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 جامعة القاىرة -كمية اآلداب –مدرس الجغرافيا االقتصادية ونظم المعمومات الجغرافية 

 التعريف بالكتاب ومضمونه

جدواًل، كما يحتوى  7@شكاًل و  ;<صفحة، ويضم تسعة فصول ويحتوى عمى  8777يقع الكتاب فى حوالى 
 مرجع أجنبي. >=إلى  مرجع ومصدر بالمغة العربية، إضافةً  <99عمى 

 فصول الكتاب:

 الفصل األول: التطور االقتصادى لمصادر الطاقة فى مصر.



 الفصل الثاني: التوزيع الجغرافي لممصادر الطبيعية لمطاقة فى مصر.

 الفصل الثالث: إنتاج الطاقة فى مصر.

 الفصل الرابع: توطن محطات الكيرباء ومعامل تكرير البترول

 الطاقة فى مصر ) البترول والفحم(.الفصل الخامس: نقل 

 الفصل السادس: نقل الكيرباء.

 الفصل السابع: استيالك الطاقة فى مصر.

 الفصل الثامن: مستقبل الطاقة فى مصر.

 الفصل التاسع: مشكمة الطاقة فى مصر.

العالقة بين عمم الجغرافيا  المقدمة: أهمية الطاقة وتصنيف مصادر الطاقة ودراسة الطاقة بين عموم مختمفة
 وعموم الطاقة 

عمي أنيا القدرة عمي Energos، وترجع الكممة ألصل يوناني Energyكممة طاقة تقابميا باالنجميزية  
أداء العمل المفيد ، واستخدام االقوي المحركة بكفاءة ، وتؤدي الطاقة أعمااًل وجيودًا تفوق ماكانت تؤديو 

مصادر الطاقة لحديثة عضالت اإلنسان من العمل ، لكنيا اعتمدت عمي عقمو  عضالت اإلنسان ، وقد أعفت
 وذكائو .

) فى وحدة من فمعناىا الُمعدل الذي يؤدي بو العمل ، أي كمية العمل في وقت معين Powerأما كممة قوي 
 . الزمن(

المعني الدقيق وقود يحرق والطاقة ، فالفحم مثاًل مصدر رئيس لمطاقة ، ولكنو ب  Fuelوىناك فرق بين الوقود 
فيولد طاقة بخارية أو كيربائية وبالمثل المياه الساقطة فييا طاقة كامنة تنتج من استغالل فرق المنسوب فتولد 

الكيرباء ، ومن ىنا كان التمييز بين بين الوقود ومصادر الطاقة : فاألول يشتمل عمي الخشب ، الفحم بأنواعو ، 
لطبيعي .....، أما الثانية " مصادر الطاقة " فيي القوة الجسدية والعضمية لإلنسان الكحول ، البترول ، الغاز ا

 والحيوان ، الرياح ، سقوط المياه ، والشمس ، البخار والذرة 

 :وتصنف الطاقة إلى فئات متباينة وفقًا لمعايير مختمفة

تنقسم مصادر الطاقة إلى: المصادر الجيولوجية ) كالفحم والبترول والغاز  فعمى أساس الوجود الفيزيائي 
الطبيعى(، والمصادر الطبيعية السطحية مثل) سقوط المياه، الشمس، الرياح، المد والجزر(، المصادر 

 االصطناعية التخميقية مثل غاز االستصباح.

ية مثل الفحم، ومصادر غير أحفورية مثل تقسم مصادر الطاقة إلى: المصادر األحفور  وعمى أساس الشكل -
 المواد المشعة.



تنقسم مصادر الطاقة إلى: مصادر ناضبة مثل) الفحم والبترول والغاز الطبيعي(،  العمر الزمنىوعمى أساس  -
 ومصادر متجددة مثل) الطاقة الشمسية والرياح وسقوط المياه(

مصادر تقميدية كالمخمفات النباتية والحيوانية،  تقسم مصادر الطاقة إلى: وعمى أساس التطور التاريخى -
 ومصادر حديثة مثل) الفحم والبترول والغاز الطبيعي(، ومصادر جديدة مثل الطاقة الشمسية. 

 دراسة الطاقة بين عموم مختمفة

 ىناك عمومًا كثيرة تشترك في دراسة الطاقة ىي 

: وتضم ىذه المحموعة عموم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وىي التى اكتشفت  العموم األساسية -8
 الخصائص الرئيسية لمطاقة والمادة وصاغت القوانين العممية الخاصة بيا.

: ىي التي تقوم بتصميم نظم استغالل الطاقة بدءًا من البحث والتنقيب ، ومرورًا  العموم التطبيقية -9
 ، وانتياًء باالستيالك . باإلنتاج والنقل والمعالجة

: تركز عموم ااألرض ) الجيولوجيا(  عمي دراسة المتاح من الوقود الحفري والوقود  العموم البيئية -:
 النووي في البيئة األرضية 

: فمثال اليدف الرئيسي لعمم االقتصاد ىو دراسة العالقة بين نظم  العموم االجتماعية والسياسية -;
فيو يدرس تمويل نظم الطاقة واالستثمارات الالزمة ليا وتكاليف  7الطاقة والنظم االقتصادية 

 اإلنتاج ،.......(

 

 العالقة بين عمم الجغرافيا وعموم الطاقة 

إلنتاج ونقل وتوزيع  Spatial Characteristics تركز جغرافية الطاقة عمي توضيح الخصائص المكانية 
 واستيالك الطاقة 

طارىا العام وىي :ويبدأ باحث جغرافية الطاقة   بثالث مجموعات رئيسية من األسئمة تكون مجال الدراسة وا 

 المجموعة األولي

 تيتم ىذه المجموعة ب" صناعة الطاقة ،) وأحيانًا يطمق عمييا " إنتاج الطاقة ( وتتضمن األسئمة التالية :

 أين تقع ىذه الصناعة ؟ -8

 لماذا تقع ىناك؟ -9

 مكان آلخر ؟كيف يختمف إنتاجيا كمًا وكيفًا من  -:

 ىل نمط إنتاجيا يتسم بالموسمية؟ -;



 ىل اإلنتاج يتغير مع الزمن ؟ ->

 المجموعة الثانية :

 وتتعمق ىذه المجموعة بنقل الطاقة ، وتشمل األسئمة التالية 

لي أين تتحرك الطاقة ؟ ولماذا ؟ -8  حركة الطاقة / من أين وا 

 ماىي الوسائل المختمفة لنقل الطاقة واقتصادياتيا؟ -9

 ز حركة الطاقة بالفصمية ؟ىل تتمي -:

 ماىي التغيرات الرئيسية التي تطرأ عمي حركة الطاقة؟ -;

 المجموعة الثالثة :

 تركز ىذه المجموعة عمى االىتمام باستيالك الطاقة وتحتوي عمى األسئمة التالية :

 ماىي التغيرات في األنماط الجغرافية الستيالك وقود معين ؟ -8

 باالختالفات الزمنية تماما مثل االختالفات المكانية ؟ىل يتميز نمط الطمب عمي الطاقة  -9

 ما خصائص أسواق الطاقة ؟ -:

  في كل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي في أي دولة ؟من لطاقة كمية المستيمكة ال كم تبمغ -4

 مناهج الدراسة في جغرافية الطاقة

افتراض ثبات عامل المكان، أو  : ويركز عمى تفسير الظاىرة عبر الزمان، إما عمىالمنهج التاريخى -
تقميل االختالفات المكانية إلى حدىا األدنى قدر اإلمكان، ويفيد ىذا المنيج فى دراسة تتبع وتعقب 

الظاىرة تاريخيا، كما يفيد ىذا المنيج فى دراسة التطور االقتصادى لمطاقة، حيث إن الصورة الحالية 
 الخمفية التاريخية ليا.لمطاقة اليمكن تفسيرىا دون اإللمام الكامل ب

: ويتناول الطاقة كسمعة ليا أىميتيا، وكذلك المشكالت المتعمقة بيا، ويركز عمى المنهج السمعى -
 السمعة نفسيا: تاريخيا وتطورىا من خالل اإلجابة عمى عدة أسئمة وىى:

 أين وكيف ولماذا تنتج ىذه السمعة؟ 

 أين وكيف ولماذا تستيمك ىذه السمعة؟

 : يعالج ىذا المنيج كاًل من العوامل الطبيعية و العوامل البشرية المؤثرة في الطاقة. األصوليالمنهج  -

: يعالج ىذا المنيج أى مصدر من مصادر الطاقة عمى أنو نظام متكامل، الطاقة منهج تحميل نظم -
ء )اإلنتاج(، فمثال الطاقة الكيربائية تمثل نظامًا متكاماًل تتكون عناصره من محطات توليد الكيربا



ومحطات المحوالت المختمفة وخطوط نقل الكيرباء وتوزيعيا )النقل(، ومناطق االستيالك، وال يمكن 
 دراسة عنصر واحد من ىذه العناصر الثالثة بعيدًا أو بمعزل عن باقي العناصر

عمي  : ييتم ىذا المنيج بدراسة جغرافية أي مصدر لمطاقة من حيث نمط اإلنتاج منهج مصدر الطاقة
 الصعيد العالمي ورصد خصائص حركتو إلي األسواق وحصر أنواع ىذه األسواق ومواقعيا.

 

 الفصل األول: التطور االقتصادى لمصادر الطاقة فى مصر.

التطور مرجعًا بالمغة العربية واالنجميزية، وتم تقسيم  =89صفحة ويضم  ==8يقع ىذا الفصل فى 
  فى مصر إلى ثالث مراحل هى: لمبترولاالقتصادى 

تم اكتشاف  وأول القرن العشرين حتى أواخر الخمسينات منه 91المرحمة األولى من أواخر القرن  -
عمى يد شركة البحر  87@8فى منطقة جمسة وبدأ اإلنتاج الفعمى عام  ?7@8عام البترول فى ىذه المرحمة 

شركة آبار الزيوت االنجميزية المصرية"، وكانت باسم "  88@8األحمر، ثم أعيد تكوين تمك الشركة عام 
مصر بذلك ىى الدولة الثانية التى أنتجت البترول فى الشرق األوسط بعد إيران، ثم تم اكتشاف حقل الغردقة 

 ، وىو العام الذى شيد إنشاء أول معمل لتكرير البترول فى مصر فى " السويس" .:8@8عام 

توقفت جميع عمميات البحث عن البترول، إال أن  ?8@8-;8@8ولما قامت الحرب العالمية األولى 
الحكومة المصرية قامت بحفر عدة آبار فى منطقة أبودربة وقامت الحكومة بإنشاء معمل صغير ليا 

بالسويس لتكرير خام االتاوة الذى كانت تحصل عميو مقابل منح االمتياز، ثم عاودت شركة آبار الزيوت 
فى وقت حرج قبل قيام الحرب العالمية  ?:@8واكتشفت حقل رأس غارب عام  االنجميزية المصرية عمميا

بسبب الحرب العالمية الثانية، واستأنفت نشاطيا بعد  8;@8لكنيا توقفت عام  (>;@8 -@:@8) الثانية
 .?;@8، وحقل رأس مطارمة عام =;@8الحرب فكشفت حقمى سدر وعسل عام 

شركة آبار الزيوت االنجميزية المصرية ىى المسيطرة عمى وجدت الحكومة أن  9>@8وفى أعقاب ثورة 
نتاجو فى مصر فى تمك المرحمة كما كانت تمتمك  % من طاقة 7@عمميات البحث والتنقيب عن البترول وا 

معامل التكرير فى مصر فى ذلك الوقت لذلك أصدرت الحكومة قانونًا يقضى بإنشاء الييئة المصرية العامة 
أنشأت الحكومة الشركة العامة لمبترول فكانت أول  <>@8، وفى عام =>@8عام مارس  ?9لمبترول فى 

 .?>@8شركة بترول مصرية بالكامل ونجحت فى كشف حقمين لمبترول ىما بكر وكريم عام 

بسبب  ?8@8ألف طن عام  9?9، ثم ارتفع إلى طن 8@::نحو  88@8وبمغ إنتاج البترول فى مصر عام 
مميون طن عام  :وبة استيراد الفحم واكتشاف حقل الغردقة، ثم تخطى اإلنتاج الحرب العالمية األولى وصع

 بسبب اكتشاف حقول جديدة مثل بالعيم بر وأبورديس وغيرىا. ?>@8

 9191 -9191المرحمة الثانية لتطور صناعة البترول  -

الدور حدثت فى تمك المرحمة تغيرات جوىرية فى كافة فروع صناع البترول فى مصر نتيجة لتدعيم 
أبرمت الييئة المصرية  ;=@8و  :=@8، وفى عامى :<@8و  <=@8الحكومى باإلضافة إلى حربي 



العامة لمبترول أربع اتفاقيات عمى أساس نظام المشاركة ألول مرة بين مصر والشريك األجنبي ويقوم ىذا 
الشريك األجنبى عمميات النظام بمنح االمتياز من مصر لكل من الشركة األجنبية والشركة الوطنية ويتولى 

البحث والتنقيب عن البترول ويتحمل وحده جميع تكاليفيا ومخاطرىا بحيث اليقع عمى الحكومة أى شيئ فى 
، وفى ىذه المرحمة تم اكتشاف عدد من حالة عدم العثور عمى البترول حسب الجدول الزمنى المتفق عميو 

ورمضان عام  :<@8، وحقل يولية >=@8جان عام وعامر ومر  8=@8الحقول مثل أكما وبالعيم بحرى عام 
 وغيرىا من الحقول . ><@8وحقل األمل عام  ;<@8

بسبب العدوان الثالثى   حيث سيطرت  =>@8وقد اىتزت صناعة البترول فى مصر مرتين األولى عام   
حرى بين حقول إسرائيل عمى حقول البترول فى شبو جزيرة سيناء وقيام األسطول البريطانى بقطع الطريق الب

وبين معامل التكرير بالسويس من جية أخرى إال أن تمك  –من جية  –البترول عمى شواطئ خميج السويس 
 اليزة كانت قصيرة المدى .

فقد وقعت حقول البترول  <=@8يونيو  >أما اليزة الثانية فكانت أعظم أثرا ونتجت عن حرب       
قامت إسرائيل بضرب  <=@8اكتوبر  ;9الموجودة فى شبو جزيرة سيناء لممرة الثانية فى يد إسرائيل ، وفى 

جسيما فى معمل شركة منطقة الزيتية فى السويس فأصابت معممى التكرير بأضرار بالغة ، وكان التدمير 
% من طاقة  7>برميل يوميا ، ولم يدمر إال نحو  77;?النصر لمبترول فتحطمت طاقتو التى كانت تبمغ 

معمل شركة السويس ، مما كان لو أكبر األثر عمى اإلقتصاد المصرى، ولمتغمب عمى ىذه المشكمة سمكت 
تم فى مدينة عدن اليمنية ، أما الطريق الثانى  الحكومة المصرية طريقين ، األول ىو التكرير فى الخارج وقد

عادة تركيبيا مع وحدة فصل مسطرد .  فقد كان نقل معدات التكرير السميمة إلى القاىرة ، وا 

كما شيدت ىذه المرحمة اكتشاف حقول الغاز الطبيعى المنفردة ألول مرة فى مصر فقد تم اكتشاف ثالثة 
بمحافظة الدقيمية وىو أول حقل فى الدلتا، وحقل أبوقير فى  حقول لمغاز الطبيعى الجاف ىى: أبوماضي

 البحر المتوسط، وأبوالغراديق فى الصحراء الغربية 

 : 9191المرحمة الثالثة: من  -

واستعيد بترول سيناء من إسرائيل، وأعيد إنشاء معامل  :<@8فى ىذه المرحمة تم إنشاء وزارة البترول عام 
لتكرير البترول فى الوجو القبمي، ودخمت مصر مجال صناعة تكرير السويس وأنشئ أول معمل 

بداًل من قاعدة المشاركة التى كانت البتروكيماويات، وأخذت الحكومة فى ىذه المرحمة بقاعدة اقتسام اإلنتاج 
سارية فى المرحمة السابقة وكانت ىناك عدة ظروف دفعت لألخذ بيذه القاعدة منيا: أن منظمة األوبك 

وتم رفع  7?@8/@<@8والثانية فى عام  ><@8/;<@8عر البترول مرتين األولى فى عام قامت برفع س
 دوالر. ;:دوالر إلى  ;البرميل من سعر 

 ><@8فبراير  >9ودخمت مصر خالل ىذه المرحمة عصر إنتاج الغاز المنفرد والمصاحب فقد بدأ فى  
تزويد مصنع طمخا لألسمدة الكيماوية بالغاز الطبيعى من حقل أبوماضي، وتمى ذلك استغالل حقل غازات 

 أبوقير، وأبوالغراديق ......

  هى:التطور االقتصادى لمكهرباء فى مصر إلى ثالث مراحل  



 9191 -9911المرحمة األولى من  -

، ورخصت الحكومة لشركة ليبون الفرنسية التى كانت @8دخمت مصر فى عصر الكيرباء فى بداية القرن 
واالسكندرية عام  9@?8تحتكر إنارة شوارع القاىرة واالسكندرية إلدخال اإلضاءة بالكيرباء فى العاصمة منذ 

 :7@8 -@@?8شركات خاصة إلضاءة سبع مدن خالل الفترة ،ومنحت الحكومة امتيازات أخرى ل:@?8
وىذه المدن ىى المنصورة، طنطا، حموان، السويس، بورتوفيق، االسماعيمية، بورسعيد ، ثم تم إنشاء مصمحة 

 .وتعد الزقازيق أول مدينة دخمتيا الكيرباء عمى يد المجالس البمدية  ;7@8البمدية عام 

 9191 -9191المرحمة الثانية من  -

تعد ىذه المرحمة أىم مراحل تطور صناعة الكيرباء فى مصر حتى  الوقت الحاضر، فقد حدثت خالليا 
) تسمى حاليًا وزارة الكيرباء والطاقة  ;=@8تغيرات جوىرية بقطاع الكيرباء ففييا أنشئت وزارة الكيرباء عام 

دخمت مصر خالليا عصر الكيرباء المتجددة( ، كما تم إنشاء ىيئة لكيربة الريف ) تم إلغاؤىا حاليًا( و 
، باإلضافة إلى 7<@8ومحطة السد العالى عام ، 7=@8عام  8ة خزان أسوانالمائية نتيجة إلنشاء محط

إنشاء محطات أخرى حرارية، وبالتالى زيادة القدرة االسمية، وتم إنشاء الشبكة الكيربائية الموحدة، ودخل 
 .اسعمشروع كيربة الريف حيز التنفيذ عمى نطاق و 

 :9191المرحمة الثالثة:  -

، أى أنيا عاصرت سياسة االنفتاح وطرأت تغيرات كبيرة عمى قطاع ><@8بدأت المرحمة الثالثة بعد عام 
 خالل ىذه المرحمة ميزتيا بعدة خصائص منيا:الكيرباء 

المرحمة حدثت زيادة ىائمة فى قدرات توليد الكيرباء بالدولة بل إن القدرات التى تم تركيبيا فى ىذه  -
 فاقت بكثير نظيرتيا فى المرحمتين السابقتين

محطة جديدة فى ىذه المرحمة(،  <8كان التركيز فى ىذه المرحمة عمى الكيرباء الحرارية ) تم إنشاء  -
عكس المرحمة الثانية التى كان التركيز فييا عمى توليد الكيرباء المائية. ، ويمكن وصف ىذه المرحمة 

 لكيرباء الحرارية العمالقة بأنيا مرحمة المحطات ا
زاد االعتماد عمى الغاز الطبيعى كوقود بداًل من مشتقات البترول، كما تم ألول مرة فكرة االستفادة من  -

الدورة المركبة فى محطات توليد الكيرباء وذلك باستخدام العادم الساخن لزيادة الكيرباء المولدة دون 
 زيادة الوقود المستخدم

 توزيع الجغرافي لممصادر الطبيعية لمطاقة فى مصر.الفصل الثاني: ال

 التوزيع الجغرافى لمبترول والغاز الطبيعي

 حوض خميج السويس 

يعد حوض خميج السويس بمثابة وادى البترول فى مصر وحوض خميج السويس ىو األقدم تاريخًا فى اكتشاف 
برافينى ، كما ترتفع نسبة الكبريت فى حقول  -، ويمكن تصنيف بترول خميج السويس إلى أسفمتىالبترول فيو

اعتقاد بأن بعض بترول خميج السويس لم ينضج بعد وتصل البترول الواقعة شمال غرب خميج السويس وىناك 



ويتسم  A,P,Iدرحة  >; -@9أما الذى نضج تمامًا فتتراوح جاذبيتو النوعية بين  A,P,Iة جدر  :8جاذبيتو إلى 
 بترول خميج السويس بقمة الغاز الطبيعى المصاحب.

حقاًل ثمانية منيا تقع  >8عمى  8=@8حتى عام  87@8واقتصر عدد الحقول التى كانت معروفة فى مصر منذ 
فى السيل الساحمى المطل عمى خميج السويس من الشرق أى فى سيناء وىى: أبودربة، سدر، عسل، مطارمة، 

، بالعيم أرضي، أبورديس وسدرى، ويمكن إضافة حقل بالعيم بحري لقربو من الساحل، بينما وقعت ستة فيران
حقول فى السيل الساحمى المطل عمى خميج السويس من الغرب أى فى الصحراء الشرقية وىى: جمسة، الغردقة، 

 رأس غارب، بكر، كريم ورحمى

فى تمك السنة انتقل إلى البحر باكتشاف حقل بالعيم ف 8=@8وظمت حقول البترول المصرية برية حتى عام 
حقول عمى الضفة  ?حقاًل لمبترول منيا  7=بحرى تحت مياه خميج السويس، ويضم حوض خميج السويس نحو 

 @حقاًل تحت مياه الخميج، ويقع فى حوض خميج السويس أكبر  7;حقاًل عمى الضفة الغربية، و 89الشرقية، و
تى الوقت الحاضر وىذه الحقول ىى بالعيم بحرى، أكتوبر، مرجان، يولية، رمضان، حقول بترولية فى مصر ح

 بالعيم بر، رأس بدران وىالل.

 بترول الصحراء الغربية:

تشغل الصحراء الغربية المنطقة المحصورة بين الوادى والدلتا شرقًا، والحدود المصرية الميبية غربًا، ومن البحر 
أى أكثر من ثمثي  9ألف كم 7?=السودانية جنوبًا، وتبمغ مساحتيا نحو  -المصريةالمتوسط شمااًل حتى الحدود 

 كم. 77? -77=كم، ومن الشرق إلى الغرب  8777مساحة البالد، وتمتد من الشمال إلى الجنوب فى مسافة 

 ?9درجة، وتم اكتشاف أكثر من  @9عمى شمال الصحراء الغربية شمال خط عرض واقتصر اكتشاف البترول 
قاًل لمبترول والغاز الطبيعى فى ىذه المنطقة، ومن أىم ىذه الحقول العممين، يدما، رزاق، حورس، خالدة، حياة، ح

 <8-و :-و8-بدر الدين 

، وىو بذلك أجود من بترول A,P,Iدرجة   >.=; -;:وتتراوح الكثافة النوعية لبترول الصحراء الغربية بين 
دل فى خفتيا وجودتيا بترول الخميج العربى والنفط الروسي، حوض خميج السويس بل إن بعض خاماتو تعا

 .%، أى أقل مما فى بترول خميج السويس 8وتصل نسبة الكبريت فى بترول الصحراء الغربية إلى 

 حوض الغاز الطبيعى فى الدلتا:

لدلتا مثل ، وتم العثور عمى عدة حقول لمغاز الطبيعى فى ا9كم 777>9تبمغ مساحة الدلتا عمى االيابس نحو 
كم شرق مدينة االسكندرية،  ;:كم شمال قرية المعدية، وعمى بعد  ?8أبوقير البحرى الذى يقع عمى بعد حقل 

كم من رصيف الحقل لمساحل وأنشئت وحدة لمعالجة غاز أبوقير، وحقل ناف الذى  ;8وتم مد خط أنابيب طولو 
كم من بمدة  7:فى محافظة الدقيمية عمى بعد  كم شمال حقل أبوقير، أما حقل أبوماضي فيقع7>يقع عمى بعد 

 بمقاس.

 أما عن التوزيع الجغرافي لمفحم فى مصر فهو يتوزع فى ثالث مناطق بشبه جزيرة سيناء وهي:



وتنتشر رقات الفحم فى : تفع ىذه االمنطقة جنوب شرق مدينة السويس فحم منطقة عيون موسي -
مميون طن، وىو من  7;م فى ىذه المنطقة بنحو ، ويقدر االحتياطى المؤكد من الفح9كم7;مساحة 

نما يمكن  نوع المجنيت وال يصمح لمتكويك، ومن ثم اليمكن استغاللو فى الصناعات المعدنية وا 
 استخدامو فى الصناعات الكيماوية.

: تقع فى الجزء الغربى األوسط من شبو جزيرة سيناء وتنتشر رقات الفحم فى فحم منطقة بدعة وثورة -
، ويقدر االحتياطى المؤكد من الفحم فى ىذه 9كم 77;المنطقتين وما حوليما فى مساحة بمغت ىاتين 

مميون طن ، ونوع الفحم فى منطقتى بدعة وثورة خميط من الميجنيت والبيتومين  >8المنطقة بنحو 
 ويصمح لالستخدام كمادة خام فى الصناعات الكيماوية.

كم جنوب غرب  8:9فى القسم الشمالى من سيناءعمى بعد : تقع منطقة المغارة فحم منطقة المغارة -
مميون طن، وفحم المغارة من  7;العريش ويقدر االحتياطى المؤكد من الفحم فى ىذه المنطقة بنحو 

 نوع البيتومين ويصمح الستخدامو فى الصناعات المعدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: إنتاج الطاقة فى مصر.

البترول فى مصر تستيدف سد احتياجات البالد من المنتجات البترولية، إال أن ىذه السياسة كانت سياسة إنتاج 
تغيرت بعد ان أصبح البترول مصدر من مصادر الدخل القومى لذلك تزايد البحث عن البترول فى مصر 

 8987ر إلى بئ :887باضطراد كما ازدادت عدد االتفاقيات الموقعة ليذا الغرض وارتفع عدد آبار البترول من 
 بئرًا بين منتج ومغمق.

أما عن إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر فكانت ىناك شركتان فقط تعمالن فى مجال الغاز الطبيعى ىما شركة 
، وتشير التقديرات إلى أن كل برميل :?@8وشركة إيجاس التى تأسست عام  ?<@8بتروجاس، وتأسست عام 

، :متر :9-88السويس تصاحبو كميات من الغازات الطبيعية تتراوح بين بترول يتم استخراجو من منطقة خميج 
وحدات معالجة رئيسية لمعالجة الغاز الطبيعى فى مصر، وتقوم ثالث منيا بمعالجة الغازات الطبيعية  ?وتوجد 

أما ، ووحدة فى ابوالغراديق، المصاحبة فى منطقة خميج السويس، وتقع وحدتان فى الدلتا ووحدة فى العامرية
 الوحدة الثامنة فتوجد فى دىشور بالجيزة.

وتعد الدلتا أكبر حوض إلنتاج الغاز الطبيعى فى مصر فيى تساىم بنحو ثمثي إنتاج الغاز الطبيعى ألنيا تتضم 
 % من اإلنتاج.>.9;حقل أبوماضي أكبر حقول الغازات الطبيعية المنفردة ويساىم بنحو 

 يد الطاقة الكيربائية كما يمي:وعن إنتاج الكيرباء فتنوعت مصادر تول

عمى البر الغربى لمنيل، وتتكون من  7=@8عام  (8: تم إنشاء محطة توليد خزان اسوان )إنتاج الكهرباء المائية 
ميجاوات، وعمى بعد  >.88ميجاوات، ووحدتين مساعدتين قدرة كل منيا  =;وحدات رئيسية قدرة كل منيا  <

% من الكيرباء المولدة من >?كيموفولت، وتستغل  8:9الجيد إلى متر توجد محطة التحويل لرفع  77:
فى تغذية مصنع السماد كيما أسوان ، ثم تم إنشاء  >978/;978مميون ك.و.س عام  :;>8المحطة البالغة 

كم عمى الضفة الشرقية لنير النيل ويبمغ طول قناة >.=فى جنوب أسوان بمسافة  <=@8عام  محطة السد العالى
متر، >?;متر، وقناة خمفية بطول  7>88متر، وىى تنقسم إلى ثالثة أقسام: قناة أمامية بطول  7>@8التحويل 

تربينة قدرة  89متر وعددىا ستة أنفاق، وتتكون المحطة من  >8:وتصل بينيما مجموعة من األنفاق بطول 
أى  >978/;978مميون ك.و.س عام  >7?@وات، وقد أسيمت المحطة بتوليد ميجا ><8التربينة الواحدة 

 % من إجمالى الكيرباء المولدة من الطاقة المائية8<بنسبة 

ميجاوات أى  >.<=وحدات قدرة كل منيا  ;وتتكون من  >?@8( عام 9ثم تم إنشاء محطة خزان أسوان ) 
مميون ك.و.س عام <=>8ميجاوات، ، وقد أسيمت المحطة بتوليد  7<9بإجمالى قدرة اسمية بمغت 

978;/978<. 

يعتمد توليد الكيرباء الحرارية فى مصر عمى تحويل الحرارة الكامنة فى الوقود إلى إنتاج الكهرباء الحرارية: 
، الكيرباء، ويقوم بتوليد الكيرباء الحررية فى مصر ثالثة أنواع من المحطات ىى الغازية، البخارية، والديزل

وليد الكيرباء الحرارية عن طريق استخدام عادم باإلضافة إلى دخول محطات الدورة المركبة فى بعض محطات ت
درجة مئوية فى رفع درجة حرارة اليواء المضغوط لتوليد بخار  77>التربينات الغازية الذى تبمغ درجة حرارتو 



ساخن إضافى يستخدم فى إدارة تربينات بخارية إضافية، وبمغ إجمالى الطاقة المولدة من الكيرباء الحرارية فى 
 .>978/;978مميون ك.و.س عام  >@@;;8مصر 

 الفصل الرابع: توطن محطات الكهرباء ومعامل تكرير البترول

تختمف العوامل المؤثرة فى توطين محطات الكيرباء المائية عن تمك المؤثرة فى توطين محطات توليد 
ب، وكمية المياه فأىم العوامل المؤثرة فى توطين محطات الكيرباء المائية ىى فرق المنسو الكيرباء الحرارية 

الجارية عبر المحطة، ومدى انتظام تدفق المياه عبر المحطة، أما محطات توليد الكيرباء الحرارية فتتوطن إما 
عند مصدر الوقود او السوق او فى نقطة متوسطة وسيمة النقل بين مصدر الوقود والسوق ، ويعد الوقود والسوق 

والمساحات الفضاء الواسعة الرخيصة الثمن والبعد عن الكتمة السكنية  وتكمفة نقل الكيرباء وتوفر المياه العذبة،
 من أىم العوامل التى أثرت عمى توطن محطات توليد الكيرباء الحرارية فى مصر

الموقـــع، والموضع، المياه، وسائل  فيىالعوامل الجغرافية المؤثرة فى توٌطن صناعة تكرير البترول أما أىم 
 السياسة الحكومية.و النقل، المادة الخام، السوق، األيدى العاممة، الطاقــة، رأس المال، 

 الفصل الخامس: نقل الطاقة فى مصر 

 ينقل لبترول والغاز الطبيعى عمى ثالث مراحل:

عات تخزين مركزية لمعالجتو المرحمة األولى: يتم تجميع الخام المنتج من آبار الحقل فى مستود -
 وتجييزه، ويتحقق النقل فى ىذه المرحمة بخطوط األنابيب صغيرة األقطار ولمسافات قصيرة.

المرحمة الثانية: يجرى نقل البترول الخام من موانئ الشحن، ومن بداية خطوط األنابيب إلى معامل  -
 الناقالت الساحمية وخطوط األنابيب.التكرير، ويتم النقل فى ىذه المرحمة بوسيمتين فقط ىما 

المرحمة الثالثة: تنقل منتجات البترول من معامل التكرير إلى أسواق االستيالك، وتستخدم فى ىذه  -
المرحمة عدة وسائل نقل منيا: خطوط األنابيب، الموارى، السكك الحديدية، الصنادل النيرية والناقالت 

 الساحمية.

 :األنابيب بخطوط النقل: أوالا 

 من أكثر منذ معروفاً  باألنابيب النقل وكان ، البترولية المشتقات نقل وسائل أىم من األنابيب خطوط تعتبر
 استخدم وقد الخمسينيات، نياية إلى فقط يعود البترولية الصناعة فى استخداميا ولكن قرن، ونصف قرن
ن @>?8 عام األمريكية المتحدة الواليات فى مرة ألول  سميمة تجارية أسس عمى استخدم خط أول كان وا 
 خط إلى بيتسول حقل من الزيت لينقل بوصة >.9 وبقطر كم ? بطول الخط ىذا وكان >=?8 عام فى كان

 :إلى االستخدام حيث من البترول أنابيب وتنقسم بنسمفانيا، والية فى الحديدية السكة



 من الخام نقل فى وتستخدم البترول إنتاج مناطق فى تستخدم التى الخطوط وىى: تجميع أنابيب -8
 .الخام الزيت نقل فى فقط وتستخدم مستودعات فى تخزن حيث التجميع مناطق إلى اآلبار

 معامل إلى اإلنتاج مناطق مستودعات من والمنتجات الخام من كل نقل فى وتستخدم: التوزيع أنابيب -9
 التجميع أنابيب أقطار من أكبر أقطارىا تكون التوزيع وأنابيب االستيالك مناطق إلى المعامل ومن التكرير،

 :الصهريج سيارات: ثانياا 

 طرق إليو تصل مكان أى إلى بواسطتيا النقل إلمكان مرونة النقل وسائل أكثر من الصيريج سيارات تعتبر
 من النقل فى تستخدم ولذلك الصغيرة والكميات القصيرة لممسافات النقل فى تستخدم فيى وليذا مناسبة

 الوسيمة ىذه وتعتبر لممستودعات االقتصادية والدائرة المحمية المناطق إلى والفرعية الرئيسة المستودعات
 .الحديدية بالسكك النقل مع تبادلية

 الصيريج سيارات وتتميز ،) (كم7>9 قطرىا نصف دائرة فى كبيرة باقتصاديات الصيريج سيارات وتعمل
 فميا معين برى طريق حركتيا يقيد ال فيى مناسبة طرق إليو تصل مكان أى إلى بواسطتيا النقل بإمكانية
 كان طالما محمتين، بين الطرق أقصر تسمك أن لمسيارة يمكن كذلك آلخر، طريق من مسارىا تغيير حرية
 الصيريج بسيارات النقل يعيب لكن ، التشغيل نفقات فى اقتصاد ذلك عمى ويترتب لذلك، صالح طريق ىناك
 الزراعية والطرق القاىرة –السويس الصحراوى الطريق خاصة الطرق عمى التعطل وبالتالى الحوادث كثرة

 .عمييا الضغط لشدة الداخمية

  الحديدية بالسكك النقل: ثالثاا 

 وكانت العالم أنحاء معظم فى واسع نطاق عمى واستخدمت عشر، التاسع القرن وليدة ىى الحديدية السكك
 التى األخرى النقل وسائل من شديدة منافسة تواجو واآلن البالد، داخل طويمة لمدة الطاقة تحركات مفتاح

 وتتميز االستيالك، مراكز إلى التخزين ومراكز التكرير معامل من البترولية المنتجات نقل فى تستخدم
 أقل لكنيا الكبيرة والحموالت الطويمة المسافات فى وخاصة السيارات من تكمفة أقل بأنيا الحديدية السكك

 ال الصياريج من معيناً  عدداً  البترولية المنتجات أنواع من نوع لكل تخصص أنيا فى تمتاز أنيا مرونة، كما
 ىذا أن كما البترولى، المشتق نقاوة درجة عمى حفاظاً  ليا المخصصة غير أخرى مادة أى بنقل يقوم

 8777 إلى مصر فى الواحد القطار شحنة وتصل والتفريغ، الشحن إجراءات من ويسيل ينظم التخصص
 القطارات تشغيل تغطية تتم لكى إذ بريطانيا، فى الواحد القطار شحن بيا يتم التى الحمولة نفس وىى طن
 . األقل عمى طن 8777 الواحد القطار حمولة تكون أن البد

 البترول وتوزيع وتكرير إنتاج مراكز إلى الحديدية السكك خطوط بامتداد مرتبطاً  الوسيمة ىذه واستخدام 
 السكك ويعيب تكمفة،  أقل بأنيا الصيريج سيارات عن الوسيمة ىذه وتتميز والتفريغ، الشحن محطات ووجود



 تصل ولذا القاىرة، – السويس بين الخط مثل مزدوجة ليست أى مفردة خطوطيا بعض أن الحديدية
 تقطعيا التى المسافة طول من يزيد مما الزقازيق طريق عن البترولية لممواد الناقمة الحديدية السكك صياريج
 الصيريج، رحمة فى المستغرق الوقت إطالة إلى ىذا يؤدى كما النقل تكمفة ترتفع وبالتالى كم>;9 إلى لتصل
 يستوجب الذى األمر المسافة لطول الشتاء فصل فى خاصة الصياريج فى السوداء المنتجات تتجمد قد كما

 تكاليف من يرفع مما بتفريغو يسمح سائالً  المشتق يبقى حتى لمتسخين بخار بأنابيب الصياريج بعض تزويد
 مرفق مع بالتنسيق مسبقة واتفاقات خطط وضع من البد حيث الوسيمة ىذه تأمين ذلك إلى النقل، باإلضافة

 بالسكك والشحن المناسب، الوقت فى تجييزىا يتم حتى المطموبة الصياريج وحمولة لعدد الحديدية السكك
 وصيانة تكاليف أن عن فضالً  ىذا كاممة، القطار شحنة كانت إذا إال اقتصادياً  يكون أن يمكن ال الحديدية
 بصياريج النقل تكاليف تتغير وال الحديدية، السكك فى المسافة نفس وصيانة تكاليف عن تقل الطريق
 لثبات وذلك النقل مسافات أطوال بتغير تتغير ولكنيا المنقولة الكميات حجم بتغير الحديدية السكك

 حمولة وتتراوح المسافة، طالت كمما الوسيمة بيذه اقتصادياً  النقل يكون ولذا ما، حد إلى التشغيل مصاريف
 البترولية المشتقات لنقل خاصة بطريقة مجيزة وىى طناً  7; ،87 بين الحديدية السكك صياريج

 رابعاا: الناقالت الساحمية 

الساحمية أرخص الوسائل تكمفة لنقل البترول الخام خاصة الكميات الكبيرة ولممسافات الطويمة بل تعد الناقالت 
أنيا أفضل من خطوط األنابيب فى ىذا الخصوص فى حالة تساوى المسافات، ويرجع انخفاض تكمفة نقل الطن 

 /كم بالناقالت واألنابيب بالنسبة لمخام عن المنتجات لعدة أسباب:

كنت الناقالت واألنابيب من نقل كميات ضخمة من البترول الخام، ونجم عن ذلك وفورات كبيرة ال األول: لقد م
طن إال  7.777:تتحقق فى حالة نقل المنتجات بكميات صغيرة، فالمنتجات ال تشحن فى ناقالت أكبر من 

 فريغ.نادرًا، ويرجع ذلك إلى صغر حجم األسواق المستيمكة أو لعدم توافر منشآت الرسو والت

والثانى: يرجع إلى أن المسطحات المائية عدا قناة السويس والترع من صنع الطبيعة وال تتحمل الناقالت تكمفة 
 إضافية ليذا السبب كما تتولى الحكومات صيانة موانئ الرسو كمنفعة عامة بال مقابل

 الفصل السادس: نقل الكهرباء.

 يميتتمثل طرق نقل وتوزيع الطاقة الكيربائية فيما 

: يتم النقل بيذه الطريقـة بواسـطة أسـالك غيـر معزولـة مـن النحـاس أو األلومنيـوم، تمتـد بـين الخطوط الهوائية - أ
صـالحو  أعمدة خشبية أو خرسانية أو أبراج من الصـمب، وتتميـز الخطـوط اليوائيـة بسـيولة تحديـد مكـان الخمـل وا 

نشاء شبكة الخطوط الكيربائيـة اليوائيـة، ولكـن بسرعة، وتكاليف إصالحو أقل من مثيالتيا األرضية، كما يسيل إ
مــا يعيــب الخطــوط اليوائيــة تعرضــيا لحــدوث خمــل فــي العــوازل، وذلــك بســبب أثــر التمــوث عمــى أداء العــوازل ممــا 
يســاعد عمــى ارتفــاع نســبة الفقــد مــن الطاقــة الكيربائيــة ، باإلضــافة إلــى مــا ينــتج عــن التمــوث الجــوي عمــى أســطح 



رممية الصحراوية ونسبة األمالح العالية بيذه الرمال، والتي تعمـل عمـى صـنع طبقـة عازلـة العوازل في المناطق ال
من األمالح والمموثات مما يؤدي إلى زيادة نسـبة الفقـد فـي الطاقـة الكيربائيـة، كـذلك يمكـن أن تـؤثر عوامـل الجـو 

يوائية التي تربط بين منـاطق الخارجية المتمثمة في البرق والعواصف والصواعق في التسبب في أعطال الشبكة ال
 اإلنتاج ومناطق االستيالك 

يـتم النقـل بيـذه الطريقـة بواسـطة أسـالك غيـر معزولـة مـن النحـاس أو األلومنيـوم، وذلـك  :الكابالت األرضية -ب
في المناطق المأىولة بالسكان ويـتم دفنيـا فـي األرض، ومـن مزايـا الشـبكة األرضـية أنيـا أقـل تكمفـة فـي صـيانتيا 

شــبكة اليوائيــة بســبب كونيــا مدفونــة فــى بــاطن األرض لفتــرات طويمــة دون تعرضــيا لممــؤثرات الخارجيــة، مــن ال
ولكن ما يعيب الكابالت األرضـية تفـاوت التكـاليف الالزمـة لجعـل الشـبكة الكيربائيـة أرضـيو مـن منطقـة ألخـرى، 

ك.ف أرضيًا خصوصـًا فـي  77>بسبب اختالف طبيعة ما تحت التربة، كذلك من الصعوبة جعل الجيد الفائق 
المسافات الطويمة ، كمـا تتعـرض الكـابالت األرضـية فـي بـاطن األرض لعوامـل كثيـرة تسـاعد عمـى تيالـك وتقـادم 
ن لـم  ىذه الكابالتومن األىمية بمكان وجود توافق بين نوع التربـة التـى يـدفن فييـا الكابـل األرضـي ومواصـفاتو، وا 

 انفجار الكابالت المدفونة يحدث ىذا التوافق يحدث مايسمي بظاىرة
: يـــتم النقــل بيــذه الطريقــة بواســـطة أســالك معزولــة وذلــك عبـــر البحــار والمحيطــات، وقـــد الكااابالت البحريااة  - ج

 استخدمت ىذه الطريقة في عممية الربط الكيربائي بين مصر والدول العربية خاصة األردن.
حيث كان أعمى جيد مستخدم في  ،9:@8ترجع بداية إنشاء الشبكة الكيربائية فى مصر إلى عام و

ك.ف، إال أنو بتطور األحمال الكيربائية وتعدد أغراض الطمب عمييا، تطورت أحمال  ::ذلك الوقت ىو جيد 
لى الجيد العالي  77>الشبكة إلى الجيد الفائق  ك.ف في القاىرة والوجو 997ك.ف؛ لمربط بين أسوان والقاىرة، وا 

لى الجيد  ر العميا وذلك لربط محطات التوليد، ونقل الطاقة المولدة إلى جميع ك.ف في مص8:9البحري، وا 
مراكز األحمال بالشبكة ، ويتكون النظام الكيربائي عموما من محطات التوليد المنتجة لمطاقة الكيربائية، تمييا 

كيرباء محطات محوالت رفع الجيد، ثم خطوط النقل وشبكات التوزيع، ونظرًا لطول مسافات النقل يتم نقل ال
 وتوزيعيا عمى أربع مراحل رئيسة ىي:

مرحمة رفع جيد التيار الكيربائي المولد إلى مستويات أعمى لمجيد، كي تتم عممية نقل التيار لمسافات  -
 طويمة.

 مرحمة نقل الكيرباء، وتتطمب توافر خطوط لمنقل والتي تختمف باختالف جيودىا وأطواليا وخصائصيا.  -
مرحمة تخفيض جيد التيار المنقول إلى المستوى الذي يمكن عنده توزيع الكيرباء عمى المستيمكين، وذلك  -

 باستخدام محوالت خافضة لمجيد قرب مناطق االستيالك. 
 .مرحمة توزيع الكيرباء، وىي المرحمة األخيرة لوصول الكيرباء إلى مستيمكييا  -

 Step upمن محطات توليد الكيرباء، ثم محطات محوالت رفع الجيد  مصرويتألف النظام الكيربائي في 
station حتى يمكن نقل الكيرباء المولدة لمسافات طويمة، وتزداد إمكانية نقل الكيرباء المطموبة وتقل كمية ،

افة نقميا الفقد أثناء النقل بزيادة مستوى الجيد، وبالتالي فكمما زادت كمية الكيرباء المطموب نقميا، وطالت مس
يجب أن يزداد الجيد المصاحب، وعمى مقربة من مراكز االستيالك توجد محطات تحويل لتخفيض الجيد 

، ومنيا تنقل الكيرباء Step-Down sub stationالعالي إلى جيد أقل، تعرف بمحطات خفض الجيد 
لمستيمكين بواسطة شبكة التوزيع بخطوط النقل األولية إلى محوالت الجيد المتوسط، ثم يتم توزيع الكيرباء عمى ا



، وبصفة عامة فإن ىناك قيودًا يجب أن تؤخذ في الحسبان عند ستخدام المباشر في كافة األغراضالثانوية لال
نقل الكيرباء من مواقع توليدىا إلى أسواق االستيالك وىي درجة الثقة في التيار الكيربائي، ومعامل الحمل في 

قد تؤدي إلى حدوث خمل في  لمتوقع عمى الكيرباء، والتغيرات الجوية التيمحطة التوليد، وحجم الطمب ا
 الشبكة.
 مستقبل الطاقة فى مصر: ثامنالفصل ال

 احتياطى البترول والغاز الطبيعى -9

 يصنف االحتياطى بناءا عمى درجة الثقة إلى احتياطى مؤكد أو محقق، واحتياطى غير مؤكد.

تعريفًا لمصطمح االحتياطى المؤكد  APIيد البترول األمريكى االحتياطى المؤكد أو المحقق: وضع مع -
، ويعنى كميات البترول المؤكد وجودىا بدرجة التقبل الشك بناَء عمى الدراسات الجيولوجية واليندسية

ويمكن أن يطمق عميو االحتياطى التجارى أو االقتصادى، واالحتياطى المحقق ىو بالضرورة أقل من 
لمزيت فى المكمن وان كانت تعتمد عميو بصورة مباشرة، ويطمق عميو معامل الحجم الكمى األصمى 

، فى =978/>978مميار برميل عام  >.:ر ، وبمغ االحتياطى المؤكد من الخام فى مصاالسترجاع
 مميار مترمكعب فى العام نفسو ?=98حين بمغ االحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى نحو 

ذى تقل   فيو درجة الثقة سواء من الناحية التقنية أو االقتصادية، االحتياطى غير المؤكد: ىو ال -
ىذا النوع من االحتياطى فى أغراض التخطيط فقط، ولم يتم إدراجو ضمن تقارير الشركات، ويستخدم 

 .وينقسم بدوره إلى احتياطى محتمل واحتياطى ممكن
 امكانات الكهرباء المائية -

سقاط ترتبط امكانات توليد الكيرباء  المائية فى مصر بمواضع مختمفة منيا نير النيل والرياحات والترع، وا 
مياه البحر المتوسط فى منخفض القطارة، وضخ المياه عمى جبال البحر األحمر، وقد أقيمت فى مصر سبع 
 محطات لتوليد الكيرباء المائية ىى بالترتيب التاريخى محطة العزب، الغرق السمطانى، قنطرة نجع حمادى،

، وكميا محطات صغيرة القدرة عدا محطتى أسوان ومحطة 9، السد العالى، وادى الريان، أسوان8أسوان 
 السد العالى

       ومع ذلك فيناك إمكانية لتوليد الكيرباء المائية من نير النيل مثاًل عن طريق القناطر الموجودة حالياً 
، وعند قنطرة نجع حمادى :مميار م ;.9>اسنا  نجع حمادى(، ويبمغ التصريف عند قنطرة -أسيوط -) اسنا
 متر. >.=:=مقدار السقوط بين ، ويتراوح 9مميارم ?.>:، وعند قنطرة أسيوط 9مميار م 8.=;

كذلك من الممكن توليد الكيرباء المائية من اسقاط المياه فى منخفض القطارة مستفيدًا من مياه البحر 
متر تحت مستوى سطح  7=-فى المنخفض عمى منسوب  المتوسط، وترتكز الفكرة عمى تكوين بحيرة

البحر، وفى فترة تكون البحيرة سيكون الرأس الضاغط لممحطة كبيرًا، وكمية التصريف المائي كبيرة، ولذا 
سيتم توليد أقصى كمية من الكيرباء منيا، ولكن مايعيب ىذا المشروع أنو فى حالة تنفيذه ستترتب عميو آثار 

 كة لمرمال والرواسب النيائية، واحتمال حدوث زالزل.مناخية ومائية وحر 

  )ب( طاقة الكتمة الحيوية ) البيوجاز(



 األسمدة استخدام وترشيد التموث من البيئة عمي بالمحافظة واىتمامو لإلنسان الحضارى التقدم أدي  
 واستغالل العضوية، لمزراعة العودة إلى الناضبة البترولية لمطاقة بديمة مصادر عن والبحث الكيماوية
 عالمية، وتيدف تنافسية قدرة ذات زراعية منتجات إلنتاج والعمف، والغذاء الطاقة إلنتاج الطبيعية المصادر
 بطريقة الماشية وروث المحاصيل، كمخمفات العضوية المخمفات استخدام إعادة إلى البيوجاز تكنولوجيا
 وحماية جيد عضوي سماد إنتاج مع التقميدية، لمطاقة كبديل متجددة طاقة إلنتاج صحياً  وآمنة اقتصادية

  التموث من البيئة
 النباتى األصل ذت العضوية المخمفات بمعالجة عمييا الحصول يمكن التى الطاقة والبيوجاز ىو
 القمامة ومخمفات البشرية المخمفات عن فضالً  الماشية، وروث واألحطاب األشجار مثل والحيوانى،
، ويتم إنتاج الغاز  متطورة تقنيات باستخدام النظيفة لمطاقة كمصدر منيا االستفادة يمكن والتى وغيرىا،

الحيوي) البيوجاز( عن طريق التخمر الالىوائي عن طريق أنواع متخصصة من البكتيريا إلنتاج غاز 
 معA( >9-97) الكربون أكسيد وثاني ،A(7<-7>) الميثان غازي من خميط الميثان  ، ويحتوى عمى

،      87A-> بين نسبتيا تتراوح واأليدروجين والنيتروجين األيدروجين كبريتيد مثل أخرى غازات مجموعة
 لمبيوجاز الحرارية القيمة وتتراوح استخدامو، عند أمنية مخاطر ىناك وليس المون، عديم سام غير غاز وىو
 بالمخموط نسبتو تختمف والذي الميثان غاز من لمحتواه تبعاً  :م/  كالوري كيمو >9==-7<8: بين

وتتكون وحدة البيوجاز من مخمر) ىاضم(  ،البيوجاز وحدة تشغيل وكفاءة المتخمرة المواد لنوع تبعاً  الغازي
أفقي يثبت عميو خزانات تجميع الغاز، وحوض دخول المخمفات العضوية، وحوض خروج المخمفات 

يثبت أعمى المخمر بقاعدة حديدية، ويتصل ىذا العضوية، وخزان الغاز الرئيسي مصنوعًا من الحديد، و 
الحوض بماسورة من البالستيك لنقل الغاز إلى المنزل تمييدًا الستيالكو فى األغراض ، والبد أن تترك 

يومًا بعد ممؤىا دون تغذية يومية، ويكون الناتج عبارة عن غاز الميثان وأكاسيد الكربون،  7;الوحدة لفترة 
من حجم الياضم نفسو، فبفرض أن  >,9: >,8تج من المخمفات الحيوانية ما يعادل ويبمغ حجم الغاز المن
من الغاز، وتختمف نسبة  :م 77>9: 77>8يكون الغاز المنتج ما بين  :م 8777حجم الياضم يبمغ 

% ، كما 7<-7=الميثان فى الغاز الناتج اعتمادًا عمى نوع المخمفات، وبشكل عام تتراوح النسبة ما بين 
ى المخمفات التى تبقى بعد إنتاج الغاز عمى النيتروجين الذى تحتاجو النباتات، لذلك فإن عممية تحتو 

تتنوع مصادر و  ، اليضم الالىوائي يمكن االستفادة منيا كمصدر لمطاقة، ومصدر أسمدة فى نفس الوقت
يمكن أن ، و  وكميات الكتمة الحيوية ما بين مخمفات زراعية وحيوانية وصناعية ومخمفات صرف صحي

حيث تبمغ كمية  ة،المخمفات الزراعية بأنواعيا المختمف وخاصةً  ،تسيم بقدر ال بأس بو من توليد الكيرباء
، مميون طن بترول مكافئ =9,@مادة جافة/ عام، بما يعادل مميون طن  :9المخمفات الزراعية حوالى 

وكل طن مادة  ،طن بترول مكافئ 7;,7يعنى أن كل طن مادة جافة من المخمفات الزراعية ينتجىذا و 
نتج يوكل طن مادة جافة من مخمفات القمامة  ،طن بترول مكافئ >:,7جافة من المخمفات الحيوانية ينتج 

 . طن بترول مكافئ >7,9
 )ج( الطاقة الجديدة والمتجددة

استغالليا تجاريا مفظ الجديدة يعنى التى بدأ ، فيشيع فى الوقت الحاضر مفيوم الطاقة الجديدة والمتجددة
ن كانت معروفة منذ زمن بعيد، وىى بذلك تختمف عن  مؤخراً  أو يحتمل إستخداميا خالل ىذا القرن وا 

الطاقة الحديثة المعروفة )فحم، بترول، غاز طبيعى( وتدخل الكيرباء النووية ضمن الطاقة الجديدة حيث 



متجددة يعنى المصادر التى ال تفنى  ، أما لفظ=>@8لم يبدأ استخداميا عمى نطاق واسع إال فى عام 
نما تتجدد بإستمرار مثل طاقة الشمس والرياح والمد والجزر، الطاقة و  إقتصاديا أى أنيا ال تنضب وال تنفذ وا 

ألول مرة منذ منتصف القرن التاسع عشر حيث بدأ تجريب استخدام الطاقة  االمتجددة بدأ إستخدامي
وليد الكيرباء مع مالحظة أن إستخدام الطاقة الشمسية كان يتم منذ الشمسية لتحويميا إلى شكل يمكن بو ت

، وتتميز الطاقة آالف السنين بطريقة بدائية حيث كانت تستخدم فى تجفيف الغالل والحبوب وغيرىا
المتجددة بأنيا ىبو من اهلل وال تكمف شئ إذا ما استغمت فى أماكن توافرىا كما أنيا نظيفة وال تسبب أى 

محطات الفحم والبترول والطاقة النووية، باإلضافة الى أن التكنولوجيا المستخدمة فييا غير تموث مثل 
معقدة ويمكن تصنيعيا محميا فى الدول النامية وتعتبر ىى األسرع واألرخص لكونيا تعتمد عمى تقنية 

ب ىذه سنت لكل كيمو وات/ ساعة، ولكن من أىم عيوبيا أن أغم ;-:بسيطة إذ تتراوح التكمفة بين
الطاقات غير مستمرة ومتقطعة وعمى ىذا فيى ال تتوافر دائمًا عند الحاجة إلييا ويستمزم ذلك فى بعض 

    األحيان تخزين الطاقة بطرق مختمفة
 أما ، رياح إلى وتحويميا  الجوى الضغط اختالف عن الناتجة الطاقة بأنيا الرياح طاقة تعرف طاقة الرياح: -

 من المرسمة الحرارة درجة توزيع اختالف ىو الحركة وسبب حركة حالة فى اليواء عن عبارة فيى نفسيا الرياح
 الشمس أشعة ميل درجة منيا عديدة اعتبارات عمى ذلك يتوقف حيث آلخر مكان من األرض إلى الشمس
 عمى نباتى غطاء وجود جانب إلى ، المختمفة الفصول حسب الشمس تعامد ومكان ، األرض سطح عمى
 اختالف إلى أدى الحرارة درجة اكتساب فى والماء اليابس خصائص اختالف كذلك ، عدمو من األرض سطح
 الماء عكس أيضا بسرعة ويفقدىا بسرعة  الحرارة يكتسب اليابس أن المعموم فمن الجوى الضغط مناطق توزيع
 وتتحرك تنشأ الجوى الضغط مناطق توزيع اختالف عمى وبناء ، ببطء ويفقدىا ببطء الحرارة يكتسب الذى
 المنخفض الضغط من وأخرى المرتفع الضغط من دائمة مناطق ىناك كانت وكمما ،  أفقية حركة فى الرياح
وأثبتت التجارب أن توليد   المنخفضة الضغوط إلى المرتفعة الضغوط من لمرياح دائمة حركة ىناك كان

متر /  ;.> – 9.;الكيرباء من الرياح اليمكن أن يكون إقتصاديا مالم يتعد المتوسط السنوى لسرعة الرياح 
 .كم / ساعة ( >.@8->8ثانية )

 العامة االنحدارات اتجاه مع التسير تجعميا بحيث اتجاىيا وتغيير الرياح خصائص فى تتحكم عوامل وىناك  
 -: مثل منيا استفادة أكبر تحقيق وكيفية الجوى لمضغط

 ، المرتفعة والقمم الشاطئية المناطق فى سرعة أكثر الرياح ماتكون وعادة الموقع حسب الرياح قوة تحتمف -
 . منيا استفادة أكبر لتحقيق الفنية واألساليب الموقع عمى الرياح طاقة استخدام اقتصاديات تعتمد حيث

 . شماال اتجينا كمما ويقل البالد جنوب فى يزداد فيو ، الشمسى اإلشعاع مقدار اختالف -

 .محورىا حول االرض دوران عن الناتجة االنحراف قوة -

 . السطح مظاىر تنوع -

ولمصر أسبابيا الخاصة التى دفعتيا إلى اإلىتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة وطاقة 
 أىميا ما يمى :الرياح بصفة خاصة لعل 



 واستخدامو كسالح سياسى . :<@8وقوع أزمة البترول   -

 غمق قناة السويس .  -

والثانية  ><@8/;<@8إنفراد األوبك  بتسعير البترول ورفعيا لسعره مرتين األولى كانت فى عام      -  
 .  7?@8/@<@8كانت فى عام 

إزدياد استيالك مصر من البترول والغز الطبيعى مصدر الطاقة الرئيسى فييا وىو مورد ناضب  - 
مكانات صغيرة الكيرباء المائية  اقتصاديا وعالوة عمى ذلك فيى ال تممك إال كميات محددة من الفحم وا 

 الفصل التاسع: مشكمة الطاقة فى مصر

ضيا اجتماعى وسياسي، فتتمثل مشكمة الطاقة فى مصر تعانى مصر من مشاكل كثيرة بعضيا اقتصادى، وبع
فى محدودية المصادر المتاحة ليا فاحتياطى البترول والغاز الطبيعى عمره قصير، والتمتمك مصر اال كميات 
صغيرة من الفحم، وليس من نوع جيد، وىذه موارد معدنية ناضبة سريعة النفاذ من الناحية االقتصادية، كما أن 

فى استيالك الطاقة حاليًا فى مصر مقارنة بالمعدالت العالمية، إضافًة إلى وجود فقد كبير فى  ىناك إسرافاً 
تحويل أى شكل من أشكال الطاقة إلى صورة أخرى، وكذلك وجود فقد فى نقل الطاقة، وتوزيعيا، وتخزينيا، ىذا 

ل، وتصنيعو، ونقمو، وتخزينو وحرق إلى جانب مشكمة أخرى تتمثل فى أن الطاقة مموثة لمبيئة، فعند تكرير البترو 
مثل  وسائمة وصمبةمثل غاز أول أكسيد الكربون، ومموثاتزية االوقود فى محطات توليد الكيرباء تنتج مموثات غ

 ، تضر بالبيئة وبصحة الكائنات الحية ضررًا بالغاً  األتربة ورزاز الكواد السائمة

 ترشيد استهالك الطاقة

 ثالثة أساليب هى: يمكن أن يتم الترشيد بواسطة

تتمثل فى وضع مجموعة من الموائح والتشريعات تساعد عند تطبيقيا فى الحد  االجراءات التنظيمية: -
 من االسراف فى االستيالك

: تتمثل فى زيادة أسعار الطاقة بما يتناسب مع الييكل االقتصادى واالجتماعى األساليب السعرية -
 لمشعب لمتخمص من االستيالك التبذيري.

: تتمثل فى ادخال تعديالت تقنية وتركيب أجيزة جديدة متطورة لمحد من االسراف فى الساليب التقنيةا -
الطاقة، فمعظم المصانع أقيمت منذ فترة طويمة وتتطمب معداتيا احالاًل وتجديدًا لمحد من االسراف فى 

 )وهذا كمه ما تحقق فى الوقت الحالى(، االستيالك 


