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من القضايا اهلامة هاصادر الوصول ملمني أوتحيث ميثل توفري ، واالجتماعي املستداماالقتصاديللتطوير ضروريطلبتعترب الطاقة م
إىل حزمة -واليت تشمل التدفئة والطهي واإلضاءة–. على مستوى العامل

من الدعامات األساسية للتنمية، فالكهرباء تتيح العديد من اخلدمات اليت ميكن احلصول عليها يف أي وقت، وهو ما ينعكس على
زيادة ساعات العمل واإلنتاجية، وتوفري الرعاية الصحية، وخدمات التعليم وغريها بصور أفضل

، )مثل الشمس، الرياح، املصادر املائية(وقد تزايد االهتمام العاملي حاليا إىل تنويع وجتديد مصادر الطاقة وخاصة املصادر املتجددة 
) تزايد معدالت االنبعاث احلرارية(مواجهة التهديدات البيئية ية املهددة بالزوال و وذلك لتقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليد

.للتغري املناخي اليت تتزايد خطراً يوما بعد يوم

وبالربط بني إنتاج الطاقة وتلوث البيئة وما نتج عن ذلك من دعوات إقليمية وعاملية لضرورة التعامل مع املشاكل البيئية بصورة أكثر 
وتعايل الصرخات من ظاهرة االحتباس احلراري اليت سببها ارتفاع نسبة غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن زيادة حرق الوقود فاعلية،

درجة 0.6األحفوري يف حمطات الكهرباء وعوادم السيارات واملصانع وحرائق الغابات، مما أدي لزيادة درجة حرارة األرض إيل حنو 
املاضية، وهو ما انعكس علي زيادة معدل ذوبان اجلليد يف القطب الشمايل، ومن مث ارتفاع منسوب املياه مئوية خالل اخلمسني عاما 

من غازات االحتباس % 24يف البحار واحمليطات لتهدد يف النهاية أماكن كثرية وشاسعة من األرض، جند الطاقة تشارك بنحو 
. حلاجة امللحة إليها واحلفاظ علي البيئةاحلراري، مما يضع عمليات إنتاج الطاقة يف أزمة بني ا

وحتليل مناذج وتطبيقات نظم املعلومات استعراضاملتجددة،الطاقةمشروعاتوختطيطلتطويراحلايلالوضعحتليليتناول هذا العمل 
مصادروحتديدتطويرإيلفيهدجغرايفمعلوماتلنظاممنوذجاقرتاحاألوربية،الدولبعضيفاجلغرافية ونظم دعم القرار املستخدمة 

.يف مصراملتجددةالطاقة
______________________________________________________

الكلمات الرئيسية
النظم العاملية لتحديد املواقع–نظم املعلومات اجلغرافية –طاقة الشمس –طاقة الرياح –الطاقة املتجددة 
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المقدمة-1
لقضايا اهلامة على لطاقة من االوصول لوتامني حيث ميثل توفري ، واالجتماعي املستداماالقتصاديللتطوير ضروريطلبتعترب الطاقة م
إىل حزمة من -واإلضاءةوالطهيتشمل التدفئة واليت–. مستوى العامل

وقت، وهو ما ينعكس على زيادة أييفميكن احلصول عليها اليتتتيح العديد من اخلدمات الدعامات األساسية للتنمية، فالكهرباء 
ساعات العمل واإلنتاجية، وتوفري الرعاية الصحية، وخدمات التعليم وغريها بصور أفضل

، ) ، الرياح، املصادر املائيةمثل الشمس(وقد تزايد االهتمام العاملي حاليا إىل تنويع وجتديد مصادر الطاقة وخاصة املصادر املتجددة 
) تزايد معدالت االنبعاث احلرارية(مواجهة التهديدات البيئية وذلك لتقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية املهددة بالزوال و 

.للتغري املناخي اليت تتزايد خطراً يوما بعد يوم
عوات إقليمية وعاملية لضرورة التعامل مع املشاكل البيئية بصورة أكثر وبالربط بني إنتاج الطاقة وتلوث البيئة وما نتج عن ذلك من د

فاعلية، وتعايل الصرخات من ظاهرة االحتباس احلراري اليت سببها ارتفاع نسبة غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن زيادة حرق الوقود 
درجة 0.6مما أدي لزيادة درجة حرارة األرض إيل حنو األحفوري يف حمطات الكهرباء وعوادم السيارات واملصانع وحرائق الغابات، 

مئوية خالل اخلمسني عاما املاضية، وهو ما انعكس علي زيادة معدل ذوبان اجلليد يف القطب الشمايل، ومن مث ارتفاع منسوب املياه 
من غازات االحتباس % 24يف البحار واحمليطات لتهدد يف النهاية أماكن كثرية وشاسعة من األرض، جند الطاقة تشارك بنحو 

.مما يضع عمليات إنتاج الطاقة يف أزمة بني احلاجة امللحة إليها واحلفاظ علي البيئة1احلراري

أخري؛ ٥%

املباين؛ ٨%

Other; 35%

استخدام األراضي؛ ١٨%

النقل؛ ١٤%

ـالت؛ ٣% فض

زراعة؛ ١٤%

الطاقة؛ ٢٤%

الصناعة؛ ١٤%

عالمیـــاالدفیئةغازاتانبعاثاتمصــادر): 1(شكل
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ال تزال حمدودة يف العامل ، إال أن )كتلة حيوية-احير -مشس(املتجددة لبالد العربية مبصادر الطاقة وعلي الرغم من غين ا
مما يعوق العربية دول بكميات كبرية وبأسعار مدعومة يف كثري من ال)النفط والغاز(فر الوقود األحفورياتو إيل ، ويرجع ذلكالعريب

.انتشار استخدام الطاقة املتجددة إيل جانب كون الدعم عامال حمفزا لدي بعض القطاعات بعدم ترشيد االستهالك

، املؤسسات والسياسات يف مجيع الدولالقراراتصانعيمن اجلديدة واملتجددة لطاقةشروعات اولوية كبرية ملإعطاء أوهو ما يدعو إيل 
.تنمية املستدامةالأهدافوذلك لتحقيق ، اإلعمالرجال و اإلقليميةاملنظمات ، املالية 

مشكلة البحث-2
اجلديدةالطاقةتطبيقاتيف تنمية  جند إمكانية االستفادة منهاواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيااليت توفرها اخلدماتيف بالنظر

جوانبإيلو فقط يف مصر بل وعلي صعيد بلدان الليسواملتجددة 
االستشعار عن ،Geographic Information Systems GISاملشروعات عند ربطها مع نظم املعلومات اجلغرافية 

ونظم دعم القرار Global Position Systems GPSقع ااملو لتحديد ةالعاملينظم ال، Remote Sensingبعد
وتنميتهاالتطبيقاتهذهتعزيزشأنهمنماوهو، Spatial Decision Support Systemsاملرتبطة بالبيانات املكانية

القراراتمتخذيإلمدادالذكيةالقراردعموأدواتاتبيانقواعدنظمبناءاملستند على املدروسالتخطيطمنصحيحةأسسعلي
.والدقيقةالفوريةباملعلومات

ومن تنميتها،فرصمنويقلليضعفأنوكما
:اجلغرافيةاملعلوماتنظممناالستفادةتؤثر علي اليتاجلوانب 
واملتجددة،اجلديدةالطاقةمصادرعنواملعلوماتالبياناتكافةحلصرمتكاملموحدمعلوماتوجود نظام عدم
احلاليةللمواقعوالزمنيةاملكانيةالبياناتومعاجلةلتخزيناجلغرافيةاملعلوماتبنظماملرتبطةالبياناتقواعدنظمتوافرعدم

.املتجددةالطاقةملصادرواملتوقعة
الطاقةملصادراملتوقعةاجلغرافيةاألماكنوتقييمبتحليلاملرتبطةوالبحوثالدراساتإعداديفاحمللية املشاركةضاءلت

.املتجددة

:التاليةاملوضوعات مناقشةيفالبحثالنقاط اليت يطرحها وتتمثل
ختطيطيف-القراراختاذدعمونظمغرافيةاجلاملعلوماتنظموخاصة، املعلومات واالتصاالت تكنولوجياعدم توظيف تأثري-1

احمللى واالقليمىاملستوينيعلىالكهربائيةالطاقةإمداداتاستدامةعلىاملتجددةالطاقةمشروعاتوتطوير
القراراختاذعمليةباملرتبطة وخاصةمشروعات الطاقة املتجددة وختطيطإدارةنظميفالضعف والقوة لعناصرحتليل-2
القراردعمونظماجلغرافيةاملعلوماتنظمتطبيقاتاستخداميفاملتقدمةمن جتارب وخربات الدول الستفادةاملديتقييم-3

واملتوقعةاحلاليةاملتجددةالطاقةمصادروتقييمختطيطيفالذكية
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أهداف البحث-3
:النقاط التاليةيفالبحث تتمثل أهداف 

املتجددة،الطاقةمشروعاتوختطيطلتطويراحلايلالوضعحتليل
األوربية،الدولبعضيفوحتليل مناذج وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ونظم دعم القرار املستخدمة استعراض
املتجددةالطاقةمصادروحتديدتطويرإيليهدفجغرايفمعلوماتلنظاممنوذجاقرتاح

نقاط القوة والضعفلطاقة المتجددة و ا-4
المتجددةالطاقة مفهوم : أوال
أإاليف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة واملتوفرةغري ناضبة الطبيعية الصادر املتلكهي 

2.استخدامها تلوث بيئي

مزايا استخدام الطاقة المتجددة: ثانيا
الكهربـــاء،توليـــدمثـــلمـــنالعديـــديفخدمتتميـــز

املتجـددةالطاقـةمصـادراسـتخدامفـإنلـذلك. امليـاهوحتليـهالصـناعية،،)والتدفئةالطبخ (الصغريةاملنزليةاالستخدامات
3:يةالتالاملزايامنالعديدحيقق

إىلباإلضافةاملختلفة،للقطاعاتالطاقةاحتياجاتتوفرية،للطاقالتقليديةاملصادريفوفرحتقيق: الطاقةمصادرتنويع
إىلللتصديراملتجددةاملصادرمناملنتجةالكهربائيةالطاقةمناملستقبليففائضحتقيقإمكانية
.اخلارج

صادراملهذهاستخدامفإنلذلكالبيئة،علىتؤثرالنظيفةمصادراملتجددةالطاقةمصادرتعترب: البيئةحتسني
التقليديةاملصادرباستخدامالكهربائيةالطاقةإنتاجعنالناجتةالغازاتانبعاثتقليلعلىيساعد
.البيئيللتلوثواملسببة

العديديتوافرحيثوالريفية،النائيةاملناطقيفالكهربائيةالطاقةإنتاجمشاريعمنالعديدإنشاءميكن: الكهربائيةالطاقةتوفري
وذلكاحليوية،الكتلةالشمسية،احلرارةالرياح،طاقةمثلاملناطق،هذهيفاملتجددةلطاقةامصادرمن

السكنيةواملدناملصانعإنشاءجديدة،عملفرصإجيادمناملناطقهلذهوالتطويرالتنميةعملياتلدفع
.املناطقهذهلسكاناملعيشةمستوىوحتسنياجلديدة

مستوىحتسنييفوالريفيةالنائيةاملناطقمنالعديديفاملتجددةاملصادرمنالكهرباءنتاجإيساعد: املعيشةمستوىرفع
احلياةنوعيةحتسني،هلماملناسبةبالتكلفةالكهرباءمناملناطقهذهاحتياجاتوتوفريلألفراداملعيشة

احملليةللعمالةمل عفرصتوفري. املناطقهذه لسكانأفضلوصحيةتعليميةخدماتمنيوفرهملا
الكهرباءإنتاجحمطات،وصيانتهااملتجددةالطاقةمعداتوتركيبتصنيعجماالتيفاملناطقهذهيف

.املياهحتليهوحمطات
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الطاقة المتجددةنشر معوقات : ثالثا
4:االتىيفبه نشر الطاقة املتجددة وتتمثل املعوقات اليت جتا

معوقات فنية)أ
يف الدول الناميةياب اجلانب املعريفغ/الفجوة التقنية-
..)التسخني الشمسي للمياه، اإلضاءة، (وغياب تعريف املستهلك بتطبيقات الطاقة املتجددة املنزلية معوقات تسويقية-
)التشغيل والصيانة(خدمات ما بعد البيعاخنفاض مستوي -

ة يمعوقات تشريع)ب
دةعلي معدات الطاقة املتجدالضرائب واجلماركفرض -
يف إنشاء مشروعات إلنتاج واستخدم تطبيقات الطاقة املتجددةحمدودية مشاركة القطاع اخلاص-
قصور التمويل احمللى-

مصادر الطاقة المتجددة-5
:يوجد العديد من مصادر الطاقة املتجددة واليت تتمثل يف االتى

Solar Energyالطاقة الشمسية :أوال
". الشمس أم الطاقات"ي لكثري من مصادر الطاقة املوجودة يف الطبيعة حىت أن البعض يطلق شعار تعترب الشمس هي املصدر الرئيس

ـُن الشمس سطح األرض، واألرض بدورها ُتَسخِّـُن الطبقة اجلوية اليت توجد فوقها فتنشأ الرياح . ُتَسخِّ
وإيل جانب طاقيت الشمس والرياح توجد طاقة املد واجلزر، . على األمطار والثلوجبفعل حرارة الشمس فتتكون السحب فنحصل 

5"البديلة أو املتجددة"وحرارة باطن األرض، والطاقة النووية ويطلق علي هذه األنواع مصطلح الطاقات 

إعذاب يفني املياه ، إنتاج البخار ، و التدفئة ، إضاءة املباين ، تسخ: العديد من التطبيقات منهايفتستخدم الطاقة الشمسية مباشرة 
سوف تسهم النظم الشمسية احلرارية لتوليد 2025توليد الكهرباء حراريا ، وتتوقع اجلهات الدولية أن حبلول عام يفوضخ املياه و 

6.جيجاوات130الكهرباء حبوايل 

فوتوفلطية وكنتيجة لألحباث املستمرة اخنفضت تكلفة إنتاج الكهرباء مباشرة عن طريق اخلاليا اليفتستخدم أيضا الطاقة الشمسية 
7.س يف الوقت الراهن.و.ك/سنت دوالر15إىل حوايل 1980س يف عام .و.ك/سنت دوالر100إنتاج الطاقة من 

Wind Energyطاقة الرياح-2
يف إدارة الطواحني لطحن احلبوب وضخ تشري املراجع العلمية واملخطوطات التارخيية إىل أن الفرس هم أول من استخدم طاقة الرياح 

) 27(482005وقد بلغ إمجايل القدرات املركبة من توربينات الرياح عامليا إيل ما يزيد عامليا عن . املياه
ة االتصاالت ، ويعد هذا مؤشرا إجيابيا ينافس ثور 2005حىت 2000للفرتة من عام % 28، وذلك مبتوسط زيادة سنوي مقداره 
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إيل أقل من 1980س عام .و.ك/سنت دوالر40اليت حدثت يف العقدين األخريين، مما ساعد يف خفض تكلفة الطاقة املنتجة من 
8.س.و.ك/سنت دوالر5

سعر دولة، وينافس سعر الكهرباء املنتجة من الرياح 45يصل عدد الدول اليت تستخدم طاقة الرياح يف إنتاج الطاقة الكهربية إيل 
12الكهرباء املنتجة من حمطات القوي املعتمدة على الوقود األحفوري وخباصة يف الدول اليت ال تقدم دعما هلذا الوقود، ويتوقع تغطية 

.2020من احتياجات الكهرباء العلمية بواسطة توربينات الرياح حبلول عام % 

Biomass Energyالطاقة الحيوية -3
خطوة عظيمة يف تاريخ البشرية، خطوة مكنت اإلنسان من طهي طعامه وتدفئة منزلية، وهلذه األغراض كان حتكم اإلنسان بالنار

وللحصول على . استخدم اإلنسان وال يزال األخشاب والزيوت النباتية والسماد الطبيعي املستقي من فضالت احليوانات وغري ذلك
الطاقة الضرورية حلرث الرتبة ونقل البضائع استخدم اإلن

% 11وحاليا تشارك الطاقة احليوية بنسبة . مما يتناوله من مواد غذائية، وهو ما جيعل املصادر احليوية أو البيولوجية أهم مصدر للطاقة
9.وال خيشى من حمدوديتهافرة من الطاقة األولية، وإيل جانب فوائدها البيئية فهي متوا

Geothermal Energyطاقة حرارة باطن األرض -4
لتوليد كميات ضخمة من في10"هاموند"يصف 

ويذكر .الكهرباء علي مدار التسعني عاما املاضيةالكهرباء يف املستقبل، فمنذ آالف السنني استمد منها اإلنسان احلرارة ، مث يف إنتاج
دولة ميكن إمدادها بالكامل 39دولة منها 58طاقة حرارة باطن األرض تعد مصدرا أساسيا للطاقة املتجددة لنحو أن 11"انكني"

.من هذه الطاقة% 100بنسبة 

الطاقة النووية-5
من احتياجات % 35لطاقة الكهربية اليت حيتاجها، فهي تليب ما يقرب من من ا% 16تزود الطاقة النووية دول العامل بأكثر من 

من طاقتها الكهربية من املفاعالت النووية ومثلها ليتوانيا، أما اليابان فتحصل % 77دول االحتاد األوريب، ففرنسا وحدها حتصل على 
عمليات االندماج النووي، يف حماولة لصنع مفاعل ويف الوقت احلايل يعكف العلماء على أحباثهم بغية التحكم يف %. 30على 

12.عملية االندماج اليت جترى يف حيز حمدوديفاندماجي إلنتاج الكهرباء، لكنهم مازالوا يواجهون مشاكل حول كيفية التحكم 

مصرفيوضع الطاقة المتجددة -6
الرياحطاقة: أوال
 اون مع معامل ريزو الدمنركية وهيئة األرصاد اجلوية، موضحا ، وذلك بالتع2005ديسمرب يفمت إصدار أطلس رياح مصر

13.توليد الكهرباءيفاملناطق الواعدة واملناسبة الستغالل طاقة الرياح 

منتتكون، .و.م430الرياحمزارعمناملركبةالقدراتتبلغ:-
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:ميجاوات بالزعفرانة425حمطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة )أ
oوذلك , 2001اعتبارًا من عام .)  و.م120، 80، 85، 80، 60(احملطة على عدة مراحل مت تنفيذ هذه

. بالتعاون مع أملانيا والدمنرك وأسبانيا واليابان،
o ألف طن برتول 203، وتوفر حوايل 2008/2009جيجاوات ساعة خالل عام 941حوايلبلغ إنتاج احملطة

.اين أكسيد الكربونألف طن ث513مكافئ، وحتد من انبعاث حوايل 

:ميجاوات بالغردقة 5حمطة رياح ريادية قدرة )ب
o تربينة رياح ذات تكنولوجيات خمتلفة، أملانية ودمنركية وأمريكية ) 42(، وتضم عدد 1993تعمل احملطة منذ عام

–لريش ا% (40حوايل، وقد وصلت نسبة التصنيع احمللي لبعض املكونات إىل )ثنائية وثالثية الريشة(الصنع، 
100، وترتاوح قدرات التوربينات بني  )الوصالت امليكانيكية والكهربائية–األبراج بنوعيها االسطواين والشبكي

. و.ك300–
o ألف طن برتول 1.5حوايل، وتوفر 2008/2009جيجاوات ساعة خالل عام 7حوايلبلغ إنتاج احملطة

.الكربونطن ثاين أكسيد4000مكافئ وحتد من انبعاث حوايل  

يفبالزعفرانة بالتعاون مع الدمنرك، ومن املخطط االنتهاء من التنفيذ والتشغيل . و.م120جيرى تنفيذ حمطة رياح قدرة كما
.و.م545القدرات بالزعفرانة إىل إمجايل، لتصل 2010منتصف 

الزيتوجبلالزعفرانةمنبكللرتكيبهااإلعداديتم. و.م1000حنويوجد.

الشمسيةالطاقة: اثاني
ميجاوات140حوايلاحملطة الشمسية احلرارية بالكرميات قدرة )أ

 شـدة إشـعاع مشسـي ) 2(أرض صحراوية غري مأهولة ) 1: (مت اختيار موقع الكرميات جنوب اجليزة ملا له من مميزات أمهها
القــرب مــن ) 4(از طبيعــي شــبكة كهربائيــة ممتــدة وشــبكة أنابيــب غــ) 3(ســنة / 2م./ س. و.ك2400مباشــر تصــل إىل 

،  وسيتم استخدام تكنولوجيا مركزات القطع املكافئ االسطواىن باالرتباط بالدورة املركبة اليت تعتمد )(مصدر مياه 
.علي الغاز الطبيعي كوقود

 التصميم اهلندسي  للمشروع:
.):و.م120(احلرارياملكون 
o28/9/2007يف) اليابانيةمتيسويشركةومعها (األسبانيةايربدروالشركةمعاملكونهذاتنفيذعقدتوقيعمت.
oباإلضافة إىل إمكانية استخدام املازوت  أساسيكوقود الطبيعيتستخدم الغاز . و.م79حوايلغازية قدرة  تربينة

. كوقود بديل
o بواسطة (وليد البخار وحتميصه لت) مبادالت حرارية(وحدة اسرتجاع احلرارة وتوليد البخار، وتتكون من عدة مراحل

. على مستويني خمتلفني من الضغط) حرارة غازات عادم الرتبينة الغازية
oتستقبل البخار الناتج من وحديت اسرتجاع احلرارة لتوليد الكهرباء. و.م76خبارية قدرة تربينة .
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oنظام التربيد لتكثيف البخار اخلارج من الرتبينة البخارية.
oالبنودمنكثرييفومتقدمةالزمينللربنامجطبقاتسريللمشروعالتنفيذمعدالت.

14علي مصراملباشرالشمسياإلشعاعمعدالت): 2(شكل

.):و.م20(الشمسياملكون  
o شــركة أوراســكوام وســتتوىل، 21/10/2007مت توقيــع عقــد تنفيــذ  هــذا املكــون مــع شــركة أوراســكوم املصــرية  يف

15.يانة ملدة سنتني من بدء التشغيلأعمال التشغيل والص

oكأستشــارى تنفيــذ املشــروع، والــذي ســيتوىل عمليــة مت التعاقــد مــع املكتــب االستشــاري فيشــتنر2008فربايــر يف
. 2008الربط بني املكونني الشمسي واحلراري يف أوائل عام 

oتكنولوجيـــا القطـــع النـــاقص تســـتخدمParabolic trough مركـــز تشـــغل 1920ويصـــل عـــدد املركـــزات إىل
.ألف مرت مربع624مساحة 

o 2010أكتوبر يفشهراً من بدء التعاقد، ومن املخطط االنتهاء من التنفيذ 33يستغرق تنفيذ املشروع مدة.

:أهم أهداف المشروع
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o مشروعات جيري تنفيذها علي مستوى قارة أفريقيا يف املغرب واجلزائر ومصر، وتعتمد أساساً 3يعترب املشروع أحد
تكوين الكوادر الفنية الوطنيـة القـادرة علـى التعامـل يفعلى ارتباط الدورة املركبة باحلقل الشمسي، ويسهم املشروع 

.مع هذه التقنية
o تنفيـذ يفمـن مصـادر الطاقـة الشمسـية للتوسـع الطبيعـيجمال استغالل ثراء مصر يفتعميق اخلربة الوطنية املكتسبة

يفربــاء مــن خــالل نقــل املعرفــة والتكنولوجيــا، ممــا يــؤدى إىل الــدخول املبكــر ملصــر مشــروعات التوليــد احلــرارى للكه
ومن املتوقـع تعـاظم الطلـب العـاملى عليهـا مسـتقبًال، بينمـا تتـوافر ) صديقة للبيئة–ناضجة فنياً (تكنولوجيا جديدة 

.املتوسط العاملى
o يفاملسامهة.

الطاقة الشمسية الضوئية-
o تعترب نظم اخلاليا الشمسية أحد أفضل تطبيقات الطاقة املتجددة يف املناطق النائيـة ذات األمحـال الصـغرية واملنـازل

املتنــاثرة، 
.سنة25ظل عمر افرتاضى يصل إىل يفتشغيلها وصيانتها حمدودة، 

oميجـــاوات قصـــوي ألغـــراض اإلنـــارة 5.5-5يـــرتاوح إمجـــايل ســـعة اســـتخدامات اخلاليـــا الفوتوفلطيـــة يف مصـــر بـــني
.ياه وتشغيل وحدات اإلتصاالت الالسلكية والتربيد واإلعالنات وغريها من االستخدامات بأنواعها وضخ امل

إنارة القري باستخدام اخلاليا الفوتوفلطية-
o مت توقيع بروتوكول تعاون بني اهليئة ووزارة البيئة اإليطالية من خالل برنـامج الطاقـة املتجـددة لـدول حـوض املتوسـط

.وتوفلطية يف إنارة عدد قريتني نائيتني حمافظة مطروحالستخدام نظم اخلاليا الف
oمت توقيـع القـد بـني اهليئـة وشـركة 10/11/2009بتـاريخGenyal Soluciones de Energia S.A.

).أم الصغري وعني زهرة(قرييت يفاألسبانية الىت ستقوم بتنفيذ املشروع 
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تخطيط وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة النموذج المقترح لنظام المعلومات الجغرافي ل-5
في مصر

يتناول هذا اجلزء استعراض مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية، اإلمكانيات املتوافرة يف نظم املعلومات اجلغرافية، التجارب السابقة 
اجلغرايف لتخطيط وتطوير مشروعات لنموذج املقرتح لنظام املعلومات الستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف تطوير الطاقة املتجددة، ا

. الطاقة املتجددة يف مصر

مفهوم نظم المعلومات الجغرافية: أوال
، هو علم جلمع وختزين، معاجلة، حتليل، عرض Geographic Information System (GIS)نظم املعلومات اجلغرافية 

اختاذ القرارات الناسبة ملعاجلة املشاكل واألزمات وإعداد اخلططوإخراج املعلومات اجلغرافية والوصفية، ملساعدة متخذي القرارات على
16.املطلوبة

17:اجلغرايف البيانات التاليةيتضمن نظام املعلومات

خرائط، صور جوية، جتمع هذه البيانات بواسطة أدوات املساحة األرضية، التصوير اجلوي، االستشعار عن : البيانات املكانية
ختزن وحتلل وتعاجل هذه البيانات من خالل برامج نظام املعلومات اجلغرافية ، . GPSتحديد املواقع بعد، والنظام العاملي ل

.ArcExplorer، برنامج ArcInfo، برنامج ArcViewمثل برنامج 
يانات من ختزن وحتلل وتعرض هذه الب. البيانات الوصفية، جداول البيانات، أمساء اخلرائط، أمساء املناطق املوجودة يف اخلرائط

SQL Serverخالل نظم إدارة قواعد البيانات ، مثل نظام قاعدة بيانات أوراكل، نظام قاعدة بيانات ميكروسوفت 
DB نظام قاعدة بيانات ميكروسوفت أكسس ،.

اإلمكانيات المتوافرة في نظم المعلومات الجغرافية: ثانيا
18:اليةغرافية اإلمكانيات التتتضمن برامج نظم املعلومات اجل

إمكانية اسرتجاع البيانات املكانية والوصفية من نظام إدارة قواعد البيانات املستخدم لتخزين هذه : اسرتجاع املعلومات
.البيانات

 منذجة العالقاتModeling Topological : إمكانية حتليل العالقات بني األماكن علي اخلرائط، مثل عالقات
)ة، البيئة احمليطة مبنطقة ما، تأثري ظواهر طبيعية على املناطققرب منطقة من مناطق معين(التجاور 

إمكانية حتليل ومعاجلة بيانات الشبكات، مثل شبكة الطرق لتحديد أفضل الطرق اليت تقود إيل موقع : حتليل الظواهر اخلطية
.معني، شبكة املوصالت، شبكات إرسال الطاقة الكهربائية

 الرتاكيبOverlay :علومات اجلغرافية إمكانية تركيب طبقتني أو أكثر إلنتاج طبقة جديدة، فمثال ملعرفة تتضمن نظم امل
أفضل مكان إلنشاء مزرعة رياح تركب عدة طبقات للمنطقة تظهر أوهلا خاصية الرتبة، الثانية القرب من شبكات اإلرسال، 

.ة جديدة للمنطقة املقرتحة إلنشاء مزرعة الرياحوالثالثة القرب من الطرق الرئيسية، مث اختبار هذه الطبقات معا إلنشاء طبق
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متثيل الظواهر الطبيعية والتعامل معها على اخلريطة لتحديد العالقات املكانية هلذه الظواهر بناء على معطيات : إنتاج اخلرائط
ئط ، باإلضافة إلنتاج اخلراDynamic Mapsحمددة يف النظام تساعد املستخدم على عرض اخلرائط املتحركة 

.اليت تتضمن إظهار البيانات الوصفية يف شكل رسوميThematic Mapsاملوضوعية 
إنشاء النطاقات الالزمة للعمليات التخطيط العمراين واالقتصادي.
 لغة االستعالمQuery Language : إمكانية إجراء االستعالم عن بيانات مكانية معينة، إجراء عمليات خاصة

.لومات باستخدام العالقات الرياضيةلتوضيح العالقات بني املع
تستخدم نظم املعلومات اجلغرافية لدعم عملية صنع القرارات، فمثال املساعدة على الوصول : املساعدة على اختاذ القرارات

.لفةحمطة كهرباء، اختيار موقع لزراعة حمصول معني بناءا على العوامل البيئية املختإلنشاءإيل قرار حول اختيار موقع جديد 

التجارب السابقة الستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تطوير الطاقة المتجددة: ثالثا
تطبيقات نظم املعلومات ) الصني، اهلند(والواليات املتحدة األمريكية ودول الشرق األقصى يستخدم العديد من الدول األوربية

:اجلغرافية يف تطوير وتقييم مشروعات الطاقة املتجددة ، ومن أمثلة هذه التجارب مايلي
ملصادر الطاقة املتجددة يف استخدام مناذج التنبؤ من خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل وتقييم املواقع املتوقعة-1

بالواليات المتحدة األمريكية، والية نيويوركTexas، والية تكساس Massachusettsوالية مانشيستر 
ومقارنة هذه املواقع من حيث عدد من ) طاقة الرياح، طاقة الشمس، طاقة الكتلة احليوية، طاقة حرارة باطن األرض(

19.يسية، القرب من مصادر املياهرسال، القرب من الطرق الرئاملتغريات، مثل القرب من خطوط اإل

استخدام مناذج التنبؤ واحملاكاة من خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل وتقييم مصادر الطاقة املتجددة لتنمية -2
ط من طاقة الرياح والطاقة ، حتليل مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبناء منوذج خمتلالمناطق الريفية في غرب الصين

20.ملناطق الريفية من الكهرباءالشمسية لتلبية احتياجات ا

بناء منوذج مقرتح باستخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد وحتليل املصادر املتوقعة ملصادر الكتلة احليوية يف -3
21.غرب كينياNyanza Provinceمحافظة نينزيا 

والية  تند على نظم املعلومات اجلغرافية لتخطيط الطاقة الكهربائية على املستوى احمللى واإلقليمي يف بناء نظام دعم قرار مس-4
، استخدام مناذج التنبؤ من خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد بالهندKarnataka Stateكارنتكا 

در الطاقة املتجددة املتوقعة يف الوالية، وذلك لتلبية الزيادةالطلب واالستهالك املتوقع للطاقة الكهربائية وحتليل وحتديد مصا
22.يف الطلب الطاقة الكهربائية

والية كاليفورنيا استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل وتقييم اجلدوى االقتصادية الستخدام مصادر الكتلة احليوية يف -5
23).ج الكهرباء ، الوقود احليويا إنت(يف الصناعات املختلفة بالواليات المتحدة األمريكية

طاقة (استخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل إمكانية إنتاج اهليدروجني من مصادر الطاقة املتجددة األساسية -6
24.في الواليات المتحدة األمريكية) الرياح، طاقة الشمس، طاقة الكتلة احليوية

Micropowerوتنمية مصادر الطاقة املتجددة  يسمى النظام بناء منوذج لدعم عملية صنع القرار لتطوير -7
Optimization Model, Hybrid Optimization Model for Electric Renewable
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(HOMER)النموذج من ثالث يتكون . من خالل وكالة الطاقة املتجددة الوطنية يف الواليات املتحدة األمريكية
25:مكونات، هي 

تتضمن معلومات مصادر الطاقة املتجددة املطلوبة،  قاعدة البيانات ، اليت
،نظام دعم القرار املستند على نظم املعلومات اجلغرافية
 منوذجHOMER املستخدم لتحليل بيانات الطاقة الكهربائية املولدة من مصادر الطاقة املتجددة للتنبؤ باألمحال الكهربية

.ياجات لألماكن املختلفةاملولدة من مصادر الطاقة املتجددة لتلبية احت
والبيانات املكانية املوضوعة بواسطة رابطة تقييم مصادر طاقة الرياح GeoSpatial Toolkitاستخدام برنامج -8

لتحديد األماكن Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA)والشمس 
26.يف والية هندرواس باهلند) مسطاقة الرياح والش(املتوقعة لتطوير مشروعات الطاقة املتجددة 

يوجد العديد من األحباث املرتبطة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد وتطوير مشروعات الطاقة املتجددة على -9
n/energy/papers/researchpaper.htmlhttp://wgbis.ces.iisc.ernet.iاملوقع التايل، 

:مثل األحباث التالية
بناء نظام دعم قرار لنظام الطاقة الشمسية
حتديد اجلدوى االقتصادية ملشروعات الطاقة احليوية يف اهلند باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
لى واالقليمىنظام دعم قرار لتخطيط مشروعات الطاقة املتجددة على املستوى احمل
التحليل املكاين ملصادر الطاقة املتجددة يف اهلند.

ESRI'sاستخدام شركات إنتاج وإرسال الكهرباء يف الواليات املتحدة األمريكية تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية -10
ArcGIS مثل برنامج ،ArcGIS Desktop برنامج ،ArcGIS Spatial Analyst لتحديد األماكن ،

27.بة إلنشاء مشروعات الطاقة املتجددةاملناس

استخدام شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء يف والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية -11
28.ن املختلفةلتحليل تكاليف بناء مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وتقدير الرحبية املتوقعة من مزارع الرياح باألماك

بإنشاءالدراسات اخلاصة -12
، املركز الوطىن لبحوث الطاقة باألردن، هيئة الطاقة اجلديدة (DLR)لشئون الطريان وجمال الفضاء األملايناملركز 

IEEED.29بأملانيالبحوث الطاقات املتجددة ويلالدواملتجددة يف مصر، املركز 

المؤتمرات اإلقليمية والدولية للطاقة المتجددة: رابعا
ويظهر أثر تكنولوجيا املعلومات يف خدمة تطبيقات الطاقة املتجددة علي املستوي العاملي من خالل املؤمترات واألحداث العاملية اليت 

:يل املثال ال احلصريتم عقدها يف هذا الصدد، ومنها علي سب
 واملنعقد يف اليمن2004املؤمتر اإلقليمي األول للطاقة املتجددة لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، عام ،.
 املنعقد يف األردن2005املؤمتر اإلقليمي الثاين للطاقة املتجددة لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، عام  ،.

 املنعقد يف القاهرة2006املتجددة لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، عام املؤمتر اإلقليمي الثالث للطاقة ،.
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 املنعقد يف دمشق2007املؤمتر اإلقليمي الرابع للطاقة املتجددة لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، عام ،.
املغرب يف يونيو من عام املؤمتر اإلقليمي اخلامس للطاقة املتجددة لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، سوف يعقد يف

2010
 2007مؤمتر الطاقة الدويل يف بون عام
 2005مؤمتر الطاقة الدويل يف بكني، عام
 2008مؤمتر الطاقة الدويل يف برلني عام

النموذج المقترح لنظام المعلومات الجغرافي لتخطيط وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مصر: خامسا
:األيتجلغرافية أدوات لدعم تطوير وتنمية مصادر الطاقة املتجددة، مثل تتضمن نظم املعلومات ا

،تصميم خرائط  مواقع حمطات توليد الكهرباء وشبكات اإلرسال
،أدوات حتليل شبكات إرسال وتوزيع الكهرباء
ة واملرسلة، إعداد بناء النماذج املكانية إلجراء التحليل املكاين واإلحصائي لبيانات األمحال الكهربية املولد
 فرتة معينة من موقع معنييفإعداد مناذج التنبؤ باألمحال الكهربية املولدة
إمكانية حتليل اجلدوى االقتصادية ملشروعات الطاقة الكهربية املولدة من املصادر املختلفة.
 وات املناخ واالستشعار املطلوبةدأقاموس البيانات املرتبط باملتغريات املكانية لكل من بيانات الرتبة واجليولوجيا، توافر

.للتحليل وتقييم مصادر الطاقة املتجددة
ملالتحليل املكاين
العاملي لتحديد املواقعنظاماستخدام الGPSالشمسية، موقع الشبكة الكهربائيةواألشعةالرياح أبراجأماكنيف حتديد ،

م استخدواجتميع وحتليل كميات كبرية من البيانات اجلغرافية البعيدة، ، بالصور واملعلومات اجلويةرتبطة املخمناذج املنا إعداد 
.ملراقبة املناخ وتسجيل البيانات املطلوبةعن بعد االستشعارأجهزة

:ملتجددة يف مصرويوضح الشكل التايل النموذج املقرتح لنظام معلومات جغرايف املستخدم لتحديد وتطوير مشروعات الطاقة ا

بیانات -
مكانیة

بیانات -
رقمیة 

ونصیة 

نموذج التحلیل 
المكانى

نموذج تحلیل الشبكة 
الجغرافیة

موذج التحلیل ن
اإلحصائي

ذج التنبؤانم

:تنفیذ المھام التالیة
عرض البیانات -

المكانیة
تصویر الخرائط-
تحلیل البیانات-
تقییم النتائج-
إعداد التقاریر-

خرائط -
التوزیع 
المكاني

البیانات -
اإلحصائیة 

للطاقة المنتجة
نماذج التنبؤ-

امج المعلومات الجغرافي وقاعدة البیانات برنالمدخالت
المرتبطة بھ

المخرجات

)3(شكل رقم 
النموذج المقترح نظام المعلومات الجغرافي لتطویر 

مشروعات الطاقة المتجددة
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يوضح الشكل التايل مايلى
 حتديد البيانات املدخالت، وتتضمن حتويل البيانات الوصفية املتجهةvector data إىل البيانات املكانيةraster

data،املطلوبة للتطبيق
انات أماكن سرعة الرياح، حتليل الشبكة اجلغرافية ملصر لتمثيل بناء النماذج املختلفة، مثل منوذج الجراء التحليل املكاين لبي

.البيانات اجلغرافية لسرعة الرياح واجتاهها
 تنفيذ العمليات املختلفة للتطبيق، مثل التصنيف، الرتميزSymbology ، ،معاجلة  الصور و بناء طبقات البيانات

، measuring distances، قياس املسافات حتديد الوظائف
ديد النطاقات حتbuffers،للتعرف على املناطق السكنية يف هذه املنطقة
 وضع اإلسقاطات على اخلرائطmap projectionمثل التايل ،

)4(شكل رقم 
وضع اإلسقاطات على اخلرائط
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ث، /م3.8ا عن االستعالم عن االماكن الىت تزيد سرعة الرياح فيه:إجراء االستعالمات املختلفة، مثل االستعالم التايل

)5(شكل رقم 
ث/م3.8استعالم عن االماكن الىت تزيد سرعة الرياح فيها عن 



2010فبراير-مصر-ر العلمي السابع عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، القاهرة في المؤتمنشر

www.energyandeconomy.com

)6(شكل رقم 
و.م232والطاقة الكهربية أكرب من ث/م3.8استعالم عن االماكن الىت تزيد سرعة الرياح فيها عن 

و الشهور املقبلة،  وبالتايل ميكن حتديد حجم إنتاج الكهرباء من مزارع إعداد مناذج التنبؤ حبدوث الرياح وسرعتها يف األيام أ
.الرياح

 ،استخراج اخلرائط والصور اجلغرافية املطلوبة، اإلحصاءات عن سرعات الرياح خالل مخس سنوات ملنطقة أو عدم مناطق
.البيانات املتوقعة خالل فرتة زمنية حمددة

لتحديد أماكن مزارع الرياحطبقات البيانات المستخدمة في النموذج
سرعة الرياح وارتفاعها عن سطح األرض-1
)املباين ، األشجار العالية(خلو املناطق من العوائق -2
القرب من شبكات إرسال الطاقة الكهربائية-3
القرب من الطرق الرئيسية-4
صالحية األرض للزراعة-5
البعد عن املناطق احملمية الطبيعية-6
السكنيةاملدنعنالبعد-7
بعد عن األماكن السياحية والثقافيةال-8
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معيار اختيار المواقع
3= مناسب جدا 

2= مناسب 
1= غري مناسب 

تحديد رتبة كل طبقة بيانات والوزن العشري
يوضح اجلدول التايل رتبة والوزن العشري لكل طبقة من طبقات البيانات احملددة سابقا،

)1(جدول رقم 
البياناتالرتب والوزن العشري لطبقات 

قيمة أعلى قيمةالعوامل
متوسطة

قيمة 
ضعيفة

الوزن الرتبة
العشري

7-10ث/م10سرعة الرياح -1
ث/م

7اقل من 
ث/م

30.15

50-10مرت50عن سطح األرضالرياحتوربينة ارتفاع-2
مرت

10اقل من 
مرت

30.15

املباين ، األشجار (خلو املناطق من العوائق -3
)العالية

مناقل
م.ك3

3-1
م.ك

اكرب من
م.ك1

30.15

اقل منالقرب من شبكات إرسال الطاقة الكهربائية-4
م.ك0.5

0.5-1
م.ك

اكرب من
م.ك1

30.15

اقل منالقرب من الطرق الرئيسية-5
م.ك0.5

0.5-1
م.ك

اكرب من
م.ك1

30.15

اقل منالقرب من مصادر املياه-6
م.ك1

3من اكربم.ك1-3
م.ك

30.15

اكرب منالبعد عن املناطق احملمية الطبيعية-7
م.ك3

3-1
م.ك

اقل من
م.ك1

20.1

مناكربالسكنيةاملدنعنالبعد-8
م.ك3

3-1
م.ك

مناقل
م.ك1

20.1

مناقلوالثقافيةالسياحيةاألماكنعنالبعد-9
م.ك1

1-3
م.ك

مناكرب
م.ك3

10.05

20
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سرعة الرياح -1
:بوضح اجلدول التايل تصنيف سرعات الرياح طبقا لسبع مستويات

)2(جدول رقم 
توزيع مستويات سرعة الرياح

ث/م4.5أقل من أقل من املستوى األول
ث/م5.6–4.5املستوى األول
ث/م6.6-5.6املستوى الثاين
ث/م7.6-6.6املستوى الثالث

ث/م8.6-76عاملستوى الراب
ث/م9.7-86املستوى اخلامس
ث/م9.7أكرب من املستوى السادس

:وتوضح اخلريطة التالية توزيع سرعات الرياح يف مصر طبقا ملستويات تصنيف الرياح احملددة يف اجلدول السابق

)7(شكل رقم 
توزيع سرعات الرياح يف مصر

:يتضح من الشكل السابق مايلي
أكثر من (فرانة، جبل الزيت، رأس غارب سنت بول، نويبع، هي املناطق اليت تتميز بسرعات رياح عالية جدا أن مناطق الزع

)ث/م8



2010فبراير-مصر-ر العلمي السابع عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، القاهرة في المؤتمنشر

www.energyandeconomy.com

 يف مناطق حمافظة البحر احلمر واليت تتميز بسرعات رياح عالية يف ) حمطات احملوالت(توافر شبكات اإلرسال الكهربائية
مناطق الزعفرانة، الغردقة،

ال يفضل بناء حمطات
.الضوضاء اليت تسببها حركة تربينات الرياح واحملافظة على أمان املنطقة من اإلخطار الكهربائية

يعية ، وذلك لعدم توافر البيانات املطلوبة عدم إمكانية حتديد أماكن الطرق الرئيسية، املدن السكنية، املناطق احملمية الطب
.للتطبيق

الخالصة والتوصيات-6
طاقة الكتلة احليوية كطاقة والنووية و ريـاحتطوير مصادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الشمسية والإن حتقيق االستدامة يتطلب تنمية و 

الطاقة املتجددة استخدام أدوات وتكنولوجيا املعلومات وخاصة نظم يتطلب تطوير مصادر ،لمصادر التقليديةومساندة لنظيفة وبديلة 
أدوات وبرامج االستشعار عن بعد، وذلك لتحليل ، وأيضانظم دعم القرار املبنية على نظم املعلومات اجلغرافيةو املعلومات اجلغرافية، 

.مشروعات الطاقة املتجددة فيهاإلنشاءاجلغرافية املتوقعة املواقع

منوذج معلومات جغرايف لتحليل البيانات املكانية لتحديد املواقع األنسب لتطوير حمطات إنتاج الكهرباء بحث استخدام تضمن ال
سرعة الرياح، القرب من شبكات اإلرسال الكهربائية، القرب "تضمنت باستخدام طاقة الرياح، استخدام عدة عوامل لطبقات البيانات

.، وذلك لتحديد املوقع الذي يتوافر فيه أعلى نسبة من هذه العواملالسكنيةدناملمنالقربمن الطرق الرئيسية، 

النتــــائج
وهى سرعة الرياح، ارتفاع من العوامل) 4(وهي نتائج بنيت علي أساس عدد –تشري النتائج اليت توصل إليها البحث 

:أن-رب من الطرق الرئيسيةتربينة الرياح عن سطح األرض، القرب من شبكات اإلرسال الكهربائية، الق
هي مواقع مناسبة وتتفق من حيث أولوية التنفيذ مع نتائج –الزعفرانة والغردقة –-1

.البحث
مثل منطقة جبل الزيت وشرق وغرب النيل األخرىإمكانية تطبيق النموذج الذي مت يف هذا البحث علي املواقع -2
اجة إيل إضافة طبقات بيانات جديدة لزيادة دقة النموذج املستخدم وتقدمي نتائج إحصائية عن العوامل املؤثرة يف إقامة احل-3

.مشروعات الرياح
مثل مناطق (النموذج املقرتح على حتليل اجلدوى االقتصادية واالجتماعية إلنشاء مشروعات الرياح يف املناطق النائية ساعد ي-4

الل حتليل البيانات اجلغرافية، والسكانية والدميوجرافية هلذه املناطق، وذلك لتحقيق التنمية املستدامة ،  من خ)الواحات
.هلذه املناطق

استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، من نظم املعلومات اجلغرافية، نظم قواعد البيانات، نظم حمدودية -5
.الطاقة الكهربائية من املصادر التقليدية واملتجددةدعم القرار يف حتليل وتقييم مشروعات
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:التاليةالتوصياتستخالصمت اوقد 
يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة ، مبا يف ذلك تشجيع أنشطة البحث والتطوير-1

لعمل على إنتاج طاقة نظيفة وبتكلفة اقتصادية من أجل التكنولوجيات الالزمة لتطوير واكتشاف مصادر الطاقة املتجددة وا
.حتقيق التنمية املستدامة للطاقة الكهربائية

2-
، حيث تتضمن هذه النظم إمكانيات وأدوات للتحليل )اقة املتجددةخاصة الط(التنمية املستدامة يف قطاع الكهرباء والطاقة 

:واملعاجلة للبيانات املكانية واجلغرافية يف املواقع املختلفة، مثل أدوات
لتحليل البيانات املكانية املتعددة األبعاد Object Oriented Modelingمناذج النمذجة الشيئية .1

األبعاد، وختزينها يف نظم قواعد البيانات متعددة
،Spatial Multimediaأدوات الوسائط املتعددة املكانية .2
لتصوير املناطق اجلغرافية البعيدة Remote Sensingإمكانية التعامل مع أدوات االستشعار عن بعد .3

وختزينها يف قواعد البيانات املرتبطة بالنظام،
لتطوير منطقة معينة،تسيناريوهالعمل الSimulationدعم والتكامل مع أدوات وبرامج احملاكاة .4
.تتضمن أدوات حتليلية متقدمة تساعد على حساب البعد الزمين للبيانات املكانية.5

Global Positionالتوسع يف استخدام التطبيقات املعلومات اجلغرافية املعتمدة علي النظام العاملي لتحديد املواقع -3
System (GPS) يف املناطق البعيدة، واستخدام أجهزة االستشعار عن بعد يف مراقبة جلمع وحتليل البيانات اجلغرافية

.وتسجيل البيانات املناخية يف املناطق املتوقعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية
استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف تصميم خمططات حمطات الرياح، خطوط وشبكات اإلرسال الكهربائية، ، خرائط -4

املسح اجليولوجي مل
إمكانية إعداد مناذج التنبؤ حبدوث الرياح يف فرتات زمنية حمددة، بالتايل حتديد حجم إنتاج الطاقة الكهربائية املتوقعة من 

.حمطات الرياح
ضرورة وضع اخلطط والربامج-5

الطاقة الكهربائية، وذلك للوصول إيل االستدامة يف الطاقة واحلد من انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء 
املصادر املتجددة واليت ميكن أن تليب االحتياجات املتزايدة والطاقة، وذلك بالتوسع يف بناء حمطات توليد الكهرباء باستخدام

.من الكهرباء يف الداخل وتصدير الفائض إيل اخلارج
ضرورة االستفادة من التجارب الناجحة يف الدول األجنبية واألسيوية يف جمال استخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف -6

.املختلفة، حتديد اجلدوى االقتصادية من هذه املشروعاتتطوير وحتديد مشروعات الطاقة املتجددة
تشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف الدولة يف مشروعات الطاقة املتجددة، وذلك لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة يف قطاع -7

.الكهرباء
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كة االنرتنت، وصور األقمار بناء شبكات املعلومات اجلغرافية، واليت تساعد على الوصول إيل اخلرائط اجلغرافية عرب شب-8

.واملعلومات املكانية الفورية ملتخذي القرار وحتقيق أغراض التخطيط املستدام للقطاع
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