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  مستخلص
ة بحث تنسيقي ھذا التقرير نتائج مشروع  يستعرض ة الذري ة للطاق وانمع الوكالة الدولي تطوير " بعن

ة  سورية إستراتيجية تزود مثلى للطاقة في  ل ابالنظر لخفض انبعاث غازات الدفيئة وحماي اخ بأق لمن
سورية التزود بالطاقة في  إلستراتيجيةالنشاط الرئيسي لھذا البحث التقييم األمثل  تناول. حيث "تكلفة

زيج من انبعاثات  مع األخذ بعين االعتبار القيود البيئية المتعلقة بالحد ى الم ا عل غازات الدفيئة وأثرھ
ات  المستقبلي لمصادر الطاقة والتكنولوجيات المستخدمة مع التركيز بوجه خاص على خيارات الطاق

  .المتجددة والطاقة النووية
ل  ابقاً حول تحلي ائج الدراسات المنجزة س اً من نت باتطور انطالق ي  لطل اء ف ة والكھرب ى الطاق عل

نتيجًة العقدين القادمين في بشكل مضطرد الطلب سينمو ھذا أن تي بينت وال 2030لغاية عام سورية 
ة ة واالقتصادية والتكنولوجي احي االجتماعي ي المن ة ف ذا للتطورات المتوقع ار ھ ي إط د جرى ف ، فق

اة عند أقل تطوير سيناريو تزود مرجعي لتغطية الطلب المستقبلي على الطاقة العمل  ة مع مراع تكلف
د  مجموعة من القيود زود. وق ارات الت وع خي ة وتن ة الوطني االقتصادية والتقنية، وتوافر موارد الطاق

ى منھجي ل عل ذا التحلي د إلجراء ھ ة  المطورة- MESSAGEة اعتم ة للطاق ة الدولي ل الوكال من قب
مجموعة من يراعى فيھا صياغة وتقييم استراتيجيات التزود بالطاقة ناجعة لأداة والتي توفر  -الذرية
ود ود  القي ات الوق وافر كمي دة، وت تثمارات الجدي ى االس ل المستخدم عل ي يمكن أن تفرض من قب الت

   الجديدة.الطاقة تكنولوجيات نسبة تغلغل البيئية، والمنعكسات وتبادالتھا، و
، فقد جرى تطوير سوريةتوليد الكھرباء في إمكانية الحد من انبعاث غازات الدفيئة في قطاع  ولتقييم

ي تساھم في التخفيف من انبعاث غازات  سيناريو رديف يتضمن تبني مجموعة من اإلجراءات الت
ة وتخفيض الدفيئة من خالل زيادة االعتماد على الطاقات المتجددة ، وتحسين مردود المحطات القديم

د ات التولي از الطبيعي في عملي ى الغ اد عل ادة االعتم ائج . وضياعات النقل والتوزيع وزي ة نت بمقارن
يناريو المرجعي أمكن  سيناريو أثير التخفيف مع الس يم ت ات تقي اة لتخفيف االنبعاث اإلجراءات المتبن

تقبلية ة المس ى البني زود عل ام الت ي نظ تخدمة ف ات المس ة والتكنولوجي ام  ،لمصادر الطاق درة نظ ومق
يناريو و .النظيفةالطاقة الوطني على التكيف مع زيادة مساھمة التكنولوجيات  ائج س لتخفيف اتشير نت

ون  توليد الكھرباءات قطاع انبعاثأن  يد الكرب اني أكس دار تسمن ث رة  3تضاعف بمق مرات خالل فت
داره  لسيناريو المرجعيل 3.4مقارنة مع  الدراسة ٍو سنوي مق دل نم ات بمع ه االنبعاث الذي ستتزايد في

ى  2003 مليون طن عام 18من % 4.7 ام  54إل ون طن ع الي انبعوسيصل . 2030ملي ات اثإجم
رة التخفيفسيناريو  ى  خالل فت ون طن 895الدراسة إل ة  ملي ون طن 970مع مقارن يناريو ل ملي لس
رة الدراسة 75اً كلياً يقرب من خفضما يقابل  المرجعي، بة ( مليون طن خالل فت ادل نس ا يع وھو م

  ).اتنبعاثاالإجمالي % من 7.7
اً سورية  وفي  (CDM)التنمية النظيفة  إمكانية استثمار مشاريع آليةمن جھٍة أخرى وبھدف تقييم  فق

دة في بروتوكوالت  ات المعتم ة لآللي دان النامي و للبل ة كيوت  (Non-Annex A countries)اتفاقي
ا  ى والتي يسري مفعولھ ة حت د جرت دراسة مشروعين واعدين، 2012عام نھاي اول، فق األول  يتن
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 1.2تركيب حوالي  رى الثاني عن إمكانيةميغاواط، ويتح 100 باستطاعةبناء محطة ريحية  اقتراح 
ي ية ف ة الشمس اه بالطاق خين المي ام لتس ون نظ ام  ملي ى ع ي حت اع المنزل رت  .2030القط د أظھ وق

اء ة الكھرب نوياً  الدراسة أن كمي دھا س ع تولي ة المقترحة المتوق ة الريحي والي من المزرع ة ح والبالغ
ة  تخفض انبعاثات غازاي ستمّكن من ساع جيجا واط 275 دار الدفيئ افئ من  190بمق وطن مك كيل

ون ( يد الكرب اني أكس ً CO2eqث نويا ة و ،) س ة الخفض الكلي ر طستصل كمي ة عم روع يل ى المش إل
ة CO2eq مليون طن  3.8حوالي  ي الطاق اً ف راً كلي ع أن يحقق وف . أما المشروع الثاني والذي يتوق

يمّكن متيراواط ساعة 19.33الكھربائية يصل لحوالي  ة ن خفض ، فس دار انبعاث غازات الدفيئ بمق
  المشروع.طيلة عمر  CO2eqمليون طن  11

  
  : الكلمات المفتاحية
  التطور المستدام، الطاقات المتجددة، آلية التنمية النظيفة.إجراءات التخفيف، غازات الدفيئة، 
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Developing an Optimal Energy Supply Strategy for Syria in 
view of GHG Reduction with Least-Cost Climate Protection 

Dr. Ali Hainoun, Dr. Hassan Omar, Eng. Alsamaoal Almoustafa, 
Eng. M. Khoder Seif Al-Din 

Division for Reactor Safety & Energy System Analysis, Department of Nuclear 
Engineering,  

AECS, P.O. Box 6091, Syria 
  

Abstract 
This report presents the outcomes of a two years CRP project entitled "Developing an 
optimal energy supply strategy for Syria in view of GHG reduction with least-cost 
climate protection". The main activity deals with a case study concerning the assessment 
of optimal Syrian energy supply strategy taking into account the impact of environmental 
constraints related to GHG reduction on the cost and prospects of energy sources and 
technologies with special emphasis on renewable and nuclear options. 
In a previous activity the future long-term development of Syrian energy and electricity 
demand has been analyzed according to various scenarios of socio-economic and 
technological development of the country. The results indicate that energy demand will 
grow rapidly in the next decades as consequent of many socio-economic and 
technological factors given by Syria’s high population growth, its current economic 
transition, and its expected economic and technological development, particularly in the 
industry sector.  
To meet the projected future energy demand up to 2030, an optimal reference energy 
supply strategy with minimal supply cost has been developed taking into account, in 
particular, the availability of national energy resources and diversity of supply options. 
The analysis has been performed using the IAEA's optimization tool MESSAGE. 
MESSAGE is suitable to formulate and evaluate alternative energy supply strategies 
consistent with pre-defined constraints including limits on new investment, fuel 
availability and trade, environmental regulations, and market penetration rates for new 
technologies. 
To evaluate the potential of GHG reduction in the Syrian power sector an alternative 
energy supply scenario – Mitigation Scenario (Ren_Sce) has been introduced reflecting 
the most probable adaptation measures of this sector to mitigate GHG emission by more 
dependency on renewable options. Compatible with the Kyoto agreement for developing 
countries, the CDM is being considered for the period up to 2012. In this context the role 
of renewable energy options in the main energy sector, namely the power sector, is being 
evaluated. The resulting structure of the proposed alternative Ren_Sce compared to the 
reference scenario could help in reflecting the impact of environmental regulations on the 
future structure of energy sources and technologies showing the adaptation ability of the 
national energy system. 
The achieved results of Mitigation Scenario are compared with those of reference 
scenario. Accordingly, the GHG emission of electricity generation sector of Ren_Sce is 
doubled 3 times during the study period compared to 3.4 for reference scenario, rising 
from 18 Mt in 2003 to 54 Mt in 2030 and achieving an annual growth rate of 4.7%. The 
calculated cumulative GHG emissions over the study period will amount to 895 Mt of 
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CO2eq for Ren_Sce compared to 970 Mt of CO2eq for reference scenario, which means 
that the potential CO2 reduction during the study period is about 75 Mt (corresponding to 
7.7% of total cumulative CO2 emissions). 
To evaluate the potential of CDM projects in Syria, pre-feasibility study for two 
suggested projects in the energy sector has been carried out. The first one deals with the 
construction of 100 MW wind farm, whereas the second explores the potential of 
installing about 1.2 million active solar systems for water heating in the household sector 
up to the year 2030. The result of the first project has shown that the expected annual 
electricity generation of about 275 GWh leads to a net annual GHG emission reduction of 
about 190 kt CO2eq corresponding to a cumulative reduction of 3.8 Mt CO2eq during the 
whole life time of the project. The second project leads to an electricity saving of about 
19.33 TWh and depicts a GHG reduction of about 11 Mton of CO2eq. 
 
Key words:  
GHG, Sustainable Development, Mitigation Measures, Renewable Energy, CDM. 
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  مقدمة
وري تنبعث عن  ود األحف م حرق الوق ا اس ق عليھ ي أطل ازات الت ة من الغ ازات الدفيئمجموع  1ةغ

ا يسمى ظ اس الحراريوالتي يعزى إليھا تشكل م ون و. 2اھرة االحتب يد الكرب اني أكس يشكل غاز ث
(CO2)  رة بالمليون  اً جزء 275 ارتفعت نسبة تواجده في الجو منغازات الدفيئة حيث أھم خالل فت

ً لتصل  قبل الثورة الصناعيما  ى حوالي  حاليا المليون. جزءاً  380إل دخل غازو ب بعث المن CO2 ي
وي والغالف  في الدورة العالمية للكربون حيث يتشكل التوازن بين المحيطات وكلٍ  من الغالف الحي

ؤدي انبعاثو، الجوي ة المطافه ي ي نھاي ز ف ادة  تراكي ي زي ي ف أخير زمن ى ت كلة  إل ازات المش الغ
دوره ؤثر ، ما يالجويللغالف  يب ادة ف ه زي تج عن ذي ين المي لإلشعاع وال وازن الع ى الت متوسط  عل

مجموعة متنوعة من مسئولة عن تحفيز الزيادة  ھذهتكون ويتوقع أن للكرة األرضية. درجة الحرارة 
اع مستوى  من التغيراتبدءاً التغيرات المناخية،  التدريجية في أنماط الطقس وھطول األمطار وارتف
ل ذوبان القمم الجليدية إلى التصحر، وانتھاًء باحتمال زيادة   سطح البحر بسب ة مث الظواھر المتطرف

اط ار أنم ي المحيطات انھي اھرة  .االنجراف ف اس بصفتھا ظ اھرة االحتب ى أن ظ ه إل در التنوي ويج
ببھا  ي تس ي) الت ي واإلقليم توى المحل ى المس عية (عل وث الموض اھرة التل ن ظ ة ع ة مختلف عالمي

ت و يد اآلزوت والكبري م وأكاس يد الفح أول أكس ازات األخرى ك ن الغ ة م ةالمجموع ات الدقيق  جزئي
(PM)  ديزل والجازولينحرق المركبات الھيدروكربونية (التي تنجم عن ود ال ي الفحم ووق  ..) والت

ة ك حة العام ى الص ارة عل ار ض بب بآث ي تتس از التنفس اكل الجھ ابة ومش راض اإلص بعض األم ب
  األخرى. 

تند المدى المتوسط إعادة ھيكلة جذرجھٍة أخرى يتوقع عالمياً أن يحدث في  من ة المس ية لقطاع الطاق
ة حيث ستترافق سيما في قطاع الكھرباء.  وال إلى الوقود األحفوريبشكل رئيسي  خالل العقود المقبل

د من محطات  بالزيادة المتوقعة في الطل ة أن العدي اء مع حقيق ى الكھرب المي عل د الالع ة تولي القائم
تبدال.حاجة الوستكون من ثم ب التشغيليعمرھا إلى نھاية  ستصلحالياً  النظر ل س وارد وب ة م محدودي

المي الوقود األحفوري ا الع ى التحول سيكون من الضروري  وتوقع بدء تراجع إنتاجھ اد عل لالعتم
ة ة للطاق يكون  مصادر بديل ه س ة. وعلي ددة والنووي ات المتج يما الطاق ام ال س ى نظ ال إل د االنتق جدي

ة ال ى يرتكز  للطاق ود بشكل أساسي إل والوق هتحوالً  رياألحف ع  ، وسيتالزم ال يمكن تجنب اذ م اتخ
اخالمرتبطة العديد من القرارات  ر المن وعي لقضية تغي ادة ال ا.  بزي ة وغيرھ اد التقني ي األبع ومع  ف

نواتتزايد المؤشرات بأن  ذ بضع س د من ، آثار انبعاث غازات الدفيئة ستكون أكثر حدة مما كان يعتق
ارات الطافإن التركيز في أبحاث  ة خي د تحول ق رة ق ة األخي ان خفض في اآلون ا إذا ك ة م من معرف

ة  ات ضرورة حتمي ى كيف أماالنبعاث ل ال إل ون أق دو بكرب تقبل أن يب وافر و .يمكن للمس ات تت كمون
دة و ات واع ة إمكان ات الطاقواقعي ية  اتلتكنولوجي ات األساس اء باالحتياج ي الوف ھم ف ددة لتس المتج

. وقد تم ابتكار وتطوير تكنولوجيات متعددة للطاقة لقطاع الطاقة تدامةللطاقة وفي تحقيق التنمية المس
دين الماضيين، و دانياً جرى المتجددة خالل العق ار بعضھا مي ع، اختب ي أرض الواق ه ف ا وتطبيق بينم

ة اقتصادية  . وقدمازال بعضھا اآلخر في حيز البحث والتطوير ة المتجددة فاعلي بة أثبتت الطاق بالنس
ةالالستخدام  ول أن ،قدرات الصغيرة والمتوسطة في األماكن النائي ه يجدر الق راً من إال أن  جزءاً كبي

ھذه التكنولوجيات لم تستخدم بعد على نطاق واسع لتوفير خدمات الطاقة، حيث أنه مازال ھناك عدد 

                                                 
زمركبات )، O3( )، األوزونCH4)، الميثان (N2Oأكسيد النيتروز ( )،CO2( اني أكسيد الكربونبخار الماء، ث: تشمل غازات الدفيئة 1

 ).CFCsالكلوروفلوركاربون (
األرض.  2 ببھا ظاھرة االحتباس الحراري: ھي االرتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغالف الجوي المحيط ب ع أن س ويتوق

 GHG: green house gases) ( زات الدفيئةغازيادة انبعاث عائد إلى 
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تخدامھا،  ي اس ع ف ه التوس ي تواج ات الت ود والمعوق ن القي يما م واال س م ت ة. و رغ اع التكلف فر ارتف
زود لتكنولوجيات الطاقة المتجددة لتسھم الكبيرة مكانات الكمونات واإل إال بشكل فاعل في منظومة الت

  . سوريةفعال في بعد بشكل أنھا لم تستثمر 
ية في إلقاء الضوء على أھمية الطاقات المتجددة وتسھم ھذه الدراسة  ذلك إجراءات الترشيد الرئيس ك

ذ بع ى تأخ زود مثل ة ت م سياس ي رس ي ف ا ف ة وتأثيرھ ات البيئي ل المنعكس ار تحلي ف ين االعتب تخفي
أثير تبني تحليل فقد جرى كيوتو اتفاقية يتعلق بمتطلبات بروتوكول  غازات الدفيئة. و فيما اتانبعاث ت

يم  والسوري  ةالجوانب البيئية لنظام الطاقآلية التنمية النظيفة على  أثير حساب من خالل تقي مدى ت
دم الحد من كميات غازات الدفيئةالتنمية النظيفة في تبني بعض تقنيات  . ويمكن لھذه التحليالت أن تق
  .ةالطاقة في سوريتطور نظام أثر إتباع النظم والقواعد البيئية على مستقبل  أمثلة واقعية عن

ل ا -التي تعنى بجانب التزود-وتعتمد ھذه الدراسة  لتطور على نتائج دراسة سابقة منجزة حول تحلي
ي ترتكز  سورية على الطاقة والكھرباء في  لطلبلل األمد طوي يناريوھات الت وفقاً لمجموعٍة من الس

ة ام  إلى التطورات االجتماعي ة ع ة لغاي ة المتوقع ائج أن . حيث بينت 2030واالقتصادية والتقني النت
ة في ا ًة للتطورات المتوقع ة نتيج ود القادم ي العق ة سوف ينمو بسرعة ف ى الطاق احي الطلب عل لمن

دل النمو السكاني، والتحول االقتصادي  اع مع ة  في ظل ارتف االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجي
الي، ي قطاع الح يما ف ة، وال س ة االقتصادية والتكنولوجي ى التنمي ة عل ا المتوقع  .الصناعة ونتائجھ
اريو تزود مرجعي ، تم تطوير سين2030الطلب المتوقع على الطاقة في المستقبل وحتى عام  ولتلبية

ود االقتصادية  اة مجموعة من القي ع مراع ة م ة ممكن ل تكلف لتغطية الطلب المستقبلي على الطاقة بأق
ى  ل عل ذا التحلي د إلجراء ھ د اعتم والتقنية، وتوافر موارد الطاقة الوطنية وتنوع خيارات التزود. وق

ة  ة ال] MESSAGE ]3منھجي ة للطاق ة الدولي ل الوكال ن قب ورة م ة. المط وفر ذري امج وي البرن
MESSAGE  ة ناجعة لأداة ود صياغة وتقييم استراتيجيات التزود بالطاق ة من القي ع مراعاة جمل م

ا،  التي يمكن أن تفرض من قبل المستخدم على االستثمارات الجديدة، وتوافر كميات الوقود وتبادالتھ
   الجديدة.الطاقة تكنولوجيات نسبة تغلغل البيئية، والمنعكسات و

  الخلفية العلمية للمشروع 1
اون الدولية لوكالة الجرى في ھيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع   ي إطار مشروع تع ة و ف ة الذري لطاق

ي   از تقن املة إنج ة ش ل ادراس تقبلي لتحلي ب للتطور المس ى الطل د خطة عل اء وتحدي ة والكھرب لطاق
يناريو وقد بينت  .2030ئي  لغاية عام توليد الكھرباالنظام األمثل للتوسع ا ة للس نتائج الحالة المرجعي

ة  ارب  ةنھائيالاألساسي أن الطلب على الطاق دل سنوي يق ينمو بمع اء %5س ى الكھرب ، والطلب عل
ذروة الطلب على حمل ، و%5.5بمعدل  دل ال ل التوسع %. وأظھر 5.2بمع ة األتحلي ل تكلف نظام لق
د الكھربائيالتوليد  از الطبيعي ومحطات تولي ة  أن الغ دورة المركب ى ال ة عل اء العامل تالكھرب لعب س

 ً ا ام  دورا مھيمن د ع اً بع اراً منافس ة ستصبح خي ة النووي ة  ].11، 2، 1[ 2022وأن الطاق ب تلبي يتطل
ا إجراء الطاقة وضمان  على الطلب المتوقع زود بھ ة. أمن الت داد بالطاق ارات اإلم ل شامل لخي تحلي

ل شامل لنظام او ك إجراء تحلي ي إطار يتطلب ذل ة ف ان للمصادرالتخطيط المتكامل لطاق دى م لتبي
ى ، التي تعتمد أساسا على النفط والغاز، الوطنيةالطاقة مقدرة مصادر  ى عل ع عل ة الطلب المتوق تلبي

ة  ل الطاق ن حوام تقبالً م روري مس تيراد الض دار االس ة. ومق ن الطاق بح م رى أص ٍة أخ ن جھ م
ربط اإلقليمي  لتأثير دور تحليلٍ ة بإجراء الضروري استكمال دراسات التزود الوطني ى ال تقبل عل مس

  إمدادات الطاقة. 

ً بھذا التحليل أمثلة خيارات التزود يتضمن  ا ة وفق ل الطاق ة األق دأ التكلف ات  ،لمب د كمي من خالل تحدي
دءاً من وأنواع حوامل الطاقة وتكنولوجيات التحول المستخدمة عند جميع مستويات  زود ب سلسلة الت
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ة  الطلب ى الطاق ى مستوى و عل ةوصوالً إل ى . والمصادر الوطني ود عل ار القي ين االعتب ستؤخذ بع
  والتمويلية.  البيئية إضافة للقيود ، واألفق الزمني لتوفرھا الوقودأنماط 

  األھدافالنطاق و 2
يم يمكن من خاللھا تقي، نقطة بحث تطبيقيٍ واعدةغازات الدفيئة  اتانبعاثيمثل تقييم خيارات تخفيف 

ة ل ات الكموني ددةاإلمكان ة المتج ادر الطاق ات  مص ز دور سياس ة وتعزي ن جھ تثمارھا م رق اس وط
ٍة أخرى د كرس . الترشيد الطاقي من جھ التقييم وق ق ب ة تتعل ذا المشروع للتعامل مع دراسة حال ھ

ل  ف األمث إجراءات تخفي ة ب ة المتعلق ب البيئي اة الجوان ع مراع ة م زود بالطاق ارات الت  اتثانبعالخي
ي تحليل الغازات الدفيئة. ويركز  ي يمكن أن تساھم ف ارات التخفيف الت يم خي ة على تقي اخاحماي  لمن

ر من جھٍة أخرى س. عند أقل تكلفة يم أث ة (وبخاصة الحد  المنعكساتيساعد ھذا التحليل في تقي البيئي
ق ب ات المستخدمة مصادر والتكالمن انبعاث غازات الدفيئة) على نظام التنمية وذلك فيما يتعل نولوجي

الطاقات المتجددة ويتضمن ذلك سبر الدور المستقبلي لتكنولوجيات الطاقة النظيفة (. ةفي قطاع الطاق
ة. في اومدى مساھمتھا  )الطاقة النوويةو ائج لحد من انبعاث غازات الدفيئ ذا ويمكن لنت العمل أن ھ

وفير المعلومات الضروردعم صانع القرار تساھم في  ة لقطاع من خالل ت ية عن المنعكسات البيئي
ا  ر  للمشاركةالطاقة الوطني والتي تبرز الحاجة إليھ الج مشاكل تغي ي تع ة الت في المفاوضات الدولي

  .المناخ

  سورية البيئية في القضايا غازات الدفيئة و 3
اء سورية تواجه  رة تفرض أعب ة خطي ة، مشاكل بيئي ي المنطق دان األخرى ف مشتركة مع معظم البل
وث وية على تعزيز التنمية المستدامة. إضاف يعتبر كل من  تآكل التربة، وإزالة الغابات والتصحر وتل

تشمل والبيئية األكثر إلحاحا.  ، من المشاكليةوالنفايات الصناعبفعل الصرف الصحي المياه مصادر 
ات ة  المؤسس ةالحكومي ة المعني ل م بمجابھ اكل ك ذه المش ري، ون ھ ة، وزارة الزراع وزارة ال

ود في قطاع  دور المنسق الرئيسي للجھ وم ب والمؤسسة العامة للمياه و وزارة البيئة (التي شكلت لتق
ً سورية صادقت وقد  .البيئة) اخ في  اللتزاماتھا الدولية على اتفاقية األمم المتحدة بشأن وفقا ر المن تغي

بتمبر1996نيسان / أبريل  ول/ س ي أيل و ف أ بو 2005. ، وبروتوكول كيوت ة أنش ه مجلس حماي موجب
  :  التاليةرئيسية الواجبات لالضطالع بال البيئة والھيئة العامة لشؤون البيئة

 إدماج األبعاد البيئية في التشريعات والسياسات الوطنية؛  

  رفع مستوى الوعي بين المساھمين والجمھور تجاه القضايا البيئية؛  

   تجاه االتفاقيات البيئية الدولية؛طنية الو لوفاء بالتزاماتلالوطنية الكفاءات تطوير وبناء  

  وضع إستراتيجية وطنية وخطط لحماية البيئة؛  

  إنشاء شبكات الرصد البيئي. 
 غازات الدفيئة في إطار مشروع اتانبعاثحول جرد  بالغ الوطني األولالوثيقة وقد أنجزت مؤخراً 

ائي ( تحدةوبرنامج األمم الم (GCEA) تعاون بين الھيئة العامة لشؤون البيئة ) و 2010-2007اإلنم
  :3إستراتيجية تنفيذ المشروع ما يلي تشمل

  ات ذات الصلة النبعاث غازات ل البيان ع وتحلي ة (جم ازات الدفيئ ة لغ إعداد قوائم الجرد الوطني
 )؛1994الدفيئة منذ عام 

                                                 
3
 تخفيف المحتملة.ساھمت ھيئة الطاقة الذرية في تقديم االستشارة العلمية لھذا المشروع من خالل جرد وحساب انبعاثات قطاع الطاقة وتقييم استراتيجيات ال 
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  تحليل التدابير الممكنة للتخفيف من الزيادة في انبعاث غازات الدفيئة؛  

 تدابير التكيف؛سورية  والمحتملة لتغير المناخ في  تحليل اآلثار  

   دابير التكيف  منسورية التمكين الحكومة ذ ت اخ، وتنفي ر المن أثير تغي يم مستقل عن ت إجراء تقي
  وفقا وثيقة اإلبالغ الوطني األولية في مختلف مجاالت سياسات التنمية؛

 ى انبعاث غازات الدف ة عل وطني األولي م المتحدةعرض وثيقة اإلبالغ ال امج األم ى برن ة عل  يئ
 اإلنمائي.

  
ة  1998انبعاث غازات الدفيئة عام  لدراسةوطنية الجھود ال بدأت أول ام مركز بحوث البيئي دما ق عن

ات ب GTZبالتعاون مع سورية بإعداد دراسة وطنية حول تغير المناخ في  يم وجرد مخزون ھدف تقي
راح الس ، وبناء1994و  1990غازات الدفيئة لسنوات  ة، واقت يناريو الرئيسي النبعاث غازات الدفيئ

مساھمة القطاعات  يشير تقييمو .وتقييم الخيارات التقنية وغير التقنية لتخفيض انبعاث غازات الدفيئة
اث الي انبع ي إجم ة ف ة الوطني ى 1994و 1990للسنوات  CO2 المختلف ة  إل يمن أن قطاع الطاق ھ

  . % على التوالي3% و 9عة والنفايات بحصة قدرھا قطاع الصنا% تاله 88بلغت حوالي بحصة 
ام  ون  59حوالي  2005وبينت الدراسات المنجزة مؤخراً أن انبعاثات غازات الدفيئة قد بلغت ع ملي

كل أساسي طن و ة نجمت بش بته عن قطاع الطاق ت نس ذي قارب ين %93ال ي ح نتجت الحصة ، ف
ةعن العمليات الصناعية الرئيسة مثل االسمنالباقية  . و )1الشكل ( ت وصناعة المخصبات الزراعي

و السنوي  دل النم در متوسط مع ة لق اث من قطاع الطاق رة 5.4بحوالي النبع  2005-1990% للفت
]24[  

   .حسب مصدر االنبعاث 2005 –1994 للفترةقطاع الطاقة  لصدارات غازات الدفيئة التوزع النسبي إل: 1الشكل 
  

  سورية عامة عن  حةلم 4
تركيا تجاور مع ،، تعلى الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط سورية تقع الجمھورية العربية ال

بنان والبحر المتوسط من و ل ،و فلسطين واألردن من الجنوب، و العراق من الشرق، من الشمال
أراضي زراعية % 32حوالي منھا  2ألف كم 185حوالي  سورية تبلغ المساحة العامة لالغرب. و

بأنھا صالحة إلنبات األعشاب وتستعمل كمراع عند  سورية والباقي جبال وبادية. وتتميز البادية ال
ً إلى سورية ھطول كميات كافية من األمطار. وتقسم  و  المنطقة الجبليةو المنطقة الساحلية جغرافيا

ز بشكل عام المناخ المميّ  سورية  يسود في. و منطقة الباديةو  المنطقة الداخلية أو منطقة السھول
الذي يتصف بشتاء ممطر وصيف جاف يتخللھما فصالن انتقاليان ولمنطقة البحر األبيض المتوسط 
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آلنفة الذكر، حيث اإلى أربع مناطق تتطابق مع المناطق الجغرافية ياً مناخ سورية قصيران. وتقسم 
متوسطة و رطوبة عالية صيفاً، أما  رةٍ ودرجة حرا تتصف المنطقة الساحلية بأمطار غزيرة شتاءً 

يومية كبيرة في  وجاف و تغيراتٍ  حارٍ  المنطقة الداخلية فتتصف بھطول األمطار شتاًء وبصيفٍ 
متر فتھطل فيھا األمطار  1000درجات الحرارة، أما المنطقة الجبلية التي يزيد ارتفاعھا عن 

ويكون الطقس فيھا معتدالً صيفاً، أما ميليمتر خالل فصل الشتاء،   1000بغزارة وقد تزيد عن 
  .]24[، ]20، 11، 2[ و جاف منطقة البادية فتتصف بأمطار قليلة خالل فصل الشتاء و بصيف حارٍ 

دين  4.565حوالي  1960في عام سورية  بلغ عدد سكان ون، ولكن خالل العق اليينملي تضاعف  الت
ى  د 9ھذا الرقم ليصل إل اه متزاي ى اتج ين، وحافظ عل غ  مالي ون 13.782ليبل ك ملي ا  نسمة وذل وفق
امي . ووفقاً 1994لتعداد السكان في عام  و  1981للتعدادات السكانية للمكتب المركزي لإلحصاء لع

الذي كان واحدا من أعلى معدالت  %،3.3حوالي آنذاك نسبة نمو السكان الوسطية فقد بلغت  1994
د الما مع. والنمو في العالم وحظ خالل العق ك، ل و نتيجةذل دل النم  ضي االنخفاض المستمر في مع

زواج من  لعوامل مختلفة، مثل تغيير نمط ى  26الحياة، وزيادة في سن ال ذكور و  29إل ا من ال عام
ن 20 ا م ل 25 عام ن قب ا م ن  عام ا م ة وغيرھ وة العامل ي الق اء ف اركة النس ادة مش اث، وزي اإلن

ل د  .4العوام دل اوق اء مع زي لإلحص ب المرك در المكت رة ق ي الفت كاني ف و الس  2006-2000لنم
ى  2004لتعداد السكان في عام  %. وفقا2.33 حواليبـ ون نسمة  17.9فقد وصل عدد السكان إل ملي

  ]. 10، 9مليون نسمة [ 19.17فقد ارتفع إلى  2007وأحدث التقديرات لعام 
) 1990-1985ترة بعد األزمة االقتصادية للف –في الجاني االقتصادي فقد سجل االقتصاد السوري 

ً معتبراً وصل لحوالي  وذلك بفعل زيادة إنتاج النفط والدعم  1996-1990% للفترة 8نمواً سنويا
الذي سجع االستثمارات  1991لعام  10الخارجي إثر حرب الخليج الثانية وقانون االستثمار رقم 

ساعد الوضع الخارجية ودور القطاع الخاص إضافًة لمجموعة من اإلجراءات المالية. وقد 
االقتصادي الجديد في تطور بعض الفروع الصناعية كصناعة المنسوجات واألدوية واألغذية 

 2006-2000وبعض الصناعات الخفيفة. كما نما إثرھا قطاع السياحة. وخالل الفترة األخيرة 
 904% حيث نما خاللھا الناتج المحلي اإلجمالي من 4.7وصل معدل النمو الوسطي إلى حوالي 

% نھاية العقد الحالي. 7بحدود  معدل نموٍ  السورية لتحقيقمليار ل.س. وتسعى الحكومة  1193لى إ
. و وفق المعطيات الرسمية سورية بعض المؤشرات االقتصادية والديموغرافية ل 1ويبين الجدول 

 1250إلى  1108حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من  2006- 2000فقد نمت خالل الفترة 
  %.2.4والر أمركي محققًة معدل نمو سنوي قدره د

  .2006-2000: بعض المؤشرات االقتصادية والديموغرافية الرئيسية للفترة 1 الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ة السورية   )، بلغ معدل225، صفحة 19(الجدول رقم  2000لتقرير التنمية البشرية لعام  وفقا 4 ة العربي ٪  3.2النمو السكاني في الجمھوري

رة ٪ 2.3معدل النمو السكاني يتوقع ھذا التقرير   .1998-1975خالل الفترة  سنويا  22.6مجموع السكان سيكون  .2015-1998خالل الفت

 .عاما 65٪ فوق سن  3.5٪ في المناطق الحضرية و  62.1و سيكون حوالي  2015مليون بحلول عام 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
معدل 
% ،النمو

 الناتج المحلي اإلجمالي 

  5(مليار ل.س)
903.9 950.2 1006.4 1017.6 1086 1134.91192.7 4.73 

 الناتج المحلي اإلجمالي 

 (مليار دوالر)
17.7 18.6 19.7 20.0 21.3 22.3 23.4 4.73 

 2.31 18.72 18.27 17.92 17.55 17.13 16.72 16.32 6عدد السكان (مليون) 

حصة الفرد من الناتج 
 المحلي (ل.س/الفرد) 

55386 56830 58751 57983 60599 62122 63723 2.36 

حصة الفرد من الناتج 
 المحلي (دوالر/الفرد) 

1108  1123 1142 1156 1200 1206 1250 2.04 

  استخدامات الطاقة الحاليةمصادر و 5
ة تميز نظام ي رد من استھالك الطاق ة بانخفاض نصيب الف ة للطاق ا لإلحصاءات الدولي السوري وفق

نة  بعضسورية  ول ةمؤشرات مختارة من قطاع الطاق 2الجدول  . ويبينالطاقة اطق األخرى لس المن
ة  منسورية يالحظ من ھذا الجدول أن نصيب الفرد في و. 2004 ة األولي غ حوالي استھالك الطاق بل

1 toe  المكافئ النفطي) مقارنة مع المتوسط العالمي (طن من toe 1.77 و ،toe 2.64  في الشرق
ة)، في حين أن  ة الدولي ة الطاق رد مناألوسط (إحصاءات وكال ى  CO2 انبعاث نصيب الف ان عل ك

  .نفس مستوى المتوسط العالمي
  

  .2004مؤشرات مختارة للطاقة لعام : 2 الجدول

 الطاقة األولية  
(toe/capita) 

 االستھالك النھائي للكھرباء
kWh/Capita 

 CO2انبعاث 
(tCO2/toe) 

 CO2انبعاث 
(tCO2/capita) 

 2.57 2.59 1317 0.99 سورية
 6.51 2.47 2881 2.64 الشرق األوسط

 1.22 1.94 617 0.63 آسيا
 0.93 1.39 547 0.67 أفريقيا
 2.57 2.37 2516 1.77  العالم

  األھداف الرئيسية للسياسات الوطنية للطاقة 5.1

أمين الخدما سورية يتمثل الھدف الرئيسي للسياسة الطاقية في  زود من خالل ت ت في تحقيق أمن الت
ع الظروف االقتصادية  تالءم م ا ي ة بم ة وأسعار واقعي ة فعلي ات المجتمع بتكلف الطاقية لمختلف فعالي

از من  سورية الوطنية. ولتحقيق ذلك تواجه سياسة الطاقة في  ا تطوير قطاع الغ تحديات عدة أھمھ
نفط الحالي وتطوير استطاعة التول اج ال ة حيث اإلنتاج والنقل، والحفاظ على مستوى إنت د الكھربائي ي

  :]. ويعول لتحقيق ذلك على2مع تحسين وتحديث شبكة النقل والتوزيع [

 ،تخفيض الضياعات الفنية واالستجرار غير المشروع 

 ،تحسين كفاءة استخدام الطاقة  

                                                 
 .ليرة سورية   51دوالر يساوي  1وعلى افتراض أن  2000لعام  الثابتة باستخدام أسعار السوق 5
 .عندما تم تنفيذ التعداد العام للسكان 2004مقدر في منتصف العام لجميع السنوات باستثناء عام  6
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 ،ًتبني سياسة تسعير متوازنة تكفل تخفيض الدعم الحكومي تدريجيا  

 ،تطوير استثمار مصادر الطاقات المتجددة  

  على النفط ألغراض التصدير واستبداله بالغاز حيثما أمكن،الحفاظ  

 .تشجيع االستثمارات الخارجية في مجمل قطاعات الطاقة 

از في  ذي تواجه صناعة الغ اطق سورية يكمن التحدي األساسي ال ين من من في التباعد الواضح ب
وب و الغرب حي سورية اإلنتاج في شمال شرق  ي الجن رى.  بينما يتركز االستھالك ف ث المدن الكب

ذھا  ي تنف ات المنتجة من خالل مجموعة من المشاريع الت ادة الكمي ة لزي لذا تسعى الشركات المعني
د  بة  لقطاع تولي ا بالنس ع. أم بالتعاون مع شركائھا الدوليين باإلضافة إلى توسيع شبكة النقل و التوزي

ي از الطبيع تخدام الغ ي اس ى التوسع ف ود عل اء فتنصب الجھ ي المحطات  الكھرب ول ف ن الفي دالً م ب
د في  ري لنظام التولي ود الفق ة العم حيث  سورية القائمة والمخطط بناؤھا (تشكل المحطات الحراري

بة  ى نس تحوذ عل ن 90تس رب م ا يق ا م از منھ كل حصة الغ دة، وتش اء المول ل الكھرب ن مجم % م
رارات بھدف كسر 44 ة من الق ة جمل ذا اإلطار اتخذت الحكوم ي ھ ام %). و ف ار القطاع الع احتك

ك  ى كل ذل ذا المجال. يضاف عل تثمار في ھ لقطاع توليد الكھرباء و السماح للقطاع الخاص باالس
الجھود المبذولة لتحسين واقع شبكة النقل والتوزيع بما يضمن رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستھلك 

  والتقليل ما أمكن من الضياعات.

  االستھالك النھائي للطاقة 5.2

اءة  يسيطر ات المتجددة وانخفاض كف اب دور الطاق ى نمط االستھالك مع غي وري عل ود األحف الوق
توزع استھالك الطاقة النھائية حسب  2تكنولوجيات التحول الطاقي وتقادم الكثير منھا. ويبين الشكل 

ة  ].1[ 2005قطاعات االستھالك لعام  ة الكلي ة النھائي ة الطاق ون طن من 15.25وقد بلغت كمي  ملي
بة  افئ؛ توزعت بنس نفط المك ل، 27ال ي و 24% لقطاع النق ا 23% للقطاع المنزل % للصناعة. أم

ھا  ت حصص د بلغ دمي فق اع الخ تخراجية والقط ناعة االس اء والص ة والبن ات الزراع %، 11قطاع
بة 6% و%7، 2 تقات 72% على التوالي. وقد توزع ھذا االستھالك حسب نمط الوقود بنس % للمش

  % للكھرباء.15للوقود التقليدي و %3للغاز الطبيعي، % 10النفطية، 
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Final Energy by Sector in 2005 (15.25 Mtoe)

Construction 
2%Mining

7%

Agriculture
11%

Manufacturing
23%

Service
6%Household

24%

Transportation
27%

  
  .2005حسب قطاعات االستھالك لعام سورية : توزع الطاقة النھائية في 2 الشكل 

  استھالك الكھرباء 5.3
رة في  سورية انعكست التحوالت االقتصادية واالجتماعية و التقنية التي شھدتھا  ي السنوات األخي ف

ن ز دة م ة المول الي الطاق و إجم ى نم مية إل ات الرس ير البيان ث تش اء. حي ى الكھرب ب عل ادة الطل ي
25217 GWh  38642إلى حوالي  2000في عام GWh  ع  2007في عام نوياً بواق محققاً نمواً س

ارب 3% (الشكل 6.3 نوياً يق واً س ). وقد سجل الطلب على حمل الذروة خالل الفترة خالل نفسھا نم
ى  MW 3878حيث قفزر من % 8.8 ذا النمو 4(الشكل   MW 7000إل ة ھ د تطلبت تغطي ). وق

ى  MW 6070زيادة استطاعة التوليد المركبة من المطرد  ين عامي  MW 6480إل رة ب خالل الفت
د 2[ 2005و  2000 د من محطات التولي اء المزي ي بن ]. وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن عملية التوسع ف

ع ن الص ة م ت جمل ين واجھ امين الالحق الل الع ة خ ة و التمويلي ا أدى   2007-2006وبات التقني م
ي من   750MWعاماً إلى بروز عجٍز قارب  15وألول مرة منذ أكثر من  تمت تغطيته بشكل جزئ

  خالل االستيراد من الدول المجاورة و اتباع سياسة التقنين.
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   .[2] 2007-2000للفترة : تطور الطلب على حمل الذروة و االستطاعة المركبة 4 الشكل

ين الشكل  ام  5يب د لع تطاعات التولي وزع اس تطاعة  2005ت د وصلت االس د . وق حسب نمط التولي
ا للتشغيل MW 7160الكلية المركبة إلى  اح منھ م يتجاوز المت ، توزعت MW 6008،  في حين ل

بة  ة و 24بنس ات الكھرومائي والي 76% للمحط ى أن ح ه إل در التنوي ة. ويج ات الحراري % للمحط
ام 76 دة لع ة المول ة  2005% من االستطاعة الكلي ائي  TWh 34.8والبالغ يح لالستھالك النھ د أت ق

ر مشروع  في حين توزع TWh) 26.8(أي حوالي  ة واستجرار غي لباقي على شكل ضياعات فني
كل  ين الش ات. ويب ي للمحط تھالك ذات دير واس ات  6وتص ب قطاع ائي حس تھالك النھ وزع االس ت

ة  ر البالغ ه كل من 47االستھالك. حيث يالحظ استئثار القطاع المنزلي بنسبة االستھالك األكب % يلي
م قطاع الزراعة بنسبة % عل14% و 31قطاعي الصناعة و الخدمات بنسبة  والي ث % في 6ى الت

  حين توزعت الحصة المتبقية على الصناعات االستخراجية و البناء و النقل بأنابيب النفط.
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 2005: توزع استھالك الكھرباء في عام 6 كلالش : توزع االستطاعة المركبة حسب نمط التوليد:5 الشكل

 بحسب القطاعات.
 

  إمدادات الطاقة األولية ومصادر الطاقة 5.4
تقات  المستوى عن جميع حوامل الطاقة المخصصة لالستھالك الداخلي التي تتألف من يعبر ھذا المش

ددة والوق ة المتج از الطبيعي ومصادر الطاق ة والغ د ودالنفطي ذهي. والتقلي تھلك ھ ا  تس ل إم الحوام
اء حيث تظھر  مباشرة من قبل المستھلكين النھائيين أو تستخدم د الكھرب ة لتولي جزئيا في قطاع الطاق

اء  3الجدول  يبين. وحوامل جديدة للطاقة د الكھرب ل تولي ود قب توزيع الطاقة الثانوية حسب نمط الوق
يالحظ حيث . )في ذلك الوقود المخصص لتوليد الكھرباء (مجموع الوقود على المستوى الثانوي بما

از  النفط،أساسا من مشتقات  2005-2003أن إمدادات الطاقة الثانوية كانت تغطى خالل الفترة  والغ
ل كما يالحظ   (الطاقة المائية). الطبيعي وكميات صغيرة من الطاقة المتجددة د احت أن وقود الديزل ق

اءحصة رئيسية يليه الوقود ال د الكھرب انخفضت و .سائل والغاز الطبيعي التي تستھلك أساسا في تولي
انوي من  ا يقرب من  %3حصة الطاقة الكھرومائية في إجمالي التزود الث ى م م يلحظ  %2.4إل ول

  .أي مشاركة من الطاقة الشمسية
ة، و 7يوضح الشكل  ة الحراري ذي يشمل الطاق ة توزع الطاقة األولية حسب نمط االستھالك ال الطاق

والي  ظ أن ح اء. ويالح د الكھرب ة وتولي تخدامات الالطاقي ة، واالس د 35المحرك ب لتولي د ذھ % ق
اء و ة و 34.5الكھرب تخدامات الحراري ة و 23% لالس ة الحركي تھالك 7.5% للطاق اط االس % ألنم

  غير الطاقية ( أسفلت لتعبيد الطرقات و منتجات ثقيلة أخرى).
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  .2005-2003: توزيع الطاقة الثانوية حسب نوع الوقود للفترة 3 الجدول

 2003 2004 2005 
%33.0%32.2%32.3 مازوت
 %6.9 %6.8 %6.9 بنزين

 %4.5 %4.4 %4.4 غاز سائل
%21.6%22.1%23.1 الغاز الطبيعي
 %3.6 %3.6 %3.7 اسفلت

 %2.2 %2.2 %2.3مشتقات ثقيلة
 %2.4 %2.5 %3.1 طاقة مائية
 %1.0 %1.0 %1.0 تقليدي
 %0.0 %0.0 %0.0 شمسي
 18.13 19.00 19.41(Mtoe) المجموع السنوي 

  
  

  
  .: توزيع الطاقة الثانوية حسب نمط االستھالك7 الشكل

  جرد لمصادر غازات الدفيئة 6
ا إمكانات و طرق تخف ضروري لتحديد CO2 يعتبر تقييم انبعاث ة وتأثيرھ يف انبعاث غازات الدفيئ

م  .على مختلف القطاعات االقتصادية ة األم اعتمد التقييم على استخدام المنھجيات المعتمدة في  اتفاقي
اخ   اخ  UNFCCCالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المن ر المن ة بتغي ة المعني ة الحكومي   IPCC والھيئ

رتو نة  اختي ا  2005س نة أساس كونھ نة المكس ي الالس دة ف ة المعتم ل رجعي ة لتحلي دراسات الوطني
ي  ة ف اع الطاق ورية قط يال و]. 11، 2، 1[ س اخ تحل ر المن ة لتغي اع الطاق ية قط يم حساس ب تقي يتطل

وارد، شامال للتنمية المستقبلية زود (استخراج الم ك،  جانب الت ا في ذل والمصافي،  لقطاع الطاقة بم
ب (أي العم ب الطل اء) وجان د الكھرب ل،وتولي ة الصناعية، والنق كنية). لي ة والس طة التجاري  واألنش

ى  سيتم في ھذه الدراسة تقديرو انبعاث غازات الدفيئة في قطاع الطاقة مع التركيز بشكل أساسي عل
الرئيسي النبعاث غاز  االنبعاثات الناجمة عن توليد الكھرباء في ھذا القطاع باعتبار أنھا تمثل المنتج

  .]CO2 ]5الـ 
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  غازات الدفيئة في قطاع الطاقةانبعاث  6.1
ة  ة االقتصادية واالجتماعي ق التنمي ي تحقي ال ف دور فع ة ب ام يضطلع قطاع الطاق ه دورا ھ ا ل في كم

إمكانات إال أن منعكسات استھالك الطاقة يمكن أن تؤثر سلباً في . سوريةالناتج المحلي اإلجمالي في 
ة المتولدة عنه والتي تمس ضارة البيئية نظراً لآلثار الالمستدامة الوطنية تحقيق التنمية  واء والترب الھ

  والموارد المائية. 
تم في  وري، حيث ي ود األحف ى حرق الوق تعتمد تكنولوجيات التحول الطاقية الحالية بشكل رئيس عل
ة  ل الطاق اء وتحوي ون والم يد الكرب اني أكس ى ث ة إل ات الھيدروكربوني ول المركب ة تح ذه العملي ھ

ا بشكل مباشر ألغراض الكيميائية المخ تزنة في الوقود إلى حرارية. وتستخدم الحرارة المتشكلة إم
ات  ة نمطين من تقني ذلك يتضمن قطاع الطاق اًً◌ ل ة. وفق مختلفة أو لتوليد طاقة ميكانيكية أو كھربائي

  .(transportation)واألخرى متحركة  (stationary)االحتراق األولي مستقرة 

  المستقراالحتراق  6.1.1

. 7% من مجمل إصدارات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة70االحتراق المستقر بحوالي  يساھم
ويتضمن ھذا النمط جميع الفعاليات المستھلكة في قطاع الطاقة عدا قطاع النقل. وتستحوذ نشاطات 

% من مجمل إصدارات ھذا النمط 50صناعة الطاقة ممثلًة بقطاع التوليد والمصافي على حوالي 
  اق. ويشتمل مصدر االحتراق المستقر على الفعاليات التالية:من االحتر

  اء ومصافي د الكھرب صناعة الطاقة ممثلًة باستخراج وإنتاج وتحويل الطاقة، متضمنًة قطاع تولي
 بما في ذلك الغاز المحروق على الشعلة،  إنتاج النفط

 والذ والصناعات ال د والف اج الحدي ييد متضمناً إنت ورق قطاع التصنيع والتش ة وصناعة ال كيميائي
 واألغذية والمياه والتبغ، إلخ،

 ،القطاع المنزلي والخدمي 
 .حرق الوقود األحفوري في القطاع الزراعي 

  االحتراق المتحرك 6.1.2

ة، االقتصادية التنمية خدمة في حيوًيا دوًرا النقل قطاع يؤدي  ة إال أن واالجتماعي ل أنظم ة النق  الحالي
و نتيجة بشكلٍّ مضطرد القطر في النقل خدمات على بالطل ازداد حيث مستدامة، غير  السكاني للنم

اع ادة المعيشي، المستوى وارتف ي والزي ذي األمر والصناعة. التجارة أنشطة ف ادة في يساھم ال  زي
 تؤثر التي الدفيئة غازات غازات ضارة وخاصة انبعاث إلى ويؤدي القطاع، ألنشطة الطاقة استھالك

  .العامة بالصحة واإلضرار الھواء كتلوث محلية، تأثيرات من بھا يرتبط عما المناخ، فضالً  تغير في
ي  ات ف ع االنبعاث ا) حوالي رب ى الطرق وغيرھ ة المرور عل ل (حرك ي النق ود ف راق الوق يشكل احت

    قطاع الطاقة.
ة مصنفًة حسب   4يبين الجدول   معدل اإلصدارات السنوية لغازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الطاق
ة م رات المناخي ة للتغي ة الدولي  (IPCC guidelines)صادر االنبعاثات ومحسوبًة وفق منھجية الھيئ

ة  ود السوري و يالحظ أن كمي انطالقاً من كميات الوقود المحروقة ومعامالت اإلصدار النوعية للوق
اني أك CO2إصدارات ثاني أكسيد الكربون  ة: ث ى إصدارات غازات الدفيئ يمن عل يد لوحده (المھ س

مليون طن في حين   55.503  إلى حوالي 2005الكربون والميتان وغاز النتروزو) قد وصل عام 
ى حوالي  ة إل ة مجتمع افئ من  56.15وصلت كمية إصدارات غازات الدفيئ ون طن مك . CO2ملي

ة   8ويوضح الشكل  ة، ومن GHG توزع مجمل إصدارات غازات الدفيئ بحسب القطاعات الجزئي
                                                 

7  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. 
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ذه ة  الواضح أن ھ ناعة الطاق اع ص ي قط راق ف ات االحت ن عملي ي ع كل رئيس ت بش ات نجم الكمي
بة ة و39% (47بنس اء العام د الكھرب ل 8% لتولي اع النق اله قط افي) ت تخراج والمص % لالس
بة بة 22.3.بنس ي بنس م القطاع المنزل اله %  11.8% ث بةت ييد بنس ة  %8.5التصنيع والتش والزراع
ب8بنسبة  ام 2.4ة % ثم القطاع الخدمي بنس دل إصدارات ع ع مع ة م ه مقارن  1990%. ويالحظ أن

رة 1(انظر الشكل  و اإلصدارات الوسطي للفت دل نم إن مع ى حوالي  2005-1990) ف د وصل إل ق
  % سنوياً.5.4

  
وفق ) 2005الوقود والعمليات الصناعية (في  حرق: مجموع انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن 4  الجدول

   .(IPCC)منھجية الھيئة الدولية للتغيرات المناخية 
كمية   

الطاقة 
 المستھلك
(Mtoe) 

  إصدارات
CO2 
(Mt) 

Ton 
CO2 
per 
toe 

CH4 
(kton) 

N2O 
(kton) 

  المجموع 
MtCO2eq

 56.15 16.8860.942 2.83 55.503 19.59  المجموع الكلي (عمليات الحرق) 
 26.31 0.369 1.946 2.98 26.159 8.78 صناعة الطاقة

 21.75 0.110 0.620 3.14 21.700 6.90 الكھرباء  --11
 4.57 0.259 1.326 2.38 4.459 1.88 االستخراج والمصافي  --22

 4.79 0.081 0.287 3.04 4.756 1.57 التصنيع والتشييد
 12.54 0.139 1.722 2.81 12.457 4.44 النقل  --11
 12.51 12.9300.354 2.52 12.132 4.81 قطاعات أخرى   --22

 1.33 0.025 0.416 2.79 1.315 0.472 خدمي 
 6.62 0.208 8.281 2.44 6.381 2.62 منزلي 
 4.56 0.120 4.233 2.59 4.437 1.7142 زراعة 

  
والي  N2Oوالنتروزو  CH4أما مساھمة بقية غازات الدفيئة ممثلًة بالميثان  ى الت  259فقد بلغت عل

كيلو طن على التوالي باعتبار أن  20.94، 8616.8 (أي ما يعادل CO2كيلو طن مكافي  158.2و 
ادل  ان يع ن الميت ن م د ط ن واح اجم ع ة الن أثير الدفيئ ن  21ت از  310و  CO2ط ة غ ي حال ف

ان بحوالي  ات غاز الميت ه قطاع 49النتروزو).  يشكل القطاع المنزلي المسبب األكبر النبعاث % يلي
ا ال تتجاوز حصة كل من % 10.2%، 11.5%، 25الزراعة والطاقة و النقل ب  على التتالي بينم

ة 1.7%، 2.5قطاعي الخدمات و الصناعة نسبة  % على التتالي.   بالمقابل تمثل حصة قطاع الطاق
روز بحوالي  ات غاز النت ل ب 41النصيب األكبر من إنبعاث ي و النق ه كل من قطاعي المنزل % يلي

ى % بين13.4% على التتالي  يليھا الزراعة ب %15.4، 23 ا تقتصر حصة قطاع الصناعة عل م
  %.2.8% و ال تتجاوز حصة الخدمات 4.3

ق إصدارات CO2تتعلق إصدارات  ا تتعل وى الحراري بينم ود والمحت ام بمواصفات الوق  بشكل ع
روزو  ان و النت راق و  N2Oو  CH4الميت ة االحت ة (تكنولوجي روط الحدي راق والش ات االحت بعملي

نجم عن المردود وإجراءات الحرق الالح ذه اإلصدارات ت ر لھ بة األكب إن النس ذلك ف ا). ل ة وغيرھ ق
  التطبيقات السكنية كالمدافئ الصغيرة وعمليات الحرق المفتوحة وقطاع النقل.
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  .حسب قطاعات المنشأ CO2 : توزيع انبعاثات8 الشكل

  انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع التوليد 6.2
اع تھلك قط ام ال اس ي ع اء) ف د الكھرب د (تولي والي  2005تولي ائل  kton 4152ح ود الس ن الوق م

ي بلغت  Mm3 3727و ي، والت الي 68٪ و  78من الغاز الطبيع والي من إجم ى الت استھالك  ٪ عل
ي از الطبيع ات]7، 6[ الوقود السائل والغ د  CO2 . بلغت انبعاث ة عن تولي اء  الناجم في  40الكھرب

ة CO2 بعاثاتالمائة من إجمالي ان ين الشكل  في قطاعات الطاق اريخي  التطور 10والشكل  9يب الت
ادل ا يع رة   CO2 )النبعاث غازات الدفيئة، ولكل كيلوواط ساعة (في ضوء م ة للفت في قطاع الطاق

ات 10الشكل  يمكن أن نستنتج من. 1996-2005 دل النمو السنوي في االنبعاث ين  أن متوسط مع ب
دءا من  8.8ت بلغ 2005و  1996عامي  ى نحو  10.7٪ ب ى  CO2eq من Mton 21.7ال عل
ات غازات 11كما يالحظ من الشكل  .التوالي ادة المطردة في انبعاث ذه الزي ى جنب مع ھ ا إل ، جنب

زت من  CO2 الدفيئة، أن كمية الـ  ي  555لكل كيلوواط ساعة قف اين الواضح و. 622حت ود التب يع
اع حصة  بيعي و الوقود السائل المستخدم في عملية التوليد.في القيم إلى إختالف نسب الغاز الط ارتف

  .CO2الـ  الغاز الطبيعي يؤدي إلى انخفاض انبعاثات
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CO2 Emission of Electricity Generation (Mton)
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   تطور انبعاثات غازات الدفيئة لتوليد الطاقة الكھربائية حسب نوع الوقود للفترة : 9 الشكل
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   من الكھرباء المولدة  يلكل كيلوواط ساع CO2eq تطور االنبعاثات المكافئة :10 الشكل

  يةالمناخللتغيرات   القطاعات الفرعية األكثر حساسية 6.3
ع  ن المتوق تھالك  أنم ات االس ع قطاع أثر جمي ن تت ة م ي و المكون اع المنزل كني (القط اع الس القط
دمات)، و التغيراقطاعات الخ ة والصناعة ب ل والزراع راالنق ة نظ ار  ت المناخي املة آلث ة الش للطبيع

ة واألنشطة ات االجتماعي ى مختلف البيئ إال أن القطاع السكني سيكون  االقتصادية. تغير المناخ عل
ر  اء أكث زود بالم اء والت د الكھرب دو قطاع تولي ٍة أخرى يب ة. من جھ رات المتوقع أكثر حساسية للتغي

  ة.القطاعات المنتجة حساسية للتغيرات المتوقع
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  قطاع توليد الكھرباء 6.3.1

ى ن د عل بة تزي إن  التخفيف 80ظراً لالعتماد الكبير على الوقود األحفوري في ھذا القطاع بنس % ف
  ھذا الھدف عن طريق: في ھذا القطاع يواجه تحدياً كبيراً. و يمكن أن يتحقق CO2 الـ من انبعاث

 تخدمة وإضافة تكنولوج ات المس اءة التكنولوجي ز و تحسين كف ة بأسر وتعزي ات المتعلق تخزين ي
  ؛(CCS) الكربون

 إدخال تكنولوجيات نظيفة بديلة من خالل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة و الطاقة النووية.  
تحتاج كل البدائل إلى الكثير من االستثمارات التي من شأنھا أن تترجم إلى حد كبير في ارتفاع تكلفة 

  .توليد الكھرباء

  المياهقطاع  6.3.2

ؤثر ت ة والصناعة ي ل الطاق اج مث ع قطاعات اإلنت ى جمي ة عل تخدامات المختلف اه لالس درة المي د ن زاي
اك  ل القطاع السكني. و ھن اه مث دادات المي ى إم د بشدة عل والزراعة وقطاعات االستھالك التي تعتم
اه في قطاع  ة ضخمة من المي ى في استخدام كمي ة تتجل اء و قطاع الطاق ين قطاع الم عالقة قوية ب

لطاقة الكھربائية في عملية  التبريد، و أيضاً استھالك كمية كبيرة من الكھرباء في عملية ضخ المياه ا
ة  اه الالزم وافر المي ن ت د م ي الح ھم ف اء سيس عر الكھرب ع س إن رف ة أخرى ف ن جھ ا. وم و توزيعھ

  .لالستھالك في القطاعات المختلفة

  القطاع السكني 6.3.3

م ال دى أھ اه إح اء والمي ل الكھرب دمتين تمث ا الخ ت كلت ا كان كني. ولم اع الس ة للقط ات الحيوي متطلب
إن القطاع الخدمي  ا اتضح أعاله، ف ة كم ستواجھان تحدياٍت جمة بفعل حساسيتھما للتغيرات المناخي
ع  رائح المجتم تعاني ش ة. وس ا المتوقع ة وآثارھ رات المناخي أة التغي ت وط ر تح كل كبي يعاني بش س

ر ن غيرھ ةالفقي دة م ر ح كل أكث اه بش دمات المي اليف خ اع تك تكون ارتف رة س ائج المباش ون النت ا لك
 والكھرباء التي لن يتحقق توفيرھا بأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع.

  مقدرة تكيف قطاع الطاقة مع التغيرات المناخية 6.4
يم  يتتنوع اتجاھات التنمية المحتملة للتعامل مع تغير المناخ المتوقع في المستقبل،  ومع ذلك ينبغ تقي

ة ة بالنسبة لمؤشرات الطاق اه التنمي ون في اتج اه مفترض بحيث يك ق  جدوى أي اتج من أجل تحقي
ول ة (الحص االت االجتماعي ي المج تدامة ف ة المس ى التنمي ورة)،  عل ة ميس ة بتكلف دمات الطاق خ

اتية ة والمؤسس ادية والبيئي ذا .واالقتص تقبلية ال وھ ة المس تراتيجية الطاق ؤمن إس ي أن ت دة يعن معتم
ة مع الظروف  موثوقية و كفاية و خدمات طاقية فعالة لجميع شرائح المجتمع بأسعار مناسبة، متوافق

 ً ات واسعة  .المحلية، وبطريقة مالئمة بيئيا ة السوري إمكان ك قطاع الطاق ات، يمتل ذه المتطلب ا لھ وفق
اء ظ وتحسين الكف دابير لحف راوح من ت ع، وتت اخ المتوق ر المن ع تغي دائل  ة (التحولللتعامل م ى الب إل

غ حص ذي تبل ر  تهالحديثة) إلى التقليل من االعتماد على الوقود األحفوري ال في الوقت الحاضر أكث
ة95من  ى الطاق الي الطلب عل ي  % من إجم ة ف درة القطاعات و .سوريةاألولي يمكن تصنيف مق

  : الفرعية للطاقة على التكيف مع التغيرات المناخية على النحو التالي

  قطاع الكھرباء 6.4.1

ة الدولية الھيئة اقترحت ر المعني اخ ( بتغي اتIPCC, 1996المن ة والسياسات ) التقني  لخفض الالزم
اء، في قطاع الدفيئة غازات انبعاث ع تضمنت و الكھرب ات وسائل أساسية، ھي: أرب نظم؛ التقني  وال
ة؛ الوسائل ايير اإلداري ة؛ والتشريعات المع اء قطاع نطاقخارج  اإلجراءات وبعض البيئي  .الكھرب
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ا األخيرة  وتتعلق ادة أساًس ا الخضراء، المساحات بزي ي البالوعات من وغيرھ  تمتص أن يمكن الت
ة، غازات ى الدفيئ وم وجه عل ك العم ا وذل ا 11 بالشكل الموضح للتصنيف طبًق ي وفيم  عرض يل

  .منه األولى الثالث للعناصر األساسية
  

  
  .[13]: وسائل خفض انبعاث غازات الدفيئة في قطاع الكھرباء 11 الشكل

  والنظم التقنيات .1
ة اقتصادية وحياة تشغيل بفترة تتسم الكھرباء لقطاع األساسية البنية كانت لما  إن سنة)، 25( طويل  ف

ًرا يصبح القطاع ھذا في تستخدم التي والنظم للتقنيات السليم االختيار الغ أم ة ب إ .األھمي ذلك ف م نل  أھ
 التالي: تتضمن القطاع من الدفيئة غازات انبعاث من للحد الالزمة والنظم التقنيات

 كفاءة؛ أعلى ونظم تقنيات باستخدام اإلنتاج كفاءة ينتحس 
 المتجددة. الطاقة ونظم الطبيعي الغاز للوقود،خاصة أنظف مصادر إلى التحول 

A. الكھرباء إنتاج كفاءة تحسين 
ى تؤدي كھرباءال إنتاج كفاءة تحسين إن ود، استھالك خفض إل الي الوق  انبعاث غازات خفض وبالت

د الدفيئة. ى ذلك ويعتم ة عل ات نوعي نظم التقني د في المستخدمة وال اء، تولي اءة فضال الكھرب  عن كف
 :يلي ما ذلك لتحقيق المستخدمة الوسائل الكھربائية. وتتضمن األحمال وإدارة التشغيل

د نظم على تعتمد التي :المركبة الدارة استخدام نظم ة تولي وعين من مركب ات من ن ة التوربين  الغازي
 العادم غازات في المحملة الطاقة حيث تستخدم الكھرباء، إلنتاج واحد وقود مصدر تستخدم والبخارية
اج) C 570°عالي ( حوالي  حرارة درجات عند الغازية التوربينات من الناتجة الزم البخار إلنت  ال
 عالية بكفاءة المركبة الدورة وتمتاز ،من الكھرباء إضافية كميات وإنتاج البخارية يناتالتورب لتشغيل
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ى تصل ة % وبانخفاض60-50حوالي  إل ا المالي الكلف ازة كم ط تشغيل بسرعة تمت  بالشبكات ورب
  .العامة

  
اء للحرارة المشتركة الدارةإدخال  ي : (Combined Heat and Power Cycle)وللكھرب  الت
ق في لالستخدام حرارية طاقة إنتاج في العادمة الغازات حرارة استعمال لىتقوم ع ل محدد، تطبي  مث

 على تربو قد جًدا عالية بكفاءة المشتركة الدارة تتمتع لذلك ونتيجة تحلية المياه.التطبيقات الصناعية و
ك .70% ؤدي ذل ى وي ة غازات انبعاث خفض إل ى الدفيئ ل إل ةالعاد الوحدات من %35 من أق  . ي

ة  الكھرباء إلنتاج الخليجية الدول مجموعة في النظم ھذه استخدام انتشار إلى ھنا وتجدراإلشارة وتحلي
  .المياه

 
ل إعادة ات :(Rehabilitation and Boiler Tuning)المراجل  وضبط التأھي  تستھدف عملي
ادة ل إع نظم تأھي ة ال ع الكھربائي اءة رف ة، المراجل وخاصة المستعملة، الوحدات كف ا البخاري ى م  إل
دة التشغيل عمر إطالة إلى بالتالي ذلك ويؤدي لھا، التصميمي المستوى من يقرب  سنوات إضافية لع
 والصيانة المراجل (الغاليات)، ضبط عمليات التأھيل، إعادة إجراءات أھم ومن سنة. 15 إلى تمتد قد

ة ى والمحافظة والمخططة، الدوري ا الحراري. العزل عل ة الاستعم أن كم  الحاسوب إلدارة أنظم
  .توافرھا فترات وزيادة الوحدات كفاءة زيادة إلى تؤدي الكھرباء محطات وصيانة

 
ط ة الشبكات رب ك : (Electric Grid Interconnections)الكھربائي ين  التكامل لتحقيق وذل ب

ة وتوفير المجاورة، الدول شبكات ادل إمكاني درة تب ة الق ة والطاق ا، الكھربائي ام بينھ ؤدي م ى ي ع  إل رف
اءة ة نظم كف ة وخفض الطاق ات، كمي ا االنبعاث ؤدي كم ذلك ي ى ك اليف من الحد إل تثمارية  التك االس

 الربط إلى يؤدي ذلك، إلى إضافة .دولة لكل االحتياط ھامش تخفيض مع الكھرباء، إلنتاج والتشغيلية
 وتخفيض الخسائر لشبكة،ا من الوحدات لبعض المفاجئ الخروج عن الناتجة األعطال مشاكل تحاشي
ى الفنية ل. شبكات عل ا النق وفر كم ربط مشروعات ت ائي ال ة الكھرب اء إمكاني د وحدات بن ة تولي  عالي
  .الدفيئة غازات انبعاث خفض في يسھم مما والكفاءة القدرة

  
ال  إدارة ؤثر :(Load Management)األحم ة ت ال طبيع ة، األحم ا الكھربائي ومي  وتباينھ الي

ال،  وإدارة المركزي للتحكم مراكز وجود فإن لذا التوليد. محطات تشغيل كفاءة ىعل والسنوي، األحم
ة المحطات تشغيل ومستويات توقيتات في التحكم في يسھم ا المختلف ال، يناسب بم ؤدي األحم ى  وي إل
  .عنھا الناتجة االنبعاثات خفض وبالتالي الكھربائية، النظم لتشغيل كفاءة أقصى تحقيق

 
B. للوقود أنظف مصادر ىإل التحول 
ة وقفتت ة غازات انبعاث كمي اء قطاع من الدفيئ ى الكھرب ل، عدة عل ا عوام ة منھ ود  نوعي الوق

ى السائل، الوقود استخدام عن التحول فإن لذام. المستخد ود، أنظف مصادر استخدام إل أن  يمكن للوق
 :يلي ما ذلك تحقيق لوسائ أھم ومن . القطاع مرافق من الدفيئة غازات انبعاث خفض إلى يؤدي

 الطبيعي الغاز استخدام إلى التحول،  
  المتجددة. الطاقة مصادر استخدام 
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 واإلجراءات السياسات .2
ة وسائل ) عدةIPCCالمناخ ( بتغير المعنية الھيئة الدولية حددت ا أن يترافق يجب إداري  مع تطبيقھ
ات استخدام نظم التقني ي وال ا اإلشارة سبقت الت ة انبعاث لخفض أعاله إليھ  قطاع من غازات الدفيئ
 :الوسائل ھذه لبعضعرض  يلي فيماو الكھرباء،

 الفروق الكھربائية تؤدي (Demand Side Management): األحمال منحنيات في الطلب إدارة
ى ذلك اللجوء في ويتسبب .الوقود استھالك كفاءة وتدني الحمل، معامل تدني إلى والسنوية اليومية  إل
د محطات بعض ربط ى التولي ال عل ى إضافة منخفضة، أحم اد إل ة المحطات بعض اعتم  ذات الكلف

ة التشغيلية ة العالي ال لتغطي ذروة أحم تلزم .ال اذ ذلك ويس ر إجراءات اتخ ى نمط لتغيي  االستھالك عل
ة لكل واالجتماعية االقتصادية الظروف يناسب بما وذلك الطلب، جانب ذه أن ويمكن .دول  تتضمن ھ

 أجھزة وتقنيات اعتماد على المستھلك وتحفيز االستھالك؛ بتوقيت مرتبطة تعرفة خداماست اإلجراءات
 من اإلجراءات وغيرھا والمنشآت؛ األبنية في الحراري للعزل جيد واستخدام عالية؛ كفاءة ذات حديثة
 .الدفيئة غازات انبعاث وخفض المولدة، الكھرباء على الطلب تخفيض شأنھا من التي

د ر:التسعي سياسات ة، لق ة، ألسباب عمدت الدول ى اجتماعي ى تسعير إل اء عل ر أسس الكھرب  غي
 أدت وقد .إلى أخرى دولة من الدعم ھذا ونسبة طبيعة اختالف مع التعرفة، دعم طريق عن اقتصادية

ذه ى السياسات ھ ائر، االستخدام إل در الج اء استخدام في والھ ا .الكھرب دعم أدت سياسات كم ى ال  إل
درتھا وتخفيض الكھرباء، لمؤسسات المالية تالقدرا إضعاف ى ق تثمار عل  تحديث في مشاريع االس
ى يساعد اقتصادية، وبشكل أسس على الكھرباء تسعير في النظر إعادة فإن لذلك، .اإلنتاج وزيادة  عل
  .االنبعاثات من والحد االستخدام كفاءة لرفع ضرورة يمثل الطلب، إدارة

 
 البيئية والتشريعات المعايير .3
ار من الحد إن ة اآلث اء، لقطاع البيئي ة، غازات انبعاث خاصة الكھرب  بالضرورة وضع يتطلب الدفيئ

ذلك .القطاع لمرافق والتشغيل واإلنشاء التخطيط مراحل جميع خالل لذلك، الالزمة البيئية المعايير  ل
 المواصفات والمعايير دوتتعد .المعايير ھذه لتطبيق الالزمة التشريعات وإنفاذ إصدار يستلزم األمر فإن

 :يلي ما لتتضمن الكھرباء بقطاع المرتبطة البيئية

ايير اه الھواء جودة مع وم: و(Quality standards)  والمي ى تق د عل ات تحدي ة الملوث  القصوى كمي
  والمياه؛ الھواء من معين حجم في المقبولة

ة النبعاث غازات القصوى المعدالت تحددو(Performance standards) : األداء  معايير  من الدفيئ
 الوقود؛ الحتراق االنبعاث معدالت

ايير مواصفات ة ومع نظم مواصفات وھي: (Technology standards) تكنولوجي د ل ي التولي تم الت  ي
 المتجددة؛ الطاقة نظم متضمنة استخدامھا،

م التيھي و: (Practice standards)الممارسة  معايير  تحدد أو الوقود، نم معينة أنواع استخدام تحرِّ
 .وغيرھا الشبكات الكھربائية إدارة وأساليب المداخن، وارتفاع المشروعات، لمواقع محددة متطلبات

  قطاع النقل 6.4.2

ق النقل قطاع من الدفيئة غازات انبعاث في خفض تحقيق تدامة إستراتيجية يتطلب تحقي  للقطاع، مس
ي تضعھا التي اإلدارية سياسات واإلجراءاتبال وتقوى بيئًيا، سليمة مبتكرة تقنية أسس على ُ◌تبنى  ف
 ويوضح .تطبيقھا لسالمة والكافية البيئية المالئمة والتشريعات بالمعايير وتدعم الفعال، التنفيذ موضع
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ة الوسائل تصنيف 12الشكل ائل والسياسات التقني ة والوس ي يمكن اإلداري  من الحد في تسھم أن الت
  .يلي فيما لھا نعرض والتي قلالن قطاع من الدفيئة غازات انبعاث

 
  . ]13[ : وسائل خفض انبعاث غازات الدفيئة في قطاع النقل12 الشكل

  التقنية الوسائل .1
A. المركبات صيانة تحسين 
 وارتفاع استھالك التشغيل كفاءة انخفاض إلى المنطقة دول في المركبات صيانة مستوى تدني ؤديي

ة، أن والصيانة المحركات، وضبط المركبات، لفحص الدورية للبرامج يمكن لذا الوقود، ؤدي العام  ت
ر عنه خفض ينتج مما المركبة، عمر إطالة إلى إضافة الوقود، استھالك وخفض الكفاءة رفع إلى  كبي
  .عالٍ  مردود ذات تكلفة ذو الخيار ھذا ويعتبر .الدفيئة غازات انبعاث في
  
B. المركبات في لمضغوطا الطبيعي الغاز تقنية إدخال 

دين خالل أمكن راق آالت تطوير الماضيين العق داخلي االحت ات ال از لتعمل للمركب الطبيعي  بالغ
ة، االقتصادية جدواھا المركبات تلك أثبتت وقد .كوقود المضغوط انبعاث  تخفيض في خاصة والبيئي
ة ة، غازات (CO) من المنبعث بة أن حيث الدفيئ ون المنخفضة النس از في للكرب بة  تجعل الغ نس
 .بالجازولين تسير التي بالمركبات مقارنة أقل المائة، في 20 به المسيرة المركبات

 الوقود نوعية تحسين .2
اليب حالًيا تتوفر ة لتحسين أس ود نوعي ي المستخدم الوق ات، ف ا المركب ؤدي بم ى ي  انبعاث خفض  إل
 التحسين: طرق أھم ومن .الدفيئة غازات

تخدام  ازولين اس ن ا الج زج والمصنَّع (Reformulated)لمحسَّ ات بم ل كمي ن أق واد م  الم
 لالحتراق؛ أعلى كفاءة مع الھيدروكربونية

ر وضع ك (Volatility limits) الجازولين حدود لتبخُّ ات من للحد و ذل ر عن الناتجة االنبعاث  تبخُّ
  المحترق؛ الوقود من السامة المواد الھيدروكربونية
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ديزل، وقود في (Sulphur limits)بريت الك مادة على حدود وضع ذي األمر ال أنه من ال ل أن ش  يقل
 المركبات؛ من الجوية السامة والملوثات الھبائية، الجزيئات انبعاث من

 من إضافية كميات تؤمن بإضافة مواد ينتج والذي(Oxygenated fuel) باألكسجين  الممزوج الوقود
 .(CO)ت انبعاثا وخفض للوقود، كلي احتراق إلى وتؤدي األكسجين

 الكھربائية المركبات .3
تم التي المركبات من أنواع تطوير تم :الكلية الكھربائية المركبات ييرھا ي ة تس ات الكھربائي  بالبطاري
ذاتھا المركبات ھذه أن من وبالرغم .للكھرباء مصدر من المشحونة تج ال ب ا ين ازات، عنھ  انبعاث للغ

ا ينتج تخدمةالمس الكھرباء توليد وحدات أن إال ات عنھ د انبعاث وق ق ك تف ات تل ي الخاصة بالمركب  الت
ود تستخدم ادي الوق ا .الع ا أن كم ا كلفتھ ة، زالت م اط عن فضال مرتفع رة بنطاق تشغيلھا ارتب  الفت
 واستخدام تصنيع عن الناتجة الرصاص مادة من البيئة على من أضرار ينتج وما للبطارية، التشغيلية
 .البطاريات
ا تعمل التي المركبات ود بخالي ا :الوق ود  خالي دات ھي )Fuel cells(الوق وم مع ة، وتق  إلكتروكيمائي
 ثم الكھربائي للمياه؛ التحليل من أو الميثانول)، أو الطبيعي الغاز الوقود (مثل من الھيدروجين، بإنتاج
ي تستخدم التي الكھرباء إلنتاج الھواء مع الھيدروجين يستخدم ات تسيير ف د المركب ات الب  عن ماكين
 الداخلي. االحتراق

 اإلدارية واإلجراءات السياسات .4
  

 المرور أنظمة تحسين
اًرا الطرق على المرور إدارة أساليب تحسين يعد ة ذا خي ة محدودة تكلف ردود وعالي ي تخفيض الم  ف

ًرا المزدحمة، المدن في خاصة النقل، بقطاع المرتبطة البيئية الملوثات ا نظ تج لم ه ين  ينمن تحس عن
ل المثال، سبيل على ذلك، يتضمن أن ويمكن .المرور انسياب في ة المرور الطرق بعض تحوي  ثنائي
 عدد الذروة لزيادة ساعات خالل الرئيسية الطرق على المرور سير تحويل المرور، أحادية طرق إلى

 لسيارات،مواقف ا تنظيم المرور، إشارات أنظمة تصميم إعادة الكثيف، االنسياب اتجاه في الممرات
  .األجرة سيارات ركوب مقاسمة تشجيع وكذلك

 
 السيارات ملكية من والحد العام النقل استخدام تشجيع

ة، مريحة عام نقل وسائل توفر إن ود وضع مع وعملي ى قي ة استخدام عل  السيارات الخاصة، وملكي
ى االعتماد تقليل إلى يؤدي أن يمكن ك عل يارات، تل الي الس ود خفض وبالت ازاتالم الوق  ستھلك والغ

ة ه، المنبعث ل عن ار ويمث ى واعد، خي ي ،سوريةفي  األخص وعل اني الت دنھا من معظم تع رة م  كث
  .المتوفرة العام النقل أنظمة كفاءة وعدم وقلة، الخاصة، السيارات

  
 المدن تخطيط أساليب تحسين

ع للمدن سليمة تخطيط أساليب اتباع إن ي يسھم لألرضي أفضل استخدام م ق ف  انسياب أفضل تحقي
  الدفيئة. غازات انبعاث في خفض وبالتالي للمرور،

 البيئية والتشريعات المعايير .5
 النقل عن قطاع الناتجة الملوثات من تحد أن شأنھا من بيئية معايير وتطوير لوضع قصوى حاجة ھناك

تلزم ا يس اذ إصدار األمر كم ة التشريعات وإنف ذه لتطبيق الالزم ايير ھ ذه وتتضمن .المع ايير  ھ المع
  :اآلتي والتشريعات
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ود مواصفات ضبط إلى تھدف (Emission performance standards)  االنبعاثات أداء معايير  الوق
 المركبات؛ محركات أداء من الناتجة االنبعاثات من القصوى المعدالت وتحدد
ايير ة  مع ل(Technology standards) تقني ول وتمث ة حل د طويل ع لتحسين األم اء ورف  استخدام ةكف
وث من والحد الوقود، ا حيث الجوي، التل ق أنھ ى أساسي بشكل تطب ة عل ات الحديث  التصنيع، المركب
ا أن التلوث، يجب من الحد في المعايير ھذه فعالية ولضمان .النظيف الوقود وأنواع ع يالزمھ اءة رف  كف
 القديمة؛ المركبات أداء

أنھا من التي اإلجراءات من جملة لىإ وتھدف(Practice standards) الممارسة  معايير  من الحد  ش
ة في النمو ل المرور، حرك ى ضرائب فرض مث ات عل ود، المركب  الستخدام وفرض تسعيرة والوق
وعي مستوى لرفع سبل وتحديد وغيرھا، الطرق ام ال ة حول الع ذا في للممارسة اإلجراءات الواجب  ھ
 .القطاع

  قطاع الصناعة 6.4.3

  ة رئيسية في صناعة تطبيق الحرارة،تحسين كفاءة العمليات بصور  -
 .صناعة االسمنت إعادة تأھيل وتحديث الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة مثل  -

 القطاع الزراعي 6.4.4

  تحسين الكفاءة في ضخ المياه؛  -
  إدارة الطلب على المياھح  -
  آالت جديدة لعملية الزراعة؛  -
وع تقليل حصة المياه للزراعات الكثيفة مثل زراعة القطن (نظر  - ذا الن اع احتياجات ھ ا الرتف

  .)من الطاقة و المياه

 سكنيالقطاع ال 6.4.5

  اتخاذ تدابير الحفظ في كافة التطبيقات السكنية (السلوكية)؛  -
  تطوير أجھزة التدفئة البديلة؛  -
  المزيد من العزل في قطاع البناء؛  -
 .تحسين الكفاءة لمكيفات الھواء والثالجات  -

  
ادة  اع الطاقة لتغير المناخ في قدرة ھذا القطاع علىاالستيعابية لقط تتجلى القدرة ة إع الخضوع لعملي

وجي المحسن ر التكنول ة والتغي ة الالزم ى . الھيكل ات  عل ار تكنولوجي إن اختي وجي ف الجانب التكنول
ددة ة المتج ل الطاق ة (مث ي  نظيف اءة ف ين الكف ة وتحس ة الكھربائي اع الطاق ي قط ة ف ة النووي والطاق

ذالفرعي القطاعات ة للتنفي ائج .ة األخرى) ھي األكثر مالئمة وإمكاني تراتيجية  تشير النت رة لإلس األخي
ار  ] إلى أن  كال من الرياح11، 2، 1الوطنية لسياسة التزود على الطاقة [ ة ھي الخي ة النووي والطاق

  . البديل الواعد في المستقبل لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة

  مية إلى التخفيف من آثار تغير المناخاإلجراءات والتدابير الرا 7
اخ في قطاع  ر المن ة لتغي ار المتوقع ا للتخفيف من اآلث يمكن تقييم اإلجراءات و التدابير الالزم تبنيھ

التدابير الالزمة على أساس التكلفة والكفاءة. و  اتخاذينبغي تقييم جدوى سياسة فرض و / أو  الطاقة.
اخ (للحد المشروع أو اإلجراء  اختياريعتبر  ى المن أثير عل على أساس التكلفة األقل واألسرع في الت
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ة و .من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من حدة التغييرات) ة في حال دابير التالي يمكن أن تعتبر الت
  :سورية
 تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية في قطاع الكھرباء؛  
   الطاقة حفظترشيد وتدابير:  ً   على حد سواء؛ سلوكيا وفنيا
   ؛يالطاقتحويل ات العمليجميع تشجيع إدخال تكنولوجيات نظيفة في  
  إدخال تقنيات التخفيف : CO2 أسر وتخزين؛  
  ي ل من االستھالك الكل ة سوف يقل بسبب  سياسة التسعير : إزالة اإلعانات في قطاع الطاق

ال التحس ة وإدخ تھالك الطاق ي اس ع ف اض المتوق زة  يناتاالنخف ى األجھ ة عل التكنولوجي
  المستھلكة للطاقة بحيث تخفض من كمية االستھالك؛

   فرض قيود على انبعاثات الـCO2  ضرائب وغرامات).( على شكل 
 

د التخفيف تم في ھذا العمل تقديم سيناريو  ات المتجددة في تولي ادة حصة الطاق ى زي د عل ذي يعتم ال
دادات الطاقة بھدف تقييم أثر التدابير الم تقبل إم ى مس مكن اتخاذھا للحد من انبعاث غازات الدفيئة عل

ة ة.  .الطاق ازات الدفيئ اث غ ن انبع د م ة للح يناريوھات مالئم ر الس ن أكث يناريو م ذا الس ر ھ و يعتب
يناريو سيناريو التخفيف مقارنة نتائج للوقوف على الخفض المحقق في االنبعاثات فقد جرت و مع الس

  .شرح مفصل لكال السيناريوھينالمرجعي و فيما يلي 

  السيناريو المرجعي 7.1
يناريو المرجعي بشكل مفصل في المرجع عرضت د  .]11[ السمات الرئيسية للس ة حسبت وق كمي
ى تخفيض  ةواعتبرت مرجعيلھذا السيناريو  CO2 اتإصدار ات ألي إجراءات بديلة تھدف إل انبعاث

ة ة ا .قطاع الطاق د وجد أن كمي د ب اتنبعاثالوق ات  درجةتعتم ار تكنولوجي ى اختي رة عل التحول كبي
ةالطاق ب. ي رض والطل انبي الع ى ج ة عل ام الطاق ي نظ تخدمة ف دول و المس رض الج ور  5يع التط

ذا ولتلبية  .2030المستقبلي في الطلب النھائي على الطاقة حسب نمط االستھالك حتى عام  الطلب ھ
ق  يوف يناريو المرجع د  ،الس ل فق زود أمث ة ت قوضعت خط ة  وف دة الطاق ل لواح ة األق ار التكلف معي

ة خالل فترة الدراسة. والمخدمة  ة من مصادر الطاق تفادة العقالني ق االس روعي في ھذه الخطة تحقي
ات  ة وتكنولوجي والالوطني اقتح تيراد  يل الط ارات االس ار خي ين االعتب ذ بع ع األخ ة، م المتاح

ين الشكل ووالتصدير.  ى الطا 13يب تقبلي عل ةالتطور المس ة األولي أن الشكل يالحظ من و .]11[ ق
ىوبشكل رئيسي االعتماد تغطية الطلب على الطاقة ستتحقق باستمرار  از  المشتقات عل ة والغ النفطي

  : فيما يلي االفتراضات األساسية التي تم اعتمادھا في بناء السيناريو المرجعيو .الطبيعي
 عي؛اعتماد القيم الرسمية لمخزونات للنفط والغاز الطبي  
  ؛وفق البيانات الرسمية فرض قيود على الكميات المستخرجة سنويا من النفط والغاز الطبيعي  
   قيود على التصدير السنوي من النفط الخام؛عدم وضع  
  ألف برميل  220بطاقة للنفط مصفاة جديدة اقتراح دخول ً   ؛نفط مكافئ يوميا
   بة ات بنس ود المحرك ة وق ة30تغطي ات العامل زين  % للمحرك ى البن ات 70 وعل % للمحرك

ً العاملة على المازوت (نفس سنة األساس) وإبقائه ثابت   خالل فترة الدراسة؛ ا
 ة ة  تلبي ة للطاق تخدامات الحراري ى االس ب عل زيج الطل ق م ةوف تقات النفطي ن المش از  ،م والغ

  ؛]2[ والطاقة الشمسية ،والوقود التقليدي ،والغاز المسال ،الطبيعي
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 ى د عل ة دخول وضع قي ار بداي ووي الخي ل عام  الن ى قب دخول المحطة األول بحيث ال يسمح ب
ووي األول األساسية التحتية لمتطلبات البنية  اً نظر 2020 ة للمشروع الن وفترة التحضير الطويل

  مع لحظ عدم دخول أكثر من محطة واحدة كل خمس سنوات؛
  شبكة لالمتاحة ا يتالءم مع االستطاعات للكھرباء والغاز بماالستيراد والتصدير كميات من  الحد

 خالل فترة الدراسة: دول الجوار وخط أنابيب الغاز العربي الربط الكھربائي مع
 ، ميغاواط في االتجاھين 300واألردن  سورية بين الكھربائي الحالية لربط استطاعة ا -
 ،ه لبنانميغاواط في اتجا 80ولبنان  سورية بين الكھربائي الحالية لربط استطاعة ا -
 ستيرادلالوبحيث تصل االستطاعة القصوى  2010عام  خط أنابيب الغاز العربي بدء تشغيل -

  مليار متر مكعب. 10 البالغةالسنوية الطاقة اإلسمية % من 10إلى 
  

  ].Mtoe[ االستھالك نمط حسب الطاقة على المتوقع النھائي الطلب: 5 الجدول

استعماالت  اءالكھرب السنة
 حرارية

وقود 
 محركات

 المجموع استعماالت الطاقية
MWyr Mtoe 8اسفلت  Feedstock9  

2003 2420 1.823 6.218 4.212 0.672 0.308 13.233 

2004 2567 1.933 6.512 4.372 0.692 0.316 13.825 

2005 2722 2.050 6.822 4.538 0.713 0.323 14.446 

2007 3010 2.267 7.508 4.979 0.756 0.343 15.853 

2010 3501 2.637 8.673 5.723 0.826 0.375 18.235 

2015 4524 3.408 11.114 7.337 0.958 0.421 23.237 

2020 5878 4.427 14.197 9.493 1.111 0.486 29.714 

2025 7638 5.753 18.010 12.286 1.288 0.581 37.918 

2030 9985 7.520 22.699 15.870 1.493 0.777 48.359 

  

                                                 
ات االسفلت   8 امج بيان ر مدرجة في البرن ات حتى عام MAEDغي بة نمو  2010. البيان م افتراض نس ك ت د ذل مية و بع ات الرس من البيان

 %.3مقدارھا 
 .لصناعة األسمدة و البتر وكيماويات 9
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تطور الطلب على الطاقة األوليـة
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الطاقة النووية مائي&رياح

طاقة شمسية (تسخين ) الوقود التقليدي

  
  لطاقة األولية حسب نوع الوقود (السيناريو المرجعي).المستقبلي لتطور ال: 13 الشكل

  تخفيف االنبعاثات سيناريو  –السيناريو البديل  7.2
ي التوسع في استثمار الطاقات المتجددة  يعد ة ف  ،سورية من االستراتيجيات األساسية للسياسة الطاقي

ى ضمان ال دف إل ى ويھ د عل ب المتزاي ة الطل ددة لمواجھ ة المتج ات الطاق دة لتطبيق اھمة المتزاي مس
ود االعتماد على مصادر  تراجعومن المتوقع أن يؤدي ھذا األمر إلى  .سوريةالطاقة األولية في  الوق

ذل .في أبعادھا االقتصادية والبيئيةوتحقيق التنمية المستدامة  األحفورية، وداً ف توقد ب ي الماضي جھ
ة المتجددة سورية حثيثة من قبل الحكومة ال تفادة من مصادر الطاق إال أن  ،والقطاع الصناعي لالس

أثير  ا أي ت ع نظام ھذه المبادرات لم يكن لھ ي واق ي ف ةحقيق ويلي  ،الطاق ة بعضھا تم ألسباب مختلف
دة ذ الخطط المعتم ة تنفي ق بآلي ر يتعل از ا .واآلخ ام إيج كل ع ن بش ودة ويمك ية المنش ح األساس لمالم

  باآلتي:   سورية في المتجددة  اتالطاقلتحسين استغالل 
  تفادة ق االس ن السعي لتحقي ع م ددة جمي ة المتج وفرة مصادر الطاق ي المت ورية ف مل س ي تش الت

ة  ة الطاق اح، المائي ة الري دوى وطاق ات ج اً لدراس ة وفق ة الحيوي ة الكتل ية وطاق ة الشمس والطاق
  ؛واقعية

 تثم ات اس ددة ات الطاقار كمون دروس المتج يم وم ً بشكل حك ا ات و وفق اطقإلمكان ات المن  متطلب
ا متوسط كستثمار ، الجغرافية المختلفة ي يكون فيھ اطق الت اء للمن وفير الكھرب طاقة الرياح في ت

  سرعة الرياح مناسباً، أو استخدام طاقة الكتلة الحيوية لألغراض الحرارية في المناطق الريفية؛
 د وافز يتق ر م ح ددة لنش ة المتج ات الطاق ية تطبيق اللواقط الشمس كني، ك اع الس ي القط افًة ف إض

ً  والخاليا الضوئيةالعنفات الريحية تشجيع تصنيع ل   .وأجھزة الطاقة الشمسية الحرارية محليا
ددة في ات المتج ات الطاق  بالنظر للخبرة المتجمعة عالمياً في استثمار الطاقات المتجددة و واقع كمون

اك  سورية  إن ھن ة ف اط من ثالث ددة ات الطاقأنم ي نظام المتج ر ف اھمة األكب ا المس يكون لھ ي س الت
اح، والطاقة السوري مستقبالً وھي ة الشمسية  ،محطات الكھرضوئيةال: توليد الطاقة من الري والطاق
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احيالأثر استخدام الطاقات المتجددة من يمكن بشكل عام تقييم و .للتطبيقات الحرارية ة قتصادياال تينن
يناريو جرى تطوير في ھذين البعدين  المتجددةات لطاقزيادة مساھمة اھدف تحليل تأثير بة. ويئيالب س

  :الرئيسية باآلتيتتلخص فرضياته الذي  10التخفيف
داء من  - اء ابت د الكھرب الي تولي ي إجم ددة ف ة المتج ادة حصة مصادر الطاق ام 1زي ي ع % ف

  ؛2030% في عام 10إلى  2010
ق حصة تح - ام  %10قي ول ع ة بحل تخدامات الحراري وع االس ن مجم ة  2030م ن  الطاق م

 .الشمسية
  

كل  ين الش ى  13يب ة عل ة الكھربائي اع الطاق ي قط ددة ف ة المتج ادر الطاق تخدام مص ادة اس ر زي أث
إجمالي من  %10إلى المتجددة ات الطاقمساھمة نسبة يالحظ أن رفع و .االستھالك المستقبلي للوقود

  .2030م مليون طن من المكافئ النفطي عا 2.5الكھرباء سيسھم  في توفير نحو  توليد

  نتائج مقارنة السيناريو المرجعي مع سيناريو الطاقات المتجددة 8

ل  ة جرى تحلي يناريوھين باستخدام منھجي م  ،MESAAGEالس ز قورنت ومن ث ائج مع التركي النت
ائي د الكھرب ام التولي ى نظ كل خاص عل وف عل ،بش ف ى للوق دار التخفي ي مق ه ف ن تحقيق ذي يمك ال

يناريو التخفيف الطاقات المتجددةنتيجة سياسة تشجيع غازات الدفيئة إصدار  وتشير . المعتمدة في س
ة القيمة أن النتائج إلى  ة للتخفيف من انبعاث التجميعي ي  CO2المحتمل يناريو التخفي ف ستصل  فس

ون طن 34.5 طيلة فترة الدراسة إلى حوالي يناريو) 7.8( ملي ات الس الي انبعاث  وحوالي% من إجم
اء لوحده 2030مليون طن في عام  7.4 ر ،من قطاع الكھرب    CO2% من انبعاث12من  أي أكث

   .في السنة نفسھا
ا  6609حوالي  5200عام قد بلغت ، أن االستطاعة المركبة 41الشكل ويبين  اوات، شكلت منھ ميج

وري  ود األحف ات الوق ة، و % مح51% (66محط ات بخاري از، و 16ط ة بالغ ات عامل % محط
ين أن 10 ي ح ة)، ف ات دارة مركب ة17% محط ة الكھرمائي د الطاق ات تولي ي لمحط ة ھ  .% المتبقي
دورة و ى ال ا إل ة وتحويلھم ة البخاري ات الطاق ن محط ين م ل اثنت يتم تأھي اء، س وزارة الكھرب ا ل وفق

ي دميغاواط، باإلض 900المركبة بقدرة إجمالية تصل إلى  ةارة افة إلى بناء محطت درة  مركب  750بق
ة  االستطاعةن أ 51لشكل . ويبين ا)2008ميغاواط لكل واحدة (بدأت إحداھما العمل في عام  المركب

بة  تزداد بنس ام  2.9س ول ع رة بحل ى  2030م وال إل ام  19025وص اوات ع ن و .2030ميغ م
الي 21% (24.5اواط منھا ميغ 15940المفترض، وفقا لنتائج السيناريو المرجعي، بناء  % من إجم

ى ااالستطاعة المركبة) تعمل  از (عل ة و 15.1لغ د9.4% دارة مركب ات غاز)، وب اً من ء% توربين
ة  2020عام  ع حصة إجمالي ة) م ة النووي ستدخل محطات الطاقة النووية في الخدمة (محطتين للطاق

ون م8% (10بلغت  ن تك ة فل ا المحطات الريحي وع). أم ن المجم ام % م د ع ة اقتصادياً إال بع جدي
ن  2020 ل م بة أق ع نس ة،  40MW% (1م درة المركب الي الق ن إجم ة وسيقتصر دور ا) م لطاق

  .الشمسية على تسخين المياه
  

                                                 
 بشكل مرادف لسيناريو التخفيف في سياق ھذه الدراسة. المتجددةات الطاقيستخدم أحياناً تعبير سيناريو  10

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٣٦

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 37

CC
10%

GT
16%

Fsteam
51%

Hydro
17%

Ele_exchg
6%

Distribution of Total Instaled Capacity in 2005 
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  .حسب نمط محطة الطاقة 2005: توزع االستطاعة المركبة الكلية في عام 14الشكل 

 
ام  االستطاعات: توزيع  15الشكل ي ع ة ف  2030المركب

يناريو  ب س اء حس د الكھرب ات تولي لمحط
 الطاقات المتجددة.

كل ع  :16 الش تطاعاتتوزي ام  االس ي ع ة ف المركب
ب  2030 اء حس د الكھرب ات تولي لمحط

السيناريو المرجعي.
  

ةفتظھر أ) 16سيناريو الطاقات المتجددة (الشكل أما نتائج  سيصل عام  ن إجمالي االستطاعة المركب
ًة ب واطاميغ 24135إلى حوالي  2030 ات المتجددة (ممثل احبنسبة مساھمة الطاق ة الري ) تصل طاق

% من 10وستساھم الطاقات المتجددة بحوالي . ميغاواط 5850استطاعة ما يقابل % 24إلى حوالي 
ذه و .في نفس العام TWh 10.4أكثر من ما يكافئ توليد ، لكھرباء المنتجةإجمالي ا ال شك أن بناء ھ

اح االستطاعة  ة الري د، من طاق ة نظام التولي ى ھيكلي يناريو  ،حيث يالحظسيؤثر عل ة مع الس مقارن
ي تزيح  ،المرجع ة س ات الريحي ى أن المحط ة إل تطاعتھا المركب اقص اس ي تتن ة الت ة البخاري الطاق

ادة في االستطاعة ال36% ة م. أما محطات الطاقة الغازية فستشھد زي ى ركب  MW 2400لتصل إل
ة لفي حين أن ، في السيناريو المرجعي) MW  1500مقارنة مع  دارة االستطاعة المركب محطات ال
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ميغاواط على التوالي) على الرغم من أن   1600و 2400والمحطات النووية بقيت نفسھا ( ،المركبة
ھ ى اا حصص ة ب 7% و 10نخفضت إل ي8% و 13% مقارن يناريو المرجع ي الس ين و  .% ف تب
رة الدراسة بالنسبة مقارنة بين كال السيناريوھين  18و  17األشكال  اء خالل فت د الكھرب لتطور تولي

دة من وحسب نمط الوقود المستخدم.  اء المول ة الكھرب  28.49لتلبية الطلب على الكھرباء زادت كمي
ي عام  104.8إلى   2003ة في عام تيراواط ساع و سنوي  2030تيراواط ساعة ف دل نم ة مع محقق

دره  ن وارتفعت  .%5ق اء م د الكھرب ي تولي تخدم ف وري المس ود األحف بة الوق از  50% (92نس للغ
ى 30%، 66% (96% للوقود السائل) إلى 42الطبيعي% و  % للوقود السائل و الغاز الطبيعي عل

نوات  الل الس والي) خ ى، الت ً واألول دريجيا ك انخفض ت د ذل ى  بع %) 69.3%، 18.2% (87.5إل
ي تسھم  دة الت ة الجدي ة النووي اء محطات الطاق % 10.6بحوالي بحلول نھاية فترة الدراسة نتيجة لبن

د ونتيجة  .2030عام الكھرباء المولدة من إجمالي  ات التولي ي تكنولوجي ود  إنفلالنزياح ف ة الوق كمي
تھلكة  رت أيضالمس ً تغي دول و. ا ين الج ي  6يب تخدمة ف ي المس از الطبيع ائل والغ ود الس ات الوق كمي

ة  ظ أن كمي ة. ويالح رة الدراس الل فت يناريوھين خ ال الس د لك لالتولي ود الثقي ي  الوق د انخفضت ف ق
ود  ة الوق لت كمي ث وص ف حي يناريو التخفي وفرة س ى الم ام ktoe )11.5 850إل  2020%) ع

  %).ktoe )14 3382 إلى 2030وارتفعت لتصل عام 
  

   

ي : تطور 17 الشكل توليد الكھرباء حسب نوع  الوقود ف
امي  ين ع ا ب رة م ي  2030و  2003الفت ف

 سيناريو الطاقات المتجددة.

توليد الكھرباء حسب نوع  الوقود في : تطور 18 الشكل
امي  ين ع ا ب رة م ي  3020و  2003الفت ف

السيناريو المرجعي.
  

  

يناريوھات المتجددة : 6الجدول  مقارنة بين استھالك الوقود األحفوري لتوليد الكھرباء في اشارة الس
 . (ktoe)2030-2003للفترة 
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 الوقود السائل (الثقيل) الغاز الطبيعي 
السيناريو 
 المرجعي

سيناريو الطاقات 
 المتجددة

السيناريو 
 المرجعي

سيناريو الطاقات 
 المتجددة

كمية الوقود 
  الموفرة

2003 3255 3255 2704 2704 0 
2004 3208 3208 3229 3229 0 
2005 3194 3194 3150 3150 0 
2007 5117 5078 1501 1501 0 
2010 4656 4576 2891 2891 0 
2015 45764576377137710 
2020 3296 3296 7433 6582 850 
2025 3210 3210 10688 9253 1436 
2030 3020 3020 16432 14094 2338 

  

  انبعاثات غازات الدفيئة لكال السيناريوھينمقارنة  9
كل  ين الش ور انبعاث 19يب يناريوھين CO2 اتتط ال الس إن  .لك ظ ف و مالح ا ھ راءات وكم ر إج أث

اھمة  ادة مس ة بزي ة والمتمثل ف المتبع دالتخفي ات المتج ام الطاق د ع ر بع ع 2015دة يظھ ٍة م . فمقارن
داره الذي ستنمو فيه االنبعاثات ب لسيناريو المرجعيا ون طن في  18من  %4.7معدل سنوي مق ملي

، يالحظ أن كمية االنبعاثات في سيناريو التخفيف ستصل 2030مليون طن عام  61إلى  2003عام 
ام  ى  2030ع ون طن 54إل ة . وملي ات التراكمي اثتشير االنبعاث الي انبع ى أن إجم خالل   CO2إل

ى  زداد إل رة الدراسة سوف ي ة مع  895فت ددة مقارن ات المتج يناريو الطاق ون طن في س   970ملي
ي خفض ا يعن ي، م يناريو المرجع ون طن في الس د عن ملي ون طن  75اً يزي رة  CO2ملي خالل فت

  ).للسنة المرجعية CO2 % من مجموع انبعاث7.7الدراسة (حوالي 
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يناريو المرجعي  CO2: مقارنة بين كمية الـ 19 الشكل التراكمية الصادرة من قطاع الكھرباء في الس

   ن طن).وو سيناريو الطاقات المتجددة خالل فترة الدراسة (ملي

  تكاليف التخفيف 9.1
ود) 02يبين الشكل  اليف الوق تثمار والتشغيل والصيانة، وتك ة  مجموع التكاليف (االس لخطة المتوقع

تقدر و .لكال السيناريوھين 2000األسعار الثابتة لعام بنظام توليد الكھرباء التوسع األمثل بأقل تكلفة ل
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عمليار دوالر للسيناريو المرجعي،  29.42صافي القيمة الحالية للتكلفة بـ  ة م ار  30.091 مقارن ملي
رة الدراسة ل أن و .دوالر لسيناريو الطاقات المتجددة خالل فت ائج خطة التوسع األمث ة نت ين مقارن تب

تثمارية  700مقدارھا ة يتطلب إضافة استطاعة سنوية وسطيالسيناريو المرجعي س ة اس ميغاواط بكلف
دارھا  ون دوالر،  1090مق عملي ة م غ استطاعة سنوية وسطي مقارن يناريو التخفيف تبل ة مضافة لس

تثمارية 1000 ة اس اواط بتكلف درھا ميغ و  1115 ق يملي ن المتوق .ن دوالر أمريك ون  عوم أن تك
ة 2030و  2020الفترتين األخيرتين (أي ما بين عام  ى تكلف اج إل ة وتحت ة) حرجة للغاي  حيث ،عالي

ة)يس ة النووي ا الطاق ا محطت ا فيھ دة (بم ر عدد من االستطاعات الجدي د جرى حساب  .ضاف أكب وق
يناريو التخفيف بمقالتكاليف اإلضافية  اليف التي يتطلبھا س ة الصافية لمجموع التك ة الحالي ة القيم ارن
  العالقة التالية:فق و 3-باالستناد إلى القيم الواردة في الملحق لكال السيناريوھين

  

 2
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  .دوالر لكل طن 9.8بلغت  CO2أن تكاليف التخفيف من انبعاث غاز  3ومن الواضح من الملحق 
 

Comparison Between Total Cost for the Two 
Scenarios (B$)

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

2003 20 04 2 005-

2006

2007 -

2009

2010-

2014

2015-

2019

2020-

202 4

2 025-

2029

2030

Ref
Renewable

  
  : مقارنة التكلفة اإلجمالية لكال السيناريوھين.20الشكل 

  نظام التوليدتطور  على CO2 على انبعاثاتأثر فرض ضريبة  9.2
ية من قطاع  مصدرباعتبار أن قطاع الطاقة ھو أھم  ر حساس لغازات الدفيئة وفي نفس الوقت األكث

ات  ى انبعاث ود عل ود ، حCO2الطاقة لتغير المناخ فسيتم تحليل تأثير فرض قي راض قي يتم افت يث س
ذكورة  دابير الم ق الت ا بتطبي أثير إذا قمن ى نفس الت على شكل ضرائب إضافية. ويمكن الحصول عل

راوح سابقاً وبدء العمل بھا على شكل تكاليف إضافية.  ولتحقيق ذلك تم افتراض غرامات إضافية  تت
  . CO2مصدر من إضافي ريكي لكل طن مدوالر أ 10إلى  3بين 
ؤدي ى ،ت ال عل بيل المث ة  ،س تقبل لتغطي ي المس اء ف د الكھرب ي تولي ددة ف ة المتج ادة حصة الطاق زي

ة  ة مقارن درة المركب ادة مجموع الق ى زي اء إل يناريو االحتياجات المتوقعة للطلب على الكھرب مع الس
ي اض .المرجع ى انخف ك إل ع ذل ة  ويرج ل إتاحي رة معام ة مباش ددة (كنتيج ة المتج ات الطاق محط
وم)النخفاض ا ى نفس و .لزمن الذي تكون فيه الطاقات المتجددة متاحة خالل الي يمكن الحصول عل

ة دارة المركب ات ال تخدام محط ا باس ة إذا قمن ات  ،النتيج ل محط ل مح ة لتح ة النووي ات الطاق ومحط
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ال ملة على الوقود الثقيل. االوقود الع ة رأس الم تثمار (تكلف اليف االس اع تك ى ارتف ؤدي إل ولكن ھذا ي
مقارنتھا  مع المكاسب  يالزمة لتأمين نفس القدرة المركبة وتكاليف تطوير البنية التحتية) التي ينبغال

ـ  المحققة للحد ات ال ادCO2من انبعاث ا يمكن االعتم اق  ، وھن ا التف ة للطن وفق ى األسعار الدولي عل
ـ غراماتلتقييم تأثير فرض و. وكيوت ي نظام   CO2على كميات إصدارات ال م توليالف تقبلي ت د المس

تويات:  دة مس رض ع ـ  10، و 9، 8، 7، 6، 5، 3ف ن ال د م ن الواح م CO2دوالرا للط ن ث . وم
يناريو نتائج  قورنت ع الضرائب المضافة بالس اء السوري م د الكھرب خطة التوسع المثلى لنظام تولي

ة التخفيض في إصدارات  ى كمي ز عل ع التركي ـ المرجعي دون األخذ بالطاقات المتجددة م . CO2ال
ائي.  CO2كمية  أن تتراجعومن المتوقع بشكل عام  د الكھرب ين وكنتيجة مباشرة لتغير نظام التولي يب

  ومقارنتھا مع السيناريو المرجعي. ضرائببعد فرض  CO2كمية إصدار  12الشكل 
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   .CO2الـ  : تأثير فرض ضرائب على إصدار21الشكل 

ل من  7والجدول  21ويالحظ من الشكل  ا دوالر  8أن فرض ضريبة إضافية أق ن يكون لھ سوف ل
أثير ملحوظ ـ أي ت ة ال ى كمي ةً . وCO2عل ن  بداي ل طن   8م ى  CO2دوالر لك ن الحصول عل يمك
ام  7تصل إلى  المخفضة CO2في كميات الـ  نتائج محسوسة ة مع ابالمق 2030مليون طن في ع رن

ادل ،ناريو المرجعيالسي ام. ولكن12 أي ما يع ة في نفس الع ون المنبعث ة الكرب  سيكون % من كمي
ى ل ة إل ادة الغرام أثير 9زي ً دراماتيكي اً دوالر ت ائج ا ى النت ة  ،عل ون المنبعث ة الكرب نخفض كمي حيث ت

ى  لتصل بشكل حاد ام 60إل ة 2030% في ع ادة الغرام يناريو المرجعي. إال أن زي ة مع الس  مقارن
  دوالر سوف لن يغير بشكل كبير من النتيجة. 10إلى 
د 22يبين الشكل و ة  .أثر فرض ضريبة إضافية على بنية قطاع التولي ادة محطات الطاق ويالحظ زي

ى  40الريحية بشكل كبير حيث ارتفعت من  يناريو المرجعي إل د  480ميغاواط في الس اواط عن ميغ
ـ 7فرض غرامة مقدارھا  ر من  CO2دوالر لكل طن من ال ى أكث د فرض  29000وإل اواط عن ميغ

دارھا  ريبة مق النظر  دوالر. 9ض ة ب دة تطبيقي يس ذات فائ ة ل ذه النتيج ى أن ھ ه إل در التنوي ويج
تقرارية  دم اس ة نظراً لع ذه النسبة العالي الستحالة تطوير منظومة توليد تبلغ فيھا الطاقات المتجددة ھ

  المنظومة، إضافة العتبارات أخرى.
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ى الشكل أما  ة عل ي المحطات فھي مبين تھلكة ف ود المس  .23تأثير الضريبة المضافة على كمية الوق
ة  ة الريحي ادة حصة الطاق ويالحظ االنخفاض الملحوظ في استھالك الوقود الثقيل كنتيجة مباشرة لزي

  واستخدام الغاز.
  
  

  مقارنة مع السيناريو المرجعي (مليون طن).بعد فرض ضرائب المخفضة  CO2: كمية 7الجدول 

Tax  3$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$ 

2003  0 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 0 
2005 0 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 
2007 0 0 0 0 0 0 0 
2010 0. 0 0 0 0 0 0 
2015  0  0.17 0.17 0.17 0.17 3.10 3.10 
2020  0 0 0.64 0.64 3.55 12.29 12.87 
2025 0 0 0.55 0.55 3.91 25.50 25.90 
2030  0.45 0.45 0.53 0.53 7.16 35.92 37.59 
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  على قطاع توليد الكھرباء. CO2: تأثير فرض غرامات إضافية على إصدار الـ22الشكل 
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د  CO2فرض ضرائب إضافية على إصدار الـ : تأثير23الشكل  على كمية الوقود المستھلكة في تولي

  الكھرباء خالل فترة الدراسة.

  مشاريع آلية التنمية النظيفة المحتملة 10
ة  د آلي ة تع ة النظيف م الوسائل  (CDM: Clean Development Mechanism) التنمي أحد أھ

ز المقترحة في اتفاقية كيوتو للحد من انبعاثات غ ة تحفي دأ آلي ل من حيث المب ازات الدفيئة. وھي تمث
ل  دم من قب يٍ موجه مق ٍم تقن ة من خالل دع دول النامي ة في ال ات النظيف لتطوير مساھمة التكنولوجي
اً.  ود المفروضة دولي وق القي ات إضافية ف دول من انبعاث ذه ال ه ھ ا تتسبب ب اء م الدول الصناعية لق

ا. ووتستخدم ھذه اآللية عملية البيع  ة واالتجار بكميات االنبعاثات أساساً لھ ذه اآللي د تأسست ھ  عامق
ات بفي نطاق بروتوكول كيوتو  1997 ھدف مساعدة الدول المتطورة االلتزام بخطط تخفيض إنبعاث

ة  ات دولي ى ثالث آلي اخ وتشمل عل اق المن ي نطاق ميث غازات الدفيئة، التي تعھدت ھذه الدول بھا ف
تثمار  :ثات الغازات الملوثة للھواء وھيتساھم في تخفيض إنبعا ة باالس ة التطوير النظيف المتعلق آلي

ق  ة التطبي ة، وآلي في المشاريع التي من شأنھا تخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان النامي
دان الصناعية، ھا في البل ي تسم المشترك المتعلقة بالمشاريع نفس ات الت ة االتجار في االنبعاث ح وآلي

و دة كيوت ة تھدف و .)1-(انظر الملحق باالتجار المتبادل بين البلدان الصناعية الموقعة على معاھ آلي
ة  ة النظيف ىالتنمي ن  إل د م ذ مشروعات للح ن مختلف إصدارات تنفي اس الحراري م ازات االحتب غ

روع ذلك مش ي وك از الطبيع ود للغ ل الوق ل وتحوي ات والنق دوير المخلف ات كالصناعة وت ات القطاع
تدامة  ة المس ق أھداف التنمي اس الحراري و تحقي ى امتصاص غازات االحتب التشجير التي تعمل عل
ية  ادة التنافس ل وزي ة العم ين بيئ ة وتحس ى الصحة العام اظ عل ناعة للحف ي الص وث ف ة التل ومكافح

فيذ مشروع أن يقوم بتن(الدول الصناعية) وتتيح آلية التنمية النظيفة لطرف من المرفق األول  للمنتج.
ل  ة، أو يزي ازات الدفيئ ات غ ن إنبعاث ل م ددة–يقل اطرات مح ت مش از  –تح ة باحتج ازات الدفيئ غ

ون ق األول  الكرب ر دول المرف ن غي رف م دود ط ل ح ة) داخ دول النامي ات (ال ن لمخفوض ، ويمك
ذ دة عندئ ات المعتم اء  االنبعاث ي الوف اعدته ف ق األول لمس ن المرف رف م طة الط تخدم بواس أن تس

يين من  مستھدفاته لخفض االنبعاثات. ووفقاً للقواعد الراھنة آللية التنمية النظيفةب وعين أساس اك ن ھن
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اح،  ة الري ل طاق المشاريع المقترحة آللية التنمية النظيفة حتى اآلن وھما: مشاريع الطاقة المتجددة مث
ن  ة، وتشجيع التحول م ة الحيوي ة الكتل وري ذي وطاق ود األحف ة االوق ة الكثاف ة للكربوني ة العالي كثاف

ة  .، و مشاريع تحسين كفاءة نظم الطاقةأدنى و من ناحي زام السياسي في بروتوكول كيوت د االلت ويع
ى  بقة عل ى حد سواء شروط مس واالعتراف المؤسسي لخيار آلية التنمية النظيفة من جھة أخرى عل

ادة أي بلد لكي يكون قادرا على استضافة مشاريع آلية التنمية النظيف ا للم من بروتوكول  12ة. ووفق
تدامة  ة المس ق التنمي ي تحقي ة ف دان النامي اعدة البل رض مس ة لغ ة النظيف ة التنمي ئت آلي و، أنش كيوت

ر علىومساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول  ات. و تعتب ر  تحقيق ھدف تخفيض االنبعاث تعتب
دان آلية التنمية النظيفة، على ھذا النحو، بمثابة وسيلة  تدامة في البل ة المس لالستثمار في تقنيات الطاق

  النامية. 
اء ، من مشاريع آلية التنمية النظيفة اثنينفي ھذه الدراسة اقتراح جرى  ى بن يھدف المشروع األول إل

دارھا  ة مق اوات، و 100مزرعة ريحية باستطاعة إجمالي اني ميج ى الث ون  1.2تركيب حوالي إل ملي
  في القطاع المنزلي.  هتسخين الميامجمع شمسي ل

  دراسة تمھيدية لجدوى تركيب مزرعة ريحية في قطاع الطاقة 10.1
ق للغالف الجوينتيجة التسخين غير المتساوي  الرياح تنشأ ة، عن طري ة من  الطاق  .الشمسالمنبعث
ن و اوية،  األرضسطح  الشمسُتسخِّ ر متس ة غي الھواءبطريق ذي ف دد  ال اطق الحارة يتم و المن يعل

دء ان  اً ويرتفع، ويحل محله ھواء من المناطق األبرد. وتلعب طبيعة التضاريس، ب ال والودي من الجب
  .على الرياح ومؤثراً  اإلضافة إلى العقبات المحلية، مثل المباني واألشجار، دورا فاعالً ب

ة. ويمكن  تعمل نظم الطاقة الريحية على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كھربائية أو طاقة ميكانيكي
دادات استخدام الطاقة المولدة لتوفير الطاقة للشبكة المركزية أو لشبكات معزولة، أو لتكون ب ة إم مثاب

وھكذا، فإن الفائدة األساسية التي  .للطاقة في أوقات الذروة أو من أجل ضخ المياه في المناطق النائية
دمھا  اتتق ة العنف ة. الريحي ة الكھربائي ي الطاق ن  ھ اداً ويمك اح اعتم ة الري وارد طاق ى م ع  عل توزي
واط وتقويةفي جميع أنحاء الشبكة، بھدف دعم  الريحية العنفات ي م تكون ن الضعف من الشبكة الت

اتو نتيجة لتوزع  .بعيدة عن محطات التوليد المركزية ة العنف ع أنحاء الشبكة،  الريحي ي جمي فمن ف
د،  ةقريبئية تغذية كھرباالممكن لھا تأمين  داً من نقطة التولي ى عكس ج ة عل ة التقليدي محطات الطاق
ه تتمركز محطة توليد كبيرة غالباً ما تكالضخمة، حيث  نجم عن ا ي ائي م دة عن المستھلك النھ ون بعي

ود ال ضياعات نقل وتوزيع كبيرة. إن الوق اني، من جھٍة أخرى ف ات يسمح بمج ة من تقلب أمين حماي ت
وري. دائم األسعار التي ھي مصدر قلق ود األحف تخدام الوق ع اس اح مع مكعب  م ة الري تتناسب طاق

اعلى معرفة تفصيلية بطاقة الرياح  ولذا فمن الضروري أن يكون المصمم ح،سرعة الريا  ومعامالتھ
اس شدة الري ةالشھريوكسرعة التغيرات اليومية  اع مقي اح وارتف وتستخدم  .حاومتوسط سرعة الري

   .ھذه المعايير لتقييم األداء والجدوى االقتصادية لمحطة طاقة الرياح
ة ميجاوات كمش 100يھدف المشروع المقترح إلى بناء مزرعة رياح بطاقة  ة النظيف ة التنمي روع آلي

  .وخيارا لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة

  الخلفية العلمية للمشروع 10.1.1

وب  في أجزاء كثيرة من العالم، كانت تستخدم طواحين الھواء التقليدية ومضخات الرياح لطحن الحب
رون. دة ق ام لع اح الميكان أو/و لضخ المياه، وكانت جزءا من المشھد الع ة وكانت مضخات الري يكي

اح. 4000حيث تم تركيب أكثر من سورية شائعة االستخدام في  ى الري ة تعمل عل د  مضخة مائي و ق
تأثرت ھذه الصناعة بشكل كبير بمستويات ھطول األمطار وأدى تزايد عمق المياه الجوفية إلى الحد 

تي بدأت السورية و احدة من الشركات الوطنية الخاصة في  SAGتعد شركة و .من ھذه التكنولوجيا
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ام  ي ع ا ف ي حدود  1990عملياتھ ة الصغيرة ف ة الريحي دات الكھربائي  50واط و 750لتصنيع المول
درة  ان  10كيلوواط ومدافع الصقيع بق ى الياب ا إل ات من إنتاجھ حصان وصدرت الشركة أيضا عين

بانيا دونيا واس ان ومق د ا .واألردن ولبن ات لتولي ي محط ة فھ اح الحديث ات الري ا  توربين ة أم لطاق
اح بسعر تنافسي، وئية الكھربا ة الري دو طاق ات المتجددة األخرى تب ة مع الطاق واً مقارن  األسرع نم

د بسبب  واألكثر فعالية كمصدر للكھرباء في جميع أنحاء العالم م تكاليف االستثمار المتدنية لھا.  وق ت
وردكس مسورية تركيب أول توربين ريحي لتوليد الطاقة الكھربائية في  1994عام  ل شركة ن ن قب

ن  ل م تطاعة  UNDPوبتموي بكة و  150و باس ى الش د الموصول إل وربين الوحي و الت وواط وھ كيل
  . MWh/year 300الشبكة بـ  توليد يساھم في 

والي  ود ح ى وج ديرات إل ير التق ن أصل  1000تش اً م ل حالي واء تعم ة ھ م  4000مطحن ة ت مطحن
ية و  ين الماض نوات األربع ي الس ا ف ين تركيبھ دوار ب زء ال ر الج راوح قط اع  5-3يت ار وارتف أمت

ين  15-10المحور  رة  75000متر ويقدر سعر المطحنة ب رة  150000و  سورية لي . و سورية لي
ادة عمق  20اليتجاوز حجم االنتاج عن  ي التسويق نتيجة لزي اني صعوبات ف ي السنة و بع وحدة ف

ة و ب يم المياه الجوفية و لوجود المضخات الكھربائي ا بتقي وم وزارة الزراعة حالي أسعار منافسة. وتق
ذا  دة بھدف تشجيع تسويق ھ دم مؤشرات جي ذه الدراسة أن تق ع من ھ أداء توربينات الرياح و يتوق

دافع الصقيع  م تصدير م د ت ي فق دالمنتج. و باإلضافة إلى االستھالك المحل ى العدي دان، و  إل من البل
ان ى لبن ي إل كل أساس ى بش افة إل اء  باإلض ت وزارة الكھرب اله، تلق ذكورة أع ي الم نيع المحل التص

وارد المتاحة  تفادة من الم اح لالس زارع الري مقترحات من المطورين الخارجيين لتركيب وتشغيل م
ة باستطاعة  .للرياح اء مزرعة ريحي اواط  500-100وھناك اقتراح من عدد من المستثمرين لبن ميغ

ل وزارة الكھ ن قب د النظر م ا قي ة حالي دة دراسات عن إمكاني د أعدت ع ار فق ذا اإلط ي ھ اء. وف رب
اح في  ة و  .]15[ سورية استغالل طاقة الري دة للغاي ات جي اك إمكاني ذه الدراسات أن ھن د بينت ھ ق

بة ل تغالل و ھي  سورية  وبالنس ة لالس اح قابل ك سرعة ري ي تمتل اطق الت ى المن سلطت الضوء عل
ا للمرجع ا .25موضحة في الشكل  ددة [ووفق ات المتج إن16لرئيسي في الطاق الكمون مجموع  ]، ف

ع ي ل المتوق اح ف ة الري ورية طاق و  س در بنح اواط 85000يق يم أداء  .ميغ اً لتقي ه وفق ك، فإن ع ذل وم
ة  ة والمجدي ات الواقعي ى أن اإلمكان د أشارت الدراسة إل ة فق المواقع المرشحة لبناء المحطات الريحي

ة مع خطة  .ميغاواط 15000من الناحية الفنية بحدود  بيا بالمقارن ة نس ة عالي ذه القيم ھذا وال تزال ھ
والي  ل ح ذروة سيص ل ال ى أن حم ديرات إل ير التق ث تش ع حي تقبلي المتوق ع المس  29000التوس

  ].2[ 2030ميجاوات في عام 
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  متر. 50عند ارتفاع  سورية : خريطة توزع الرياح في 24الشكل 

  د المشروعفوائ 10.1.2

  ن المتوقع أن تنفيذ مشروع مزرعة الرياح سيعمل على تحقيق الفوائد التالية:م

 الفوائد البيئية 
 المساعدة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ -
 تنويع مزيج  امدادات الطاقة عن طريق زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ؛  -
 .خالل مزيد من التركيز على البعد البيئيتحسين مالمح استدامة نظام الطاقة الوطنية من   -

 الفوائد االقتصادية 
 إنشاء وتعزيز سوق تكنولوجيا الرياح ؛ -
 الحد من االعتماد على الوقود األحفوري ؛  -
 .تشجيع االستثمارات األجنبية في مجال تكنولوجيا طاقة الرياح  -

 المنافع االجتماعية 
 خلق فرص عمل جديدة ؛ -
 .نولوجيا طاقة الرياحبناء القدرات في مجال تك  -
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 الفوائد التكنولوجية 
 نشر تكنولوجيا طاقة الرياح المتجددة ؛ -
بناء القدرات وتوفير المعرفة على المسائل التقنية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن استخدام   -

 طاقة الرياح ؛
 .إظھار و توطين استخدام تكنولوجيا طاقة الرياح -

  اختيار الموقع 10.1.3

ين شمال تم اختيار مدينة  بالد ب وب من ال ى الجن القنيطرة كموقع لبناء مزرعة الرياح، و ھي تقع  إل
ي  .شرقا 35،52و  33.7.12خط العرض  ار مؤشر أول تعد سرعة الرياح السنوية في الموقع المخت

ين الجدول  ع. يب ك الموق اح  8مفيد لتقدير قيمة موارد الرياح المتاحة في ذل ة بيت سرعة الري العالق
  و مدى مالئمة الموقع لبناء المحطة الريحية. الوسطية
  : العالقة بين سرعة الرياح و إمكانية استغالھا.8الجدول 

متر 10متوسط سرعة الرياح عند ارتفاع   مؤشر قوة الرياح 
< 4.5 m/s ضعيف

4.5-5.4 m/s وسط
5.4-6.7 m/s ًجيد إلى جيد جدا 
> 6.7 m/s ممتاز

  
ل  ة و تآك زات الطبوغرافي ي  والمي الموقع الجغراف رى ك رات األخ ن المؤش دد م تخدام ع ن اس يمك
دل السنوي لسرعة  ات عن المع ا بيان وافر عنھ ي ال يت اكن الت ي األم اتي ف التربة، وتشوه الغطاء النب

قاييس الرياح. ومع ذلك، يتطلب التحديد الدقيق لمتوسط السرعة السنوية في الموقع المختار و ضع م
ل عن  ة التق رة زمني ريح لفت دة ال اس ش ي محطات و .اً شھر 12لقي ريح ف دة ال اييس ش تم ضبط مق ي

ة ات) مختلف تويات (ارتفاع ى مس ة عل ة المختلف يم  .األرصاد الجوي ل للق أي تحلي ام ب ل القي د قب و الب
د ا ى مستوى مرجعي. و يع اع المستحصل عليھا من ھذه المحطات من القيام بإرجاع النتائج إل الرتف

اس  10 م قي إذا ت اح في محطات األرصاد. ف متر المستوى المرجعي المتفق عليه لقياس سرعة الري
  :1متر باستخدام المعادلة  10سرعة الرياح عند ارتفاعات مغايرة فيتم ارجاعھا إلى االرتفاع 
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وق سطح األرض،  10و المساوي لـ  H1سرعة الرياح عند االرتفاع  V1يث: ح سرعة  V2متر ف
  معامل الخشونة.  H2 ،الرياح عند االرتفاع 

  
وب الغربي  اخ الموجودة في الجن تم أخذ بيانات القياس عن الموقع المحدد من محطة التسجيل المن

ار  .من مدينة القنيطرة، في قلب سھل منبسط محاط بالمرتفعات خاصة في جھة الغرب و يمكن اعتب
ا أن المحطة مفتو ة القنيطرة قطرھ ع الجھات. مدين ة  2حة من جمي ة ريفي ا في قلب منطق م تقريب ك

يحيط بھا بعض التالل وأھمھا الموجودة  .منبسطة تحتوي على كثير من األشجار والنباتات الصغيرة
اع  ى ارتف ريح عل اس شدة ال م تركيب مقي اه السھل. ت م  7في الجھة الغربية مع انحدار بسيط باتج ك

اع فوق سطح ال وق مستوى سطح األرض 4محطة التي تقع بدورھا على ارتف ر ف ين الشكل و .مت يب
. و يالحظ من 1994-1993و  1966-1965سرع الرياح المتوسطة في موقع المحطة لألعوام  25
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اع  ر تتجاوز  10الشكل أن سرعة الرياح على ارتف ى الجدول  5.9مت تناداً إل ة و اس ذا  8متر/ثاني فھ
  المواقع الجيدة لبناء المحطة الريحية.الموقع يعتبر من 

Average monthly wind speed for the years19 65-1966 and 
1993-1994
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كل  نوات 25الش بعض الس ھري ل اح الش رعة الري ط س ي : متوس ة ف ن مدين ي م وب الغرب الجن

  .القنيطرة

  المنھجية 10.1.4

امج  ل البرن ذا العم ي ھ تخدم ف ل  RETScreenاس ة. ُيمث ة ريحي اء مزرع ة بن ل إمكاني  لتحلي
RETScreen  ةالب األداة ر رمجي امالً  األكث ا من تك اريين يسمح للمھندسين حيث نوعھ  والمعم

يمكن للمستثمر  ذلك، إلى النظيفة. للطاقة أي مشروع في البيانات وتحليل بتنظيم الماليين والمسؤولين
ل  التكاليف، تحليل الطاقة، تحليل ويشمل: )26مراحل(الشكل  خمس يذ بتحليل معياري أن يقوم تحلي

 الموجودة التكنولوجيا إن .المشروع وتحليل وحساسية/ومخاطر المالي، التحليل حرارية،ال االنبعاثات
اذج في ي المشاريع نم ة المصادر وتتضمن ھي شاملة RETScreen تستخدم الت ر التقليدي  وغي

ى وباإلضافة التقليدية. الطاقة وتكنولوجيا المصادر باإلضافة إلى النظيفة، للطاقة التقليدية  األدوات إل
ا وكل والمشروع، ذاته، بحدّ  للُمنتج قواعد بيانات دمج تم البرنامج، يشملھا التي التحليلية ه م ة ل  عالق
ات قاعدة وتشمل(والمناخ  المياه، بعامل رة البيان ى األخي ة 4700 عل اة منطق أرضية،  بمحطات مغط

تقبالھا يتم بيانات إلى باإلضافة ق عن اس ار طري ة رةخالل اإلدا من الصناعية األقم  للمالحة الوطني
 يمكن روابط جانب إلى ھذا ،)برّمتھا األرضية سطح الكرة تغطي والتي NASA  والفضاء الجوية
الم حول الطاقة لمصادر خرائط الوصول إلى خاللھا من ة .الع ى مستخدم مساعدة وبغي امج عل  البرن
ات قواعد يوجد سريع، بشكل البيانات بتحليل البدء  مشاريع مجمل حول زةلقوالب جاھ شاملة بيان

ة ة الطاق كل  .النظيف ي الش ين ف و مب ا ھ وات  26و كم ي خمس خط تم ف روع ي ل أي مش إن تحلي ف
 . RETScreenباستخدام 
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كل  امج  26الش تخدام البرن ة باس ة نظيف روع طاق ل مش ي تحلي دة ف ة المعتم ل الخمس : المراح

RETScreen  ]12[.  

  وصف المشروع 10.1.5

ة  ھدفي ين  100المشروع إلى بناء مزرعة ريحية باستطاعة إجمالي ة القنيطرة. يب اواط في مدين ميغ
  الخواص األساسية للتوربين المولد للطاقة الريحيية و المستخدم في ھذه الدراسة. 9الجدول 
  : صفات التوربين الريحي.9الجدول 

 الواحدة القيمة  المؤشر
Power capacity per turbine  1000 kW 

Number of turbines 100   

Type 3 blades  

Cut in wind speed 3 (m/s) 
cut of wind speed 25 (m/s) 

hub height  60 m 
Rotor diameter 56 m 
Economic life  20 years 

Average wind speed at 10 m 
height  

5.9 (m/s) 

  
  :]14[ للرياح من العالقة التاليةمكن حساب الطاقة الحركية ي

   
2

21
3

2 AV
VAVP

   (2) 

  مساحة المقطع العرضي الذي يمر فيه الھواء. -Aسرعة الھواء؛  -Vالكثافة؛  -ρيث: حي 
كل  ين الش ن  27يب ة ع ي الطاق ر منحن ار. يعب وربين الريحي المخت ة للت تطاعة و الطاق ي االس منحن

اح و يمكن حساب  مجموع الطاقات التي ينتجھا التوربين الريحي ضمن مجال السرع الوسطية للري
وزع  وربين الريحي و استخدام ت (معامل  Weibullمنحني الطاقة عن طريق منحني االستطاعة للت
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تطابق جيد مع القيم التجريبية لسرعة الرياح. يعطى تابع  Weibull). يعطي توزع 2الشكل يساوي 
  الية:بالعالقة الت F (v)الكثافة االحتمالي 

       kk cVExpcVckF )(v 1    (3) 

  
  أما تابع التوزع التراكمي فيعطى بالعالقة:

   kcVExpM )(1v   (4) 

  
احتمال بواحدة  - F (v)معمل التضاعف (واحدة السرعة)؛  - cي؛ دمعمل الشكل الالبع - kحيث: 

  .Vالسرعة لظھور سرعة الرياح 
  

  
  .الطاقة و االستطاعة من أجل واحدة من توربينات الرياح: منحنيات 27الشكل 

امج تشمل  ا البرن ي يتطلبھ ات الجو األساسية الت اح؛ الضغط  RETScreenمعطي ھي: سرعة الري
ين الجدول  اح،  10الجوي الوسطي في العام؛ و درجة الحرارة الوسطى السنوية. يب يم سرعة الري ق

ام في  ا الضعط الجوي الوسطي في الع ة ھو بينم ك المنطق و درجة الحرارة الوسطية  kPa 98تل
25 °C .  

تمكن  wind shear exponentأيضاً معامل أس القص الريحي  RETScreenيتطلب البرنامج  لي
ـ  ذا المعامل مساو ل الو  0.134من حساب سرعة الرياح عند مستوى المحور، حيث تم أخذ ھ ي بالت

د مستوى المحور  اح عن ة.  7.5تساوي  hub heightفإن قيمة سرعة الري ة متر/ثاني ات المالي البيان
يانة اليف الص غيل وتك تثمار والتش ة االس ي تكلف ية ھ ة  .الرئيس راض التكلف ل افت ذا العم ي ھ م ف ت

ون  تثمارية لتك اليف الصيانة دوالر/ 1500االس ع تك ة م اليف التشغيل الثابت ي حين تك و واط ، ف كيل
غيدوالر/ 26.5 اليف التش و واط، وتك رة كيل ً دوالر/ 5ل والصيانة المتغي نويا و واط س ذا  .كيل د ھ يرف

ل جيجا واط ساع 275.7المشروع الشبكة الكھربائية بـ  ة عمر المشروع يقاب ل طيل ا يقاب نوياً م ي س
 .)%31.5إتاحية % ومعامل 94تيراواط ساعي (بافتراض معامل استطاعة للمحطة قدره  5.5

  

  سرعة الرياح الوسطية في مدينة القنيطرة.  :10الجدول 
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Month Speed; m/s 
January 4.9 
February 5.6 
March 6.2 
April 6.4 
May 6.2 
June 6.2 
July 7.9 

August 6.6 
September 5.6 

October 4.5 
November 5.0 
December 5.9 

Annual 5.9 
  

  النتائج 10.1.6

د ؤدي تولي اع 275.7ي ا واط س ً ي جيج نويا طية س ة وس ة بتكلف ة المقترح ة الريحي ن المزرع  5.1م
$ cent/kWh دار  اتإلى تخفيض انبعاث ة بمق ا ي ktCO2 190غازات الدفيئ نوياً م افئ س  3800ك

ة طيلة عمر  CO2 من  كيلو طن االطالع  20المشروع البالغ ر وضوحاً ب دو الصور أكث نة. و تب س
د التراكمي  دفق النق ي ت ى منحن ا ھو 29(الشكل  (Cumulative cash flow curve)عل ). و كم

دي إيجابي  7.8المشروع سيستغرق نحو فإن  29واضح من الشكل  دفق نق ى ت سنوات للوصول إل
ة  دوالر أمريكي وتكلفةمليون  70.762 (NPV)وتبلغ القيمة الصافية الحالية  تخفيض غازات الدفيئ

، وھو %11.3 يساوي (internal return rate)معدل العائد الداخلي ، وCO2دوالر لكل طن  32
  .%)6يبدو مرضي إلى حد كبير كونه يشكل حوالي ضعفي معدل الفائدة المأخوذ في الدراسة (

ومن المھم أن نالحظ أنه إذا تم األخذ بعين االعتبار الدخل اإلضافي الناجم عن بيع  انبعاثات غازات 
تUSD/tCo2 11الدفيئة بنسبة تساوي  ى ، ستنتقل فترة اس ال إل سنوات و سيصبح  7رداد رأس الم
  %.13.1 مساوياً  internal return rateمعدل العائد الداخلي 
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 ميغا واط. 100بناء مزرعة الرياح باستطاعة  لمشروع: منحني تدفق النقد التراكمي 28الشكل 

  ه في القطاع المنزليدراسة تمھيدية لجدوى تركيب نظام تسخين شمسي لتسخين الميا 10.2
ً موقعسورية تمتلك  ً جغرافي ا ً مناسب ا ين خطي عرض  ا ا ب لالستفادة من الطاقة الشمسية نتيجة لوجودھ
ة أخرى.  42.5و  36شماال من جھة، وبين خطي طول  37و  32.3 غوشرق غرينتش من جھ  يبل

ي 5.1الشمسي المتوسط حوالي اإلشعاع  ع الواحد ف ر المرب و واط ساعة للمت ا  كيل وم الواحد (م الي
ة  1825يعادل نحو  بالد البالغ الي مساحة ال ع من إجم ر مرب ى كل مت نة) عل كيلوواط ساعة في الس
185180km2  ية في اإلشعاع متوسط مستوى  11. يبين الجدول سورية الشمسي في المدن الرئيس

والي  ى (ح ل المثل ة المي د زاوي ي و عن توى األفق ى المس ق 30عل ة عن األف و ]20[ درج ا ھ ) و كم
ى   kW/m2.day 4.8يتفاوت من اإلشعاع موضح في الجدول فإن مستوى  اة إل ة حم  5.5في مدين

kW/m2.day   ي ومن ى المستوى األفق ى  kW/m2.day 5.5في السويداء عل  kW/m2.day 6إل
ى ل المثل ة المي د مستوى زاوي دل  عن ع مع ال، م بيل المث ى س ة، عل بيا بالمقارن ة نس ة عالي ذه قيم وھ

ين  الشمسي في ألمانيا الذي يبلغ نصف ھذه القيمة.شعاع اإل ا ب تتراوح فترة شروق الشمس السنوية م
ع 85-38ساعة، في حين يتراوح عدد األيام الغائمة ما بين  2820-3270 نة  و وتتمت ي الس ا ف  يوم

اطق ال ع المن ورية جمي و موضح س ا ھ كل   كم ام  29بالش دد أي الي وع عاع  شمسي ع توى إش بمس
ي مشم ية ف ة الشمس تغالل الطاق دة الس ات واع رات بتوقع ذه المؤش ھم ھ ث تس بيا حي ع نس ة مرتف س

  .سورية
  
  
  

  

  زاوية الميل المثلى.عند المستوى األفقي والشمسي اإلشعاع متوسط توزع : 11الجدول 
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 المدينة
القيمة الوسطى لإلشعاع الشمسي 

 األفقي
(kW/m2.day) 

وسطى لإلشعاع الشمسي القيمة ال
 درجة 30عند الزاوية 

(kW/m2.day) 
 5.7 5.2 دمشق
 5.15.7 الالذقية
 5.9 5.4 القنيطرة
 5.6 5 الحسكة
 5.4 4.9 حلب
 5.5 4.9 الرقة
 5.35.7 درع

 5.6 5 دير الزور
 5.3 4.8 حماة
 5.4 4.9 حمص
 5.4 4.9 إدلب

 5.7 5.1 طرطوس
 6 5.5 السويداء
 5.15.6 المتوسط

  

  
  .سوريةالشمسي في اإلشعاع رطة ا: خ29الشكل 
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تقوم أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية بإنتاج الطاقة الحرارية التي تستخدم مباشرة على شكل حرارة 
اء ى كھرب ا إل تم تحويلھ ةو .أو ي راري للطاق تثمار الح ل االس ية  يمث اه لالشمس تخدامتسخين المي  االس

اه الساخنة معظم وفر ييمكن أن األكثر شيوعاً وجدوى، حيث  ي االحتياجات من المي للقطاع المنزل
دان البحر األبيض المتوسط90أشھر الصيف، وحوالي  ي بل ويمكن  .%من االحتياجات السنوية ف

ي  تخدامھا ف ل اس ع مث اق أوس ى نط اخن عل اء الس اج الم ية إلنت ة الشمس ة الطاق تخدام أنظم أيضاً اس
    .مامات السباحةح

ل  ية، ونظام نق واح الشمس ات رئيسية ھي األل ة من ثالث مكون اه الساخنة المنزلي ة المي تتألف أنظم
ل  الشمسيةالطاقة وتستخدم  .الحرارة واسطوانة الماء الساخن وم نظام نق اه يق لرفع درجة حرارة المي

اء الساخن السطوانة بجر الحرارة  ة الشمسية يكو .لتخزين لحين االستخداماالم ون أداء نظام الطاق
الحرارية أفضل عندما يتم تثبيت مجمع الطاقة الشمسية في الجھة من جنوب شرق إلى جنوب غرب 

وماإلشعاع بھدف تلقي الكمية األعظم من (في نصف الكرة الشمالي)  يمكن أن و .الشمسي خالل الي
ى شكل مجموعة أنابيب تكون األلواح الشمسية إما على شكل مجموعة ألواح مسطحة بسيطة  أو عل

ة  رارتخلي ز امتصاص الح افية لتعزي ات إض ية مركب ات الشمس ك المجمع ا تمتل اً م ل وت ةوغالب قلي
ة انعكاسھا وتخفيف الضياعات. و ة يعود تأخر تغلغل أنظم اه بالطاق يةتسخين المي سورية  في الشمس

ة ارتفاع تكلفة االستثمار حتى اآلن إلى  ة مع متلھذه األنظم دخلمقارن دعم ، إضافًة لسياسة وسط ال
اء)أسعار  ة والكھرب تقات النفطي ة األخرى (المش ى وقت قصير حوامل الطاق ائدة حت ي كانت س  .الت

ام  ي ع ت ف ات إحصائية أجري ا لبيان ي  2001ووفق ة ف ية المركب ة الشمس زة الطاق وع أجھ إن مجم ف
از تسخين للطاقة الشمسية تمتلك جھ سورية %من األسر ال1نظام، وأقل من  10000حوالي سورية 
ى 24، مع أكثر من  ]22، 21ھذه النسبة منخفضة للغاية مقارنة مع األسر األردنية [ و تعتبر %وعل

ادة في الطلب ]19نفس المستوى مقارنة مع لبنان [ رة زي د ظھرت في السنوات األخي . ومع ذلك فق
ة ادة تكلف اه نتيجة لزي ية لتسخين المي دة  على استخدام الطاقة الشمس اع سياسة رسمية جدي نفط وإتب ال

. ولسبر إمكانية استثمار الطاقة الشمسية في 11للطاقة قائمة على إزالة الدعم عن جميع حوامل الطاقة
اه في  ارات المستخدمة لتسخين المي سورية تسخين المياه فقد جرى في ھذا العمل مقارنة جميع الخي

 عاماً. 20ية لتسخين المياه خالل طاقة شمس مجمعمليون  1.19مع طرح مشروع لتركيب 

  سوريةخيارات تسخين المياه في  10.2.1

  األنواع التالية: سورية شمل خيارات تسخين المياه في ت
 نظام التسخين الكھربائي؛  
 نظام التسخين بالمازوت؛  
 نظام التسخين بالغاز؛  
 .نظام التسخين الشمسي  

  
ذه الخي 12يبين الجدول  ع ھ ة لجمي ة والتقني اء الخواص المالي غ متوسط استھالك الكھرب ارات. ويبل

كيلوواط ساعة، أي ما يعادل  1500لتسخين المياه سنويا لألسرة الواحدة في المناطق الحضرية نحو 
ة التسخين لتر من المازوت إلنتاج نفس الكمية من الطاقة ( 300 بفرض أن المردود الحراري ألنظم

اة 50التقليدية يقارب  وى الحراري ل% ومراع ازوت السوري المحت وزن   kcal/kg 10200لم وال
  .]18، 17[ فرد 5.9بحوالي سورية ). ويقدر متوسط حجم األسرة في kg/l 0.838النوعي 

                                                 
ل تقتضي متطل 11 الي لشرائح المجتمع األق بات التطور المستدام لقطاع الطاقة في بعده االجتماعي أن تتالزم عملية إزالة الدعم مع تعويض م

 دخالً بما يمكنھا من الوصول إلى الخدمات الطاقية األساسية بشكل يتناسب مع دخلھا. 
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  .سورية: خيارات تسخين المياه في 12الجدول 

  السعة  الخيار
 تكلفة الجھاز

 ($)  

تكلفة التشغيل 
 والصيانة

($) 

 تكلفة الوقود
  
 ($) 

 التكلفة السنوية
($) 

 79.7813  12 60 6 600 ليتر 200 النظام الشمسي
 82.36 12 10 120 واط 1500 (A)تسخين بالكھرباء
 105.44 90 - 180  ليتر) 80متوسط الحجم (  (A) تسخين بالمازوت
 142.36 120 10 120 واط 1500 (B) تسخين بالكھرباء
 135.44 120 - 180 ليتر) 80متوسط الحجم (  (B) تسخين بالمازوت
 202.36 180 10 180 ليتر 80 (C)تسخين بالكھرباء

  
تة  ن س ة م رة مكون ة ألس وق الوطني ي الس وافرة ف اه المت خين المي ة تس ة ألنظم عة الحجمي غ الس تبل

ة رأس و .لتر للمازوت أو للسخان الكھربائي 80لتر لنظام الطاقة الشمسية و 200أشخاص  غ تكلف تبل
ة ام الطاق ال لنظ والي  الم ة ح وق الوطني ي الس وفر ف ي تت ية الت ي،  دوالر 600الشمس ل أمريك مقاب

والي  ودة)، و 180ح ط الج ازوت (متوس ام الم ي لنظ ـ 120دوالر أمريك ي ل ر  80 دوالر أمريك لت
ة. ة الكھربائي اه بالطاق ة التسخين و لنظام تسخين المي ة السنوية ألنظم ة اإلجمالي يمكن حساب التكلف

اله (م ذكورة أع غيل الم اليف التش ن تك ألف م ي تت ال) الت ة للم ة الزمني ار القيم ي االعتب ذ ف ع األخ
ال في  تثمار رأس الم ع من اس ة (أي الصافي المتوق ة الفرصة البديل ود وتكلف والصيانة، وتكلفة الوق

  %سنويا)، وذلك باستخدام المعادلة التالية:6البنك بفائدة 
  

FCMO  &CRFICAC  (1) 

 
تثمار يف تكال -ICحيث:  ة،االس اليف التشغيل و الصيانة،  -O&M  البدئي ود،  -FCتك اليف الوق تك
CRF- :معامل استرجاع رأس المال و يحسب من العالقة  

 
  1I1

I1I
N

N




CRF (2) 

  
  معدل الحسم السنوي. -Iزمن تشغيل النظام، - Nحيث 

  
ة: لسبر الدور المحتمل الستخدام نظام الطاقة الشمسية في تسخين المي اه تم مناقشة االفتراضات التالي

ائي ھو  1تكاليف التشغيل في االفتراض  ) 31) (الشكل ) (ES(A)سنتات 4ل.س ( 2للنظام الكھرب
دا)، وفي راء ج راض (ھذه التعريفات ھي مدعومة إلى حد كبير وقابلة للتطبيق من أجل الفق  2 االفت

)، باإلضافة إلى ES(B)يفة السكنية (سنت)، والذي يمثل مستوى سعر آخر في التعر 8.س (ل 4 ھو
ة من  دعم الكامل. ولنظام التشغيل باستخدام ES(C)سنت) ( 12س (ل. 6تعريف ع ال ة رف ي حال ) ف

ة ( ى مدعوم راض تسعيرتين األول ) و DS(B)ل.س. ( 15) و بسعر DS(A)وقود المازوت تم افت
دأً من 20الثانية  دير 2009نيسان  ل.س. و ھي تمثل السعر الحالي لوقود المازوت ب م تق  العمر. وت

مل استرجاع رأس اينتج أن مع) 2) و (1( دالتاسنة. بتطبيق المع 15) يـ Nلكل نظام ( االقتصادي

                                                 
  تخدام وقود الديزل أو الكھرباء.% ستغطى عن طريق اس20و  %80الطاقة الشمسية ستغطي  على افتراض أن 12

 .% من مجمل الطاقة المصروفة على تسخين المياه سنوياً 80على افتراض أن الطاقة الشمسية ستغطي  13
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ال يساوي  ة 10.3الم ين أن التكلف ي ح ة% ف دول  اإلجمالي ي الج ة ف ة مبين ل األنظم ة 12لك . بمقارن
ى مع ية األكثر اقتصادھو ر) دوال 79.8التكاليف السنوية يتبين أن خيار النظام الشمسي ( مقارنة حت

ك،  82.4المدعوم إلى حد كبير ( ESخيار النظام الكھربائي  ى ذل ين $). عالوة عل أن  4الجدول يب
من  %100ما يقرب من لتكلفة الوقود دور أساسي في تحديد فترة استرداد التكاليف كما أنھا تشكل 

ازوت  ل بالم ي تعم نظم الت ي ال نوية ف ة الس ى  %94و  %92، %67و التكلف ة عل نظم العامل ي ال ف
ة على التوالي. ويعود سبب االنتشار الكبير ل ES(A) ،ES(B) ،ES(C)الكھرباء  ة الكھربائي  ألنظم

ا  تثمار وتوافرھ ة االس ى انخفاض تكلف ي إل ي القطاع المنزل اه ف ازوت لتسخين المي والعاملة على الم
  ام الشمسي.بشكل كبير في السوق المحلية مقارنة مع النظ

  
اه  ة الشمسية لتسخين المي ة استخدام الطاق ر وضوحاً لمدى فعالي ى صورة أكث من أجل الوصول إل
ترداد  د زمن اس سوف تستخدم طريقة أخرى للمقارنة بين خيارات تسخين المياه المتاحة تسمح بتحدي

ين الشكل رأس المال وتعتمد على ترحيل التكاليف المترتبة طيلة عمر الجھاز.  ة  30يب ة التكلف مقارن
اة  رة الحي الل فت ي خ اع المنزل ي القط اه ف خين المي ي تس تخدمة ف دائل المس ع الب ة لجمي اإلجمالي

ة مع النظام SSاالقتصادية لألنظمة. وكما ھو مالحظ فإن نظام الطاقة الشمسية ( ) أكثر غالًء مقارن
ائي ى  ES(A) ،ES(B) ،ES(C) الكھرب نوات األول ي الس نو 9، و4.5، 3ف واليس ى الت ، و ات عل

ى  نوات األول ي الس ازوت ف ى الم ل عل ام العام ى النظ ه عل ر نفس حب األم ـ  6.5و  4.5ينس نة ل س
DS(A)  وDS(B) ك يصبح النظام الشمسي أرخص د ذل والي وبع ى الت ابقة و. عل ائج الس دل النت ت

اه إذا  ة  قامتعلى ضرورة تحول المستھلكين إلى النظام الشمسي لتسخين المي دعم الحكوم ة ال بإزال
اً.  د وعن أسعار الطاقة، ماعدا ذلك فإن الخيارات األخرى المتاحة أرخص وأسھل استخداما وتركيب ق

تساعد ھذه النتيجة صانعي القرار في قطاع الطاقة لتنفيذ خطط أكثر شموال تساھم في تشجع األسر 
  على تركيب أجھزة التسخين الشمسي. 
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   .سورية: مقارنة بين أنظمة تسخين المياه في القطاع المنزلي في 30 الشكل
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  وصف المشروع 10.2.2

ى تركيب عن  ية ( تشكل حصة  1.2يھدف المشروع إل ة الشمس اه بالطاق ون نظام لتسخين المي ملي
 20رة ) خالل فت2030عام  %18، وحوالي 2005عام لمشغولة %من إجمالي المنازل ا38حوالي 

اء، الللزيادة  اً ). ونظر13جھاز (الجدول  60000عاما مع متوسط سنوي  كبيرة في استھالك الكھرب
ى  واالرتفاع الحاد في التكاليف األولية لجميع أنواع محطات توليد الطاقة فإن ھذا المشروع يركز عل

  باالستعاضة عن سخانات المياه الكھربائية. SWHSتنفيذ 
  

  : التوزيع السنوي ألنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه خالل فترة حياة المشروع.13الجدول 

 اإلجمالي مدينة ريف السنة

1 25217 35124 60341 
2 25266 35211 60477 
3 25316 35301 60617 
4 25367 35391 60758 
5 25419 35483 60902 
6 25471 35576 61047 
7 25524 35671 61195 
8 25578 35767 61345 
9  25633 35864 61497 

10 25688 35963 61651 
11 24472 33799 58271 
12 24498 33844 58342 
13 24524 33890 58414 
14 24550 33936 58486 
15 24576 33983 58559 
16 24602 34030 58632 
17 24629 34078 58707 
18 24656 34126 58782 
19 24683 34174 58857 
20 24711 34223 58934 

Total 5003806954341195814
  

ية  ة الشمس ع الطاق زان ومجم ن خ ية م ة الشمس اه بالطاق خين المي ام تس ألف نظ ب التوصيليت  وأنابي
ي القطاع  .)31(الشكل  اه ف وھناك عدة أنواع من أنظمة الطاقة الشمسية المستخدمة في تسخين المي

  شيوعاً: المنزلي و أكثرھا
 و ھي عبارة عن  األنظمة األخرىالمجمعات األكثر انتشاراً من بين  المجمعات المستوية وھي

 صفيحة معدنية ماصة للحرارة؛ومع غطاء بالستيكي أو زجاجي  صندوق معدني معزول
 راوح  المجمعات األنبوبية المخالة داً تت ة ج ين يمكن أن تعطي درجات حرارة عالي  170-70ب

. وتتألف ھذه المجمعات بحوالي الضعفوھي أكثر كلفة من المجمعات المستوية درجة مئوية 
ة وب زجاجي  عادة من صفوف متوازي ى أنب وي عل وب يحت ة وكل أنب من األنابيب الزجاجي

وب ه أنب فاف وبداخل ارجي ش ادة  خ ى بم رارة مغط اص للح دني م ة المتصاص مع انتقائي
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ذا از ھ د. ويمت ية بشكل جي وع الحرارة الشمس ردود عالٍ  الن العزل بسبب  من المجمعات بم
 بين األنبوبين المتداخلين؛ الحراري الناجم عن طبقة الھواء المحصورة 

 ر حيث يكون كل خزان : التكاملية أنظمة المجمعات ي من  تتألف من خزان واحد أو أكث مطل
ا يلعب دور الم المجمع ھن الي ف د، و بالت ة ويكون معزول بشكل جي ادة داكن داخل بم عال  جم

  .الشمسي ودور الخزان في وقت واحد
  

 
    : نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية.31الشكل 

  تبرير المشروع 10.2.3

ي  32يبين الشكل  ازل و السكان ف رة سورية تطور عدد المن ي الفت ً 2030-2005ف ا ات  . فوفق للبيان
ازل في اإلحصائية الرسمية، بلغ عدد م ام سورية ن المن ا  3.479حوالي 2005ع زل منھ ون من ملي

ة و  43% اطق الريفي ي المن اطق الحضرية [ %57ف ي المن اة ]. 10ف غال وبمراع ل إش  0.88معام
والي،  0.89و ى الت الي المساكن المشغولةيكون في المناطق الريفية والحضرية عل  3091400 إجم

دل النمو 32المكتب المركزي لإلحصاء (الشكل اعتمادا على بيانات رسمية من و. منزالً  إن مع ) ف
ام  ين ع ا ب ينخفض م نوي س كاني الس ن  2030و  2005الس ى 2.35م والي، 1.8%إل ى الت %عل

ى  ون  29.699وسيصل عدد السكان إل ام ملي ًة مع  2030ع ام  18.269 مقارن تؤدي وس. 2005ع
ازل  ادة في مجموع المن ى اھذه الزيادة في عدد السكان إلى زي زل  6640000لمشغولة لتصل إل من

  .2005منزل في عام  3091400مقارنة مع  2030في عام 
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  .سورية: تطور عدد السكان و المنازل في 32لشكل ا

  
كل  ين الش اه 33يب خين المي ة لتس ى الطاق ب عل ور الطل ظ  .]2[ تط ث يالح ة الحي ية أن الطاق شمس

اه لتصل  ى حواليستزداد حصتھا في تسخين المي ام  %9.5 إل ذه أن . ويفترض 2030ع ة ھ تغطي
ائي لتسخين جزء من تكنولوجيات الاستبدال الزيادة ستشمل أيضاً  اه الكھرب ية، لمي بالمجمعات الشمس

ة  ة نتيج رة الدراس الل فت اء خ عار الكھرب ي أس ة ف تمرة المتوقع ادة المس بب الزي ك بس ة السوذل ياس
ع أن  حوامل الطاقةعن دعم الإزالة الرسمية في  م يتوق اء تدريجياً. ومن ث نخفض حصة تسخين الم ت

ى  2005عام  %28بالكھرباء من حوالي  ام  %14.6إل ين الشكل 2030ع ة   35. ويب تطور الطاق
ية و ة الكھرباالالشمس ةطاق اه  ئي خين المي رة للتس تھالك 2030-2005لفت اض اس ظ انخف . و يالح

ات ال رر وجود  إمكان ذي يب ية، األمر ال ة كھرباء في تسخين المياه لصالح الطاقة الشمس ة كموني ھائل
ب  ة لتركي ة الحالي ة للدراس ر وأھمي ي ويعطي تبري اع المنزل ي القط ة ف ذه الطاق ن ھ تغلة م ر مس غي

  مليون جھاز طاقة الشمسية لتسخين المياه. 1.19حوالي 
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 2030-2005: تطور استھالك الطاقة النھائية في تسخين المياه في القطاع المنزلي للفترة 33الشكل 

]1[.  

0

5

10

15

20

25

30

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

[%
]

electricty%

solar%

  
  .2030-2005: تطور استھالك الطاقة الشمسية والكھربائية في تسخين المياه في الفترة 34الشكل 

  الحسابات النظرية واالفتراضات الرئيسية 10.2.4

   اآلتية. وفق المقاربة ھا باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية رة القصوى التي يمكن توفييمكن تقدير الطاق

ة (أوالً تحسب  ة الالزم طة ENالطاق رة متوس اخنة ألس اه الس ن المي ة م ات اليومي ة االحتياج ) لتلبي
  باستخدام المعادلة التالية:

TCDHNFSEN p  (3) 
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ث:  ة FSحي راد العائل دد أف ط ع ر)؛  DHN ،متوس اء (ليت ن الم تھالك م ط االس رارة  Cpمتوس الح

ى السخان و درجة  T)؛ kJ/kg .Co 4.1868النوعية للماء ( ة إل الفرق بين درجة الحرارة الداخل
تقدر ]، في حين 10شخص [ 5.9بحوالي  سورية الحرارة المطلوبة. ويقدر متوسط حجم األسرة في 

وم [ 25حوالي بمياه االحتياجات اليومية لل رد / الي يتم تسخينھا يفترض ]، و من 8لتر/ ف اه س أن المي
وم 6.35الطاقة الالزمة تكون  درجة و من ثم 55درجة إلى  17.9من  اداً  .كيلوواط ساعة / ي واعتم

  على ھذه القيمة يمكن تقدير مساحة سطح المجمع باستخدام العالقة التالية :

 SWHSADRENA  (4) 

  
ث:  ط  ADRحي عاع متوس ومي (اإلش ي الي ة  SWHS)؛ kWh/m2/dayالشمس ام الطاق اءة نظ كف

ية. امالت:  الشمس ذه المع ة لھ يم المحلي تخدام الق daymkWhADRوباس //1.5 2 ،%35SWHS 
ة ( من ثم تكون. وm2 3.5ينتج أن مساحة المجمع ستكون  افتراض ب) AREالطاقة السنوية المطلوب

  :يوم سطوع سنوياً) 300( %80مقداره شعة الشمس سنوي ألتوافر معدل 

kWhENARE 18548.036535.68.0365  (5) 
  
ة تقرب من و ً  1.85من ثم يمكن لكل مجمع شمسي أن يؤمن طاقة حراري نويا اوات س ا ميغ ، وھو م

ي يم ة الت ة األحفوري ن الطاق عفھا م ة أم ض ة الكھربائي ن الطاق ة م س القيم افئ نف تبدالھا يك ن اس ك
  باستخدام السخانات الشمسية.  

  
ة الشمسية ذات  سورية ليرة ألف  30حوالي بلنظام الشمسي لالتكلفة االستثمارية تقدر  ة الطاق ألنظم

تھلك ات المس روف واحتياج ي ظ ن أن تلب ي يمك د الت رض و، األداء الجي د افت غيل ق اليف التش أن تك
ة األول1والصيانة تشكل حوالي  ة، و%من التكلف د ي دل اعتم داره  حسممع اة  .%6سنوي مق ولمراع

اطق  قسمتاالختالفات في السلوك االستھالكي فقد  ي المن ازل ف ى من ي القطاع السكني إل ازل ف المن
اً  ة. ووفق اطق الريفي ي المن رى ف رية وأخ ح االحض اللمس ذه  ئيإلحص ذي نف بال زي  المكت المرك

ة بالتعاون مع وزارة الكھرباء 2001عام  لإلحصاء  ،ومجموعة تخطيط الطاقة في ھيئة الطاقة الذري
ين أن  د ت ط فق اه متوس خين المي تھلكة لتس نوية المس ة الس غ الطاق ازل  1300تبل اعة للمن وواط س كيل
ية من جھٍة أخرى افترض أن لريفية. اكيلوواط ساعة للمنازل  680الحضرية و  أنظمة الطاقة الشمس

  ).13(الجدول  ستبنى مستقبالً  التيوتلك  زل القديمةمن المناالتي سيتم تركيبھا ستغطي نسبة 

  النتائج والمناقشة 10.2.5

دد فترض في ھذه الدراسة أن ا ي الع اه في الكل ا لتسخين المي راد تركيبھ ية الم ة الشمس زة الطاق ألجھ
ي )13مليون جھاز (الجدول  1.19 سيبلغ القطاع المنزلي  ى مدى حيث س ا عل نة. و  20تم تركيبھ س
ة عن  15لعمر الوسطي للجھاز ھو مع افتراض أن ا ة الناجم وفير الطاق ابات ت ام بحس سنة يمكن القي
  سنة.  35المشروع لمدة 

ل  14و الجدول  35الشكل يبين  ائج تحلي اليف نت ة التك دات المالي ذا المشروع. والعائ ة عن ھ الناجم
د يالحظ و ة بع دة سنوات، و 8أن فترة االسترداد تصبح إيجابي ة من وجھھي م ة نظر صانع مقبول

د  دل العائ ة لمع ة المقبول ة اإليجابي والقيم ة الحالي ار صافي القيم القرار خاصة إذا أخذنا بعين االعتب
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دول  ين الج اً. يب يتم توضيحھا الحق ي س داخلي الت ن  14ال ة ع نوية الناجم ورات الس اليف والوف التك
  :التالية 14الماليةمع مراعاة المعطيات المشروع 

 ؛12اخلي للمشروع: نسبة االسترداد الد%  
  : ؛2003مليون دوالر وفقاً ألسعار عام  825.1التدفق النقدي التراكمي  
  : دوالر؛ مليون 139.1صافي القيمة الحالية  
  :مليون دوالر؛ 9.59الوفر من دورة الحياة السنوية  
  ًسنوات. 7فترة االسترداد: تقريبا  

يم ال إن التقي ابقة، ف ات باإلضافة إلى جميع الميزات الس أمين إمكان ر مباشرة (كت د الغي اتج عن الفوائ ن
 .  وفرص العمل الجديدة) يمكن أن يعطي للمشروع المزيد من المزايا التنافسية
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د ض35الشكل  ة النق ر حرك رة : تغي رمن فت ب  عم ية  1.19مشروع تركي ة شمس از طاق ون جھ ملي

  لتسخين المياه في القطاع المنزلي.

  
دول  ب 14الج ن تركي ة ع نوية الناجم ورات الس اليف و الوف ية  1.19: التك ة شمس ز طاق ون جھ ملي

 تسخين المياه في القطاع المنزلي.ل

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 .2003في حين أن األسعار لعام  ،تم خصم جميع التكاليف المالية للسنة األولى من المشروع 14
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year Cost (M$) Saving(M$) 
Initial 
Cost 

O&M Total Saved 
energy cost 

GHG 
Reduction 

Cost 

Total 

1 36.205 0.000 36.205 4.469 0.550 5.020 
2 36.286 0.362 36.648 8.949 1.102 10.051 
3 36.370 0.725 37.095 13.440 1.654 15.094 
4 36.455 1.089 37.543 17.941 2.209 20.150 
5 36.541 1.453 37.994 22.454 2.764 25.218 
6 36.628 1.819 38.447 26.978 3.321 30.299 
7 36.717 2.185 38.902 31.513 3.879 35.392 
8 36.807 2.552 39.359 36.060 4.439 40.499 
9 36.898 2.920 39.818 40.618 5.000 45.618 

10 36.991 3.289 40.280 45.189 5.563 50.751 
11 34.963 3.659 38.622 49.498 6.093 55.591 
12 35.005 4.009 39.014 53.814 6.624 60.438 
13 35.048 4.359 39.407 58.134 7.156 65.290 
14 35.092 4.709 39.801 62.461 7.689 70.149 
15 35.135 5.060 40.195 66.792 8.222 75.014 
16 35.179 5.411 40.591 66.661 8.206 74.866 
17 35.224 5.401 40.625 66.524 8.189 74.713 
18 35.269 5.391 40.660 66.383 8.171 74.554 
19 35.314 5.380 40.694 66.236 8.153 74.389 
20 35.360 5.368 40.729 66.084 8.135 74.219 
21 0.000 5.356 5.356 61.560 7.578 69.138 
22 0.000 4.990 4.990 57.025 7.020 64.045 
23 0.000 4.623 4.623 52.478 6.460 58.938 
24 0.000 4.255 4.255 47.920 5.899 53.819 
25 0.000 3.886 3.886 43.350 5.336 48.686 
26 0.000 3.516 3.516 39.040 4.806 43.846 
27 0.000 3.166 3.166 34.725 4.274 38.999 
28 0.000 2.816 2.816 30.404 3.743 34.147 
29 0.000 2.466 2.466 26.078 3.210 29.288 
30 0.000 2.115 2.115 21.746 2.677 24.423 
31 0.000 1.763 1.763 20.675 2.545 23.220 
32 0.000 1.412 1.412 16.336 2.011 18.347 
33 0.000 1.059 1.059 11.992 1.476 13.468 
34 0.000 0.707 0.707 7.642 0.941 8.582 
35 0.000 0.354 0.354 3.285 0.404 3.690 

NPV 413.408 40.151 453.560 527.700 64.958 592.658 
  

  
ات ر الوف 37و  36تبين األشكال  ع من انبعاث ة والتخفيض المتوق ة الكھربائي اج الطاق المتوقع في إنت

الل  ة خ ازات الدفيئ رغ ادي العم ب  االقتص روع تركي ة  1.19لمش تخدام الطاق از الس ون جھ ملي
ائي السنوي ھو ال وفر الكھرب ي. و يالحظ أن متوسط ال اه في القطاع المنزل شمسية في تسخين المي

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٦٣

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 64

راض أن  ktoe 122جيجا واط ساعة أي ما يعادل نحو  480.2 ى افت وري عل ود األحف أداء من الوق
ائي  0.221يستھلك حوالي  الكھرباء الوطنيتوليد نظام  و واط ساعي كھرب كغ نفط مكافئ لتوليد كيل

)(kgoe/kWhا. ومن ثم يكون المقدار التجميعي لتوفير ال رة المشروع ھو  ءكھرب  19.33خالل فت
رب من تيراواط ساعة  وري تق ود أحف ة وق ل كمي دل . وMtoe 4.27وھو ما يقاب م سيصل مع من ث

ق  نوي المحق ض الس ة الخف ازات الدفيئ ات غ والي النبعاث ى ح ة ، kton CO2eq 315إل والقيم
  . CO2eqمن  Mton 11.03 إلىترة حياة المشروع خالل فالتجميعية 

  وفق المقاربة التالية:   CO2حساب االنخفاض في إصدار الـ جرى 
  ين ا ب نوات م الل الس اء خ د الكھرب ود  2009-2000تولي تخدام وق م باس دل أت وري بمع حف

ائي 0.221حراري  و واط ساعي كھرب د كيل افئ لتولي ط مك ادل  كغ نف ا يع  kJ/kWh(أي م
  ؛)9246.64

  ام ان  2005توزع توليد الكھرباء من محطات الطاقة العاملة على الوقود األحفوري في ع ك
وى  GJ/ton 53.74%للغاز الطبيعي  (مع المحتوى الحراري 45على النحو التالي:  ومحت

ون  ن  %55) و %75الكرب راري م وى الح ع المحت ل (م ود الثقي  GJ/ton 40.195للوق
دل االنبعاث حوالي  )%80ومحتوى الكربون بنسبة   CO2من   ton 0.569و بالتالي فمع

  ؛]5، 4ميغاوات) [ لكل
  ى ة إل ي تساوي  CO2دوالر / طن من  15يقدر معدل االئتمان لتخفيض غازات الدفيئ الت

8.54 $/MWh؛ 
   ات ل انبعاث اب عوام تم احتس ـ  N2Oو  CH4ي ية ل يم االفتراض ى الق تنادا إل  IPCCاس

للوقود الثقيل   N2Oـل 0.0001، و0.0011و  CH4ـ اجول للكجم / غيغ 0.001، 0.003(
  ]. 5والغاز الطبيعي على التوالي) [

  
ة أن  ى حقيق ك إل ع ذل ة و يرج ي معدوم روع ھ ن المش ة ع ات الناجم إن االنبعاث ك ف ى ذل الوة عل ع

اء ال ت واد البن ل م ة عن نق ات الناجم د الحرارة ھي صفر، واالنبعاث ذكر االنبعاثات القادمة من تولي
  (باستثناء االنبعاثات الناتجة عن بناء معدات المشاريع التي ال تخضع لسيطرة مطوري المشروع).
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ية لتسخين  1.19الناجم عن تركيب للطاقة السنوي تطور الوفر : 36الشكل  ة شمس از طاق مليون جھ

   المياه في القطاع المنزلي.
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اة مشروع تركيب تطور  :37الشكل  رة حي ة المخفضة خالل فت ازات الدفيئ ة الغ ون  1.19كمي ملي
  .جھاز طاقة شمسية لتسخين المياه في القطاع المنزلي
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  الخاتمة  11
ة في  تركز زود بالطاق تراتيجية الت ل إلس يم األمث ى التقي  معسورية النشاط الرئيسي لھذه الدراسة عل

ة ذات الصلة للحد ود البيئي أثير القي ار ت ة  اتمن انبعاث األخذ بعين االعتب ى التكلف ة عل غازات الدفيئ
ات  ومستقبل مصادر الطاقة ارات الطاق ى خي والتكنولوجيات المستخدمة مع التركيز بوجه خاص عل
ع الطاقة السوري تَم إمكانية الحد من انبعاث غازات الدفيئة في قطا ولتقييم .المتجددة والطاقة النووية

ي تساھم في التخفيف من انبعاث اإلجراءات اقتراح سيناريو رديف يتضمن تبني مجموعة من  الت
ددة.  ات المتج ى الطاق اد عل ادة االعتم ة من خالل زي اً وغازات الدفيئ ه ووفق ائج الدراسة أن تشير نت

إنالتخفيف لسيناريو  اء  CO2 اتانبعاث ف د الكھرب رة  3 داربمق تضاعفسيمن تولي مرات خالل فت
ام 18حيث سيرتفع من في السيناريو المرجعي،  3.4مقارنة مع  الدراسة ون طن ع ى  2003 ملي إل

دره  2030مليون طن عام  54 نويا4.7محققاً معدل نمو ق الي انبعاث .%س ين أن إجم  CO2 اتو تب
ة التخفيف مليون طن في سيناريو  895الدراسة سوف تصل إلى  خالل فترة ع مقارن ون  970 م ملي

ة يقابل في السيناريو المرجعي، ما  طن ة كمي رة الدراسةخفض تجميعي ى  خالل فت بحوالي تصل إل
  ).CO2 الـ ات%من إجمالي انبعاث7.7حوالي وھو ما يكافئ (  CO2مليون طن  75

ة ا ة التنمي ي آلي ة النظر ف ى إمكاني ي نصت عل ة، والت دان النامي ة بالتوافق مع اتفاقية كيوتو للبل لنظيف
ة  ،2012للفترة حتى عام  يم إمكاني ة بھدف تقي ي قطاع الطاق راح مشروعين ف تم في ھذا السياق اقت

 100األول إمكانية بناء محطة ريحية بسعة  . ويتناولسوريةاستثمار مشاريع آلية التنمية النظيفة في 
اه مسي القط شمليون  1.2تركيب حوالي  ميغاواط، في حين أن الثاني يستكشف إمكانية لتسخين المي

ي ام  ف ى ع ي حت ائج أن و .2030القطاع المنزل ة المقترحةبينت النت ي المشروع  المزرعة الريحي ف
دارھا األول ستساھم في  اء مق ا واط 275توليد كمية من الكھرب نوياً، و  يساع جيج راواط  5.5س تي

ات غازاتساعي طيلة عمر المشروع وھو ما سيساھم في  ة  خفض انبعاث دار الدفيئ ون  3.8بمق ملي
ي إلى توفير أما المشروع الثاني فسيؤدي  .المشروععمر طيلة   CO2eq طن ة كل ة الكھربائي بالطاق

دة دار المول اعة 19.33 همق راواط س والي  تي ة بح ازات الدفيئ اث غ ن 11وخفض بانبع ا ط  ميغ
CO2eq المشروع. طوال فترة حياة  
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  1- ملحق

  (Kyoto Protocol)  اتفاقية كيوتون لمحة ع

  
اخي تمثل ھذه االتفاقية خطوة تنفيذية ر المن ة بشأن التغي دة   ،التفاقية األمم المتحدة المبدئي وھي معاھ

ة  ة والتنمي ي بالبيئ ويعرف   ،(UNCED)بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر األمم المتحدة المعن
 .1992حزيران  14-3، في الفترة من البرازيل في ريو دي جانيرو الذي عقد في قمة األرض باسم

عند مستوى يحول دون  معاھدة إلى تحقيق "تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجويھدفت ال
  ".تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخ

ة من ة نصت معاھدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربع ازات الدفيئ يد  :الغ اني أكس ث
ون ان، ،الكرب روس، والميث يد النيت ازات وأكس ن الغ وعتين م ت، ومجم د الكبري ي فلوري : وسداس

ع  ھيدروفلوروكربون، والھيدروكربونات المشبعة ة لجمي ى التزامات عام بالفلور، ونصت أيضا عل
د على ا طرفا 183 ، صادقم 2008 البلدان األعضاء. و اعتبارا من عام د اعتم ان ق التفاقية، التي ك

 .2005شباط  16 ، والتي دخلت حيز التنفيذ فيابانالي في كيوتو في كانون األول 11 استخدامھا في
ة بنحو  ازات الدفيئ ي للغ ى خفض االنبعاث الكل و عل ة كيوت ي إطار اتفاقي دول الصناعية ف وافقت ال

ام 5.2 ة بع زم1990٪ مقارن ي . أل اد األوروب دره  االتح ات المتحدة ٪، 8بتخفيض ق بة  والوالي بنس
ان ،7% يا ٪، و 6بنسبة  والياب ة  0بنسبة  روس ازات الدفيئ ادة انبعاث الغ دة بزي ٪. سمحت المعاھ

 .أليسلندا%10و  ترالياألس%8بنسبة 
ة ا اتفاقي ي أقرتھ ة الت ادئ العام اً للمب  ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من االلتزامات المحددة تحقيق

م المتحدة اخ األم ر المن ة بشأن تغي ي اإلطاري ى االلتزامات الت ا  : تتضمن المجموعة األول ل بھ تتكف
ة بمجموعة دة، في حين تختص المجموعة الثاني ع األطراف المتعاق اااللتزام جمي ي تتحملھ  ات الت

 . الدول النامية حيال الدول المتقدمة
ه يمكن ى فإن زم  وفيما يختص بااللتزامات التي تتكون منھا المجموعة األول ول أن البروتوكول يل الق

ات ددة من االلتزام ة مح ه بقائم ة علي دول الموقع دول  ال ة وال دول المتقدم ين ال ا ب ة فيھ تم التفرق ال ي
ا  ماتالنامية، فھي التزا ذه االلتزامات فيم مشتركة تتكفل بتنفيذھا كافة األطراف المتعاقدة. تتلخص ھ

 : يلي
  ازات دولة متقدمة بتخفيض انبعاث 38قيام أثير الغ ببة لت ة المس ك بنسب تختلف من الدفيئ  وذل

وتستمر  2008فترة زمنيه محددة تبدأ في عام  ألخرى، على أن يجرى ھذا التخفيض خالل دولة
ام  ى ع اد2012حت ة االتح ي حال ررة ف يض المق بة التخف ي  . وبلغت نس ن 8األوروب ل م % أق
ة1990مستوى عام ان  ، وفى حين بلغت ھذه النسبة في حال ات المتحدة و الياب % 6%، 7الوالي

ذه االنخفاضات  اني : غازات محدده ھي 6على التوالي. وتشمل ھ ون، ث يد الكرب ان أكس  ,الميث
 ؛فلورية مركبات ، باإلضافة إلى ثالثةأكسيد النيتروجين

 ة ازات الدفيئ ع ومستودعات الغ ى بوالي اظ عل ات sinks and reservoirs الحف ، والعمل كالغاب
ة ازات الدفيئ ا من أجل امتصاص انبعاث الغ ى زيادتھ ببة Green House Gases عل  المس

 التغير المناخي؛ لظاھرة
 ذلك دراسة ة، وك ازات الدفيئ دير انبعاث الغ ة  إقامة نظم و مناھج بحث لتق لبية الناجم ار الس اآلث

 ؛سياسات مواجھة المشكلة عنھا، و التبعات االقتصادية و االجتماعية لمختلف
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  رامجالتعاون يم وب دريب الفعال في مجاالت تطوير التعل ر  الت ة في مجال التغي ة العام و التوعي
 المناخي بما يھدف إلى تقليل انبعاث الغازات الدفيئة؛

 ة ات صديقةالعمل على إنتاج وتطوير تقني تھالكا  للبيئ ل اس واع األق ى األن ز عل من خالل التركي
 ؛لوقود و انبعاث الغازات الضارة، وبالتالي أقل من حيث احتراق االوقود في

ة  دول المتقدم ا ال د بھ ي تتعھ ات الت ي االلتزام ة، فھ ة الثاني ا المجموع ي تحتويھ ات الت ا االلتزام أم
في  مواجھه الدول النامية لمساعدة ھذه األخيرة على االلتزام باألحكام الواردة وحدھا، وتلتزم بھا في

ة ن ناحي ة م دة اإلطاري م المتح ة األم ىاتفاقي ة عل دول النامي جيع ال ار  ، وتش ي إط ال ف اون الفع التع
 :ھذه االلتزامات يمكن تحديدھا في النقاط التالية  ،المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى

 ى ا إل ا منھ ل التكنولوجي ل وتسھيل أنشطة نق ة بتموي دول المتقدم د ال ة تتعھ دول النامي ل  ال و األق
 . نمواً، خاصة تلك التقنيات صديقة البيئة في مجاالت الطاقة و النقل و المواصالت وغيرھا

 ا ة اآلث ي مجاالت مواجھ لبية تتعھد الدول المتقدمة بدعم جھود الدول النامية و األقل نموا ف ر الس
 . للتغير المناخي والتأقلم معھا

 آلية التنمية النظيفة التعاون المشترك مع الدول النامية و األقل نموا فيClean Development 
Mechanismة ، والتي تعد إحدى أھم اآلليات التي حددھا اتفاق كيوتو. و ذه اآللي ى  تنص ھ عل

دول ي ال ام بمشروعات ف ة بغرض مساعدتھا النا التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقي مي
تدامة، والمساھمة ة المس ات التنمي اء بمتطلب ى الوف ق الھدف الرئيسي  عل في نفس الوقت بتحقي

ة دة اإلطاري م المتح ة األم زام  التفاقي ي االلت ة ف دول المتقدم اعدة ال اخ ومس ر المن الخاصة بتغي
دول بتخفيض ة  االنبعاث إلى الحد المقرر لھا. فھذه اآللية تفيد كالً من ال دول النامي ة و ال المتقدم

تثمارات  على حد سواء، وتتمثل الفائدة التي تعود على ي وجود االس ة ف دول النامي اقتصاديات ال
ات  القادمة من الدول المتقدمة على أراضيھا، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام االنبعاث

ق جزء من ا الناتجة ذه المشروعات لإلسھام في تحقي دمن أنشطة ھ ا الخاصة بتحدي و  لتزاماتھ
ه  تخفيض كمى لالنبعاثات. ومن خالل إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من االلتزامات فإن

ذ العبء ه  يمكن االستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفي واردة في ر من االلتزامات ال األكب
الزم البروتوكول بتقديم كافة  على عاتق الدول المتقدمة، إذ يلزمھا ى ال الى و الفن صور الدعم الم

ة إلعانة الدول ئة عن السياسات الدولي المشتركة  النامية و األقل نموا على تنفيذ االلتزامات الناش
ة ة لحماي وث من مظاھر البيئ دول  التل زم ال اق أل ذا االتف ك أن ھ ى ذل داھمھا. يضاف إل ي ت الت

يض ة لتخف اج السياسات الالزم ى انتھ ة بنسب محددة  المتقدمة بالعمل عل ازات الدفيئ انبعاث الغ
 . وفقاً لجدول زمني معين
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  2- ملحق
  وظاھرة االحتباس الحراري  ات الدفيئةغاز ألثر صور توضيحية
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