
 

 

  

 

 

يرلندا يكتشفون أسرار مادة تجّمع الطاقة الشمسية   العمماء في قطر وا 

 

 )الدوحة، قطر( 5102 يونيو  7

نجح باحثو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع من فك رموز مادة تجعل عممية توليد الطاقة 
األمثل الستغالل موارد الطاقة النظيفة الشمسية أقل كمفة وأكثر سيولة، بما سيساعد، مستقباًل، في التخطيط 

 عمى نطاق واسع.

مميون برميل من النفط  0.2ويشير عمماء الطاقة الشمسية إلى أن الشمس تمد بمدان الخميج العربي بما يوازي 
سنويًا لكل كيمومتر مربع واحد. لكن ىذه الطاقة اليائمة غير قابمة لالستغالل األمثل في الوقت الراىن، وذلك 

ب عوامل عدة، أىميا التكمفة المرتفعة لتجميعيا. وقد تسببت ىذه العوامل بالتأثير سمبًا عمى برنامج دولة بسب
قطر الطموح، الذي يرمي إلى توليد ُخمس الطاقة اإلجمالية المنتجة في البالد من مصادر متجددة، عمى 

 .5152غرار طاقة الشمس والرياح، وذلك بحمول عام 

وىنا تظير أىمية االكتشاف الثوري الذي حققو عمماء معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وىو أحد المراكز 
البحثية التابعة لمؤسسة قطر، والذي يمعب دورًا رائدًا في مجال استدامة موارد الطاقة والمياه في دول مجمس 

قيق رسالتيا في مجال استغالل التعاون الخميجي. ويتسق ىذا الكشف الجديد مع سعي مؤسسة قطر لتح
وتعميم الطاقة المستدامة، مما سيعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأسره. وتيدف الحمول التي يعمل عمماء 

إلى تقميص االعتماد عمى الموارد الكربونية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة البديمة  تطويرىاالمعيد عمى 
 والمتجددة.



 

د خميل، المدير التنفيذي لمعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أىمية ىذا االكتشاف شرح الدكتور محميو 
 وضرورة إجراء المزيد من البحوث حول الطاقة الشمسية في قطر، بالقول: "لقد أدى التزايد السريع لعدد سكان

. وفي مسبوق رغيإلى ارتفاع الطمب عمى الطاقة الكيربائية بشكل  ،والنمو االقتصادي المضطرد ،دولة قطر
حال عدم التمكن من إيجاد موارد إضافية لمطاقة المستدامة، وتقميص االستيالك، فإن االقتصاد الوطني 
والبيئة سيتضرران خالل األعوام القميمة القادمة. ومن ىنا، فإننا نعمل بال كمل أو ممل عمى تطوير تقنيات 

وتطوير  لمواجية التحديات،في دولة قطر، وذلك  وفرةالطبيعي األكثر  وردجمع الطاقة الشمسية، وىي الم
 ".5101والمنطقة، وذلك في سياق دعم رؤية قطر الوطنية  في قطرجديدة لمطاقة  مصادر

 ،أبحاث اليندسة الوراثية والمواد المتقدمةمع مركز  بحاثىذه األفي  عيد قطر لبحوث البيئة والطاقةتعاون مو 
ومركز أبحاث تكيف اليياكل دبمن  -كمية ترينيتي اإيرلندا، واستضافتيالذي تمولو مؤسسة العموم في دولة 

في  0301في عام المكتشفة  ،مادة بيروفسكايتفيم خصائص رّكز التعاون عمى و . النانوية والجيائز النانوية
 .مالحظة قدراتيا الفائقة في التقاط وتخزين الطاقة الشمسية 5105في عام روسيا، والتي تم 

وأكثر قدرة عمى  ،زىيدة الكمفة مادة بيروفسكايت ، وذلك لكوناالكتشاف حماسًا كبيرًا لدى العمماءىذا وأثار 
ىذا جمع الطاقة من مادة السيميكون المستخدمة تقميديًا في صنع الخاليا الشمسية. وخالل ثالث سنوات من 

خاصة بعدما أثبتت البحوث كتشاف، حظيت ىذه المادة بشعبية طاغية في األوساط العممية والصناعية، اال
 .اتطمبت مادة السيميكون عقودًا عديدة لبموغي ىي نسبة%، و 51تفوق تشغيميا نسبة كفاءة أن 

 الكيميائية، حيث أن قدرتيا عمى العمل تياشعبية ىذه المادة سرعان ما اصطدمت بعدم استقرار تركيبإال أن 
، مما يستحيل توفره في بة، فضاًل عن حرارة مستقرةأو رطو ىواء تتطمب جوًا عازاًل من دون  وتخزين الطاقة

 األجواء الطبيعية. 

أبحاث اليندسة مركز ولحسن الحظ، فقد تمكنت البحوث التي أجراىا معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة و 
التي تتشكل  ،من إيجاد مخارج ليذه الصعوبات، والحّد من عدم استقرار ىذه المادة الوراثية والمواد المتقدمة

ص صائىذه البحوث، فقد كان العمماء يجيمون الخ وحتى انتياءمن مركبات عضوية وأخرى غير عضوية. 
التفاعالت الكيميائية داخل التي تسمح لمادة البيروفسكايت بالتقاط وتخزين الطاقة، حيث تفاوتت اآلراء حول 



 

رات غير العضوية داخل مادة البيروفسكايت أن البمو  أثبتت لبحوثلكن االمادة عند تعرضيا ألشعة الشمس. 
ر من تركيبتيا عند تعرضيا ألشعة الشمس، مما يسمح ليا بتخزين ىذه الطاقة بكفاءة عالية. ويؤمل أن تغيّ 

يساعد ىذا االكتشاف، الذي تم نشره في مجمة "نايتشر كوميونيكايشنز" العممية المرموقة، العمماء عمى فيم 
في توليد المناسب ليا تعزيز البحوث في مجال استقرار تركيبتيا، حتى تمعب الدور طريقة عمل ىذه المادة، و 

 طاقة المستقبل.

محاكاة معقدة عمى الحاسوب، حول  برامجاستخدام وتأتي ىذه النتيجة ثمرة سنوات طويمة من البحوث، و 
العالم الحقيقي، والتركيز عمى اإلجراءات التي تتطمب إنشاء وتحميل نموذج أولي من المادة وتقدير أدائيا في 

 الخصائص اإللكترونية ليا.

: مشرف أبحاث قسم الحسابيات والنظريات في معيد قطر لبحوث البيئة والطاقةقيس،  يويقول الدكتور صبر 
منذ سنتين، قمنا بتنظيم ندوات أسبوعية لمناقشة ف. ةالشاق الجيود"يأتي ىذا االكتشاف ثمرة سنوات طويمة من 

ىذا االكتشاف عندما قام الدكتور فيد  حدثالخصائص الكيميائية ليذه المواد. وقد  فك أسرارمحاولة و 
أبحاث مركز والدكتور كارلو موتا من  ،ابت والدكتورة فدوى المموحي من المعيدثالحربي والدكتور نوار 

 لندوات".في إحدى ىذه اومقارنتيا بطرح نتائج دراساتيم  ،اليندسة الوراثية والمواد المتقدمة

األستاذ بمركز أبحاث اليندسة الوراثية مادة البيروفسكايت، يقول البروفسور سانفيتو،  استخدم وحول مستقبل
: "في كل ساعة، تصدر الشمس من لمفيزياء يوالمواد المتقدمة، وأستاذ نظرية المواد المكثفة بمدرسة ترينيت
مثل ىذه الطاقة الوفيرة  جمعكامل. وال شك بأن  الطاقة ما يوازي استيالك كوكب األرض بأكممو خالل عام

بطريقة كفؤة وبكمفة معقولة يعني تحقيق مستقبل أخضر ومستدام لمجنس البشري بأسره. ومن ىنا، فإن تطوير 
بتنا نعرف اآلن  فقد، معرفتنا بأساليب جمع الطاقة الشمسية ىو أمر بغاية األىمية. ىذا اكتشاف مثير لمغاية

خاليا  تقل عن بكمفة ،جديدة لجمع الطاقة الشمسيةقوالب تصميم بلمواد، مما سيسمح لنا كيفية عمل ىذه ا
كما تتمتع ىذه المادة بميزة إضافية، وىي إمكانية إنتاجيا من دون الحاجة من السيميكون. المصنعة الطاقة 
اليندسة الوراثية أبحاث مركز معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة و  ويخططحرارة عالية". درجاتب أفرانإلى 

في ىذا المجال بمنحة سخية من الصندوق  اء عمى ىذا االكتشاف، حيث تكممت جيودىمالمبن والمواد المتقدمة
  القطري لرعاية البحث العممي، 



 

يدف لتبني البحوث الريادية ت، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع
الرامية إلى بناء القدرات العممية والتكنولوجية لدولة قطر واالرتقاء بيا  رسالة مؤسسة قطر،المتميزة بما يعزز 

 .لتصبح قطبًا عالميًا لمتميز واالبتكار

تقول الدكتورة فدوى المموحي، الباحثة األولى بمعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "نشكر عن ىذه المنحة، و 
. وستشمل ىذه المنحة الواعدة تمويل بحوثنافي رعاية البحث العممي عمى لفتتو الكريمة الصندوق القطري ل

عممية النمذجة التي سيقوم بيا فريقنا في المعيد وفريق الدكتور سانفيتو، باإلضافة إلى األنشطة التجريبية 
ومركز أبحاث  اد المتقدمةأبحاث اليندسة الوراثية والمو مركز التي سيجرييا المحققون الرئيسيون لدينا ولدى 

واستخدام أحدث  ،ىذا التمويل بالتوسع في البحوثلنا . وسيسمح تكيف اليياكل النانوية والجيائز النانوية
 ".بشكل أدق وتحميل المعمومات ،التقنيات

 يمكن االطالع عمى الورقة كاممة عمى:

www.nature.com/ncomms/2015/150427/ncomms8026/abs/ncomms8026.html  

  cation@qf.org.qacommuni-qeeriلمزيد من المعمومات, يرجى التواصل عمى: 

 

 -انتهى -

 

 (QEERI)معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة 

معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ىو أحد فروع مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، وىو جزء من جامعة حمد بن 
يعتمد عمى المعرفة المتنوعة لتحويل الدولة إلى اقتصاد  5101خميفة. وبما يتماشى مع إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 

يقوم معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة بدور قيادي، حيث يتناول التحديات الكبيرة فيما يتعمق بالطاقة الوطنية  .والُمستدامة
وسالمة المياه عن طريق البحث والتطوير. يقوم برنامج معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الخاص ببحث وتطوير المياه، 

عادة استخداميا ،التكنولوجيا المبتكرة في معالجة وتحمية المياهبتطوير  وعموم  ،تغذية طبقات المياه الجوفية ،جودة المياه وا 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150427/ncomms8026/abs/ncomms8026.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150427/ncomms8026/abs/ncomms8026.html
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الغالف الجوي وتغير المناخ. ُيركز بحث وتطوير الطاقة في معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة عمى الخاليا الكيروضوئية 
 وتخزين الطاقة والشبكات الذكية.

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –قطر مؤسسة 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0112سنة تأّسست مؤسسة قطر 
تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم،  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

م يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعمي
لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن 

مع متطور وتعزيز طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجت
 .الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

http://www.qf.org.qa/

