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 استخدام الطاقة الشمسية في توفير الطاقة الكهربائية لممشاريع في المناطق
 النائية دراسة تطبيقية لمنطقة هور الدلمج

 
 

          
                 

 
 ملخص البحث        

تعد الطاقة الشمسية من اهم مصادر الطاقة المتجددة و النظيفة،التي يعول عميها العالم في 
كمة الطاقةةة ،لكمكانيةةات الهاامةةة المتااةةة منهةةا و لكونهةةا عكجةةا لانيةةا لمشةةاكل ال ياةةة و معالجةةة مشةة

خاصةةة اتات ةةاس الاةةرارر ومةةا رافيةةة  مةةن تسيةةرات مناخيةةة سةة  ها اسةةةتهك  كميةةات ك يةةرة جةةدا مةةةن 
الطاقة اتافورية يوميا،و عدم التفكير الجةدر فةي اسةتخدام الطاقةات المتجةددة المتةوافرة وخاصةة فةي 

ول النفطيةةةة ومنةةة     ولهةةةذا يهةةةدو  النةةةا المتوا ةةة  الةةةا الم ةةةادرة الةةةا تشةةةجي  اسةةةتلمار الطاقةةةة الةةةد
الشمسية في المناطق والمشاري  الصسيرة النااية التي يصعب ايصال الطاقة الكهر اايةة اليهةا  سة ب 

اميةات ارتفاع تكاليو نيل الطاقة ، وصسر اجةم الطاقةة المطمو ةة فةي اليةرم والمشةاري  الناايةة كالم
الط يعية والمنةاطق اتلريةة هوهةذا مةا يهةدو ال اةث  الةا اجةرال  مةن خةكل تشةجي  اسةتخدام الطاقةة 
الشمسية في هذ  المناطق التي تزخر  المواق  اتلرية والط يعية كمنطية هةور الدلم.هيهةدو ال اةث 

وط  وعةةدد اي ةةا اجةةرال دراسةةة لمظةةروو  المناخيةةة  وخاصةةة  ميةةدار اتشةةعاع  الشمسةةي  وزاويةةة سةةي
سةةةةاعات السةةةةطوع خةةةةكل اشةةةةهر السةةةةنةهوكذل  اسةةةةاب ميةةةةدار اتشةةةةعاع الشمسةةةةي اليةةةةومي ماسةةةةو ا 

ولجميةةة  اشةةةهر السةةةنة كمةةةا تةةةم دراسةةةة  التجةةةارب  التط يييةةةة    2م\ ةةةالكيمواط سةةةاعة   kwh/m2)ب)
تسةةتخدام الطاقةةة الشمسةةية فةةي منةةاطق ناايةةة مشةةا  هت ين مةةن خةةكل ال اةةث ان منطيةةة هةةور الةةدلم. 

   / kh 1425د ظروو  مناخية  ممتازة   تنتاج    الطاقة الكهرو واية فهةي تيةدر  اةدو   تتمت 

kwh تستلمار الطاقة الشمسية في هذ  المناطقه ومشجعة   ك يرة  كميات  وهي 
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 سةةيطة مةةن خكيةةا الفولطا ةةواية  امكانهةةا ان تشةةسل اجهةةزة و وات ةةا اي ةةا ان منظومةةات       
 ة قميمةهادوات كليرة   طاقة  واي

كما ت ين ان استعمال النظم الارارية الشمسية غير النشةطة ت ياتةاج الةا خيةرات تينيةة عاليةة       
واةداتها   ولكنها  ااجة الا جهد ميداني ك ير وذل  من خكل مراعةاة تصةميم الم ةاني ومةواد  نااهةا

 .يسهل عممية استلمار الطاقة الشمسية من النظم الارارية  و ما

 
 :  املقذمة

تعد الطاقة الشمسةية مةن اهةم انةواع الطاقةة المتجةددة التةي يعةول عميهةا كليةرا فةي المسةتي ل          
ومةةن جهةةة اخةةرم تيةةدم ال اةةوث المتعميةةة  التكنولوجيةةا الخاصةةة  هةةا ، لكونهةةا طاقةةة متجةةددة مةةن جهةةة 

لطاقة  النس ة التي يمكن ان تكون عونا مهما في تطوير مشاري  ا،  في الدول المتطورة شكل ك ير 
ألن الدول العر ية تعد من الدول السنيةة فةي ميةدار اسةتكم اتشةعاع الشمسةي ومنهةا و  ه لمدول النامية

العراق فانها تمتم  المادة الخام اتساسية لصناعة الطاقة الكهرو واية، ات ان هذ  الدول مةا زالةت 
ول الناميةةة فةةي العةةالم ، ان الةةد ض ميارنةةة مةة   عةةمتةةاخرة جةةدا  هةةذا المجةةال المهةةم فةةي تةةوفير الطاقةةة 

الجسرافةةي المشةةج   النسةة ة لمعةةراق يةةدعو فعةةك لمعمةةل عمةةا اسةةتسكل هةةذ  الطاقةةة واتسةةتعانة  الموقةة 
فةةي تمويةةل وتطةةوير مشةةاري   )النفط والسةةاز الط يعةةي  ةةالموارد التةةي توفرهةةا مصةةادر الطاقةةة اتخةةرم

تتطمةةب جهةةدا وكمفةةة عاليةةة مةةن اجةةل تةةوفير تسةةيما فةةي المنةةاطق الناايةةة التةةي  الطاقةةة الكهرو ةةواية
 ه الوساال التيميدية  الطاقة الكهر ااية

تةةاتي اهميةةة ال اةةث مةةن كونةة   الةةا تط يييةةا لدراسةةة ااةةد المةةوارد الط يعيةةة المهمةةة فةةي توليةةد        
الطاقة الكهر ااية في العراق و خاصة في هذ  الظروو التي يعاني فيها العراق من نيص هااةل فةي 

ولعةل اكلةر المنةاطق تةالرا  ةنيص الطاقةة ة نات. عن سول اتستسكل لمصةادر الطاقةة المختمفةة الطاق
 يادسةيةالتةي تعةد مةن المنةاطق المهمةة فةي ماافظةة ال هور الدلم.تم  المناطق النااية ومنها منطية 

 سةي ان وين لمتنوعةة تصطياد اتسما  واللةروات الايوانيةة الماايةة ا مجرد مسطا ماايعد ت لم التيو 
اتسةةةتلمارية لمماافظةةةات اكلةةةر مةةةن مشةةةروع يةةةدر امةةةوات ا ةةةافية لكةةةك  ةيشةةةكل اتن وفةةةق الخارطةةة

ااةةد  عةةد ان اعت ةةر  يريةةبالمسةةتي ل ال فةةييخطةةط اتداريةةون فةةي الماةةافظتين  الماةةافظتين او هكةةذا
 ونةادرة ل ياةة متنوعةة المصنفات من ق ل المنظمة العالميةة لمافةاظ عمةا ال ياةة لتشةكيم  نموذجةا فريةدا

ال نةا التاتيةة ومنهةا في اةال تةوفرت لهةا  يمكن ان تعود عما الماافظة  مردود اقتصادر مهم التي
 الطاقة وتاتي في ميدمتها الطاقة الكهر اايةه

 



 3 

 مشكلة البحث
تتملل  السؤال التالي:هل يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تةوفير الطاقةة الكهر اايةة لممنةاطق      

 والمناطق المايط     ؟ كهور الدلم.في العراق تاتياجات اليميمة من الطاقة ذات ا النااية
 
 فرضية البحث 

قةةة كهر اايةةة كافيةةة توليةةد طافر ةةية ايجا يةةة تتملةةل  انةة  يمكةةن اسةةتخدام الطاقةةة الشمسةةية لهةةي و      
 منطية هور الدلم.هلكاتياجات ال سيطة من الطاقة في 

 
 حذود منطقة الذراسة

فهةي تاتةل الجةزل  يادسية وماافظة واسطالواقعة  ين ماافظتي الل  منطية هور الدلم. تتملو       
 يادسةةيةفةةي اةةين تاتةةل الجةةزل الشةةمالي الشةةرقي مةةن ماافظةةة ال السر ةةي مةةن ماافظةةة واسةةط الجنةةو ي

شةةةةةماتوخطي طةةةةةول  °31،'48،"45شةةةةةمات و°32،'26،"15داارتةةةةةي عةةةةةرض وفمكيةةةةةا فهةةةةةي تيةةةةة   ةةةةةين
هةةةةور الةةةةدلم. الةةةةذر تيةةةةدر   وتت ةةةةمن1شةةةةرقا خريطةةةةة رقةةةةم ) °45،'45،"11شةةةةرقا و 45°،'11،"52

مةن جهةة السةرب  وتيةدر مسةااتها  نناةو  والمنةاطق المايطةة  ةالهورهكتةار  15111مساات   ناو 
 ه²كم2111
وت ةةمن ال اةةث عمةةا ميدمةةة ودراسةةة لكشةةعاع الشمسةةي فةةي الماافظةةة والعوامةةل المةةؤلرة فيةة         

و ةةةواية التةةةي يمكةةةن الاصةةةول عميهةةةا ف ةةةك عةةةن دراسةةةة طاقةةةة وكةةةذل  دراسةةةة كميةةةة الطاقةةةة الكهر 
 اتشعاع الشمسي وتط ييات  العممية في الماافظة ا افة الا اتستنتاجات والتوصياته
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 االشعاع الشمسي
م يعةةد اتشةةعاع الشمسةةي المصةةدر الوايةةد لمطاقةةة فةةي غةةكو اترض الجةةور ،فهةةو يسةةاه          

فةةةةي اةةةةين ت مةةةةق مصةةةةادر الطاقةةةةة اتخةةةةةرم  ، 1)سةةةةطا اترضعمةةةةا طاقةةةةة ال% مةةةةن 99،97 ناةةةةو 
 ه   2)%فيط1،13
سةةةعرةارارية فةةةي 26 11×56وييةةةدر ان الشةةةمس تشةةة  الةةةا الف ةةةال الماةةةيط مةةةا ييةةةارب مةةةن)       

وتعةةةرو كميةةةة الطاقةةةة  سةةةعرة مميةةةون1/2111الدقييةةةة الوااةةةدة يصةةةل منهةةةا الةةةا سةةةطا اترض ناةةةو 
اردة الا سطا اترض  التشةمس، وكميةة التشةمس التةي يتمياهةا سةطا اترض فةي اليةوم الشمسية الو 

الواادة ذات اهمية ك رم فهي من اهم مصادر الطاقة المتجددة التي تتج  اليهةا انظةار العةالم االيةا 
 :وقد اددت وظااو اتشعاع الشمسي اتساسية  لكث نياط

 في الن ات   اليخ ورر )التمليل السذااي عممية التركيب-1
اذ ان جةةزلا قمةةيك مةةن ال ةةول المراةةي يل ةةت فةةي الن اتةةات لينةةت. السةةذال  فعةةل عمميةةة التمليةةةل       

ال ةةواي، و سةة ب ذلةة  فةةان السةةطوع الشمسةةي العامةةل اتسةةاس فةةي نمةةو الن اتةةات التةةي تعتمةةد عميهةةا 
 الكاانات الاية اتخرم وخاصة الايوانات  من المنظومة ال يايةه

 اقة لكقتصاد العالمي:امداد الط -2
تشعاع الشمسي ييدم مصدر طاقة هام تنشطة اتنسان المختمفة فالطاقة الشمسةية والتمليةل اف     

والايةةةةاة الايوانيةةةةة الةةةةذين شةةةةكك مصةةةةدر لموقةةةةود  ال ةةةةواي فةةةةي الما ةةةةي الجيولةةةةوجي انتجتةةةةا الن ةةةةات
 اتافورر في يومنا الااليه

تمعةةب دورا هامةةا فةةي ت خيةةر الميةةا  مةةن ، مدة مةةن الشةةمس واكلةةر مةةن ذلةة  ال ةةول والاةةرارة المسةةت    
 ياةةاليا س وسطا ال اار والمايطات الةا الجةو وعةودة هةذا ال خةار مةن الجةو الةا سةطا اترض  ه

مطةةار ولمةةوج ومةةن لةةم تدفيةة  فةةوق سةةطا اليةةا س مةةن المرتفعةةات  ناةةو المنخف ةةات مشةةكك مصةةدرا ا
 لمطاقة المااية ه

ود اتافورر سيص ا اندر  اعت ار  ليس من مصةادر الطاقةة المتجةددة وفي المستي ل فان الوق      
ر ما يص ا في المستي ل مصدر الطاقة المتجددة الةرايس  ولذا فان استعمال الطاقة الشمسية م اشرة

 الذر يمكن ان تعتمد عمي  النشاطات ال شرية المختمفةه
 تسخين اترض : -3

ترض وجوهةةةا  ةةةالارارة التةةةي تعةةةد  ةةةرورية تاةةةداث فالوظيفةةة الرايسةةةة لمتشةةةمس هةةةي تزويةةةد سةةةطا ا
 ه 3)ظواهر الطيس والمناخ
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 العىامل املتحكمة يف الىارد الشمسي اىل سطح االرض
ان كميةة اتشةعاع الشمسةي الواصةل الةا سةطا اترض هةي ماصةمة لعةدة عوامةل تةتاكم فية        

 تتملل في ما ياتي :
اتشعة الساقطة اقرب الا الو   العمودر كانت  كمما كانت:  زاوية سقوط االشعاع الشمسي -1

اكلةةر شةةدة وتركيةةزا لكونهةةا تتةةوزع عمةةا مسةةااة اقةةل ،وليصةةر المسةةافة التةةي تيطعهةةا ممةةا يجعمهةةا اقةةل 
عر ة لعمميات الت ديد الجور وهذا هو الس ب الذر يجعل كمية اتشعة التي تتمياها وادة المسااة 

روض المرتفعةة وفةي نصةو السةنة الصةيفي اك ةر مةن في العروض المنخف ة اك ر مما هي في الع
مما هي عمي  في اوقات اخةرم وت ةرز اهميةة نصو السنة الشتور وفي وقت الظهيرة من النهار اك ر 

هةةذا العامةةل وا ةةاة فةةي المنةةاطق الج ميةةة ايةةث المناةةدرات المواجهةةة لكشةةعة الشمسةةية اكلةةر تمييةةا 
 ه 4)لكشعة من المنادرات المعاكسة تشعة الشمس

وفي منطية الدراسة فيد اعتمدنا عما ماطتي الاي والديوانية المتان تيعةان فةي جنةوب شةرق        
والةواقعتين شةمال مةدار السةرطان ومنطيةة الدراسةة جعمهةا تتةالر ، منطية الدراسةة وفةي جنةوب غر هةا 

  زاويةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةيوط اتشةةةةةةةةةةعاع الشمسةةةةةةةةةةي المااةةةةةةةةةةل ت عةةةةةةةةةةا لاركةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةمس الظاهريةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةين 
  1و مةةةا ان دااةةةرة عةةةرض الماطةةةات المناخيةةةة متيار ةةةة ،وكمةةةا يظهةةةر مةةةن جةةةدول رقةةةم)  )المةةةدارين

عما زوايا اتشعاع الشمسي التي تكاد تكون متيار ة هي اتخرم،اذ ان قيم هذ  الزوايا  انعكس ذل 
اذار نتيجةةة لاركةةة الشةةمس الظاهريةةة اتجا  نصةةو الكةةرة اتر ةةية الشةةمالي  21تاخةةذ  اترتفةةاع  عةةد 

زوايةا سةيوط اتشةعاع الشمسةي فةي  لذا تكون  5)عة الشمس عمودية  عما خط اتستوال،اذ تكون اش
 عةةد ذلةة  تاخةةذ قيمهةةا تةةزداد   عمةةا التةةوالي ،56،11،54،51ر لماطتةةي الاةةي والديوانيةةة )هةةذا الشةةه

 وفةةةي ماطةةةة الديوانيةةةة 76،51،67،83خةةةكل شةةةهرر نيسةةةان ومةةةايس اذ  مسةةةت فةةةي ماطةةةة الاةةةي )
وان اك ةةر قيمةةة لزاويةةة سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي ه شةةهرين عمةةا التةةوالي لهةةذين ال  77،11،48،11)

تملمةت فةةي شةةهر ازيةران تن اشةةعة الشةةمس تكةةون عموديةة عمةةا مةةدار السةرطان ويطمةةق عميهةةا اسةةم 
  81،76فةةي النصةةو الشةةمالي اذ ت مةةق فةةي ماطةةة الاةةي ) summer solsticeاتنيةةكب الصةةيفي

اذ  وايةةا سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي خةةكل شةةهر ايمةةول  وتسةةتمر قةةيم ز 81،11وفةةي ماطةةة الديوانيةةة)
 سةة ب موقةة  الشةةمس فةةي شةةهر ايمةةول يكةةون اقةةرب الةةا مةةدار  تكةةون اك ةةر مةةن قيمهةةا فةةي شةةهر اذار

السرطان من موقعهةا فةي شةهر اذار اتةا تصةل الةا خةط اتسةتوال ومةن لةم تتعامةد عمية  فةي هةذين 
ولهةةذا تكةةون اك ةةر مةةن قيمتهةةا فةةي  Equinoxالشةةهرين ويطمةةق عمةةا هةةذين اليةةومين اسةةم اتعتةةدالين 

 وفةةةةةي ماطةةةةةة 61،66شةةةةةهر اذار اذ  مسةةةةةت قيمةةةةةة هةةةةةذ  الزاويةةةةةة فةةةةةي شةةةةةهر ايمةةةةةول لماطةةةةةة الاةةةةةي)
 لةةم ت ةةدا قةةيم زوايةةا اتشةةعاع الشمسةةي  اتنخفةةاض التةةدريجي اتةةا شةةهر اذار لتعةةود 62،11الديوانيةةة)
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هر كةةةانون اتول  اترتفةةةاع اذ يكةةةون ادنةةةا انخفةةةاض لمعةةةدل زاويةةةة سةةةيوط اتشةةةعاع الشمسةةةي فةةةي شةةة
عمةةا مدارالجةةدر فيصةة ا النصةةو الشةةمالي فةةي االةةة اتنيةةكب  ةعنةةدما تكةةون اشةةعة الشةةمس متعامةةد

، و نةةالا عمةةا مةةا تيةةدم  34،11 وفةةي ماطةةة الديوانيةةة)34،33اذ ت مةةق فةةي ماطةةة الاةةي ) 6)الشةةتور
نيسةان  يت ا ان اعما قيم زوايا سيوط اتشعاع الشمسي تناصر  ين اشهر الر ي  والصيو )اذار

ومايس وازيران وتموز واب  وان ادنا قةيم زوايةا سةيوط اتشةعاع الشمسةي تناصةر  ةين اخةر شةهر 
)تشةةرين اللةةاني وكةةانون اتول وكةةانون اللةةاني وشةة اط شةةهر الخريةةو واشةةهر الشةةتال اللكلةةة ،   مةةن ا

مميةةة  لةةذا يمكةةن اسةةتلمار قةةيم زوايةةا سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي  العاليةةة فةةي لمةةان اشةةهر سةةنويا فةةي ع
       اتستلمار اتقتصادر لكشعاع الشمسي الساقط  من منطية الدراسة في توليد الطاقة الكهر ااية

 (المعدل الشهري لزوايا سقوط االشعاع الشمسي لمحطات منطقة الدراسة 1جدول رقم)
المحطة 
 المناخية

دائرة 
 العرض

كانون 
 الثاني

شرين ت ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 32º 37،11 45،51 45،51 67،83 76،51 81،76 78،33 71،66 61،66 48،51 38،33 34،33،'11 الاي

 31º 36،11 45،11 56،11 48،11 77،11 81،11 79،11 71،11 62،11 51،11 39،11 34،11،'59 الديوانية

رسةةالة  ،سرافةةي لمت ةةاين المنةةاخي  ةةين ماطةةات الاةةي والنجةةو والنخيةةل تاميةةل ج، مالةة  ناصةةر ع ةةود الكنةةاني -1:المصةةدر 
 ه  9ص ،2115 ،جامعة اليادسي   ،ماجستير )غير منشور    ميدم  الا كمية اتداب 

اطرواةة دكتةورا  ) غيةر منشةور     ،الموازن  المااي  المناخي  في ماافظات الفةرات الوسةط  ،جميل ع د الامز  العمرر   -2
 ه 31ص ، 2117،جامعة اليادسي   ،كمية اتداب ميدم  الا 

 

 طول النهار: -2
وفيةا لهةذا العامةل تتاةدد كميةة   7)ونعني    المةدة التةي تسةتمم  هةا اترض اتشةعاع الشمسةي        

اتشةةعاع الشمسةةي التةةي تتمياهةةا الماطةةات المناخيةةة اليري ةةة مةةن منطيةةة هةةور الةةدلم. ،وهنةةا ت ةةد مةةن 
وع النظريةةة او الممكنةةة ومةةدة السةةطوع الفعميةةة هولسةةرض تسةةميط ال ةةول عميهةةا التمييةةز  ةةين مةةدة السةةط

 يمكننا ان ندرس هذا العامل كاتتي:
 ساعات السطوع النظرية : - أ

  ان معةةةدل  2ويظهةةةر جةةةدول رقةةةم )  8)هةةةي المةةةدة الماصةةةورة  ةةةين شةةةروق الشةةةمس وغرو هةةةا       
ر  اترتفةةاع الةةا شةةهر تشةةرين اتول سةةاعات السةةطوع النظريةةة تاخةةذ  الزيةةادة  عةةد شةةهر اذار وتسةةتم

هويكةةون معةةدل سةةاعات السةةطوع النظريةةة فةةي فصةةل الصةةيو اك ةةر ويمكةةن مكاظةةة ذلةة  مةةن خةةكل 
 سةاعة ، ويعةود 14،11 ساعةوفي ماطة الديوانية )14،12شهر ازيران اذ ي مق في ماظة الاي )

وهةةو اقةرب مةةدار ر سة ب هةذا اترتفةةاع الةا تعامةد اشةةعة الشةمس عمةةا مةدار السةرطان فةةي هةذا الشةه
 النسةةة ة لماطةةةات المنطيةةةة، الميا ل ياخةةةذ معةةةدل سةةةاعات السةةةطوع النظريةةةة  اتنخفةةةاض فةةةي فصةةةل 
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وفةةةةي ماطةةةةة  سةةةةاعة  9،51الشةةةةتال وتاديةةةةدا فةةةةي شةةةةهر كةةةةانون اتول اذ ي مةةةةق فةةةةي ماطةةةةة الاةةةةي )
 ساعةه  11،11الديوانية)

ت السةةةطوع النظريةةةة   الةةةذر يملةةةل المعةةةدل الفصةةةمي لسةةةاعا3ويت ةةةا مةةةن خةةةكل جةةةدول رقةةةم )     
لماطات الدراسة ان المعدل يكون في فصل الصيو والر ي  اك ر منة  فةي فصةمي الشةتال والخريةو 

 سةةةةةةةةةةةةةةاعة  ينمةةةةةةةةةةةةةةا  مسةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةي ماطةةةةةةةةةةةةةةة 12،4،13،54اذ  مسةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةي ماطةةةةةةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةةةةةةي )
 ساعة لفصمي الصيو والر ي  في اين ت دا قيم سةاعات السةطوع النظريةة 12،15،13،53الديوانية)

 سةةاعة فةةي ماطةةة 11،17،11،11مةةن فصةةمي الشةةتال والخريةةو الةةا معةةدل )  اتنخفةةاض فةةي كةةل
   ساعة لفصمي الشتال والخريوه11،2،11،67الاي  ينما ت مق في ماطة الديوانية)

لممده  ( المعدل الشهري لساعات السطوع النظرية)ساعة/يوم( في محطات الدراسة2جدول رقم)
(1971-2111) 

 شهرال
 المحطة

كانون 
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 9،51 11،17 11،12 12،22 13،12 13،51 14،12 13،34 12،46 11،42 11،51 11،12 الاي
 11 11،2 11،2 12،21 13،1 13،5 14 13،4 12،15 11 11    11،13 الديوانية

رسةةالة  ،تاميةةل جسرافةةي لمت ةةاين المنةةاخي  ةةين ماطةةات الاةةي والنجةةو والنخيةةل  ،مالةة  ناصةةر ع ةةود الكنةةاني   -1المصةةدر:
 ه  12ص، 2115 ،جامعة اليادسي   ،ماجستير )غير منشور    ميدم  الا كمية اتداب 

اطرواةة دكتةورا  ) غيةر منشةور     ،الموازن  المااي  المناخي  في ماافظات الفةرات الوسةط  ،جميل ع د الامز  العمرر   -2
 ه 32ص ،  2117،جامعة اليادسي   ،يدم  الا كمية اتداب م
 

 حطات الدراسةفصمي لساعات السطوع النظرية في م(المعدل ال3جدول رقم)
 الفصل
 المحطة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 12،41 11،11 11،17 13،54 الاي
 12،15 11،67 11،2 13،53 الديوانية
  ه2جدول رقم ) عما  اتعتماد ينمن عمل ال اال المصدر:

 ساعات السطوع الفعمية-ب
وييصةةد  هةةا المةةدة التةةي يشةةاهد فيهةةا قةةرص الشةةمس وا ةةاا النةةال مةةدة السةةطوع الفعمةةي ،وفةةي معظةةم 
اتايان تيةل مةدة السةطوع الفعميةة عةن النظريةة تاتجةاب اشةعة الشةمس  السةاب او اتتر ةهوعنةدما 

وفيمةا يخةص منطيةة الدراسةة نكاةظ وجةود ت ةاين   9)يكون الجو صافيا تماما يادث التطا ق  ينهمةا 
فةي معةدل عةةدد سةاعات السةطوع الفعميةة  ةين الماطةةات المناخيةة اليري ةة مةن منطيةةة مكةاني وزمةاني 

الدراسةةةة ،ويعةةةود ذلةةة  الةةةا اتخةةةتكو الااصةةةل فةةةي نسةةة ة تسطيةةةة السةةةمال  ةةةالسيوم وكةةةذل  الت ةةةاين 
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ريةةة ، لةةذل  نكاةةظ ان سةةاعات السةةطوع الااصةةل فةةي عةةدد اتيةةام التةةي تاةةدث فيهةةا العواصةةو الس ا
 ،الفعميةةة هةةي انعكةةاس وا ةةا لاةةدوث هةةذ  الظةةواهر المناخيةةة السةةا ية الةةذكر فةةي ماطةةات الدراسةةة

ف النسةة ة لممعةةدتت الشةةهرية فيسةةجل اعمةةا معةةدل فةةي شةةهر ازيةةران اذ  مةةق اعمةةا معةةدل فةةي ماطةةة 
والس ةةار العةةالق فيهةةا قياسةةا   تنخفةةاض تكةةرار العواصةةو الترا يةةة 4) سةةاعة جةةدول رقةةم  11،9الاةةي)

سةةةاعةهفي اةةةين سةةةجل اقةةةل معةةةدل فةةةي شةةةهر   11،2 ماطةةة الديوانيةةةة التةةةي سةةةجمت معةةةدل ميةةةدار  )
 سةاعة عمةا التةوالي، فةي 6،4،6،4كانون اتول واللاني اذ  مق ادنا معدل في  في ماطةة الديوانيةة)

ا ميةةةةدار  اةةةةين سةةةةجمت ماطةةةةة الاةةةةي معةةةةدل اعمةةةةا  يميةةةةل  ةةةةمن شةةةةهرر كةةةةانون اتول واللةةةةاني مةةةة
  ساعة اسب الترتيب ه6،6،6،5)

  ويسةجل اعمةا 5ان اعما معدتت لمسطوع الشمسي الفعمي هةي فةي فصةل الصةيو جةدول)       
سةةاعة ويعةةود ذلةة  تنخفةةاض نسةة ة السيةةوم فيهةةا ا ةةافة   11،7معةةدل لةة  فةةي ماطةةة الاةةي اذ ي مةةق )

 اطة الديوانية هالا قمة تكرار ظاهرة الس ار المتصاعد في هذ  الماطة ميارنة  م
ا ما في فصل الشتال فان معدتت ساعات السطوع الفعمية تكون اقل مةا يمكةن لةذا فةان ادنةا       

ساعة اما في ماطة الاةي   6،7معدل لساعات السطوع الفعمية يسجل في ماطة الديوانية اذ  مق )
 ين يعةةود الةةاسةةاعات السةةطوع الفعميةةة فةةي هةةاتين الماطتةة سةةاعة والسةة ب فةةي انخفةةاض عةةدد  6،8)

 اتجةا  النصةو الجنةو ي وقةدوم العواصةو اتعصةارية اليادمةة مةن اتنتيال الظاهرر لاركة الشمس 
ال اةةر المتوسةةط و ةةكد الشةةام واله ةة ة السر يةةة لتصةةل الةةا العةةراق ف ةةك عةةن قةةدوم الهةةوال الةةدافيل 

تاليرهةا شةمات الرطب من الخمي. العر ي مكونا السيةوم واةاتت التسةاقط المطةرر فةي العةراق ويصةل 
 ممةةةةةةةةةةةةةةا يترتةةةةةةةةةةةةةةب عميةةةةةةةةةةةةةة  قمةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةدد سةةةةةةةةةةةةةةاعات السةةةةةةةةةةةةةةطوع   11)اتةةةةةةةةةةةةةةا منطيةةةةةةةةةةةةةةة الموصةةةةةةةةةةةةةةل

 هالفعمية 
اما في الفصمين اتنتياليين  فيكون فصل الخريو ذو معدتت اك ر لساعات السةطوع الفعميةة       

ي ماطةةة  سةةاعة فةةي اةةين تةةات8،9الاةةي اذ  مةةق )مةةن فصةةل الر يةة  وي مةةق اعمةةا معةةدل فيةة  ماطةةة 
 سةةةاعة،اما  فةةةي فصةةةل الر يةةة  فتكةةةاد تكةةةون معةةةدتت سةةةاعات 8،7ة  المرت ةةةة اللانيةةةة وت مةةةق )الديوانيةةة

فةةةي ماطةةةة الاةةةي فةةةي اةةةين   سةةةاعة8،7السةةةطوع الفعميةةةة متيار ةةةة  ةةةين الماطتةةةين اذ سةةةجل معةةةدل )
   ساعةه8،6سجمت ماطة الديوانية)
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لممده  دراسة(المعدل الشهري لساعات السطوع الفعمية )ساعة/يوم(في محطات ال 4جدول)
(1971 -2111 ) 

 الشهر
 المحطة

كااااااانون 
 الثاني

تشاااارين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 
 االول

تشاااارين 
 الثاني

كااااااانون 
 االول

 6،6 7،6 8،8 11،3 11،5 11،7 11،9 9،8 8،6 7،8 7،5 6،5 الحي
 6،4 7،4 8،7 11،2 11،3 11،6 11،2 9،4 8،5 8 7،3 6،4 الديوانية

رسةةالة ، تاميةةل جسرافةةي لمت ةةاين المنةةاخي  ةةين ماطةةات الاةةي والنجةةو والنخيةةل ، مالةة  ناصةةر ع ةةود الكنةةاني   -1در:المصاا
 ه  14ص، 2115 ،جامعة اليادسي   ،ماجستير )غير منشور    ميدم  الا كمية اتداب 

اطرواةة دكتةورا  ) غيةر منشةور     ،الموازن  المااي  المناخي  في ماافظات الفةرات الوسةط  ،جميل ع د الامز  العمرر   -2
 ه 32ص،  2117، جامعة اليادسي   ،ميدم  الا كمية اتداب 

 
 ( المعدل الفصمي لساعات السطوع الفعمية في محطات الدراسة 5جدول رقم) 

 الر ي  الشتال الخريو الصيو الفصل/الماطة
 8،7 6،8 8،9 11،7 الاي

 8،6 6،7 8،7 11،3 الديوانية
 ه  4 اتعتماد عما جدول  ينل ال االالمصدر:من عم

يت ةةا ممةةا سةة ق ان سةةاعات السةةطوع النظريةةة والفعميةةة تةةزداد خةةكل الشةةهر الصةةيو )ازيةةران       
اشةةةهر الر يةةة  والخريةةةو )اذار ونيسةةةان وتسةةةتمر معةةةدتت السةةةطوع عاليةةةة اي ةةةا خةةةكل  وتمةةةوز واب 

ل فعمةةا الةةرغم مةةن قصةةر النهةةار )ايمةةول وتشةةرين اتول وتشةةرين اللةةاني  امةةا فصةةل الشةةتا و ومةةايس 
يةتم ان عدتت عالية وجيدة لتوليد الطاقةة الشمسةية و ةذل  يمكةن موقمة ساعات السطوع ات انها تعد 

توليةةةةد الطاقةةةةة الكهر اايةةةةة  ةةةةمن هةةةةذ  المنطيةةةةة الناايةةةةة واسةةةةتلمارها فةةةةي تنميةةةةة المشةةةةاري  الزراعيةةةةة 
 والنشاطات اتقتصادية والخدمية المختمفة في المنطيةه

 صفاء السماء:ج_
كميةةةة التةةةالير عمةةةا العامةةل اتكلةةةر  هميةةةة فةةةي يعةةةد درجةةة شةةةفافية الجةةةو او صةةةفال السةةةمال  ان      

 السازر  مرك ات  المختمفة لكون  سطا اترض هويتصو السكو الا  اتشعاع الشمسي الذر يصل
ة)قطيرات مالةةةةيس شةةةةفافا تمامةةةةا لكشةةةةعاع الشمسةةةةي ،لمةةةةا تيةةةةوم  ةةةة  المرك ةةةةات السازيةةةةة منهةةةةا  والسةةةةا

 مةةةةةن اعاقةةةةةة لجةةةةةزل مةةةةةن ذلةةةةة   العوالةةةةةق الصةةةةةم ة كالس ةةةةةار والةةةةةدخان هههههالةةةةة   )  والصةةةةةم ةالسااب
   ه 11) اتشعاع

تتصةو الماطةات المناخيةة اليري ةة مةن منطيةة  هةور الةدلم.  سةمال صةافية لمعظةم ايةام السةةنة      
 3315،7لمعةدل الةا فةالمجموع السةنور لسةاعات السةطوع الشمسةي الفعميةة اتنفةة الةذكر تصةل فةي ا
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ساعةه وعما الرغم من وجةود 3239،2ساعة في ماطة الاي تميها ماطة الديوانية  مجموع ميدار  
ت اين   ايل في مجموع ساعات السطوع الشمسةي الفعميةة تكةاد تكةون متيار ةة اذ تصةل فةي ماطةة 

تشةةعاع عمةةا كميةةة ا %،ولهةةذا فةةان ذلةة  يةةنعكس49،5تميهةةا ماطةةة الديوانيةةة  نسةة ة %51،5الاةةي 
 هالدراسة  الا من منطية الشمسي الواصل

 
 ملنطقة الذراسة وضىئيةكمية الطاقة الكهر

منهةةا عةةدد سةةاعات السةةطوع  يةةتم اسةةاب اتشةةعاع الشمسةةي مةةن خةةكل اسةةتخدام عةةدة عوامةةل      
الشمسةةةية النسةةةة ية او اسةةةةتخدام درجةةةةات الاةةةةرارة العظمةةةا والصةةةةسرم او اسةةةةتخدام العوامةةةةل المناخيةةةةة 

كمةا  سةطا األرض إلةاالشمسي الكمةي الواصةل  اإلشعاعا  عوامل كليرة تؤلر في كمية هنف اتخرم
ان اسةةةاب ميةةةدار اتشةةةعاع الشمسةةةي السةةةاقط عمةةةا السةةةطوح اتفييةةةة يختمةةةو عةةةن اسةةةاب اتشةةةعاع 
 الساقط عما السطوح الماامة ولكل ما س ق معادتت  يتم من خكلها اساب شدة اتشعاع الشمسةي

دار اتشةةعاع الشمسةةي فانةة  مةةن الممكةةن اسةةاب كميةةة الطاقةةة الكهر اايةةة ومةةن خةةكل اسةةاب ميةة  *)
 المتولدة عن ذل  اتشعاع الشمسيه

تيةدير  فةيفةي معظةم الةدول  واألعةمشةيوعا  األكلةرالطريية  في هذا ال اث سوو نعتمد عما و     
صر المناخيةةة العنةةاالعوامةل و  عتمةاد عمةا العديةد مةنتاالواصل لمنطية الدراسةة و الشمسي  اإلشعاع

وقةةةد اعتمةةةد فةةةي ذلةةة  عمةةةا نسةةة ة السيميةةةة و درجةةةةات الاةةةرارة و النس يةةةةة  عملةةةل عةةةدد الساعةةةةات السةةةطو 
يم قسم الطاقة المتجددة وهو مةن اهةم يداارة التفتيش والتي المشتركة المركز اتور ي لم اوث اسا ات

)مراكز ال اوث اتور ية

 ه  

 يانات تخص كميات اتشعاع الشمسي لمنطية  ا المركزاتلكتروني لهذ الموق  عمااذ تتوفر       
والتةةي  المعةةدتت الشةةهرية والسةةنوية لكميةةات اتشةةعاع الشمسةةيا ةةافة الةةا دقييةةة  15الدراسةةة لكةةل 

 ععةدد ساعةةةات السةةطو  التةةي اخةذ  نظةةر اتعت ةار فةةي اسةةا ها م2114م الةةا1985تسطةي الفتةةرة مةن 
 واليوميةةةةة المعةةةةدتت الشةةةةهرية  6) رقةةةةم هر الجةةةةدولظيو ،نسةةةة ة السيميةةةةةو درجةةةةةات الاةةةةرارة و النس يةةةةةة 

شةةةهر تمةةةوز اعمةةةا معةةةدل شةةةهرر ويةةةومي لكشةةةعاع  وياتةةةلفةةةي منطيةةةة الدراسةةةة  لكشةةةعاع الشمسةةةي
شةةهركانون اتول اخفةةض معةةدل شةةهرر ويةةومي لميةةدار اتشةةعاع الشمسةةي  سةةجلالشمسةةي فةةي اةةين ي

المعةةةةةدل السةةةةةنور  عةةةةةن  ارتفةةةةةاع ميةةةةةدار اتشةةةةةعاع الشمسةةةةةي 1المسةةةةةتمم فيمةةةةةا يظهةةةةةر الشةةةةةكل رقةةةةةم)
لشمسةةي فةةي كميةةة اتشةةعاع ا الدراسةةة وتتيةةارب منطيةةةلكشهر)نيسةةان ايةةار ازيةةران تمةةوز اب ايمول ه

لمتين تي   ينهما منطية الدراسة جةدول و  ماطتي مدينة الديوانية ومدينة الاي المستمم م  ما تستمم 
ي  ةةمن المنطيةةة التةة   ان منطيةةة الدراسةةة تيةة  2ويت ةةا مةةن خةةكل خريطةةة رقةةم )  ه 8 و)7رقةةم)
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و مةةا يولةةد طاقةةة كهرو ةةواية تصةةل الةةا 1900KWH/M²تسةةتمم اشةةعاع شمسةةي ك يةةر يصةةل الةةا
1425Kwh/kh  وذلة  مةةن خةكل اسةةتخدام الخكيةا الشمسةةية المصةنوعة مةةن السةميكون و عةةد ان تةةم

% 14,0اسةةاب خسةةاار الطاقةةة الناتجةةة عةةن نوعيةةة الكةةا كت والخكيةةا الشمسةةية والتةةي تصةةل الةةا 
يصةة ا  ونسةة ة السيميةةة لةةذاخسةةاار ناجمةةة عةةن زاويةةة السةةيوط ودرجةةات الاةةرارة  11,2%الةةا  ا ةةافة

و هةةذا فهةي تية   ةةمن المنةاطق اتكلةر اسةةتكما لكشةعاع الشمسةي واتكلةةر  %25,2ميةدار المفيةود 
اتمةةر الةةذر يؤهةةل هةةذ  المنطيةةة فةةي  ةةول هةةذ  انتاجةةا لمطاقةةة الكهرو ةةواية المخمنةةة فةةي العةةراق  

الط يعيةة اسةتلمار هةذا الجانةب الط يعةي فةي  نةال خكيةا شمسةية فةولط  ةواية فةي توليةد اتمكانيات 
  هالتيميدية  الطاقة الكهر ااية ،عمما ان المنطية  عيدة عن مصادر الطاقة الكهر ااية

 لمنطقة الدراسة2114-1985(يمثل معدالت االشعاع الشمسي اليومية والشهرية لممدة6جدول رقم)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 & European commission,joint research center,solar irradiation data for Africaالمصدر:

Mediterranean basin 1985 – 2004 .   

اع معدل االشع
الشمسي لكل يوم 

(kWh/M²   

 معدل االشعاع الشمسي  لكل شهر

(kWh/M²)  
  الشهر

 كانون الثاني 67  2.2
 شباط 82  2.9

 اذار 116  3.8
 نيسان 132  4.4
 ايار 154  5.1
  حزيران 173  5.7

 تموز 176  5.8
 آب 164  5.3
 ايمول 137  4.6
 تشرين االول 114  3.4
لثانيتشرين ا 71  2.4   

  كانون االول 61  2.1
  

 المعدل السنوي  121 3.9
مجموع المعدل 
 (kWh) السنوي

1437 
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 لمنطقة الدراسة يمثل االشهر ذات االشعاع الشمسي االعمى من المعدل السنوي (1شكل رقم)

 & European commission,joint research center,solar irradiation data for Africaالمصدر:

Mediterranean basin 1985-200 
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 لمدينةالديوانية2114-1985الشمسي اليومية والشهرية لممدة(يمثل معدالت االشعاع 7جدول رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 & European commission,joint research center,solar irradiation data for Africaالمصدر:

Mediterranean basin 1985-2004 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معدل االشعاع 
الشمسي لكل يوم 

(kWh/M² ) 

 معدل االشعاع الشمسي  لكل شهر

(kWh/M²)  
  الشهر

 كانون الثاني 66  2.1
 شباط 82  2.9

 اذار 117  3.8
 نيسان 132  4.4
 ايار 154  5.1
  حزيران 173  5.8

 تموز 178  5.7
 آب 164  5.3
 ايمول 137  4.6
 تشرين االول 114  3.3
  تشرين الثاني 71  2.4
  كانون االول 61  1.9

 

  المعدل السنوي 121 3.9
 مجموع المعدل السنوي

(kWh) 
1435 
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 لمدينة الكوت2114-1985يمثل معدالت االشعاع الشمسي اليومية والشهرية لممدة (8جدول رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 & European commission,joint research center,solar irradiation data for Africaالمصدر:

Mediterranean basin 1985-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

معدل االشعاع 
الشمسي لكل يوم 

(kWh/M² ) 

 معدل االشعاع الشمسي  لكل شهر

(kWh/M²)  
  الشهر

 كانون الثاني 67  2.2
 شباط 81  2.9

 اذار 114  3.7
 نيسان 129  4.3
 ايار 151  4.9
  حزيران 168  5.6

 تموز 169  5.5
 آب 157  5.1
 ايمول 131  4.3
 تشرين االول 111  3.2
  تشرين الثاني 68  2.3
  كانون االول 61  1.9

 

 المعدل السنوي 116 3.8
 مجموع المعدل السنوي

(kWh) 
1396 
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( تمثل مقدار االشعاع الشمسي والطاقة الكهروضىئية الناتجة عنه للمدة  2ة رقم ) خريط

1985 – 2114 
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 ةطاقة االشعاع الشمسي وتطبيقاته العملي
لةذا فةان جهةود  لطاقةة المتجةددة خةكل اليةرن الاةاليتعد الطاقة الشمسية من اهم مصةادر ا         

كلير من الدول تتوج  لها  مختمو صةورها وترصةد لهةا الم ةالق الكزمةة لتطةوير المنتجةات وال اةوث 
 همصادر الطاقة ال ديمة لمنفط والساز الخاصة  استسكل الطاقة الشمسية اادم اهم

وقةةد اعطةةةا النصةةةيب اتوفةةر فةةةي ال اةةةوث والتطي يةةات لمجةةةال تاويةةةل الطاقةةة الشمسةةةية الةةةا        
وهةةذا المصةةدر مةةن الطاقةةة هةةو امةةل الةةدول الناميةةة فةةي  Photovoltaicكهر ةةال وهةةو مةةا يعةةرو  اسةةم

ر الطاقةة الكهر اايةة مةن اهةم العوامةل الرايسةة تيجةاد ال نةا اتساسةية فيهةا يالتطور ايث اصة ا تةوف
عن ذل  عمميةة انتةاج الكهر ةال فةي الطاقةة الشمسةية ت يتطمةب الةا مركزيةة التوليةد  ةل تنةت. ،ف ك 

 وهذا مةا سةوو يةوفر كليةرا مةن تكمفةة النيةل والمواصةكت  هالطاقة وتستخدم  نفس المنطية او المكان
وخاصةةةة فةةةي المنةةةاطق الناايةةةة لكةةةون تكةةةاليو توصةةةيل خةةةدمات ال نةةةا   12)هومةةةد الشةةة كات وصةةةيانتها

تيةة لمطاقةة الكهر اايةة مكمفةة جةةدا ،وفةي  ةول المعةايير التخطيطيةة مةةن غيةر العممةي ان يةتم مةةد التا
عةةةن طريةةةق خطةةةوط ال ةةةسط العةةةالي لمطاقةةةة والصةةسيرة لةةةا المنةةةاطق ال عيةةةدة اشةة كات نيةةةل الكهر ةةةال 

 ه توج  الا توفيرها اي ا يكون  ااجة الا امكانيات فنية ومالية ووقت كاوالالكهر ااية وكما ان 
يةةرم ال ةةاالون امكانيةةة تةةوفير الطاقةةة الكهر اايةةة عةةن طريةةق مشةةاري  الطاقةةة الشمسةةية  لةةذل         

التةةي تتمتةة   ظةةروو ط يعيةة ممتةةازة مةةن ايةةث هةةذ  اتمكانيةةات وعمةةوم العةةراق لكةون منطيةةة الدراسةةة 
ة وهةي  ةعو كميةمن اكلر المناطق في العالم امكانية فةي انتةاج الطاقةة الشمسةية، تؤهم  ان يكون 

اتشعاع الشمسي في المانيا تيري ا ولكن اتخيرة  س ب امكانياتها التكنولوجية لديها مشاري  طمواةة 
وك يرة في توليد الطاقة الكهر ااية من الطاقة تتكام م  ا نيتها الاديلة التي تتكامل فيها مةواد ال نةال 

  (PV maduls)شمسةةيةاتنشةةااية مةة  المنظومةةات الفولطا ةةواية  مةةا تاتاجةة  مةةن الةةواح خكيةةا 
 وغيرها من اجهزة السيطرة  التي تتوافق  درجة ك يرة جدا مة  التوجهةات Invertorsوعاكسات قدرة)

 ه   13) العالمية لمافاظ عما ال ياة
تركةةةز اتهتمةةةام عمةةةا ادخةةةال الفولطا ةةةواية كمصةةةدر لمطاقةةةة المتجةةةددة فةةةي التط ييةةةات ليةةةد        

تستخدام في قطاع السكن والصةاة والتعمةيم والصةناعة والزراعةة اتر ية  سية تطويرتينية ووساال ا
والنفط وغيرها من اتستنخدامات  الفةولط  ةواية الجذا ةة اقتصةاديا وفةي المنةاطق المعزولةة والناايةة 
كما هةو الاةال فةي منطيةة الدراسةة ايةث تةنيص تكمفةة شة كات الكهر ةال العامةة وتسةاعد فةي اتنمةال 

 ماعي المامي ه اتقتصادر والتطور اتجت
 
 

 ويمكن تصنيو وتاديد التط ييات اتر ية وفق اليدرة الكهر ااية عما الناو التالي :
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تط ييةةات ذات قةةدرة منخف ةةة وتشةةمل اجهةةزة الااسةة ات واتلعةةاب اتلكترونيةةة والسةةاعات واجهةةزة  -1
 اتذاعة المسموعة والشاانات ووسااط اليدرة المنخف ةه

ة وتشةةمل اجهةةزة اتنةةارة واجهةةزة اتذاعةةة المرايةةة واللكجةةات واجهةةزة تط ييةةات ذات قةةدرة متوسةةط -2
وهواتةو الطةواررل وشةاانات السةياج  اتتصال واشةارات المةرور واتنةذار ومةراوح اتسةيو )التهويةة 

 تر ية الايوانات لمنعها من اتقتراب منها هل شان السياج المايط  المزارع المعدةالكهر ااي ايث ي
اجهةزة  ة  الميةا  وماطةات اتصةاتت الموجةات السةنتيمترية قةدرة عاليةة وتشةمل تط ييات ذات  -3

 ه   14) وماطات اتقمار الصناعية اتر ية
 ويمكن اتستفادة من الطاقة الشمسية  اسمو ين هما 

ويمكةةن  :  Active solar heatاي الاانظم الحراريااة الشمسااية الفعالااة  الاانظم الحراريااة -1
ام :نظم شمسية ذات ارارة منخف ة ونظم شمسية ذات ارارة متوسطة ونظم تيسيمها الا لكلة اقس

 شمسية ذات ارارة عاليةه
 Flatان ا ةةرز الةةنظم الشمسةةية ذات الاةةرارة المنخف ةةة المةةواقط الشمسةةية ذات الصةةاون          

plate collectors  كلةةرة لتسةةخين الميةةا  فةةي العديةةد المنةةازل فةةي دول الشةةرق  المسةةتعممة اتن 
ان هذ  النظم جيدة لماصول عمةا الميةا  السةاخنة  صةورة يوميةة ومسةتمرة فةي معظةم الةدول توسط ا

العر ية عما مدار السنة و خاصة في الدول غير النفطية ات ان استعمال هذ  المواقط في العراق ت 
نظم %من المساكن في اتردن وفمسطين تستعمل هذ  ال21يزال مادود جدا ،فعما س يل الملال ان 

ا ةةافة الةةا ذلةة  تسةةتخدم  عةةض انةةواع هةةذ    15) %111امةةا فةةي ق ةةرص تكةةاد ان تصةةل النسةة ة الةةا 
المةةواقط تغةةراض الطةة   فةةي الكليةةر مةةن الةةدول و خاصةةة الةةدول الناميةةة  وهةةذ  المةةواقط عمةةا اشةةكال 

فةي معظةم الةدول تنهةا مةن اكلةر التط ييةات نجااةا  اهميةة مطاقة الشمسةيةلو  ه 1متعددة صورة رقم )
واكلرها اقتصادا في مجةاتت اسةتخدام الاةرارة الشمسةية وفةي هةذا التط يةق يةتم انشةال مجمة  شمسةي 

درجةة  61من سط وخزان مصنوع من مادة عازلة وعنةدما يمةر المةال فةي المجمة  يسةخن الةا اةوالي 
ماوية لجعم  صالاا ل عض اتغراض المنزلية كاتستامام والسسيل،و عد ان يسخن المةال ينيةل الةا 

لخةةةزان ونيةةةاط اتسةةةتهك   واسةةةطة شةةة كة اتنا يةةةب ويمكةةةن ادمةةةاج عمميةةةات تجميةةة  وتركيةةةز اتشةةةعة ا
 الياامةه الم انيانا يب الشمسية وخزان المال الساخن وتوزيع  في هندسة ش كة 

وفي س يل تيدير اجم السخان الشمسي الكزم لمعاامة العراقية نفرض ما يمةي: تتكةون اتسةرة        
لتةر مةن المةال يوميةا عمةا درجةة اةرارة  41ملالية من ستة افراد وياتاج كل فرد مةنهم الةا العراقية ال

درجة ماويةوان معدل الطاقة الشمسية الساقطة عما المتر المر ة  فةي اليةوم خةكل اشةهر الشةتال 61
درجةماويةة وان كفةالة  15وان درجة ارارة المال الداخل الةا السةخان الشمسةي  كيمو كالورر2761
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 %و ات ةةةاع الخطةةةوات التاليةةةة نسةةةتن. ان هةةةذ 51يةةةل الطاقةةةة الشمسةةةية الةةةا طاقةةةة اراريةةةة تسةةةاور تاو 
 ه   16) يل مساات  عن لمانية امتار مر عةاتسرة تاتاج الا مجم  شمسي تت

 لتر مال تاتاج اتسرة في اليوم241=6×41
 درجة ماوية ياتاج كل غرام من المال 45=61-15
 لتر مال 241وية تاتاج لتسخين درجة ما11811111=241111×45

متر مر   مسااة المجم  الشمسةي المناسةب فةي اةال كفةالة قةدرها 3،9=2761111÷11811111
 %ه111

لتةر لكةل متةر مر ة  مةن مسةااة المجمة  فةاذا كانةت 111اما اجم الخةزان فياةدد عمةا اسةاس       
 لتره811مسااة المجم  الشمسي تساور لمانية امتار مر عة يكون اجم الخزان 

ومن الجدير  الذكر ان هذ  الةنظم  سةيطة ويمكةن تصةنيعها ماميةا ممةا يخفةض تكةاليو انتةاج       
الطاقة الكهر ااية ويفتا فرص عمل امام العاطمين ،اما النظم الشمسية ذات الارارة المتوسطة تعمل 

فةي اتجةا   درجة ماوية فهي تعتمد عمةا اسةتعمال المرايةا التةي تعمةل 351_111عما درجات ارارة 
وااةةد لمتا عةةة وتجميةة  اشةةعة الشةةمس وتركيزهةةا عمةةا مةةادة ماصةةة لماةةرارة ومةةن لةةم اسةةتسكلها لتوليةةد 

  ااجة الا تينيات عاليةهال خار والكهر ال وملل هذ  النظم 
 درجةة ماويةة 1111-351اما النظم الشمسية ذات الارارة العاليةة )تعمةل عمةا درجةات اةرارة       

ايةةا متطةةورة تعمةةل  صةةورة مسةةتمرة وفةةي مختمةةو اتتجاهةةات عمةةا متا عةةة اشةةعة فانهةةا تعتمةةد عمةةا مر 
وعمةةا العمةةوم فةةان هةةذ  الةةنظم يمكةةن ان تسةةتخدم اةةرارة      Parabolic concentricالشةةمس 

 ه    17) في معالجة الميا  وتوليد ال خار ومن لم توليد الطاقة الكهر ااية الشمس م اشرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع المواقط الشمسية المستخدمة لمطبخ تمثل بعض (1صورة رقم )
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 www.energieinfo.comالمصدر: 

 
 
 
  Passive solar thermal systemالنظم الحرارية الشمسية غير النشطة -2

تعمةةل هةةذ  الةةنظم عمةةا اسةةتخدام التةةاليرات الشمسةةية واتسةةتفادة الط يعيةةة مةةن اشةةعة الشةةمس        
 التدفاة في الشتال والايمولة دون رف  درجة ارارتها  صورة زاادة في الصيو هلكنارة و 
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تاريخيا كانت تصمم الم اني لكستفادة اليصوم من اشعة الشمس لمتدفاة في الشتال والايمولةة  ينهةا 
و ةةين رفةة  درجةةة الاةةرارة داخةةل الم نةةا فةةي الصةةيو،وهنال  نظامةةان :نظةةام التدفاةةة المعمةةارر الةةذر 

عدة اساليب لتاييق  هذا الهدو عن طريق تاديةد اتجاهةات وشةكل ال نةال وااجةام واشةكال يستعين  
الشةةة ا ي  ونةةةوع المةةةادة المسةةةتعممة فةةةي ال نةةةال وكةةةذل  نمةةةط ال نةةةال وطةةةراز  وذلةةة  مةةةن اجةةةل اتسةةةتفادة 

لكنةةارة والتدفاةةة فةةي الشةةتال او تجنةةب الاةةرارة الزااةةدة فةةي الصةةيو  اليصةةوم مةةن اتمكانيةةات الشمسةةية
  18)  عن  رورة استخدام مواد ال نال العازلة لمارارة مما ييمةل اتسةتهك  مةن مصةادر الطاقةةف ك

والتاكيد عما توجية  النوافةذ  اتجةا  الجنةوب فةي نصةو اترض الشةمالي و اتجةا  الشةمال فةي نصةو 
 لهاترض الجنو ي وعمي  وجب توجي  النوافذ في العراق  اتجا  الجنوب تغراض التدفاة في الشتا

والنظةةام اتخةةر هةةو نظةةام التدفاةةة الهندسةةية الةةذر يتةةالو مةةن ار عةةة اجةةزال اساسةةية متكاممةةة ،       
 اتول مجمةة  شمسةةي ييةةوم  تاويةةل اتشةةعة الشمسةةية الةةا طاقةةة اراريةةة واللةةاني ماا )مةةال او هةةوال 

عة فةي ييوم  امل الارارة واللالث انا يب تامل المةاا  مةن المجمة  الشمسةي الةا المشةعات المو ةو 
تةةر م111الايةةز مو ةة  اتهتمةةام والرا ةة  واةةدة التخةةزين الاةةرارر وقةةد ال تةةت ات اةةاث ان تدفاةةة كةةل 

مكعةةب مةةن منةةةزل اةةديث ال نةةةال وماكةةم وذو عةةةزل جيةةد فةةي العةةةراق يتطمةةب مجمةةة  شمسةةي تتةةةرواح 
 0وارتفاعةة   ²م033)مسةةاات  ²م033متةةر وهةةذا يعنةةي ان منةةزت عاديةةا  اجةةم 03-03مسةةاات   ةةين 

،وياتاج الا وادة تخزين لمارارة  ²م00-9تاج الا مجمعات شمسية تترواح مسااتها  ين امتار يا
%مةةن الطاقةةة الكزمةةة لمتدفاةةة امةةا 93-03لتةةر و ةةذل  يمكةةن تةةوفير0333-0333 اجةةم يتةةرواح  ةةين 

 ه   19) ال اقي فين سي سد  من مصادر الطاقة اتخرم
رعةةةة فةةةي اسةةةتلمار الةةةنظم الشمسةةةية غيةةةر النشةةةطة ان اتمكانيةةةات الفنيةةةة والمعماريةةةة العر يةةةة  ا      

ويمكةةةن اسةةةتلمار التطةةةور العممةةةي فةةةي مجةةةال تاسةةةين مةةةواد ال نةةةال العازلةةةة ورفةةة  كفالتهةةةا اتنشةةةااية 
والوظيفيةةةة وين سةةةي ان يرافةةةق هةةةذا التطةةةور زيةةةادة التشةةةريعات وقةةةوانين ال نةةةال التةةةي تافةةةز المعمةةةاريين 

اتسةكمي العر ةي التةي اسةتطاعت اسةتيعاب المةؤلرات   هذ  المواد ووفق الطراز والفنيين عما العمل
 هال ياية الياسية والمتطرفة

   Photovoltaicالفولطاضوئية  النظم -3
تيوم هذ  الةنظم  تاويةل اشةعة الشةمس م اشةرة الةا طاقةة كهر اايةة عةن طريةق خكيةا شمسةية        

وجيةا تسةتسكل الطاقةة وهةي ا سةط واف ةل تكنول  Crystalline Siliconمصةنوعة مةن السةميكون 
الشمسةةةةية واتسةةةةتفادة منهةةةةا ات ان اسةةةةتلمار الطاقةةةةة الشمسةةةةية يواجةةةة   عةةةةض المعوقةةةةات التكنولوجيةةةةة 
كمشككت خزن الطاقة الكهر ااية ونيمها وتالير الظروو الط يعية كالعواصو الترا ية وارتفةاع كمةو 

لةنفط فةي السةنتين اتخيةرتين  شةكل انتاجها ميارنة  مصادر الطاقة اتافوريةة،ات ان ارتفةاع اسةعار ا
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م فةان هةذا التسيةةر فةي اتسةعار سةوو يجعةةل 2111م ةطرد الةا ناةو خمسةة ا ةةعاو السةعر سةنة 
 ه   21) توليد الطاقة الكهر ااية من الطاقة الشمسية منافسا قويا من نااية الكمفة

تكمفةة الاصةول عمةا وهذا ما اشار الي  الةدكتور ) فراتةز تريةب   مةن معهةد الف ةال اتلمةاني اذ ان 
الكهر ةال والميةةا  العذ ةة مةةن الطاقةة الشمسةةية فةي دول الشةةرق اتوسةط وشةةمال افريييةا قةةد تصة ا اقةةل 

 ه   21) من الاصول عميها من الوقود اتافورر في غ ون سنوات قميمة
ومةن الجةدير  الةذكر ان اسةتلمار الطاقةة الشمسةية فةي توليةد كميةات ماةدودة مةن الكهر ةةال ار       

ميسا واط وعما الرغم من قمت  لكن  يسد مشكمة تةوفير الكهر ةال فةي اليةرم  او المواقة  11-8ادود  
النااية وهذا ما تعمل    كلير مةن الةدول العر يةة واتةا الفييةرة منهةا كالسةودان والصةومال وموريتانيةا 
 ايةةةةةةةةث اعت ةةةةةةةةرت هةةةةةةةةذا اتسةةةةةةةةموب مهمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي توصةةةةةةةةيل الكهر ةةةةةةةةال لممنةةةةةةةةاطق الناايةةةةةةةةة المارومةةةةةةةةة 

ان الكمفةةة فةةي ملةةل هةةذ  المشةةروعات قميمةةة ميارنةةة مةة  المشةةاري  اتسةةتلمارية الك يةةرة  كمةةا  22) امنهةة
 والتجارية تنها تاتاج الا مسااات واسعة وعمميات نيل الطاقة ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
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ان منطية هور الدلم. تتمت   ظروو ط يعية ممتازة مةن ايةث اتشةعاع الشمسةي الةذر  مةق  -1
وهةةةي   1425kwh\khmار مةةةا يولةةةد طاقةةةة كهرو ةةةواية  اةةةدود  1900kwh\m²ناةةةو

 كميات ك يرة ومشجعة عما استلمار الطاقة الشمسية في هذا المجاله
ان استعمال النظم الارارية الشمسية غير النشطة ت تاتاج الا خ رات تينيةة عاليةة النوعيةة  -2

ا مراعةاة تصةميم الم ةاني ولكنها  ااجة الا جهد ميداني ك ير في مجال تشجي  السكان عم
ومةةةواد  نالهةةةا وواةةةداتها الخةةةدمي  مةةةا يسةةةهل عمميةةةة اسةةةتلمار الطاقةةةة الشمسةةةية مةةةن الةةةنظم 

 الاراريةه

ان توليد الطاقة الكهر اايةة مةن الطاقةة الشمسةية لة  اهميةة فةي مجةال تةوفير الطاقةة لممنةاطق  -3
نشةات توليةد الطاقةة وم النااية والمعزولةة والصةسيرة الاجةم وذلة  ترتفةاع تكةاليو مةد شة كات

الكهر اايةةة مةةن المصةةادر التيميديةةة وهةةذا مةةا ينط ةةق عمةةا ظةةروو منطيةةة الدراسةةة التةةي تكلةةر 
 فيها المواق  اتلارية والط يعة الجميمة التي يمكن ان تستلمر في التنمية السيااية؟

 ان منظومات  سيطة من النظم الفولطا واية  امكانها ان تشسل اجهزة وادوات مهمة  طاقة -4
 قميمةه
 التىصيات

العمةةةل  شةةةكل جةةةدر عمةةةا تشةةةجي  المؤسسةةةات الرسةةةمية المعنيةةةة  تةةةوفير الخةةةدمات و خاصةةةة  -1
الطاقةةة الكهر اايةةة عمةةا توليةةد الطاقةةة الكهر اايةةة  اسةةتخدام الطاقةةة الشمسةةية لممنةةاطق الناايةةة 

 لسهولة اقامتها وقمة كمفتها ميارنة م  المصادر التيميديةه
 تلمار الطاقة الشمسية في المستي ل لعدة اس اب اهمها:عما الدولة ان تعمل عما اس -2

 نظافة هذا النوع من الطاقة وقمة الار  عما ال ياةه- 
اناسةةتلمار هةةذ  الطاقةةة التةةي يصةةعب نيمهةةا وخزنهةةا وتصةةديرها يةةوفر لمدولةةة جةةزل مةةن المصةةادر  -ب

 الصع ةه اتافورية)النفط والساز الط يعي لكي يتم تصديرها الا الخارج وتوفير العممة
طاقةةةة اتافوريةةةة هةةةي طاقةةةات نافةةةدة وين سةةةي ايجةةةاد  ةةةداال لهةةةا تطالةةةة عمرهةةةا اتفترا ةةةي ان ال-ج

والتركيز عما استخدامها في المجاتت التي لم نجد  ديل لها ملل استخدامها في وسةاال النيةل وفةي 
 الصناعات الكيمياوية وال تروكيمياويةه

 
 
 
 

 اهلىامش واملصادرقائمة 
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، لا دمشق ،الط عة اتو  دار الفكر المعاصر، ، اساسيات عمم المناخ ، عمي اسن موسا  1)
 21،ص 1994

 51،ص 1991ا راهيم شريو،جسرافية الطيس،دار الاكمة لمط اعة والنشر، سداد،    2)

 23عما اسن موسا،مصدر سا ق،ص   3)

 ه  24المصدر نفس  ، ص  4)

  يتادد موق  نيطة ما عما  عض المصطماات المتعمية  زوايا  اساب اتشعاع الشمسي اذ  هنا
 سطا اترض  معرفة زاويتين هما :

   : LATITUDE ANGLE  (    Lزاوية خط العرض  -1

 وها الزاوية  ين الخط الواصل من مركز الكرة اتر ية الا النيطة مو   اتعت ار ه

 < : LONGITUDE ANGLE  <    LGزاوية خط الطول  -2

وها الزاوية  ين مستوم نصو الداارة المارة  اليط ين والنيطة و ين مستوم نصو الداارة المارة 
 اليط ين ومدينة جرينتش  أنجمترا ) المأخوذة كنيطة  داية ليياس زوايا خط الطول   ، ويسما 

الطول موج ة غرب جرينتش  الخط المار  اليط ين ومدينة جرينتش خط الزوال ه وتكون زاوية خط
وسال ة شرقها ، ايث تتراوح الييمة العددية لها  ين صفر و ام ه ويتادد مو   نيطة ما عما 

 سطا اترض  تياط  خطا الطول والعرض الماددين لها ه وتادد منطية زمنية

 (TIME ZONE ) ( TZN  ام من خط طول جرينتش ه وتكون  12  جديدة كل زاوية قدرها  /
طية الزمنية موج ة غرب جرينتش وسال ة شرقها ، وكملال عما هذا " فالمممكة العر ية المن

 درجة 45-السعودية تي  اول خط طول 

   درجة ه 45-  او )  3-شرق جرينتش   ومنطيتها الزمنية )  45) 

ويجدر  نا مكاظة ان ماور دوران اترض ليس عموديا عما اتجا  اشعة الشمس  ل يميل  زاوية 
عما المستوم العمودم عما الخط الواصل  ين الشمس واترض ه ويؤدم هذا الميل  2335درها ق

 الا اختكو عدد ساعات الميل والنهار 

 -هوتعرو زاوية اتناراو الناتجة عن هذا الميل كما يما :

ها الزاوية التا يصنعها خط يمتد من مركز الشمس الا مركز اترض م  مسيط  عما المستوم 
توااا لكرض ه وتكون الزاوية موج ة اذا وقعت شمال المستوم اتستوااا لكرض ه وتتراوح اتس

 درجة ه 23و  -2335قيمتها ما ين 

 -ويتادد مو   الشمس  النس ة لنيطة ما عل سطا اترض  معرفة الزوايا الشمسية اتتية :

   : SOLAR AZIMUTH ANGLEزاوية سمت الشمس )  -  
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اتجا  الجنوب و ين المسيط اتفيا لشعاع شمس م اشر ، وتكون الزاوية فام وها الزاوية  ين 
موج ة فا اتجا  غرب الجنوب ه وفا وقت الظهر تكون الزاوية فام مساوية لمصفر اذا كانت 

زاوية اناراو الشمس اقل من زاوية خط العرض لممكان ، ومساوية ل ام اذا كانت زاوية اناراو 
عرض المكان وغير ماددة عند تساوم الزاويتين ، وتتراوح الييمة  الشمس اك ر من زاوية خط

 العددية لمزاوية فام  ين صفر و ط وتكون فام سال ة فا الص اح 
 ) شرق الجنوب   ه

 

   : b ( >SOLAR ALTITUDE ANGLEزاوية ارتفاع الشمس >-ب

المماسا لسطا  وها الزاوية  ين شعاع شمسا م اشر ومسيط  عما المستوم اتفيا ) المستوم
 Z ( SOLAR ZENITHالكرة اتر ية   ه وتتمم هذ  الزاوية زاوية السمت الر سا لمشمس 

ANGLE  والتا تعرو  أنها الزاوية  ين شعاع شمس م اشر والخط الر سا المار  نيطة ،  
 سيوط  عما اترض ه

 -< ها : B  ،Zو التالا تكون العكقة  ين >

B = ( BAY / 2 ) - Z 

 

   : H  ( >SOLAR HOUR ANGLEوية الوقت الشمسا > زا -ج

ويجدر  نا ) ويجب عمينا   ق ل تعريو زاوية الوقت الشمسا اتشارة الا ان الوقت الشمسا 
يختمو عن الوقت الذم تشير الي  ساعاتنا ، ويطمق عمي  اسم الوقت الماما او الزمن الماما ) 

LOCAL CIVIL TIME ن خط الطول   ، وذل  نظرا لكختكو  يLG  وخط الطول الخاص
 المنطية الزمنية التا يي  فيها المكان مال اتعت ار ، وكذل  تختكو سرعة دوران اترض ، 
ويؤخذ الوقت الشمسا عما اساس ان وقتالظهيرة يناظر الساعة اللانية عشرة ) وقت شمسا   

  موج ة  عد Hكون الزاوية )/ ام ه وت12وتناظر كل ساعة من الوقت زاوية وقت شمسية ميدارها 
/  ام الساعة الواادة  عد الظهر ) وقت شمسا   ، 12الظهر ، وسال ة ق ل الظهر ، فتساوم 

  ام الساعة العاشرة ص ااا ) وقت شمسا   ه -/ 6وتساوم 

 

 *اما العكقة  ين الوقت الماما والوقت الشمسا فها كاألتا :

TS = TC + ET + 4/60 ( TZN – LG    

 -:ايث 

 (TS هو الوقت الشمسا  الساعة ه   
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 (TC هو الوقت الماما  الساعة ه   

 (TZN هو خط الطول الخاص  المنطية الزمنية ه   

 (ET ها معادلة الوقت وتستعمل لتصايا سرعة دوران اترض ه   

  -من المعادلة اتتي : ETويمكن اساب قيمة 

ET = 9.87 SIN ( 2B ) – 7.53 COS (B  – 1.5 SIN (B   

B = 2 BAY ( N-1 ( /  364    

  -وزاوية الوقت ها زاوية ازااة الشمس من الظهر وعمي  فأن :

H = { 15  *BAY ( /181  ( * }  TS – 12    

   موج ة  عد الظهر وسال ة ق ل الظهر ه Hدرجة وتكون قيم )  15ام ان كل ساعة تيا ل 

 -ا الساقط عمي   معرفة الزوايا اتتية :وتادد و   المستوم المطموب اساب اتشعاع الشمس

   SURFACE AZIMUTH ANGLEزاوية سمت المستوم )  -1

وها الزاوية الماصورة  ين المسيط اتفيا لمعمودم عما المستوم و ين اتجا  الجنوب ، وتؤخذ 
 SURFACEموج ة فا اتجا  غرب الجنوب ه ويطمق اي ا عما الزاوية اسم اتجا  المستوم ) 

ORIENTATION ه   

 -  : SURFACE TILT ANGLEزاوية ميل المستوم )  -2

 وها الزاوية  ين المستوم وسطا اترض ه

    : SOLAR PLANE AZIMUTH ANGLEزاوية سمت الشمس  النس ة لممستوم  -3

 وتساوم الزاوية  ين المسيط اتفيا تشعة الشمس والمسيط اتفيا العمودم عما المستوم ه

 اساب العكقة  ين الزوايا هويوجد قوانين ل

 41،ص1986ع د اتل  رزوقي كر ل،ماجد السيد ولي ،عمم الطيس والمناخ ،جامعة ال صرة،  5)

 ه  41المصدر نفس  ، ص  6)

عمي شمش،اامد اديد،ماجد سيد ولي،جسرافية اتقاليم المناخية،مط عة جامعة   7)
 23،ص 1978 سداد،

 25مصدر سا ق،ص  ، عمي اسن موسا  8)

 25، ص المصدر نفس   9)
عمي اسين الشمش ، مناخ العراق ، ترجمة ماجد السيد ولي مامد ، ع د اتل  رزوقي كر ل ،   11)

 ه  14، ص 1988جامعة ال صرة ، 
 ه  26عمي اسن موسا ، مصدر سا ق ، ص  11)
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