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The reality of investment in wind energy in Algeria to achieve sustainable development 
- Field study of the project of Kberten Adrar  
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 ممـا یئـةللب صـدیقةو  نظیفـة طاقـة باعتبارهـا المتجـددة للطاقة الرئیسة المصادر أهم أحد من الریاح طاقة تعتبر :ملخص
 بدراسـة وذلـك العلمیـة الورقـة هـذه خـالل مـن إبـرازه سـنحاول مـا وهـو المسـتدامة التنمیـة تحقیـق فـي بالغـة أهمیـة یكسـبها
 والتعـرف الجزائـر فـي الریـاح طاقـة واقـع تحلیـل إلـى ،إضـافة المستدامة التنمیة تحقیق في الریاح طاقة تلعبه الذي الدور
 العلمــي البحـث وحـدات أهـم مـن تعتبـر التـي و بـأدرار الصـحراوي الوسـط فـي ةالمتجـدد الطاقـات فـي البحـث وحـدة علـى

  الریـاح طاقـة فـي الجزائـر بهـا التـي قامـت  اسـتثمار الهـم میدانیـة دراسـة لنـا كانت األخیر وفي المجال هذا في الناشطة
وكــف عــادت هــذه  لنتعــرف علــى حجــم الطاقــة المنتجــه مــن الریــاح وفــي أي مجــال یــتم إســتخدامه بــأدرار كبــرتن بحقــل

  .األخیرة بالفائدة على القطاع الفالحي والقطاع السكني 
 .الریاح حقل المستدامة، التنمیة الریاح، طاقة المتجددة، الطاقة : المفتاحیة الكلمات

  .jel:O32, Q32 رموز
Abstract: Wind energy is one of the most important sources of renewable energy as a clean and 
environmentally friendly energy, which makes it very important to achieve sustainable 
development, which we will try to highlight through this paper by studying the role of wind 
energy in achieving sustainable development, Wind in Algeria and to identify the unit of research 
in renewable energies in the desert center Adrar, which is one of the most important units of 
scientific research active in this area and in the latter was a field study of the most important 
investment by Algeria in the wind energy field Kbertan Adrar to recognize On the volume of 
energy produced by the wind and in any area is used and the latter returned to benefit the 
agricultural sector and the residential sector. 
Keywords: Renewable Energy, Wind Energy, Sustainable Development, Wind Field 
(JEL) Classification : O32, Q32. 
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  : مقدمة .1
إن استخدام الطاقة التقلیدیة والتي تعتمد على الوقود األحفوري كالبترول والفحم والغاز تتسبب في التلوث البیئي، 
وللحد من هذا التلوث اتجه العالم بما فیه الجزائر إلى البحث عن مصادر جدیدة لطاقة تكون نظیفة ومتجددة 

، وتعتبر طاقة قة الریاح من أجل تحقیق التنمیة المستدامةغیر ناضبة وصدیقة للبیئة كالطاقة الشمسیة وطا
الریاح من الطاقات األكثر استخداما في العالم منذ القدم، فلقد استخدمت طاقة الریاح في القدیم لضخ المیاه وكذا 

یة لطحن الحبوب، غیر أنها حالیا تستخدم بتكنولوجیا جد حدیثة وجد متطورة وذلك عن طریق التوربینات الهوائ
ثا، وتقدر االستطاعة /م 20- 6ریاح العالیة تتراوح بین التي تولد الطاقة الكهربائیة معتمدة في ذلك على سرعة ال

ولذلك أجرت الجزائر عدت بحوث على طاقة الریاح خاصة في میغاواط،  5كیلوواط إلى  1الكهربائیة لها من 
ن الجزائر بإمكانها أر وأظهرت هذه األبحاث وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بأدرا

ز لنا ومن هنا تبر  درارأاالستثمار في مجال طاقة الریاح مما أدي بها إلى إنشاء حقل الریاح بمنطقة كبرتن في 
  :معالم اإلشكالیة التالیة 

كبــرتن روع  واقــع االســتثمار فــي طاقــة الریــاح فــي الجزائــر، ومــا مــدى مســاهمة مشــمــا هــو  :البحثیــة إشــكالیة. 1.1
               تحقیق التنمیة المستدامة ؟في  لطاقة الریاحبأدرار 

  :أهمیة البحث. 2.1
  .التعرف على طاقات المتجددة المتوفرة في الجزائر بشكل عام وطاقة الریاح بشكل خاص  -1

  .الریاح طاقة على المؤثرة األساسیة العواملالتعرف على  -2
  .لطاقات المتجددة في الوسط الصحراويحدة البحث في االتعریف بو  -3
  ):إطار نظري( مدخل لطاقة الریاح. 2

م عن شبكة  2011طبقا لتقریر الوضع العالمي للطاقة المتجددة الصادر في یولیو  :أهمیة طاقة الریاح  .1.2
طاقة الریاح م، فإن أنجح الطاقات المتجددة عقب طاقة المساقط المائیة هي  21سیاسات الطاقة المتجددة للقرن 

ویعزى ذلك إلى كونها حالیا األكثر نضجا من الناحیتین الفنیة واالقتصادیة،  أما من الناحیة البیئیة، فإن أحد 
م یقدر مقارنة بتأثیرات 2010، الصادر في "رؤى تكنولوجیات الطاقة"تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة تحت عنوان 
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اج  الكهرباء بالطرق المختلفة ، بین أن محطات طاقة الریاح هي األقل البیئیة المرتبطة بتكنولوجیات محطات إنت
المسبب الرئیسي لظاهرة االحتباس الحراري، بعد المحطات " ثاني أكسید الكربون " في مستوى انبعاثات غاز 

  .1النوویة ، ثم المحطات الشمسیة ثم محطات الدورة المركبة العاملة بالغاز الطبیعي
  :ل طاقة الریاح مزایا استغال  .2.2

استخدمت طاقة الریاح منذ زمن بعید في دفع السفن الشراعیة و إدارة الطواحین، وال تزال تستخدم إلى یومنا هذا 
لكن بتقنیة جدیدة مولدة للطاقة الكهربائیة ذات االستعماالت المتعددة ،ومن بین المزایا التي تحظى بها هذه 

  :الطاقة نذكر 
  ر منتجة لغازات االحتباس الحراري ؛طاقة محلیة متجددة غی-
  من األراضي المستخدمة كحقول الریاح یمكن استغاللها كمزارع أو مباني ؛%  95-
  . 2سهولة تركیب التوربینات الهوائیة-

  العوامل األساسیة المؤثرة على طاقة الریاح  .3.2
كثافة الهواء،  المساحة الدائریة  لریاح،سرعة ا: تتناسب الطاقة الكامنة في الریاح مع ثالثة عوامل أساسیة وهي 

  . 3التي سیمر خاللها الهواء عبر التربون
   :يلمن بین عیوب طاقة الریاح ما ی: عیوب طاقة الریاح  . 5.2
) عواصف وریاح عادیة (مصدر غیر ثابت فالطاقة الناتجة عن الریاح متغیرة حسب الزمن في الیوم الواحد  -

  ، كما أنها متغیرة حسب المكان أیضا ؛ وخالل فصول السنة الواحدة
الحاجة إلى مساحات كبیرة قد ال تكون متوفرة دائما، كما أنها تشوه المناظر بعض المناطق باإلضافة إلى -

الضجیج الذي یرافق عملها، إال أن التطور التقني الیم قد أزال الكثیر من الضجیج إلى حد أنه ال یمكن سماع 
  القتراب منها ؛أزیز المراوح إال عند ا

االفتقار إلى الخطط والمعلومات واإلحصائیات والهیاكل التنظیمیة والخدماتیة للتصنیع والتوزیع والصیانة،  -
  والتردد في دمج كهرباء الطاقة الریحیة بالشبكات العامة ؛
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ر المهاجرة بسبب اإلضرار بالتنوع البیولوجي حیث تؤدي التوربینات  العمالقة إلى قتل أعداد هائلة من الطیو -
  سرعة دوران شفرتها ؛

  .بعد مناطق إنتاج طاقة الریاح عن مناطق االستهالك مما یتطلب إنشاء شبكات ربط ضخمة -
ومن أجل تغلب على هذه المصاعب وعیوب طاقة الریاح یحاول العلماء  تطویر نوع جدید من المزارع تعرف 

  . 4البحریة هباسم المزارع الریحی
  :لریاح في الجزائر واقع طاقة ا. 3

  :اإلمكانیات الطبیعة للجزائر في طاقة الریاح  . 1.3
بمتوسط سرعة تفوق  تهب على الجزائر ریاح تحمل معها الكثیر من الهواء البحري الرطب والقاري الصحراوي،

اط ملیون و  673خصوصا في المناطق الساحلیة وهو ما یوفر إمكانیة تولید طاقة سنویة تقدر ب  ثانیة،/م7
وهي طاقة  ثانیة،/ م 5,1متر في حالة ریاح ذات سرعة  30ساعي في حالة تركیب تربون هوائي على علو 

   .5 مسكن من الطاقة 1008تسمح بتزوید 
حیث تنقسم الجزائر إلى  یتغیر المورد األریحي في الجزائر من مكان ألخر نتیجة الطبوغرافیة وتنوع المناخ،

   :منطقتین جغرافیتین
كلم وبتضاریس جبلیة تمثلها سلسلتي 1200الذي یحده البحر المتوسط و یتمیز بساحل یمتد على  :الشمال

األطلس التلى والصحراوي وبین هاتي السلسلتین توجد الهضاب العلیا والسهول ذات المناخ القاري والمعتدل 
  السرعة في الشمال غیر مرتفع جدا ؛

ثا /م 4منها في الشمال خاصة في الجنوب الغربي بسرعة  التي تتمیز بسرعة ریاح اكبر :ومنطقة الجنوب
ثا /إلى م 2وعلیه یمكن القول أن سرعة الریاح في الجزائر تتراوح ما بین " ادرار "ثا في منطقة /م 6وتتجاوز 

  .وهي طاقة مالئمة لضخ المیاه خصوصا في السهول المرتفعة 
ن طاقة الریاح في كامل إفریقیا و أول تجربة لها كانت وهذا ما جعل الجزائر تكون أول الدول السباقة في میدا

مترا  25م في أدرار بقصر سیدي عیسى من أجل عملیة الري حیث یبلغ طول الوتد أو الصاري 1953في سنة 
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سنوات غیر أن هذا المكسب تعرض  10متر وتم تشغیلها تقریبا لمدة  15ولها ثالث شفرات أو ریش قطرها 
  .ن طرف المستعمر م 1962للتخریب في عام 

  أول تربون لطاقة الریاح  في الجزائر) 1( الشكل رقم 

 
Source : Ouahiba GUERRI, L’Energie éolienne en Algérie : Un bref aperçu, Bulletin des Energies 
Renouvelables ,Publication du centre de Développement des Energies Renouvelables , N 37-2015, p6 

وفي أواخر الثمانیات أصبحت توربینات الریاح أكثر موثوقیة وكفاءة من ذي قبل فأول محاولة لربط توربینات 
كیلواط في  100م وذلك بتركیب توربینات ریاح ذات قوة 1975الریاح بشبكة توزیع الطاقة الكهربائیة كانت سنة 

" العاصمة ، مصمم من قبل المهندس الفرنسي  بالجزائر)   Le site De grand Vent (موقع ذو ریاح قویة 
ANDREAU  " أي طول الصاري أو (متر، كما تم تغییر أبعاد اكبر توربین للریاح  25متر وقطرها  30علوها

 2014كیلوواط تطورت سنة  50متر وبقوة  15م  1989فبعدما بلغ بعدها سنة ) الوتد وكذا طول الریش أو القطر 
كما ان طول الصاري أو االرتفاع "  VESTAS OFFSHORE"متر  164ط وبعدها قدره میغاوا 8م لتبلغ قوتها 

متر وأصبح تركیب توربینات الریاح حتي في األماكن األقل ریحیه لیتم فیها بعد تركیب العدید من محطات  150
  6الریاح ذات قدرات صغیر في المناطق البعیدة أو النائیة أو صعبة التزود بالكهرباء  

م و ) 2014-2010(رت الجزائر برنامجا طموحا لتطویر الطاقات المتجددة برسم المخطط الخماسي كما سط
الذي یقوم في أساسیا ته على دعم أنشطة الوحدات المحلیة لتولید طاقة الریاح حیث أن استثمار الجزائر لطاقتها 
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ثالث ملیار یورو سنویا، فضال عن أن یدر على الجزائر أرباحا تزید عن  من الریاح من المتوقع حسب الخبراء،
  .7قدرة هذا القطاع الواعد على استحداث أالف مناصب الشغل وتوفیر طاقة نظیفة

  2030- 2011البرنامج المخطط لتطویر الطاقة الشمسیة و طاقة الریاح في الجزائر ): 1(الجدول رقم
  

  نوع الطاقة 
  

  م2011/2022السنوات 
  

  م 2021/2030السنوات 

 M W  200 M W 800  مسیة الضوئیة الطاقة الش

  2011/2012  الطاقة الشمسیة الحراریة 
  إنجاز مشروعین 

  بقدرة
MW 150   

2016/2020  
مراكز  4انجاز 

بقدرة إنتاج تبلغ 
1200MW    

2021/2030  
500 MW  
  سنویا 

2024/2030  
600 MW  
  سنویا 

  2011/2013  طاقة الریاح 
  10أول مزرعة ریاح بقدرة 

 MW  
   بأدرار 

2014/2015  
إنجاز مزرعتین 

   MW  20بقدرة 

2016/2030  
إجراء دراسات إلیجاد مواقع مناسبة من أجل 

 1700تركیب تركیبتوربینات هوائیة بقدرى 
MW  

  .لشركة سونلغاز 89رقم   APCMتقریر :  المصدر
في الجزائر تحدید ثماني لقد أتاح وضع خارطة لسرعة الریاح و القدرات من الطاقة المولدة من الریاح المتوفرة 

منطقتان على الشریط الساحلي، : مناطق شدیدة الریاح ،قابلة الحتضان تجهیزات تولد الطاقة الریاح، وهي 
وقد قدرت القدرة التقنیة للطاقة المولدة من  .ثالث مناطق في الهضاب العلیا وثالث مواقع أخرى في الصحراء

ساعة سنویا قابلة لالستغالل من / تیراواط  37ساعة سنویا، منها / تیراواط 172الریاح لهذه المناطق بحوالي 
  .8من االحتیاجات الوطنیة % 75الزاویة االقتصادیة وهو ما یعادل 
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  سنةال مدار على الریاح سرعة توضح  التي الجزائر خریطة) : 2( رقم الشكل

  
Source :  S.M. Boudia, Optimisation de l’Évaluation Temporelle du  Gisement Énergétique Éolien par 
Simulation Numérique et Contribution à la Réactualisation de l’Atlas des Vents en Algérie Thèse de 
Doctorat. Univ. de Tlemcen, 2013  

ون بها من مساحة الجزائر تك %78أن نسبة ) 2(یتضح من خالل هذه الخریطة الموجودة في الشكل رقم      
السنة الموضح  أشهرفي الجنوب الغربي للجزائر والوالیات التي األكثر شدة خالل  ةخاص هشدة الریاح بها قوی

  :من خالل الجدول التالي 
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  یاشدة الریاح في كل والیات الوطن شهر یوضح )  2(الجدول رقم 

  
  Source :  Farouk chellail ,Adballah khellaf , Adel belouchrani , Abdelmadjid recioui  , A contribution in 
the actualization of wind map of Algeria , Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 993–
1002 ,p 997  

مقارنتا بالجنوب الجزائري الذي یتضح لنا من خالل الجدول أن منطقة شمال الجزائر سرعة الریاح بها جد قلیلة 
 بشار وتندوففي كل من  m/s 5من هذه السرعات تفوق  % 40 ي، وحوالm/s 3 سرعة الریاح به تصل إلى

فریل وماي وأكثر العواصف واقوها تكون أخاصتا في فصل الربیع في شهر مارس و   m/s  6فتفوق  درارأما ا
  . m/s 6.9في شهر ماي حیث تصل إلى  

  :راجع إلى وهذا     
الذي یجعلها بالقرب من خط   26،418131وعرض  – 0،6014717موقعها ألن ادرار تقع بین خطي طول -

  ؛ N◦ 30عرض 
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  منطقة ادرار منطقة صحراویة في فصل الربیع تكثر فیها الریاح بسب عملیة تلقیح النخیل ؛-
  . 9عة الریاحبحیث ال توجد جبال تقلیل من سر  الطاسیليابتعادها على سلسلة جبال -

أعاله الذي یتمثل خریطة الجزائر التي  توضح سرعة الریاح على مدار سنة یتضح لنا ) 1(من خالل الشكل رقم 
 10 ـدار ولذلك تم تشیید أول مزرعة ریاح بطاقة تقدر بأكثر  الوالیات التي بها سرعة ریاح جد قویة  هي أن أ

المشترك بین فرنسا والجزائر، إذ اقترح أفضل عرض  CEGELLECمیغاواط بأدرار ؛ ولقد وكلت مؤقتا للمجمع 
  .10في المناقصة المفتوحة بخصوص المشروع 

   :وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي  2.3 
  :التعریف بوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي  1.2.3

راوي هي عبارة عن منظمة بحث تابعة لمركز تنمیة وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصح
على مستوى مركز تنمیة  2004ماي سنة  22المؤرخ في 76بقرار وزاري رقم إنشاؤهاالطاقات المتجددة، تم 

  .الطاقات المتجددة
تدخل أنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي التي أجریت بالوحدة في إطار البرنامج الوطني للبحث في 

  .الطاقات المتجددة، والتي تعتبر من قبل الحكومة كأولویة
إن الغرض األساسي لوحدة البحث التطبیقي والتطویر التكنولوجي هي مكلفة بالقیام بأنشطة البحث والتجریب من 

  :زیز وتطویر الطاقات المتجددة في المناطق الصحراویة وهيأجل تع
جمع واستخدام ومعالجة وتحلیل جمیع البیانات الالزمة إلجراء تقییم دقیق للحقول الشمسیة، طاقة الریاح، والكتل 

  الحیویة في المناطق الصحراویة
  طاقة الشمسیة والكتل الحیویة ؛جراء األنشطة العلمیة والتكنولوجیة في تصمیم و تطویر المعدات تكییف الإ-
  جراء دراسات مطابقة لتصنیف نواقع تركیب أجهزة الطاقة الشمسیة والریاح ؛إ-
القیام بأعمال اختبار، المالحظة، التجریب، واالكتشاف والقیاس والموثوقیة لمعدات الطاقة الشمسیة وطاقة -

  الریاح ؛
  . 11لحصول على الطاقة البیئیة والزراعیةالقیام بأنشطة وانتاج واستخدام الكتلة الحیویة ل-
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  : قسم طاقة الریاح   2.2.3
قسم طاقة الریاح هو المسؤول عن تنفیذ بحوث التنمیة في سیاق العدید من المجاالت ذات الصلة بهذا النوع 

لهجینة، تقسیم موارد الریاح، تورتینات الریاح الدینامیكیة الهوائیة، النظم ا: الطاقة، نذكر من بینها ما یلي
تورتینات ریاح االتصال الشبكیة أو لضح المیاه، ویتم تنظیم هذا التقسیم إلى فرق بحث بمساعدة فریق الدعم 

  .12الفني
  تمتلك وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي قسم طاقة الریاح أقدم تربون هوائي 

  أول توربین لضخ المیاه في أدرار) 3( لشكل رقم ا

  INRAمن تصویر الباحثة في المعهد الوطني لألبحاث الزراعیة : مصدر الا

  :  المهام الرئیسة لقسم طاقة الریاح  3.2.3
المهام الرئیسیة لقسم طاقة الریاح هي كل أنشطة البحث العلمي والتنمیة التكنولوجیة المتعلقة بشأن القضایا التي 

  :مواضیع الرئیسة للبحوث المسجلة نحوتؤثر مباشرة على تشغیل واستخدام طاقة الریاح ال
توصیف وتحدید مزارع الریاح مع إمكانات طاقة الریاح المقدرة في الجزائر، االستفادة م تركیب تورتینات الریاح -

  في المزارع، تطویر حدائق الریاح مع دراسة تأثیر تورتینات الریاح على البیئة ؛
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شغیل تورتینات الریاح مع دراسة سلوك شفرات تورتینات الریاح في الجوانب الدینامیكیة الهوائیة المرتبطة بت -
  دراسة تورتینات الریاح الجویة الصوتیة ؛/ توصیف تدفق تورتینات الریاح/ تفاعل سائل الهیكل

مع نمذجة، تصمیم وتعظیم االستفادة من هذه ) أو شبكة محلیة(دمج مصادر مستقلة متعددة في شبكات دقیقة  -
  ا والسیطرة علیها، شبكة حقن األنظمة الصغیرة كمنتج خاص ؛النظم، قیادته

  دمج تورتینات الریاح المترابطة وكذلك أجهزة القیاس والتحكم الكهربائي في نظام تورتینات الریاح ؛ -
  طاحونات ضغط الهواء ؛ -

  .هندسة نظم الریاح
  :ات المتجددةلتحقیق هذه الجهود البحثیة تم وضع لوحتي اختبار في مركز تنمیة الطاق

  الضوئیة مع بطاریة تخزین الریاح؛/ نظام طاقة الریاح الهجینة
  .اختبار ضخ المیاه عن طریق التوربینات

أحدث التوربینات الموجودة على مستوي  وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط ) 5( لشكل رقم ا
 الصحراوي 

  لطاقات المتجددة في الوسط الصحراويمن تصویر الباحثین من وحدة البحث في ا :المصدر 
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من أحدث التوربینات الموجودة في الجزائر وتم تصمیمه من قبل الباحث فاتح    URER-MS CDERیعتبر تربون
كیلو واط وشفرات هذا التربون  2.5فروج بوحدة الطاقات المتجددة في أدرار قوة هذا التربون خالل الدورة الواحدة 

كیلو  4.3و وزن الشفرة الواحدة  mm200 عرض الشفرات  mm 2000 وم قطره الدوارمصنوعة من مادة األلمنی
متر في ثانیة   13.6عندما تكون سرعة الریاح   tr /min 170كیلو غرام وسرعة دوران  62غرام و دوار وزنه 

  .13كیلو واط 21-  2.5وأثناء ذروة عمله  2.5وتكون سرعته أثناء بدایة دورانه 
  : قنیة الخاصة بالمولد الكهربائي ملخصة في الجدول التالي أما التفاصیل الت

  خصائص المولد الكهربائي الخاص التربون)  3(الجدول رقم 
  k w    2.5  القوة المقدمة

 tr /min  170  سرعة الدوار المقدم
  N °M 170  عزم الدوران المقدم

   V180  توتر التیار الكهربائي
  A 10  مدة الخدمة

  Kg  165  الوزن
 3N °M  بدء عزم الدوران
  °150  درجة حرارة اللف

°150  درجة حرارة  المغناطیس الدائم  

  .من إعداد الباحثین باالعتماد على المعلومات المقدمة في وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي أدرار: المصدر 

  دراسة میدانیة لمشروع كابرتن بأدرار  . 4
 وع كبرتن بأدرار التعریف بمشر  1.4

یعد حقل تولید الكهرباء بواسطة طاقة الریاح بوالیة أدرار تجربة ونموذجا ناجحا الستغالل الطاقات المتجددة 
كلم شمال الوالیة  وأسس  80والنظیفة وقد أنشئت هذه المحطة الواقعة بمنطقة كابرتن بإقلیم بلدیة تسابیت الواقعة 

فرنسیة لتكون بذلك محطة تجریبیة نموذجیة على  -شراكة جزائریة هكتار ب 30هذا المشروع على مساحة 
عمود هوائي تم  12المستوى الوطني في استغالل الریاح لتولید الطاقة الكهربائیة، وتتوفر هذه المزرعة على 
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لمنطقة وضعها وفق دراسات تقنیة ومیدانیة في واجهة التیارات الهوائیة الناجمة عن سرعة الریاح التي تتمیز بها ا
  .التي وقع علیها االختیار لتجسید هذا المشروع النموذجي في الطاقات البدیلة

میغــاواط یــتم دمجهــا مباشــرة فــي  10ومتجــددة بقــوة  ضــوئیةوقــد مكــن هــذا المشــروع الرائــد وطنیــا مــن إنتــاج طاقــة  
حطـة نقطـة اسـتقطاب للبـاحثین الشبكة الكهربائیة بالمنطقة لتعزیز قدرات التمـوین بالطاقـة بالوالیـة، وشـكلت هـذه الم

والمهتمین بالشأن الطاقوي مـن أسـاتذة و طلبـة جـامعیین مـن داخـل وخـارج الوالیـة مـن خـالل تنظـیم عدیـد اللقـاءات 
العلمیــة واالطــالع المیــداني علــى تجربــة والیــة أدرار فــي اســتغالل الطاقــات المتجــددة وآفاقهــا الواعــدة علــى التنمیــة 

أة الطاقویـة إلـى ثمـاني محطـات أخـرى للطاقـة الشمسـیة منتشـرة عبـر مختلـف أقـالیم المستدامة، وتضاف هـذه المنشـ
  .14میغاواط حسب مسؤولي قطاع الطاقة 50من تحقیق إنتاج طاقوي بدیل یتجاوز مجموعه  ذات الوالیة لتمكنها

  حقل الریاح الموجودة في منطقة كابرتن بأدرار )5( الشكل رقم 

  /html1150603http://www.alwasatnews.com/news.م   25/1/2017تم االطالع بتاریخ :المصدر 
  خصائص التوربینات الموجودة في حقل كابرتن  2.4

  Machin(ذات تغذیة مزدوجة غیر متزامنة مضاعفة التغذیة   MADAتربون من نوع  12حقل  الریاح كابرتن 
asynchrone a double alimentatio ( دورة في الدقیقة الواحدة  ینتج  30.8و 14.6سرعة دوران كل تربون بین

كن لظروف تقنیة ال یعمل مع الشبكة العمومیة للكهرباء، لن حقل الریاح مرتبط أمع العلم  k v  30كل تربون

http://www.alwasatnews.com/news/
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یوضح لنا ترتیب توربینات الریاح ) 6(لي رقم شكل المواالال یعمالن و  12ورقم 11توربینات فقط فتربون رقم10إلى 
  .التي تعمل في موقع كبرتن

  ترتیب توربینات الریاح في موقع كابرتن) 6( الشكل رقم 

Source : Mustapha Merdaoui1, Ali Houha et Arezki Smaïli , Etude et dimensionnement du futur parc éolien de 
Kaberten situé dans la région d’Adrar , Revue des Energies Renouvelables SMEE’10 Bou Ismail Tipaza  , p272. 

)2010(  

یتضح من الشكل أعاله الذي یبن لنا وضعیة التوربینات في موقع كبرتن، أن توربینات الریاح موضوعة في     
اقات المتجددة في الوسط صف واحد في االتجاه الذي تكون فیه الریاح جد قویة، وتحدد وحدة البحث في الط

  .15الصحراوي بأدرار قسم طاقة الریاح االتجاه الذي یمكن استغالل اكبر طاقة لریاح
   :خاتمة. 5

وفي األخیر یمكننا القول أن الجزائر تمتلك إمكانیات كبیرة تسمح لها بتوفیر الطاقة عن طریق الطاقات 
ل جمیع الطاقات وعلى رأسها طاقة الریاح، لكن لألسف المتجددة،  فمساحة الجزائر ومناخها یسمحا لها باستغال

ال یتم استغالل هذه الطاقة بشكل جید فمشروع كبرتن بأدرار وحده ال یكفي فلو تم استغالل المساحات الشاسعة 
في إدرار لتشیید حقول كبیرة لطاقة الریاح الستطاعت الجزائر أن تغطي احتیاجات المواطنین من الطاقة من 

على البیئة من جهة أخرى لضمان حق األجیال األخرى للعیش في مجتمع نظیف وتوفیر مصادر  جهة وتحافظ
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متجددة إلنتاج الطاقة بدال من  تلك الناضبة  والملوثة للبیئة ومن خالل هذه الورقة العلمیة توصلنا لالستنتاجات 
  : التالیة 

   النتائج .1.5
  یة التي تمكنها من توفیر الطاقة عن طریق طاقة الریاح ؛تمتلك الجزائر اإلمكانیات الطبیعیة والجغراف -
ورة تطویر األبحاث في هذا استغالل طاقة الریاح في الجزائر لم یتطور بشكل سریع مما یستوجب ضر  -

  ؛المجال
  وحدات البحث في طاقة الریاح جد قلیلة وجب توفیر ودعم هذه الوحدات ؛-
  وسیؤدي ذلك إلى تحقیق التنمیة المستدامة؛مة طاقة لألجیال القاداالستغالل األمثل لطاقة الریاح سیوفر ال-
  طاقة الریاح غیر مكلفة كباقي أنواع الطاقة المتجددة  ؛-
  سا بدون توقف وصیانة هذه توربینات لیس مكلف ؛24/سا 24یمكن لتربونات ان تعمل على مدار -
  .صینتها بشكل دوري یتجاوز العمر اإلنتاجي لهذه توربینات العشر سنوات إذا تمت -

  :من خالل الدراسة الحالیة یمكن صیاغة التوصیات التالیة: التوصیات . 2.5
االهتمام أكثر باالستثمار في مجال طاقة الریاح  كمصدر مهم للطاقة النظیفة و المحافظة على البیئة  -

  والتخلص من الطاقة األحفوریة ؛
  في هذا المجال وسن قوانین تشجع على ذلك ؛ تشجیع المستثمرین األجانب والخواص لالستثمار-
  االستفادة من تجارب الدول األخرى الرائدة في هذا المجال وتكثیف التعاون معها ؛-
  .تقدیم  امتیازات للباحثین في مجال الطاقات المتجددة ودعمهم وتشجیعهم  -
 :والهوامش المراجع .6

                                                             
،الكهرباء من الریاح المركز اإلقلیمي  ریاح التغییر في أنظمة الطاقة العالمیة و العربیة ماجد كرم الدین محمود، 1

 .10للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة ص 
مجلة االقتصاد الجدید  ،مستقبل الطاقة الخضراء كبدیل للطاقة األحفوریة في الجزائرشماني وفاء ، السریر منور،  2

 .40م ص 2016- 1المجلد  14 العدد
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