الوكـــــــالــــــــة المــغــربيـــــــــــة للنــجــــاعـــــــــة الطــاقيـــــــــــة

دليــل الضــــخ الشمســـي للميـــاه
بـالـقـــطــــــــــاع الفـــالحــــــــــــي

الضـخ الشمسي في المغــرب :
وضـع طاقــي وإقتصــادي مالئــم

مقدمة
تــم إعــداد هــذا الدليــل لفائــدة مختلــف المتدخليــن المعنييــن
بالفالحــة والتنميــة القرويــة والطاقــات المتجــددة والنجاعــة
الطاقيــة مــن قطاعــات وزاريــة وإدارات ومكاتــب جهويــة
ومصالــح إقليميــة ووكاالت التنميــة وتعاونيــات وفالحيــن
ومقــاوالت وهيئــات ماليــة.

تعد الزراعة المسقية ،وهي أحد عناصر االقتصاد الوطني واإلقليمي ،رافعة ومحفزا لخلق الثروة
وفرص الشغل .وهي تمثل  17%من المساحة المزروعة ،وتساهم بما قدره  45%من القيمة
المضافة الزراعية و 75%من الصادرات الفالحية.

يهــدف هــذا الدليــل إلــى تقديــم المعلومــات واإلرشــادات
الالزمــة حــول الخصائــص التقنيــة ألنظمــة الضــخ الشمســي
وأنواعهــا وطريقــة تشــغيلها والشــروط الالزمــة إلعــداد
مشــروع الضــخ الشمســي ومعاييــر الجــودة المتعلقــة باختيــار
التجهيــزات والمعــدات ،والتركيــب والصيانــة واإلصــاح.

الزراعة المسقية

الــري بالتنقيــط نظــام ذو تدفــق ضعيــف
جــدا ( 1إلــى  4لتــر فــي الســاعة) ،ممــا
يمكــن مــن التحكــم الدقيــق فــي إمــدادات
الميــاه بفضــل ســقي الجــذور ،وتفــادي
الخســائر التــي تنتــج عــن تالشــي الميــاه
فــي التربــة أو تبخرهــا .ممــا يمكّــن مــن
تحســين نوعيــة ومردوديــة اإلنتــاج الزراعي.

كمــا يحتــوي هــذا الدليــل علــى معلومــات وتوجيهــات حــول
الســقي بالتنقيــط وارتباطــه باالســتعمال العقالنــي للميــاه.
كمــا يقــدم الدليــل ثالثــة أمثلــة عــن وضــع وتشــغيل أنظمــة
الضــخ الشمســي للميــاه بالقطــاع الفالحــي.

الزراعة المسقية
تمثل  17%من المساحة
المزروعة وتساهم بما
قدره  45%من القيمة
المضافة الزراعية
و 75%من الصادرات
الفالحية.

جــرى إعــداد دليــل الضــخ الشمســي للميــاه بالقطــاع
الفالحــي بمســاهمة «برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة»
و«الصنــدوق العالمــي للبيئــة».
يعتبــر برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة واحــدا
مــن برامــج األمــم المتحــدة ،ويتجلــى دوره فــي
مســاعدة الــدول الناميــة عــن طريــق تقديــم
النصائــح ،وأيضــا مــن خــال دعمهــا للحصــول علــى
تبر عــا ت .
الصنــدوق العالمــي للبيئــة منظمــة تديــر نظــام
تمويــل يهــدف إلــى تنفيــذ إجــراءات للحفــاظ علــى
ا لبيئــة .

صورة الغالف
أعلى  - Vaclav Volrab © :أسفل GomezDavid © :

البرنامج الوطني للحفاظ
على مياه الري
لنظــام الســقي بالتنقيــط فوائــد مختلفــة
مــن حيــث اإلســتعمال العقالنــي للميــاه،
والمحافظــة علــى ا لفرشــة المائيــة
وتحســين مــردود اإلنتــاج الفالحــي.
وقــد انخــرط المغــرب منــذ ســنين ،بمــوازاة
مــع مخطــط المغــرب األخضــر ،فــي عمليــة
تعميــم الســقي بالتنقيــط.

ومــن أجــل هــذا الهــدف ،يتــم تنفيــذ برنامــج
وطنــي للحفــاظ علــى ميــاه الــري مــن خــال
ثالثــة محاور:
• تحديث شبكات الري الجماعية ؛
• تحويل نظام الري بالجاذبية إلى الري
المحلي ؛
• مواكبة الفالحين لإلستعمال العقالني
للمياه وتحسين المردودية.
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الفعالية واالستدامة
يســاهم الضــخ الشمســي للميــاه فــي
التخفيــض مــن نفقــات الضــخ المتكــررة
وتحســين قــدرة الوحــدات الفالحيــة علــى
االســتمرار والتنافســية .فرغــم كــون كلفــة
االســتثمار أعلــى ممــا تكلفــه التقنيــات
األخــرى ،إال أن كلفــة التشــغيل والصيانــة
أدنــى بكثيــر.

إشكالية الطاقة
يســتورد المغــرب أزيــد مــن  93%مــن
حاجتــه مــن الطاقــة األحفوريــة 13% ،منهــا
يســتهلكها القطــاع الفالحــي .ويعــرف
اســتهالك هــذه الطاقــة وكلفتهــا ارتفاعــا
متزايــدا (علــى المــدى المتوســط) ممــا
يشــكل عبئــا إيكولوجيــا وماليــا كبيــرا.
لذلــك اعتمــد المغــرب فــي الســنوات
األخيــرة اســتراتيجية طموحــة اإلنتقــال
الطاقــي تهــدف إلــى تحقيــق  42%مــن
حصــة الطاقــات المتجــددة فــي المزيــج
الوطنــي فــي أفــق  ،2020وتجــاوز 52%
فــي أفــق  .2030وكذلــك الوصــول إلــى
هــدف  20%مــن اقتصــاد الطاقــة فــي
أفــق  .2030كمــا أن المملكــة التزمــت
أيضــا بتقليــص انبعاثــات غــازات االحتبــاس
الحــراري بأكثــر مــن  32%فــي أفــق .2030

إشكالية الطاقة في السقي
الفالحي

تعتمــد أنظمــة ضــخ الميــاه فــي القطــاع
الفالحــي باألســاس علــى الكهربــاء
ذات المصــدر الحــراري ووقــود الديــزل
والبوتان.

وهــي مــوارد غيــر متجــددة .إن اســتعمال
غــاز البوتــان فــي مجــال الســقي الزراعــي
يتعــارض مــع الغــرض األصلــي مــن هــذا
المنتــج المخصــص لالحتياجــات المنزليــة
والــذي يســتفيد مــن دعــم صنــدوق
المقاصــة .ممــا يؤثــر علــى اإلســتثمار فــي
مجــال الضــخ الشمســي.
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تتيــح تكنولوجيــا الضــخ الشمســي للميــاه عــدة حلــول واختيــارات مناســبة حســب طبيعــة كل
مشــروع :
• فــي حالــة تركيــب نظــام جديــد متكامــل
للضــخ ا لشمســي يضــم ا لمو لــد
الكهرضوئــي والمضخــة وجهــاز التحويــل
أو معــدل التــردد.

• فــي حالــة اســتبدال جهــاز الضــخ
التقليــدي بجهــاز ضــخ شمســي يضــم
فقــط المولــد الكهروضوئــي والمحــول
أو معــدل التــردد مــع اإلبقــاء علــى
المضخــة الموجــودة.

يوضح الجدول أسفله أن ضخ الطاقة الشمسية هو الحل األكثر اقتصادا لضخ الماء ،وذلك على مدار  10سنوات.

المضخة الشمسية
الكهروضوئية
يتوفــر المغــرب علــى إمكانــات مهمــة مــن
الطاقــة الشمســية تتميــز بتوزيــع جيــد
علــى امتــداد الســنة.
و تشــكل الطاقــة الشمســية المحولــة إلــى
كهربــاء ضوئيــة بديــا جيــدا عــن مصــادر
الطاقــة األخــرى.

مجموع ارتفاع صبيب متر
مانومتري متر مكعب  /يوم

يعتبــر مجــال ضــخ الميــاه بالطاقــة
الشمســية فــي القطــاع الفالحــي
والقــروي ذا إمكانيــات واعــدة علــى
الصعيــد الوطنــي مــن حيــث اســتعمال
الطاقــات النظيفــة وتشــجيع المهــن
الخضــراء وشــركات الخدمــات الطاقيــة
وخلــق فــرص الشــغل.

الراشيدية

باإلضافة إلى كون
ضخ المياه بالطاقة الشمسية
مصدرا لطاقة نظيفة
ومستدامة ،فإنه قد أصبح
تنافسيا مقارنة بأنظمة
الضخ التقليدية
(ارجع إلى الجدول ص)5 .

وأتــاح هــذا االنخفــاض تنافســية ألنظمــة
الضــخ الشمســي مقارنــة مــع أنظمــة
الضــخ التقليديــة المعتمــدة علــى الشــبكة
الكهربائيــة أو محــركات الديــزل.
إضافــة إلــى التكلفــة المنخفضــة لعمليــات
اإلصــاح والصيانــة والتشــغيل.

26 800

2,75

كلفة

الطاقة الشمسية

55 000

-

3 000

0,22

الديزل

35 000

120 000

20 000

0,65

136

20 000

59 400

3 000

0,31

50

الكهرباء
جهة وجدة

55

72

25 300

4,4

الطاقة الشمسية

85 000

-

4 000

0,35

الديزل

55 000

128 000

35 000

0,86

217

الكهرباء

30 000

95 040

4 000

0,51

79

الطاقة الشمسية

105 000

-

7 000

0,42

الديزل

75 000

160 000

35 000

1,00

367

الكهرباء

35 000

100 320

7 000

0,53

134

قلعة السراغنة  /بني مالل

تعــرف الســوق الدوليــة للضــخ الشمســي
انخفاضــا ملموســا فــي التكلفــة .نتيجــة
انخفــاض أســعار األلــواح وتنــوع العــرض
التكنولوجــي وتطــور المردوديــة التقنيــة.

30

72

متر مكعب /
السنة

قوة KWc

االستثمار
درهم

االستغالل

الصيانة
 10سنوات
درهم

ثاني أكسيد
الكربون
 10سنوات

شيشاوة

70

120

72

72

26 900

25 150

7,42

10,45

الطاقة الشمسية

150 000

-

9 000

0,63

الديزل

85 000

200 000

40 000

1,29

516

الكهرباء

45 000

238 260

9 000

1,16

188

170 000

-

9 000

0,75

الديزل

90 000

280 000

40 000

1,72

598

الكهرباء

50 000

275 880

9 000

1,40

218

أكادير
الطاقة الشمسية

145

72

23 850

12,1

متوسط التكلفة درهم/متر مكعب لكل مصدر طاقة نظام كامل :
ألواح فلطائية ضوئية  +وحدة تحكم  +مضخة  +تركيب .مدة العملية  10 :سنوات
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نظام الضخ الشمسي بالطاقة الشمسية
الكهروضوئية ،كيـف يعمــل؟

ا لمو جــو د ة  .هــذ ه ا لمحــر كا ت
هــي هجينــة بشــكل متزايــد ،إذ
أيضــا مــع مولــدات
إنهــا تعمــل ً
الكهربــاء والشــبكات الكهربائيــة.

1

يتكون نظام الضخ
الشمسي من مضخة،
ومولد للطاقة الشمسية،
وصندوق تحكم  /محول
للتردد ،وإكسسوارات،
ومكونات للسالمة.
تضــخ الميــاه فــي العــادة فــي خــزان ،حيــث
يتــم االحتفــاظ بهــا الســتعماالت متعــددة،
مثــل الــري وتوفيــر الميــاه الصالحة للشــرب
للماشــية (الشــكالن أ و ج).
وهنــاك حــاالت أخــرى ممكنــة ،منهــا الضــخ
مباشــرة مــن البئــر إلــى شــبكة التنقيــط
(جــدول ب).

5

2

• حــل بمضخــة موجــودة  :يكتفــي بتثبيــت
مولــد الطاقــة الضوئيــة ومحــول التــردد
الــذي يعمــل علــى تشــغيل المضخــة

6

شكل أ :

3

ألواح ضوئية  +مضخة  +برج الماء  +ري بالجاذبية

مثــال  :تأخيــر تشــغيل المضخــة صباحــا ،وتوقيــف
تشــغيلها فــي وقــت مبكــر مــن المســاء.

1

1

2

2

هيكل أنظمة الضخ الشمسي

شكل ب :

3

توفر السوق المغربية حلوال
متعددة

• حــل كامــل  :وحــدة تحكــم ومضخــة
واكسســوارات التحكــم .يســتفيد الزبــون
مــن ضمــان نتائــج الطاقــة الشمســية
مــن حيــث التدفــق اليومــي الــذي تتيحــه
المضخــة.

ا لمضخــة
قــو ة
و تتمثــل
بالكيلــوواط عمومــا فــي قــوة
محــول التــردد المــراد تركيبــه،
و تختلــف مســا حة ا لحقــل
الشمســي باختــاف الصبيــب
ا لمطلــو ب .

يجب اختيار المولدات
الضوئية ووحدة التحكم
بشكل جيد حسب قوة المضخة.
وقد يؤدي إهمال ذلك
إلى انخفاض األداء
وتقليل الكفاءة الهيدروليكية
بشكل ملحوظ.

ألواح ضوئية  +مضخة  +ري بالتنقيط

1

1

5

2

 1الوحدات الكهروضوئية وهيكل الدعم الصلب
 2جهــاز التحكــم  /المحــول تيــار كهربائــي ثابت-تيــار
كهربائــي ثابــت  DC/DCأو تيــار كهربائــي ثابت-تيــار
كهربائــي متنــاوب  AC DC /وفقــا للتكنولوجيــا ،مــع
الحمايــة الكهربائيــة وأســاك تيــار كهربائــي ثابت-تيــار
كهربائــي متحــول DC/AC

3

4

 3مضخة مغمورة

2

 4مضخة سطحية

3

4

شكل ج :

ألواح ضوئية  +مضخة  +خزان  +ألواح ضوئية
 +مضخة  +ري بالتنقيط

 5خزان أو حوض التخزين
 6أكسسوارات (األسالك ،الحماية الكهربائية)
 7مسالك هيدروليكية
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تصميم و تحجيم

صيغة مبسطة

إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب

يتوفــر المغــرب علــى حقــل شمســي مهــم بمعــدل ســنوي يصــل إلــى  5,5كيلوواط/متــر مربــع فــي اليــوم ،كمــا هــو موضــح فــي الخريطــة فــي
الصفحــة .15

تقدير حجم محطة الضخ

الطاقة الكهربائية للضخ

يجــب أن يكــون حجــم محطــة الضــخ الكهروضوئية كافيــا لتلبية الطلب
مــن المــاء فــي جميــع ظــروف اإلضــاءة الشمســية ،و ينبغــي تحديــد
المعاييــر الثالثــة التالية :

تؤخــذ بعيــن االعتبــار كفــاءة نظــام مضخــة المحــرك ( 0,35إلــى
.)0,55

• الحــد األقصــى لالحتياجــات اليوميــة :يجــب أن تكــون المضخــة
قــادرة علــى توفيــر كميــة الميــاه ( )Qفــي  m3الالزمــة لــري
المحاصيــل خــال فتــرات الــذروة .يجــب أن يأخــذ هــذا التدفــق
اليومــي فــي االعتبــار الطلــب المناخــي ( evapo-transpirationأو
 )ETونــوع الزراعــة .الحــد األقصــى لتدفــق شــروط الحفــر اســتخدام
التخزيــن لضمــان توافــر الميــاه خــال فتــرات الحاجــة الكبيــرة.
• مجمــوع االرتفــاع المانومتــري بالمتــر  :مجمــوع المســتوى الثابــت
مــن الفرشــة المائيــة والحــد األقصــى مــن الســحب وانخفــاض
الضغــط فــي األنابيــب وارتفــاع الخــزان (فــي حــال وجــوده)*.
• متوســط ضــوء الشــمس اليومــي بالكيلــوواط ســاعة للمتــر
مربــع فــي اليــوم ،حســب الموقــع الجغرافــي والشــهر ودرجــة
ميــان األلــواح الكهروضوئيــة.

الطاقة الهيدروليكية
الشــحنة اليوميــة بالــواط فــي الســاعة هــي الطاقــة الكهربائيــة
الالزمــة لتصريــف كميــة مــن الميــاه  Qعلــى ارتفــاع HMT

(بالواط في الساعة) Eh = CH x Q x HMT
= 2,725

=

Eh
(بالواط في الساعة) = Eelec
RMP

تقدير حجم المولدات الضوئية
يجــب أن يكــون حجــم المولــد الضوئــي كافيــا لتلبيــة الطلــب
اليومــي مــن الكهربــاء .وتحــدد قــدرة المولــد بالمعادلــة التاليــة :

Eelec
قوة المولد الشمسي =
EM x K

(بالواط كريت)

 Kهــو أداء نظــام الطاقــة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار األلــواح
الكهروضوئيــة ،ودرجــة الحــرارة ،ووجــود الغبــار علــى األلــواح،
واألضــرار فــي الكابــات .ويتــراوح هــذا األداء مــا بيــن 0,7
و.0,9
 EMمتوســط ضــوء الشــمس بالكيلــوواط ســاعة للمتــر مربــع
فــي اليــوم فــي مــكان التركيــب.

انظر الخريطة و الجدول في الصفحة .9
قــوة المولــد الشمســي هــي القــوة التــي تمكــن مــن تلبيــة
الحاجــة مــن الميــاه علــى مــدى شــهور الســنة

= CH

ك  :كثافــة الســائل (كيلوغرام/متــر مكعــب)  -وهــي 1000
بالنســبة للمــاء
ج  :جاذبية ( 9,81متر في الثانية المربعة)

نظام التخزين
نظــام التخزيــن ضــروري لتلبيــة الطلــب المــوزع علــى طــول اليــوم ،إال
إذا كان نظــام الضــخ يــزود شــبكة التنقيــط بشــكل مباشــر.

* والبيانات الهيدروليكية متوفرة على مستوى المكاتب الجهوية للتنمية الفالحية ومصالح المياه اإلقليمية.
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تحجيــم نظــام ضـخ شمســي

قوة مولد الطاقة الشمسية =

يؤخــذ بعيــن االعتبــار مــردود مــا بيــن
 0,35و  0,55مــن وحــدة المضخــة.
الصيغة المبســطة هــي النهج األول،
ويتعيــن التحقــق مــن صحتهــا مــن
خــال ورقــة حســابية تعــرض خصائص
نظــام الضــخ الشمســي وتدفقــات
وفقــا للفتــرة الســنوية
ً
الميــاه المتاحــة
والموقــع الجغرافــي .ويجــب التوفــر
علــى هــذه الورقــة الحســابية.

تحديد الموقع

تقدير الحاجة
من المياه Q

خصائص الحفر

مع التخزين

تقدير التشميس

حساب مجموع ارتفاع
القياس و الطاقة
الهيدروليكية

خصائص األنابيب
المختلفة

تحجيم الخزان

حساب الطاقة
لكهربائية

تحجيم األلواح
الكهروضوئية

اختيار المضخة
والمحول

تحجيم األسالك

انظر المثال أدناه.

مثال على مالحظة حسابية

حالة الري بالتنقيط

• الحاجــة مــن المــاء بالمتــر مكعــب/
هكتا ر  /ا ليــو م
 زراعة الخضروات شجر الزيتون الحبوب -قصب السكر

60
35
45
65

لإلشــارة ،يناهــز االســتهالك البشــري نحــو
 50لتــر للشــخص فــي اليــوم الواحــد فــي
المجــال القــروي.
• تقدير الحجم
يجــب إضافــة فقــدان الشــحن مــن شــبكة
التنقيــط ( 1,5إلــى  3بــار) إلــى مجمــوع
االرتفــاع المانومتــري.

79

موقع الراشيدية
( °32شمال °4 ،غرب)
 : Qفي شهر متوسط
درجة حرارة الماء

°25

خسارة عبر األوساخ

5,0%

ارتفاع مانومتري

 30متر

سلك المحرك

 40متر

80

74

73

72

Q

79

75

 72متر مربع

القيمة اليومية

79

80

74
69

67

68
64

62
60

62

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻏﺸﺖ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﻱ

ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﺎﺭﺱ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ

56

يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر المعدل

الطاقة كيلو واط ساعة

13

15

16

17

17

16

16

15

14

13

12

11

15

إشعاع

4,9

5,7

6,2

6,9

6,9

6,9

6,8

6,4

6,0

5,3

4,7

4,3

5,9

هطول األمطار [مم]

0,50 0,50 0,50

0,33 0,57 0,73

0,10

0,17

0,40

0,57

0,57

0,47

0,47
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دراسة

حماية تيار كهربائي ثابت

إجراءات ومخططات عمليات تركيب األنظمة في الموقع

ما ينبغي التحقق منه مسبقا
• المســاحة األرضيــة الالزمــة لتركيــب
المولــد الكهروضوئــي ،ألن تلــك
المســاحة قــد تكــون كبيــرة.
• التعــرض للشــمس  :يجــب تركيــب
األلــواح فــي مــكان فســيح بــدون أي ظل
و لــو جزئــي .وينبغــي أن يؤخــذ فــي
االعتبــار نشــوء الظــال بيــن صفــوف
األلــواح ومــن أثــر الحواجــز المختلفــة
واألشــجار واألعمــدة الكهربائيــة وغيرهــا.

تجــدر اإلشــارة إلــى توفــر هيــاكل متنقلــة
تمكــن مــن تغييــر زاويــة األلــواح حســب
الفصــل أو تتبــع الشــمس طيلــة اليــوم،
لكــن هــذه الحلــول مكلفــة وال تتــاءم مــع
األنظمــة الصغيــرة.
• المســافات  :العمــل علــى تقليــص
المســافة بيــن األلــواح الكهروضوئيــة
ووحــدة التحكــم والمضخــة ،لتفــادي
خســارة القــوة فــي األســاك.

زيارة الموقع

زيــارة الموقــع ضروريــة للتأكــد مــن
المعلومــات واالقتــراح • التصميــم
الكهربائــي • موقــع األلــواح الشمســية •
التأكــد مــن صحــة المســافات بيــن اللوحــات
 /وحــدة التحكــم والمضخــات • ومــن أن
أقســام الكابــات كافيــة .أمــا إذا كان هنــاك
اختــاف فــي االرتفــاع فــي الموقــع،
فيجــب تأكيــد االرتفــاع المانومتــري.

المنتجــات المعنيــة بمعاييــر الجــودة هــي األلــواح الشمســية والدعامــات المعدنيــة ووحــدة التحكــم الشمســي والحمايــة الكهربائيــة وأســاك
التيــار المباشــر والمتنــاوب والراتنــج الســاخن والمضخــة الكهربائيــة والقنــاة القائمــة الهيدروليكيــة.

يجــب أن تكــون الخاليــا مــن الفئــة أ ،وتوجــد
أيضــا الفئــات ب و ج • .أي خلــل تــراه
العيــن هــو عالمــة علــى شــيخوخة الخليــة.

يو صــى با ســتخد ا م تقنيــة M P P T
ا أل و تو ما تيكيــة  ،فهــي تحســن مــن
ا ســتخد ا م ا لطا قــة .

ويتــم عــرض قــوة اللوحــة علــى الملصــق

يجــب حمايــة المعــدات عــن طريــق حمايــة
تيــار كهربائــي ثابــت.

• يجــب أن تكــون الخاليــا فــي األلــواح
الشمســية مــن نفــس الحجــم والمظهــر• .
الخلفــي برقمهــا التسلســلي..
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محول التردد أو وحدة التحكم

• وحــدة التحكــم  /محــول
التــردد  2 :إلــى  3ســنوات
• المضخة  :سنتان
• معدات أخرى  :سنة

• وحــدة التحكــم  /محــول التــردد :
مــن  8إلــى  12ســنة
• المضخة  10 :سنوات

األسالك

يجــب أن يكــون الســلك
الــذي يربــط الوحــدات
موصل
mc4
ا لكهر و ضو ئيــة مــع
وحــدة التحكــم  /محــول بالتــردد المســتمر،
مصنوعــا خصيصــا لالســتخدام فــي
األنظمــة الشمســية .ال ينبغــي اســتخدام
أســاك التيار المتردد (الســلك المســتخدم
عــادة فــي شــبكة  230فولــت).

تعتمد جودة وحسن أداء منشآت الضخ الشمسية بشكل أساسي على جودة األسالك  :طبيعة األسالك والوصالت.
األسالك سيئة

لتـجنـب ذلـك

يجب أن يكون التثبيت الجيد مطابقا لمعايير الجودة للمنتجات و قواعد التثبيت.

األلواح الشمسية

• التوصيل األرضي

• األلواح  10 :سنوات

• األلــواح  25 :ســنة ،مــع أداء
وفقــا لمنحنــى كل مصنِّ ــع.
ً
تنازلــي

األسالك

اختيار المعدات

• الحــذر مــن تزويــر الملصقــات ،اطلبــوا
لوحــة اختبــار فــاش.

• مضــاد الصواعــق وقاطــع الدائــرة
والصمامــات الشمســية الخاصــة

نتــائــج

• التوجــه  :يجــب أن تكــون الوحــدات
مائلــة نحــو الشــمس لتحســين التقــاط
الطاقــة .ويتــم تحديــد زاويــة اإلمالــة
المثلــى حســب الموقــع (خــط العــرض).
• اإلمالــة فــي الصيــف  :خــط العــرض

 • °-15اإلمالــة فــي الشــتاء  :خــط
العــرض  : °+20تســتعمل هــذه القيمــة
الوســط طيلــة الســنة فــي تطبيقــات
الضــخ.

تثبيت على زاوية
الميل المناسبة

تركيب سيئ
مظلل

• تيــار كهربائــي ثابــت مــن نــوع
 1 0 0 0فو لــت

ضمانات الصانع المعتادة

آجال االستعمال

تصميم خاطئ لألسالك الكهروضوئية

زيادة الطاقة الناتج عن الصواعق

• أسالك كهربائية غير عازلة بما
يكفي
• حماية غير كافية لالستعمال
الجاف
• محرك المضخة ال يدور

• انخفاض انتاج الطاقة الكهروضوئية.
• توتر غير ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻟﯽ وﺣدة التحكم
ﺟدا أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺿﺧﺔ ,ﻋﺎﻟﯾﺔ ً
ﻟﻟﻐﺎﯾﺔ.
• تؤدي إلى فقدان المردود.

• توصيل األسالك وفقا
للمعايير المعمول بها.
• استخدام أداة تعقيل مالئم
لعدة اإلتصال فقط.

• اختبار قيم  Vocو  Iscقبل توصيل جهاز • تثبيت ما يكفي من الحماية من الصواعق
وفقا لدليل المضخة والمعايير المعمول
ً
التحكم .قارنها بالقيم المتوقعة.
بها (على سبيل المثال ،المواصفة
القياسية .)IEC 62305
المنشآت الكبيرة هي األكثر تعرضا لزيادة
الطاقة

الصيانة ومراقبة األداء
الصيانة

• تنظيــف أســبوعي لأللــواح إلزالــة
الغبــار (بمــاء عــذب وقطعــة قمــاش
ناعمــة).

• تقليم األشجار التي تولد الظل.
• التحقق من شد العناصر الثابتة.

• تتضرر اإللكترونيات
بزيادة الطاقة

التحقق من أداء نظام الضخ الشمسي

• الفحــص البصــري الــدوري  :حالــة األنابيــب،
مجســات المســتوى.
• يتــم اســتخدام مقيــاس التدفــق للتحقــق
مــن التشــغيل الصحيــح للنظــام .ومقارنــة
القياســات مــع مالحظــة الحســاب (انظــر
ص )9 .خــال فتــرة معينــة تمكــن مــن
التأكــد مــن حســن ســير النظــام.
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البيئـــة المـاليـــــة
واإلداريـــة والتجاريـــة

عناصر يجب مراعاتها  :المنطقة ،المساحة ونوع المزارع.

المثبتون

التمويل

يجــب أن يتــم تركيــب محطــة الضــخ
ا لشمســي و فقــا للقو ا عــد ا لفنيــة
وتعليمــات مــن قبــل تقنــي مؤهــل الــذي
خضــع للتدريــب ومعتمــد.

مــن أجــل تعميــم الضــخ الشمســي فــي مشــاريع االســتثمار الزراعــي الصغيــرة
والمتوســطة ،يتــم وضــع حوافــز مــن خــال منتجــات تمويليــة.

المزارعون الذين لهم حق ملكية األراضي والشركات ()GIE1

ويجــب أن يوفــر التقنــي المركــب خدمــة
صيانــة ،لضمــان القيــام بزيــارات منتظمــة
ومراقبــة التجهيــزات واالســتجابة الســريعة
فــي أيــام العطــل.

• تقــدم العديــد مــن البنــوك منتجــات مختلفــة لتمويــل المنشــآت الخاصــة بــك،
وهــذا يتوقــف علــى احتياجاتــك ،والقطــاع الزراعــي الــذي تعمــل بــه وحجــم المــزارع
الخاصــة بــك.

• الحاجة اليومية من المياه  300 :متر مكعب

• تتراوح الفوائد ما بين  5%و6%

• صبيب الحفر  50 :متر مكعب  /الساعة

• علــى ســبيل المثــال  :الســقي الشمســي للقــرض الفالحــي للمغــرب لتمويــل
تجهيــز الضيعــات بنظــام الضــخ بالطاقــة الشمســية والقــرض األخضــر للبنــك
المغربــي للتجــارة والصناعــة وفالحــي للبنــك الشــعبي وايفينيرجــي التجــاري
وفابنــك ...

• المستوى الديناميكي للماء 70 :م

الهيئات واإلدارات المركزية
واإلقليمية المعنية بالمياه
والري والطاقة
وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة
القرويــة والميــاه والغابــات ،ووزارة الطاقــة
والمعــادن والتنميــة المســتدامة.
المكاتــب الجهويــة لالســتثمار الفالحــي :
الحــوز واللوكــوس وســوس وتادلــة
وتافياللــت ...
الهيئات المذكورة في الصفحة .16

أو التعاونيات

الشركـات ،GIE ،التعاونيـات
• يتم تخصيص منحة بنسبة  10%من خالل خط تمويل .MORSEFF

( : GIE )1المجموعات ذات المصلحة االقتصادية

المزارعين غير المتوفرين على عقود ملكية
• يقــدم تمويــل الفــاح عرضـ ًـا مخصصـ ًـا للفالحيــن الصغــار الذيــن ال يســتطيعون
االســتفادة مــن التمويــل البنكــي التقليــدي.
• الحــد االئتمانــي هــو  100 000درهــم  /للشــخص علــى مــدى  5إلــى  10ســنوات،
بمعــدل فائــدة .8,5%
للمزيد من المعلومات المرجو التوجه للبنك الخاص بك.
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دراسات الحاالت

1
مزرعة شجر الزيتون من 10هكتار
بقلعة السراغنة
الوصف :

• قطر الحفر  200 :مم

• المسافة إلى التخزين 30 :م (خرطوم مياه ‘‘)GI 3
• إجمالي ارتفاع الضخ حتى التخزين 70 :م
• تتطلــب شــبكة الــري  300 :متــر مكعــب  /اليــوم مــع مضخــة
 10حصــان وقطــرات ضغــط  3بــار
• مولــد كهروضوئــي 15 :كيلــو واط ســاعة لمضخــة مغمــورة
و 10كيلو واط ساعة للمضخة على السطح

الحل الذي تحقق منذ عام : 2015
• مضخة مغمورة ذات  15حصان

•  60لوح من Wp 250
• وحدة تحكم ذات  15كيلو واط
• مضخة على السطح ذات  9حصان
•  40لوح
• وحدة تحكم ذات  9كيلو واط
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أطلس الطاقات المتجددة بالمغرب إشعاع عالمي على المستوى األفقي

2
مزرعة من األفوكادو  7هكتار في الغرب
الوصف :

• الموقع  :القنيطرة
• قطر الحفر  :بئر تقليدي 1,4م
• الحاجة اليومية من المياه  300 :متر مكعب
• صبيب الحفر  :غير محدد
• المستوى الديناميكي للماء  50 :م
• نوع الري  :دون تخزين و مباشرة نحو التنقيط
• إجمالي ارتفاع الضخ حتى التخزين  70 :م
• مولد كهروضوئي  15 :كيلو واط ساعة

3
مزرعة التفاح من  12هكتار في ميدلت
الوصف :

• قطر الحفر  :بئر تقليدي  1,4م
• الحاجة اليومية من المياه  300 :متر مكعب
• صبيب الحفر  :غير محدد
• المستوى الديناميكي للماء  70 :م
• نوع الري  :دون تخزين و مباشرة نحو التنقيط
• مولد كهروضوئي  15 :كيلو واط ساعة
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الرحامنة مراكش شيشاوة

 5,3إلى 5,5

شمال غربي طنجة

 4,5إلى 4,7

الراشيدية  -ورزازات

 5,5و ما فوق

جهة وجدة

 5إلى 5,3

سوس

 5إلى 5,3

القنيطرة (الغرب)

 4,7إلى 5

الصحراء

 5,5و ما فوق

الدار البيضاء-السطات (الشاوية)  5إلى 5,3
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عناوين مفيدة
المؤسســات المشاركــة في مشــاريع ضخ الطاقــة الشمسيــة
قائمــة غيــر حصريــة

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
وكالة التنمية الفالحية
وكاالت الحوض المائي
الجمعية المغربية للصناعات الشمسية والريحية
الغرف الفالحية
الكثلة الشمسية
اإلدارات الجهوية للقرض الفالحي
اإلدارات الجهوية واإلقليمية للفالحة
المديريات اإلقليمية والمحلية للطاقة والمناجم
المؤسسات االنمائية
مجموعة القرض الفالحي المغربي
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
المكتب الوطني لالستشارة الفالحية  -المكاتب الجهوية لالستشارة الفالحية
المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي
تمويل الفالح  -المديريات الجهوية لتمويل الفالح
الوكالة المغربية للطاقات المستدامة
www.filigranemaroc.com
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