد �س���كان مدينة »م�س���در« نح� 50 األف �سخ�ض وح�ايل 1500 �سركة تعمل يف جمال الطاقة 

النظيفة وامل�ستدامة.
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ت�س�ر مل�قع املدينة وحمطة االإمداد 
الف�ت�ف�لتية ال�سم�سية

ت�س�ر الأحد االأحياء ال�سكنية و �سكل اخلاليا 
الف�ت�ف�لتية علي االأ�سطح

ت�س�ر ل�سبكة النقل وامل�ا�سالت التي متدها 
�سبكة الكهرباء النظيفة

�سكل )30( ت�س�رات ملدينة م�سدر امل�ستقبلية
املطل�ب تط�يرها. ويت�س���ح مما �س���بق دور النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم منظ�مة اال�س���تدامة بال�س���كل ال�س���امل يف هذه 
التجرب���ة، م���ن خالل البعد البيئي املتمثل يف عدم وج����د اإنبعاثات كرب�نية واالقت�س���ادي يف خف�ض تكلفة الطاقة علي 
املدى البعيد. وتت�سح هذه االأبعاد علي امل�ست�ي التخطيطي يف التعامل مع البنية التحتية، وكذا �سبكة النقل وامل�ا�سالت 
دون احلاجة اإيل ا�س���تخدام ال�س���يارة التي تدور بال�ق�د مطلقا، باالإ�سافة اإيل امل�س���ت�ي الت�سميمي من خالل ت�سميم 

البيئة غري املبنية، وت�سميم ال�حدات ال�سكنية املر�سد للطاقة.
النموذج الثاين: املدر�سة الأملانية بالدقي )القاهرة – م�سر( 

تع���د اأب���رز التج���ارب املحلية التي حتت�ي علي هذه النظم يف م�س���ر وهي املدر�س���ة االأملانية)23( التي قامت �س���ركتان 
املانيتان باإنتاج وتركيب ال�حدات بها بدعم من ال�كالة االملانية للطاقة. ومت تركيب ال�حدات يف ثالث جمم�عات كما 
بال�سكل )31(، االأويل )10 وحدات( مت تثبيتها اأعلي مدخل املدر�سة اجلن�بي )كمظلة �سم�سية اأفقية(، والثانية )125 
وحدة( تاأخذ اإ�ستطاله على �سطح كتلة االإدارة باملدر�سة، اأما الثالثة )10 وحدات( يف نف�ض املكان لتعمل على �سخ املياه 

حلمام ال�سباحة باملدر�سة )زيارة ميدانية من قبل الباحث(. 
وتقدم املدر�سة االأملانية من�ذجا لت�ظيف النظم الف�ت�ف�لتية يف املباين مب�سر، رغم عدم قابلية املثال للتعميم على 
نطاق وا�س���ع ب�س���بب تهيئ التم�يل االأجنبي من قبل ال�سفارة االأملانية، باالإ�س���افة اإيل امل�ساهمة االأجنبية التقنية، وت�فر 
مهند�س���ني ال�س���يانة ملتابعة هذه النظم. وت�جد مب�س���ر عدة من���اذج اأخري مثل مركز التدري���ب املهني بحي املظالت 

ومركز املعادن ب�سربا اخليمة وغريها.

     
امل�قع العام للمدر�سة االأملانية بحي الدقي ومكان تركيب االأل�اح 

الف�ت�ف�لتية )ال يظهر يف ال�س�رة الف�سائية الأنه مت تركيبها م�ؤخرا(
املجم�عة االأويل املثبتة علي ال�اجهة )علي ي�سار ال�سكل( 

واملجم�عة الثانية والثالثة املثبتتان علي ال�سطح )علي ميني ال�سكل(
 �سكل )31( م�سروع تركيب النظم الف�ت�ف�لتية يف املدر�سة االأملانية بالدقي

)23(-املدر�سة االأملانية هي احدي املدار�ض االأجنبية التابعة الإدارة ال�سفارة االأملانية بالقاهرة وتقع بحي الدقي، ويعترب امل�سروع اأحد 14 م�سروعا قد مت تنفيذ ال�ستغالل الطاقة ال�سم�سية يف 
.)www.elakhbar.org.eg(13 دولة خمتلفة بهدف عر�ض تن�ع وج�دة التقنيات ال�سم�سية االأملانية
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9. مناق�سة: اأبعاد دور النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم منظ�مة اال�ستدامة
وبعد حتليل ما �سبق من مفاهيم ومعايري تقييم اال�ستدامة يف �س�ء هذه النظم ميكن تاأكيد وج�د دور رئي�سي للنظم 
الف�ت�ف�لتية يف هذا الدعم علي امل�س���ت�ي الت�س���ميمي والتخطيطي. ولهذه النظم تاأثريات خمتلفة علي بع�ض املفاهيم 

واملعايري التي مت ت��سيحها كما يت�سح من �سكل )32(.

9.1.  مدى مالءمة النظم الفوتوفولتية للتطبيق يف م�سر وحتديات التطبيق

نظرا لق�س����ر االإمداد بالطاقة الكهربية يف م�س���ر الذي مت ت��سيحه يف بداية البحث يت�سنى لنا تتبع مدي مالءمة 
واإمكاني���ة التطبي���ق حملي���ا، حيث ت�جد ع���دة مق�مات وحتدي���ات حملية يجب اإلقاء ال�س����ء عليها والت���ي من خاللها 
ميكن تفعيل التطبيق، حيث ترتكز املدن امل�س���رية م�س���احة ح�ل وادي النيل لت�فر امل�ارد باالإ�س���افة اإيل �س���بكة النقل 
والكهرباء،ف�س���ال عن كرب ا�س���تهالك املباين كقطاع للطاقة الكهربية يف م�س���ر وخ�س��سا املباين ال�سكنية كما ذكرنا 
�سابقا. وبعد ا�ستعرا�ض اأبعاد دور النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم منظ�مة اال�ستدامة يت�سنى لنا حتليل مالءمة التطبيق يف 
م�سر يف امل�ستقبل القريب – حيث اأ�سارت بع�ض الدرا�سات اإيل دخ�ل هذه النظم اإطار التنفيذ الفعلي يف م�سر بحل�ل 
عام 2022م - وذلك علي امل�س���ت�ي الت�س���ميمي )املباين القائمة واجلديدة( وعلي امل�ست�ي التخطيطي )املدن القائمة 
واجلديدة(، حيث ت�س���ري الدرا�س���ات اإيل اإمكانية تطبيق النظم بالفعل علي امل�س���ت�يني ولكن مع وج�د بع�ض املع�قات 
مثل التكلفة والق�س�ر التقني. و�سيتم التحليل من خالل عر�ض نقاط الق�ي وال�سعف وا�ستك�ساف الفر�ض والتحديات 

اخلا�سة مبالءمة وتطبيق هذه النظم حمليا كما يت�سح من جدول )3(.

�سكل)32( تاأثري النظم الف�ت�ف�لتية يف مفاهيم اال�ستدامة ومعايري تقييمها
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جدول )3( حتليل مالءمة تطبيق النظم الف�ت�ف�لتية يف م�سر

حماور التطبيق املمكنة للنظم الف�ت�ف�لتية يف م�سر
على امل�ست�ي التخطيطي: املدنعلى امل�ست�ى الت�سميمي: املباين

املدن اجلديدةاملدن القائمةاملباين اجلديدةاملباين القائمة

�ي
�������

ق������
�������

ال���
ط 

�����ا
��ق��

�������
�������

ن��

·تاأثري النظم الف�ت�ف�لتية علي اال�ستدامة من خالل املفاهيم التي ت�ؤثر فيها النظم مثل )احلفاظ علي الطاقة – كفاءة االإمداد بالطاقة – ج�دة البيئة الداخلية - ....
الخ( اأو تدعمها النظم الف�ت�ف�لتية مثل )كفاءة االإ�ساءة والراحة احلرارية والنقل و....الخ(.

·عدم مالءمة نظام االإمداد احلايل بيئيا واقت�ساديا وكميا ،ف�سال عن تنافيه مع مفه�م اال�ستدامة، علي عك�ض هده النظم.

·تن�ع التقنيات يف الكفاءة وال�سكل والن�ع وامل�سطح يتنا�سب مع اأغلب املباين وال  
ميثل عائق ت�سميمي.

تعظيم  اإيل  باالإ�سافة  نف�سها  للنظم  عي�ب  عدة  بتاليف  املدن  مقيا�ض  كرب  ·ي�سمح 
للنظم  االقت�سادي  املردود  تقليل  مثل  املقيا�ض،  الناجت من كرب  وامل��ردود  الفائدة 
اإعفاء الهيئة امل�سئ�لة عن اإمداد املدينة بالكهرباء االأفراد من ال�سيانة الدورية، 

وت�فر اخلربة الالزمة، وتنا�سب املقيا�ض مع عمر التقنية.

يف  ال��ت��ح��ك��م  ·اإمكانية 
الت�جيه قبل تنفيذ املبني 
واأخ�����ذ ه���ذا ال��ع��ام��ل يف 

االعتبار.
النظام  اخ��ت��ي��ار  ·ميكن 
الت�سميم  قبل  املنا�سب 
املبني  ي������الءم  ب��ح��ي��ث 

املقرتح.
اجل���دي���د  امل���ب���ن���ي  ·عمر 
التقنيات  عمر  ينا�سب 
االقت�سادي  وامل�������ردود 

ط�يل املدى.

·يعد االإمداد بالطاقة اأحد مع�قات التنمية املكانية  
االأولية  التكلفة  الرت��ف��اع  نظرا  النائية  للمناطق 
االإمداد  الف�ت�ف�لتية  نظم  ت�فر  بينما  لالإمداد 
الذاتي بالطاقة الأي مكان غري ماأه�ل مثل امل�اقع 
ال�سحراوية، بحيث يتم ت�ليد الطاقة الكهربية يف 
الطاقة  نقل  اإيل  احلاجة  دون  ا�ستهالكها  اأماكن 

م�سافات كبرية.
املدن  يف  ال�سيق  ال���ادي  خ��ارج  االأفقي  ·االنت�سار 
ب�سبب  ال�سم�سية  للتقنيات  منا�سب  اجل��دي��دة 
متعر�سة   اأف��ق��ي��ة  مل�سطحات  التعر�ض  اإمكانية 

لالإ�سعاع ال�سم�سي.
ال�سحراوية  وخ�س��سا  اجل��دي��دة  امل��دن  ·م�اقع 
تعترب م�اقع نائية عن �سبكة الكهرباء مما يعظم 
فائدة اإنتاج الكهرباء بطريقة مبا�سرة يف املدينة 

دون احلاجة لالرتباط ب�سبكة الكهرباء.
ب�سبكة  اخل��ا���س��ة  التحتية  البنية  تكلفة  ·تقليل 

الكهرباء من البداية.
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اأن�اع اخلاليا غري الكافية وتاأثرها بالع�امل املحيطة ودرجة احلرارة وعامل املتانة  ·�سلبيات النظام نف�سه ال�سالفة الذكر مثل كفاءة بع�ض 

و.....الخ.
·عدم الت�سنيع املحلي باالإ�سافة اإيل عدم االنت�سار حمليا يعمل علي زيادة التكلفة املبدئية للنظم.

·�سرورة املتابعة الدورية للم�سف�فات حيث يجب تنظيف اخلاليا با�ستمرار الإزالة الغبار واالأو�ساخ عن ال�سطح.
·ال ميلك امل�ستهلك عادة التكلفة املبدئية كلها وبالتايل يف�سل تطبيق 
جهات  قبل  من  مت�يلها  ميكن  التي  اأو  العامة  املباين  علي  النظام 

ا�ستثمارية اأو حك�مية.
·وق�ع ظالل علي الل�ح الف�ت�ف�لتي ي�ؤثر ب�سكل �سلبي علي االإمداد 

بالكهرباء. 
عدم  مثل  املبني  غالف  يف  رئي�سية  متطلبات  عده  النظام  ·يفر�ض 

اإمكانية ا�ستغالل اأ�سطح املنازل.

·زيادة التكلفة املبدئية ب�سكل كبري)مثل مدينة م�سدر( .

الرئي�سية  املتطلبات  تت�فر  ال  ·قد 
الت�جية  ����س���رورة  م��ث��ل  للتطبيق 
الكافية  امل�سطحات  وت�فر  اجلن�بي 

علي الغالف اخلارجي. 
االأب����راج  م�سطحات  ك��ف��اي��ة  ·عدم 
العالية )التي حتت�ي علي عدد كبري 
من ال�حدات ال�سكنية( من تركيب 
امل�ساحات  كفاية  لعدم  النظم  هذه 

ف�ق اأ�سطح املباين.

م���ب���اين  ·بع�ض 
القائمة  امل�����دن 
متده�رة ،ف�سال 
بع�ض  وج���د  عن 
الرتاثية  املناطق 
يف�سل  ال����ت����ي 

احلفاظ عليها
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·يرفع مناخ م�سر مردود التقنيات ال�سم�سية ب�سكل عام.
·زيادة الطلب علي الطاقة الكهربية يف م�سر، مع ارتفاع اأ�سعار مك�نات النظام احلايل ي�سجع تط�ير التقنيات البديلة.  

احلر  الت�سميم  ·اإمكانية 
وفقا ملتطلبات النظم.

منط  علي  اجل��دي��دة  امل���دن  تخطيط  ·يعتمد 
ا�ستقبال  اأكرب  ي�فر  مما  النقطي  التخطيط 

لالإ�سعاع ال�سم�سي.
للتقنيات  امل���دى  بعيد  االق��ت�����س��ادي  ·املردود 

الف�ت�ف�لتية منا�سب لعمر املدينة اجلديدة.
اجلديدة  باملدن  ال���ح��دات  منذجة  ·اإمكانية 

�س�اء العمارات ال�سكنية اأو مناذج الفيالت.

ات
�������

�������
�������

ي�����
����د

�������
�ح�

�������
��ت���

ال����

·االرتفاع الن�سبي للتكلفة املبدئية يف ال�قت الراهن.
·يحتاج التطبيق علي مقيا�ض املدينة تكلفة ابتدائية مرتفعة ف�سال عن 

ت�فري خربة حملية وتقنيات ذات كفاءة.
·يحتاج التطبيق علي املدن ب�سفة عامة م�ساهمة من متخذي القرار 
ظل  يف  التفعيل  اإمكانية  ي�سعف  مما  حك�مي،  مت�يل  اإيل  باالإ�سافة 

غياب ال�عي العام بهذه التقنيات حمليا.

لالإمداد  التقليدي  امل�سدر  ·ت�فر 
بالطاقة الكهربية يقلل من �سرورة 

اللج�ء اإيل هذه النظم.
·وج�د ظالل علي املبني من املباين 

املجاورة 
الكايف  وال�عي  الدراية  وج�د  ·عدم 
من  ال��ن���ع  ه��ذا  ع��ن  ال�سكان  ل��دي 

التقنيات.
االأ�سجار  زراع���ة  اأو  البناء  ·تقييد 
اأمام امل�سف�فات كي ال تلقي ظالل 

عليها.

·وج�د بنية حتتية 
لالإمداد بالطاقة 
يقلل  ال��ك��ه��رب��ي��ة 
م������ن ������س�����رورة 
هذه  اإيل  اللج�ء 

النظم

ومما �س���بق يتبني اأن اأف�سل البيئات املالءمة للتطبيق يف م�سر هي املدن اجلديدة، املباين اجلديدة علي الرتتيب، 
ملا لديها من مق�مات تاأهلها لال�ستفادة من التقنية ب�سكل فعلي كما مت يف مدينة م�سدر باالإمارات، وذلك بعد تخفيف 
الفج����ة بني ارتف���اع التكلفة املبدئية وانخفا�ض كفاءة اخلاليا، وه� ما حتاول الدرا�س���ات والبح�ث امل�س���تهدفة اإيجاد 

حل�ل منا�سبة له مما ي�سري اإيل انت�سار التطبيق يف امل�ستقبل املنظ�ر)عام 2022م( كما �سبق اأن ذكرنا.

10. نتائج الدرا�سة:
وميكن تلخي�ض نتائج الدرا�سة يف النقاط التالية:

· للنظم الف�ت�ف�لتية دور وا�سح يف دعم منظ�مة اال�ستدامة يف م�سر يظهر اأبعاده يف التاأثري يف بع�ض مفاهيم ومعايري 
تقيي���م اال�س���تدامة، يف دع���م مفاهيم ومعايري اأخ���ري - حيث ي�ؤثر ا�س���تخدامها يف اأكرث من 60% م���ن معايري تقييم 

اال�ستدامة يف اأهم نظم تقييمها -  باالإ�سافة اإيل مالءمتها وقابليتها للتطبيق بهذا املفه�م ال�سامل.
· هناك ق�س�ر يف االإمداد بالطاقة الكهربية يف م�سر مما ي�ؤدي اإيل تخليق حاجة ما�سة اإيل مثل هذه التقنيات البديلة 

التي تقلل من تاأثري اأوجه ق�س�ر نظام االإمداد احلايل.
·تتن����ع النظم الف�ت�ف�لتية املتاحة للتطبيق يف الن�ع وال�س���كل والكفاءة عامليا،اأما حمليا فتنت�س���ر اخلاليا ال�س���ليك�نية 
فق���ط ومازالت الكفاءة احلالية لها �س���عيفة ن�س���بيا، حيث ال تتعدي كف���اءة التح�يل الكهربي لها 20% للم�س���ف�فات 

الثابتة وتزيد للم�سف�فات املتتبعة مبقدار )20%-35% ح�سب ن�ع التتبع(.
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· ت��س���ل بع�ض العلماء اإيل نظم حالية مدجمة مع الغالف اخلارجي فال متثل هذه النظم قي�د ت�س���ميمية، ورغم ذلك 
فاإن لها عدة �سلبيات مثل عامل املتانة و....الخ.

· التكلفة املبدئية مازالت مرتفعة ن�سبيا يف الفرتة احلالية خا�سة علي االأفراد يف امل�ساريع ال�سغرى، وتنخف�ض التكلفة 
املبدئية مع زيادة الطلب علي الطاقة الكهربية يف م�سر وزيادة اإنتاج النظم البديلة.

· ال ت�جد نقاط ق�ي وفر�ض وا�سحة لتطبيق النظام البديل تخ�ض املباين القائمة واملدن القائمة عن دونها، مما ي�سري 
اإيل عدم جدوى تطبيقها يف هذين املح�رين، علي عك�ض املباين واملدن اجلديدة.

· تعترب املدن اجلديدة البيئة العمرانية املنا�س���بة يف املقام االأول لتفعيل ا�س���تخدام هذه النظم علي نطاق وا�س���ع ملا لها 
من مق�مات تدعم دور هذه النظم، حيث يزداد املردود البيئي واالقت�س���ادي لهذه النظم يف املدن ب�س���كل عام، وذلك 

لكرب مقيا�ض املدينة، واملدن اجلديدة ب�سكل خا�ض مل�قعها يف ال�سحراء. 
· يتمثل للمباين اجلديدة اأول�ية يف التطبيق عن مثيالتها لت�فر بع�ض مق�مات.

· تعترب اأف�س���ل التقنيات املحلية املالءمة لال�ستخدام يف ال�قت احلايل هي النظم املتتبعة حلركة ال�سم�ض رغم ارتفاع 
تكلفتها االبتدائية.

· تدخل هذه التقنيات يف اإطار اال�ستخدام يف م�سر يف امل�ستقبل القريب ب�سبب ارتفاع التكلفة وغياب اخلربة التقنية، 
والتي يحاول علماء الطاقة ب�سكل عام ب�سكل عام اقرتاح حل�ل لتح�سني وتط�ير التقنية.

11. ت��سيات البحث:
ميكن تلخي�ض تو�سيات البحث يف النقاط التالية:

·يتحتم تفعيل دور هذه النظم علي م�ست�ي �سامل باملفه�م االأو�سع يف اال�ستدامة.
·يعت���رب دور متخذي الق���رار اأحد االأدوار االأويل لتفعيل هذه النظم من خالل ن�س���ر ثقافة اال�س���تدامة وتقنيات الطاقة 

املتجددة مع الت�سجيع علي ا�ستخدامها.
·�سرورة الت��سع التقني عامليا وحمليا لال�ستفادة من النظم املدجمة واخلاليا املتط�رة و.....الخ.

·يجب زيادة كفاءه اخلاليا باالإ�سافة اإيل تقليل �سلبياتها حتى يت�سنى لنا ا�ستخدامها بال قي�د.
·ي��سي البحث بتفعيل دور املدن اجلديدة علي امل�ست�ي التخطيطي ومبانيها اجلديدة علي امل�ست�ي الت�سميمي يف دعم 

اال�ستدامة، ملا لها من مق�مات تالئم دور النظم الف�ت�ف�لتية يف اال�ستدامة.
·حماولة م�س���اهاة جتربة م�س���در يف املدن امل�س���رية اجلديدة ملا لها من مردود بيئي م�ستدام مع درا�سة اأهم الع�ائق 
الت���ي حت����ل دون التطبيق- والتي ياأتي يف مقدمتها املردود االقت�س���ادي- وتعظيم الفائ���دة البيئية، وتقلي�ض الفج�ة 

التقنية واملعمارية بني النظم امل�ستخدمة يف هذه التجربة ومثيالتها يف التجارب املحلية املتفرقة. 

اخلال�سة:
اأو�س���حت الدرا�س���ة الدور الذي تلعبه النظم الف�ت�ف�لتية يف دعم منظ�مة اال�س���تدامة واأهمية اللج�ء لهذه النظم 
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كحل لق�س�ر االإمداد املحلي بالطاقة، وميكن الق�ل باأن هذه النظم مالءمة للتطبيق حمليا، وقابلة للتطبيق، ولها دور 
رئي�سي يف دعم منظ�مة اال�ستدامة يف م�سر، ف�سال عن اإمكانية تفعيل هذا الدور يف اأن�سب حماور التطبيق وهي املدن 
اجلديدة اأو املناطق النائية ب�س���كل رئي�س���ي، واملباين اجلديدة ب�س���كل ثان�ي ، مع وج�د عدة �سلبيات وحتديات اأكرثها 
تاأثريا التكلفة االبتدائية املرتفعة و�سعف كفاءة التقنيات املتاحة حمليا واالنت�سار ال�ا�سع للبنية التحتية ل�سبكة الطاقة 

الكهربية التقليدية.
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Abstract
The trends of finding better alternatives for energy supplying; have become on top 
of the environmental, economic, and political trends, because using them leads 
eventually to achieving sustainability requirements. To achieve self-sufficiency in the 
energy field, many trends have emerged. Above all these trends comes the renewable 
energy sources such as the solar energy. Due to the defect in the way cities, especially 
buildings, are supplied with electrical energy in Egypt; it became mandatory to look 
for other techniques or systems. Of these, the photovoltaic systems are eminent due 
to their wide range of diversity and development. Many visions appeared to deal with 
these techniques effectively, especially with the rapid technological development in 
this field globally. With the multiplicity and complexity of these techniques, they had a 
clear reflection on the sustainability of the built and non-built environment.
From the sustainable development concepts , this paper aims to explore the dimensions 
of the role of photovoltaic systems in fostering sustainability, demonstrate the features 
of this role, and verifying their applicability in Egyptian buildings and cities. In addition 
to determining the technological and architectural requirements, without which this role 
would never work. Hence, the paper began with the study motives, and emphasizing 
the need for these systems- as energy self-supplying systems- through observing the 
deficiency of the current approach. Next, comes a description of the techniques reached 
so far, and the ones available locally. To achieve the aim of the research, sustainability 
concepts, its evaluation systems, and its prominent features were reviewed. From this 
theoretical approach of technology features and sustainability concepts; the photovoltaic 
systems were referred to those concepts, their role in fostering sustainability-and the 
dimensions of that role- was illustrated. Besides, there was an analysis of some global 
applied practices, and the actual local trials. The paper was ended with a discussion of 
the role of photovoltaic systems in fostering sustainability, and locating the challenges 
of activating this role.


