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ملخص البحث

تعد الطاقة الشمسية من اهم مصادر الطاقة المتجددة و النظيفة،التي يعول عميها العالم في

معالجةةة مش ة كمة الطاقةةة ،لكمكانيةةات الهاامةةة المتااةةة منهةةا و لكونهةةا عكجةةا لانيةةا لمشةةاكل ال ياةةة و
خاصةةة اتات ةةاس الا ةرارر ومةةا رافي ة مةةن تسي ةرات مناخيةةة س ة ها اسةةتهك كميةةات ك ي ةرة جةةدا مةةن
الطاقة اتافورية يوميا،و عدم التفكير الجةدر فةي اسةتخدام الطاقةات المتجةددة المتةوافرة وخاصةة فةي

ال ةةد ول النفطي ةةة ومنة ة

وله ةةذا يه ةةدو الن ةةا المتوا ة ة ال ةةا الم ةةادرة ال ةةا تش ةةجي اس ةةتلمار الطاق ةةة

الشمسية في المناطق والمشاري الصسيرة النااية التي يصعب ايصال الطاقة الكهر اايةة اليهةا سة ب

ارتفاع تكاليو نيل الطاقة  ،وصسر اجةم الطاقةة المطمو ةة فةي اليةرم والمشةاري الناايةة كالماميةات
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

اي ةةا اجةرال د ارسةةة لمظةةروو المناخيةةة وخاصةةة ميةةدار اتشةةعاع الشمسةةي وزاويةةة سةةيوط وعةةدد
س ةةاعات الس ةةطوع خ ةةكل اش ةةهر الس ةةنةهوكذل اس ةةاب مي ةةدار اتش ةةعاع الشمس ةةي الي ةةومي ماس ةةو ا

ب((kwh/m2

ةةالكيمواط سةةاعة\م 2ولجمي ة اشةةهر السةةنة كمةةا تةةم د ارسةةة التجةةارب التط يييةةة

تسةةتخدام الطاقةةة الشمسةةية فةةي منةةاطق ناايةةة مشةةا هت ين مةةن خةةكل ال اةةث ان منطيةةة هةةور الةةدلم.

تتمت

ظروو مناخية ممتازة تنتاج

الطاقة الكهرو واية فهةي تيةدر اةدود/ kh 1425

 kwhوهي كميات ك يرة ومشجعة تستلمار الطاقة الشمسية في هذ المناطقه
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وات ةةا اي ةةا ان منظومةةات سةةيطة مةةن خكيةةا الفولطا ةةواية امكانهةةا ان تشةةسل اجه ةزة و
ادوات كليرة طاقة

واية قميمةه

كما ت ين ان استعمال النظم الا اررية الشمسية غير النشةطة ت ياتةاج الةا خيةرات تينيةة عاليةة

ولكنها ااجة الا جهد ميداني ك ير وذل من خكل م ارعةاة تصةميم الم ةاني ومةواد نااهةا واةداتها

و ما يسهل عممية استلمار الطاقة الشمسية من النظم الا اررية.

املقذمة :

تعد الطاقة الشمسةية مةن اهةم انةواع الطاقةة المتجةددة التةي يعةول عميهةا كلية ار فةي المسةتي ل

لكونهةةا طاقةةة متجةةددة مةةن جهةةة  ،ومةةن جهةةة اخةةرم تيةةدم ال اةةوث المتعميةةة التكنولوجيةةا الخاصةةة هةةا
شكل ك ير في الدول المتطورة  ،التي يمكن ان تكون عونا مهما في تطوير مشاري الطاقة النس ة

لمدول النامية ه وألن الدول العر ية تعد من الدول السنيةة فةي ميةدار اسةتكم اتشةعاع الشمسةي ومنهةا
العراق فانها تمتم المادة الخام اتساسية لصناعة الطاقة الكهرو واية ،ات ان هذ الدول مةا ازلةت

متةةاخرة جةةدا هةةذا المجةةال المهةةم فةةي تةةوفير الطاقةةة ميارنةةة مة

الموقة الجس ارفةةي المشةةج

عةض الةةدول الناميةةة فةةي العةةالم  ،ان

النس ة ة لمعةراق يةةدعو فعةةك لمعمةةل عمةةا اسةةتسكل هةةذ الطاقةةة واتسةةتعانة

ةةالموارد التةةي توفرهةةا مصةةادر الطاقةةة اتخةةرم(النفط والسةةاز الط يعةةي فةةي تمويةةل وتطةةوير مشةةاري

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

تةةاتي اهميةةة ال اةةث مةةن كون ة الةةا تط يييةةا لد ارسةةة ااةةد الم ةوارد الط يعيةةة المهمةةة فةةي توليةةد

الطاقة الكهر ااية في العراق و خاصة في هذ الظروو التي يعاني فيها العراق من نيص هااةل فةي

الطاقة نات .عن سول اتستسكل لمصةادر الطاقةة المختمفةة ولعةل اكلةر المنةاطق تةال ار ةنيص الطاقةة
تم المناطق النااية ومنها منطية هور الدلم .التةي تعةد مةن المنةاطق المهمةة فةي ماافظةة اليادسةية

والتي لم تعد مجرد مسطا مااي تصطياد اتسما واللةروات الايوانيةة الماايةة المتنوعةة وين سةي ان
يش ةةكل اتن وف ةةق الخارطة ةة اتس ةةتلمارية لمماافظ ةةات اكل ةةر م ةةن مش ةةروع ي ةةدر امة ةوات ا ةةافية لك ةةك

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

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

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

النااية ذات اتاتياجات اليميمة من الطاقة في العراق كهور الدلم .والمناطق المايط

؟

فرضية البحث

وهةةي فر ةةية ايجا يةةة تتملةةل انة يمكةةن اسةةتخدام الطاقةةة الشمسةةية لتوليةةد طاقةةة كهر اايةةة كافيةةة

لكاتياجات ال سيطة من الطاقة في منطية هور الدلم.ه
حذود منطقة الذراسة

وتتملل منطية هور الدلم .الواقعة ين ماافظتي اليادسية وماافظة واسط فهةي تاتةل الجةزل

الجنةةو ي السر ةةي مةةن ماافظةةة واسةةط فةةي اةةين تاتةةل الجةةزل الشةةمالي الشةرقي مةةن ماافظةةة اليادسةةية
وفمكية ةةا فهة ةةي تي ة ة

ة ةةين داارتة ةةي عة ةةرض°32،'26،"15شة ةةمات و °31،'48،"45شة ةةماتوخطي طة ةةول

 °45،'11،"52ش ة ةرقا و °45،'45،"11ش ة ةرقا خريطة ةةة رقة ةةم ( 1وتت ة ةةمن هة ةةور الة ةةدلم .الة ةةذر تية ةةدر
مساات ناو  15111هكتةار والمنةاطق المايطةة ةالهور مةن جهةة السةرب وتيةدر مسةااتها نناةو
2111كم²ه

وت ةةمن ال اةةث عمةةا ميدمةةة ود ارسةةة لكشةةعاع الشمسةةي فةةي الماافظةةة والعوامةةل المةةؤلرة فية

وك ةةذل د ارس ةةة كمي ةةة الطاق ةةة الكهرو ةةواية الت ةةي يمك ةةن الاص ةةول عميه ةةا ف ةةك ع ةةن د ارس ةةة طاق ةةة
اتشعاع الشمسي وتط ييات العممية في الماافظة ا افة الا اتستنتاجات والتوصياته
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4

االشعاع الشمسي

يعةةد اتشةةعاع الشمسةةي المصةةدر الوايةةد لمطاقةةة فةةي غةةكو اترض الجةةور ،فهةةو يسةةاهم

ناة ةةو  %99،97مة ةةن الطاقة ةةة عمة ةةا سة ةةطا اترض( ، 1فة ةةي اة ةةين ت مة ةةق مصة ةةادر الطاقة ةةة اتخة ةةرم
(2

%1،13فيط

ه

وييةةدر ان الش ةةمس تش ة ال ةةا الف ةةال الماةةيط م ةةا يي ةةارب مةةن( 26 11×56س ةةعرةا اررية ف ةةي

الدقيي ةةة الواا ةةدة يص ةةل منه ةةا ال ةةا س ةةطا اترض نا ةةو 2111/1ممي ةةون س ةةعرة وتع ةةرو كمي ةةة الطاق ةةة

الشمسية الواردة الا سطا اترض التشةمس ،وكميةة التشةمس التةي يتمياهةا سةطا اترض فةي اليةوم
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:

-1عممية التركيب اليخ ورر (التمليل السذااي في الن ات

اذ ان جةةزلا قمةةيك مةةن ال ةةول المراةةي يل ةةت فةةي الن اتةةات لينةةت .السةةذال فعةةل عمميةةة التمليةةل

ال ةةواي ،و سة ب ذلة فةةان السةةطوع الشمسةةي العامةةل اتسةةاس فةةي نمةةو الن اتةةات التةةي تعتمةةد عميهةةا
الكاانات الاية اتخرم وخاصة الايوانات

 -2امداد الطاقة لكقتصاد العالمي:

من المنظومة ال يايةه

فاتشعاع الشمسي ييدم مصدر طاقة هام تنشطة اتنسان المختمفة فالطاقة الشمسةية والتمليةل

ال ةةواي ف ةةي الما ةةي الجيول ةةوجي انتجت ةةا الن ةةات والاي ةةاة الايواني ةةة ال ةةذين ش ةةكك مص ةةدر لموق ةةود

اتافورر في يومنا الااليه

واكلةةر مةةن ذلة ال ةةول والاة اررة المسةةتمدة مةةن الشةةمس  ،تمعةةب دو ار هامةةا فةةي ت خيةةر الميةةا مةةن

اليا س وسطا ال اار والمايطات الةا الجةو وعةودة هةذا ال خةار مةن الجةو الةا سةطا اترض هياةة

امطةةار ولمةةوج ومةةن لةةم تدفية فةةوق سةةطا اليةةا س مةةن المرتفعةةات ناةةو المنخف ةةات مشةةكك مصةةد ار
لمطاقة المااية ه

وفي المستي ل فان الوقود اتافورر سيص ا اندر اعت ار ليس من مصةادر الطاقةة المتجةددة
ولذا فان استعمال الطاقة الشمسية م اشرة ر ما يص ا في المستي ل مصدر الطاقة المتجددة الةرايس
الذر يمكن ان تعتمد عمي النشاطات ال شرية المختمفةه

 -3تسخين اترض :

فالوظيفةةة الرايسةةة لمتشةةمس هةةي تزويةةد سةةطا اترض وجوهةةا ةةالا اررة التةةي تعةةد

ظواهر الطيس والمناخ( 3ه

ةةرورية تاةةداث

5

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 :

 -1زاوية سقوط االشعاع الشمسي  :كمما كانت اتشعة الساقطة اقرب الا الو

العمودر كانت

اكلةةر شةةدة وتركية از 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

في العروض المنخف ة اك ر مما هي في العروض المرتفعةة وفةي نصةو السةنة الصةيفي اك ةر مةن
نصو السنة الشتور وفي وقت الظهيرة من النهار اك رمما هي عمي في اوقات اخةرم وت ةرز اهميةة
هةةذا العامةةل وا ةةاة فةةي المنةةاطق الج ميةةة ايةةث المناةةدرات المواجهةةة لكشةةعة الشمسةةية اكلةةر تمييةةا

لكشعة من المنادرات المعاكسة تشعة الشمس( 4ه

وفي منطية الدراسة فيد اعتمدنا عما ماطتي الاي والديوانية المتان تيعةان فةي جنةوب شةرق

منطية الد ارسةة وفةي جنةوب غر هةا  ،والةواقعتين شةمال مةدار السةرطان ومنطيةة الد ارسةة جعمهةا تتةالر
زاوية ة ة ة ةةة سة ة ة ة ةةيوط اتشة ة ة ة ةةعاع الشمسة ة ة ة ةةي المااة ة ة ة ةةل ت عة ة ة ة ةةا لاركة ة ة ة ةةة الشة ة ة ة ةةمس الظاهرية ة ة ة ةةة مة ة ة ة ةةا ة ة ة ة ةةين
(

الم ةةدارين

و م ةةا ان دااة ةرة ع ةةرض الماط ةةات المناخي ةةة متيار ةةة ،وكم ةةا يظه ةةر م ةةن ج ةةدول رق ةةم(1

انعكس ذل عما زوايا اتشعاع الشمسي التي تكاد تكون متيار ة هي اتخرم،اذ ان قيم هذ الزوايا
تاخةةذ اترتفةةاع عةةد  21اذار نتيجةةة لاركةةة الشةةمس الظاهريةةة اتجا نصةةو الكةرة اتر ةةية الشةةمالي
(5

،اذ تكون اشعة الشمس عمودية عما خط اتستوال

لذا تكون زوايةا سةيوط اتشةعاع الشمسةي فةي

هةةذا الشةةهر لماطتةةي الاةةي والديوانيةةة ( 56،11،54،51عمةةا التةوالي  ،عةةد ذلة تاخةةذ قيمهةةا تةةزداد
خ ةةكل ش ةةهرر نيس ةةان وم ةةايس اذ مس ةةت ف ةةي ماط ةةة الا ةةي ( 76،51،67،83وف ةةي ماط ةةة الديواني ةةة

( 77،11،48،11لهةةذين الشةةهرين عمةةا الت ةوالي ه وان اك ةةر قيمةةة لزاويةةة سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي
تملمةت فةةي شةةهر ازيةران تن اشةةعة الشةةمس تكةةون عموديةة عمةةا مةةدار السةرطان ويطمةةق عميهةةا اسةةم

اتنيةةكب الصةةيفي summer solsticeفةةي النصةةو الشةةمالي اذ ت مةةق فةةي ماطةةة الاةةي (81،76
وفةةي ماطةةة الديوانيةةة( 81،11وتسةةتمر قةةيم زوايةةا سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي خةةكل شةةهر ايمةةول اذ
تكةةون اك ةةر مةةن قيمهةةا فةةي شةةهر اذار س ة ب موقة الشةةمس فةةي شةةهر ايمةةول يكةةون اقةةرب الةةا مةةدار
السرطان من موقعهةا فةي شةهر اذار اتةا تصةل الةا خةط اتسةتوال ومةن لةم تتعامةد عمية فةي هةذين

الشةةهرين ويطمةةق عمةةا هةةذين اليةةومين اسةةم اتعتةةدالين  Equinoxولهةةذا تكةةون اك ةةر مةةن قيمتهةةا فةةي
ش ة ةةهر اذار اذ مس ة ةةت قيم ة ةةة ه ة ةةذ الزاوي ة ةةة ف ة ةةي ش ة ةةهر ايم ة ةةول لماط ة ةةة الا ة ةةي( 61،66وف ة ةةي ماط ة ةةة

الديوانيةةة( 62،11لةةم ت ةةدا قةةيم زوايةةا اتشةةعاع الشمسةةي اتنخفةةاض التةةدريجي اتةةا شةةهر اذار لتعةةود
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اترتفةةاع اذ يكةةون ادنةةا انخفةةاض لمعةةدل زاويةةة سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي فةةي ش ةهر كةةانون اتول
عنةةدما تكةةون اشةةعة الشةةمس متعامةةدة عمةةا مدارالجةةدر فيصة ا النصةةو الشةةمالي فةةي االةةة اتنيةةكب

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

ومايس وازيران وتموز واب وان ادنا قةيم زوايةا سةيوط اتشةعاع الشمسةي تناصةر ةين اخةر شةهر
مةةن اشةةهر الخريةةو واشةةهر الشةةتال اللكلةةة ( ،تشةرين اللةةاني وكةةانون اتول وكةةانون اللةةاني وش ة اط
لةةذا يمكةةن اسةةتلمار قةةيم زوايةةا سةةيوط اتشةةعاع الشمسةةي العاليةةة فةةي لمةةان اشةةهر سةةنويا فةةي عمميةةة

اتستلمار اتقتصادر لكشعاع الشمسي الساقط

من منطية الدراسة في توليد الطاقة الكهر ااية

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

كانون
الثاني

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايمول

تشرين

تشرين

كانون

المحطة

الاي

º32،'11

37،11

45،51

45،51

67،83

76،51

81،76

78،33

71،66

61،66

48،51

38،33

34،33

الديوانية

º31،'59

36،11

45،11

56،11

48،11

77،11

81،11

79،11

71،11

62،11

51،11

39،11

34،11

المناخية

دائرة

االول

الثاني

االول
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 -2طول النهار:
ونعني

المةدة التةي تسةتمم هةا اترض اتشةعاع الشمسةي

(7

وفيةا لهةذا العامةل تتاةدد كميةة

اتشةةعاع الشمسةةي التةةي تتمياهةةا الماطةةات المناخيةةة اليري ةةة مةةن منطيةةة هةةور الةةدلم، .وهنةةا ت ةةد مةةن

التمييةةز ةةين مةةدة السةةطوع النظريةةة او الممكنةةة ومةةدة السةةطوع الفعميةةة هولسةةرض تسةةميط ال ةةول عميهةةا
يمكننا ان ندرس هذا العامل كاتتي:
أ -ساعات السطوع النظرية :

هةةي الم ةةدة الماصةةورة ةةين ش ةةروق الشةةمس وغرو ه ةةا

(8

ويظه ةةر جةةدول رق ةةم ( 2ان مع ةةدل

سةةاعات السةةطوع النظريةةة تاخةةذ الزيةةادة عةةد شةةهر اذار وتسةةتمر اترتفةةاع الةةا شةةهر تش ةرين اتول
هويكةةون معةةدل سةةاعات السةةطوع النظريةةة فةةي فصةةل الصةةيو اك ةةر ويمكةةن مكاظةةة ذلة مةةن خةةكل

شهر ازيران اذ ي مق في ماظة الاي ( 14،12ساعةوفي ماطة الديوانية ( 14،11سةاعة  ،ويعةود
سة ب هةذا اترتفةةاع الةا تعامةد اشةةعة الشةمس عمةةا مةدار السةرطان فةةي هةذا الشةهر وهةةو اقةرب مةةدار
النس ة ة لماطةةات المنطيةةة ،الميا ل ياخةةذ معةةدل سةةاعات السةةطوع النظريةةة اتنخفةةاض فةةي فصةةل
7

الش ةةتال وتادي ةةدا ف ةةي ش ةةهر ك ةةانون اتول اذ ي م ةةق ف ةةي ماط ةةة الا ةةي ( 9،51س ةةاعة وف ةةي ماط ةةة
الديوانية( 11،11ساعةه

ويت ةةا م ةةن خ ةةكل ج ةةدول رق ةةم ( 3ال ةةذر يمل ةةل المعةةدل الفص ةةمي لس ةةاعات الس ةةطوع النظري ةةة

لماطات الدراسة ان المعدل يكون في فصل الصيو والر ي اك ر منة فةي فصةمي الشةتال والخريةو

اذ مس ة ة ة ة ة ةةت ف ة ة ة ة ة ةةي ماط ة ة ة ة ة ةةة الا ة ة ة ة ة ةةي ( 12،4،13،54س ة ة ة ة ة ةةاعة ينم ة ة ة ة ة ةةا مس ة ة ة ة ة ةةت ف ة ة ة ة ة ةةي ماط ة ة ة ة ة ةةة
الديوانية( 12،15،13،53ساعة لفصمي الصيو والر ي في اين ت دا قيم سةاعات السةطوع النظريةة
اتنخفةةاض فةةي كةةل مةةن فصةةمي الشةةتال والخريةةو الةةا معةةدل ( 11،17،11،11سةةاعة فةةي ماطةةة

الاي ينما ت مق في ماطة الديوانية( 11،2،11،67ساعة لفصمي الشتال والخريوه

جدول رقم( )2المعدل الشهري لساعات السطوع النظرية(ساعة/يوم) في محطات الدراسة لممده
()2111-1971
تشرين

تشرين

كانون

االول

الثاني

االول

الشهر

كانون

المحطة

الثاني

شباط

اذار

نيسان

حزيران

مايس

تموز

ايمول

اب

الاي

11،12

11،51

11،42

12،46

13،34

14،12

13،51

13،12

12،22

11،12

11،17

9،51

الديوانية

11،13

11

11

12،15

13،4

14

13،5

13،1

12،21

11،2

11،2
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جدول رقم()3المعدل الفصمي لساعات السطوع النظرية في محطات الدراسة
الفصل

الخريف

الصيف

الشتاء

الربيع

المحطة

الاي

13،54

11،17

11،11

12،41

الديوانية

13،53

11،2

11،67

12،15

المصدر :من عمل ال االين اتعتماد عما جدول رقم ( 2ه

ب-ساعات السطوع الفعمية
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
يكون الجو صافيا تماما يادث التطا ق ينهمةا

(9

وفيمةا يخةص منطيةة الد ارسةة نكاةظ وجةود ت ةاين

مكةاني وزمةاني فةي معةدل عةةدد سةاعات السةطوع الفعميةة ةين الماطةةات المناخيةة اليري ةة مةن منطيةةة
الد ارس ةةة ،ويع ةةود ذلة ة ال ةةا اتخ ةةتكو الااص ةةل ف ةةي نسة ة ة تسطي ةةة الس ةةمال ةةالسيوم وك ةةذل الت ةةاين
8

الااصةةل فةةي عةةدد اتيةةام التةةي تاةةدث فيهةةا العواصةةو الس اريةةة  ،لةةذل نكاةةظ ان سةةاعات السةةطوع
الفعميةةة هةةي انعكةةاس وا ةةا لاةةدوث هةةذ الظ ةواهر المناخيةةة السةةا ية الةةذكر فةةي ماطةةات الد ارسةةة،

ف النسة ة لممعةةدتت الشةةهرية فيسةةجل اعمةةا معةةدل فةةي شةةهر ازي ةران اذ مةةق اعمةةا معةةدل فةةي ماطةةة

الاةةي( 11،9سةةاعة جةةدول رقةةم ( 4تنخفةةاض تكةرار العواصةةو الت ار يةةة والس ةةار العةةالق فيهةةا قياسةةا
ماطةةة الديوانيةةة التةةي سةةجمت معةةدل ميةةدار ( 11،2سةةاعةهفي اةةين سةةجل اقةةل معةةدل فةةي شةةهر

كانون اتول واللاني اذ مق ادنا معدل في في ماطةة الديوانيةة( 6،4،6،4سةاعة عمةا التةوالي ،فةي
اة ةةين سة ةةجمت ماطة ةةة الاة ةةي معة ةةدل اعمة ةةا يمية ةةل

( 6،6،6،5ساعة اسب الترتيب ه

ة ةةمن شة ةةهرر كة ةةانون اتول واللة ةةاني م ة ةا مية ةةدار

ان اعما معدتت لمسطوع الشمسي الفعمي هةي فةي فصةل الصةيو جةدول( 5ويسةجل اعمةا

معةةدل لة فةةي ماطةةة الاةةي اذ ي مةةق ( 11،7سةةاعة ويعةةود ذلة تنخفةةاض نسة ة السيةةوم فيهةةا ا ةةافة
الا قمة تكرار ظاهرة الس ار المتصاعد في هذ الماطة ميارنة ماطة الديوانية ه

ا ما في فصل الشتال فان معدتت ساعات السطوع الفعمية تكون اقل مةا يمكةن لةذا فةان ادنةا

معدل لساعات السطوع الفعمية يسجل في ماطة الديوانية اذ مق ( 6،7ساعة اما في ماطة الاةي

( 6،8سةةاعة والس ة ب فةةي انخفةةاض عةةدد سةةاعات السةةطوع الفعميةةة فةةي هةةاتين الماطت ةين يعةةود الةةا

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

الرطب من الخمي .العر ي مكونا السيةوم واةاتت التسةاقط المطةرر فةي العةراق ويصةل تاليرهةا شةمات
(11

اتة ة ة ة ة ة ةةا منطية ة ة ة ة ة ةةة الموصة ة ة ة ة ة ةةل

الفعمية ه

ممة ة ة ة ة ة ةةا يترتة ة ة ة ة ة ةةب عمي ة ة ة ة ة ة ة قمة ة ة ة ة ة ةةة عة ة ة ة ة ة ةةدد سة ة ة ة ة ة ةةاعات السة ة ة ة ة ة ةةطوع

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

مةةن فصةةل الر ي ة وي مةةق اعمةةا معةةدل في ة ماطةةة الاةةي اذ مةةق ( 8،9سةةاعة فةةي اةةين تةةاتي ماطةةة

الديواني ةة المرت ةةة اللانيةةة وت مةةق ( 8،7سةةاعة،اما فةةي فصةةل الر ي ة فتكةةاد تكةةون معةةدتت سةةاعات
السةةطوع الفعميةةة متيار ةةة ةةين الماطتةةين اذ سةةجل معةةدل ( 8،7سةةاعة فةةي ماطةةة الاةةي فةةي اةةين

سجمت ماطة الديوانية( 8،6ساعةه

9

جدول() 4المعدل الشهري لساعات السطوع الفعمية (ساعة/يوم)في محطات الدراسة لممده
() 2111- 1971
المحطة

كااااااانون

الثاني

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايمول

تشاااارين

تشاااارين

كااااااانون

الشهر
الحي

6،5

7،5

7،8

8،6

9،8

11،9

11،7

11،5

11،3

8،8

7،6

6،6

الديوانية

6،4

7،3

8

8،5

9،4

11،2

11،6

11،3

11،2

8،7

7،4

6،4

االول

الثاني

االول
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جدول رقم(  ) 5المعدل الفصمي لساعات السطوع الفعمية في محطات الدراسة
الفصل/الماطة

الخريو

الصيو

الر ي

الشتال

الاي

11،7

8،9

6،8

8،7

الديوانية

11،3

8،7

6،7

8،6

المصدر:من عمل ال االين اتعتماد عما جدول  4ه

يت ةةا ممةةا سة ق ان سةةاعات السةةطوع النظريةةة والفعميةةة تةةزداد خةةكل الشةةهر الصةةيو (ازيةران

وتمةةوز واب وتسةةتمر معةةدتت السةةطوع عاليةةة اي ةةا خةةكل اشةةهر الر ي ة والخريةةو (اذار ونيسةةان
ومةةايس و (ايمةةول وتش ةرين اتول وتش ةرين اللةةاني امةةا فصةةل الشةةتال فعمةةا الةةرغم مةةن قصةةر النهةةار
وقمة ساعات السطوع ات انها تعد معدتت عالية وجيدة لتوليد الطاقةة الشمسةية و ةذل يمكةن ان يةتم
تولية ةةد الطاقة ةةة الكهر ااية ةةة

ة ةةمن هة ةةذ المنطية ةةة النااية ةةة واسة ةةتلمارها فة ةةي تنمية ةةة المشة ةةاري الزراعية ةةة

والنشاطات اتقتصادية والخدمية المختمفة في المنطيةه

ج_صفاء السماء:

ان درجةةة شةةفافية الجةةو او صةةفال السةةمال يعةةد العامةةل اتكلةةر هميةةة فةةي التةةالير عمةةا كميةةة
اتشعاع الشمسي الذر يصل الا سطا اترض هويتصو السكو السازر مرك ات المختمفة لكون

لة ةةيس شة ةةفافا تمامة ةةا لكشة ةةعاع الشمسة ةةي ،لمة ةةا تية ةةوم ة ة المرك ة ةةات السازية ةةة منهة ةةا والسة ةةاامة(قطيرات

السااب والص ة ةةم ة ( العوال ة ةةق الص ة ةةم ة كالس ة ةةار وال ة ةةدخان هههههالة ة ة

اتشعاع

( 11ه

م ة ةةن اعاق ة ةةة لج ة ةةزل م ة ةةن ذلة ة ة

تتصةو الماطةات المناخيةة اليري ةة مةن منطيةة هةور الةدلم .سةمال صةافية لمعظةم ايةام السةةنة

فةالمجموع السةنور لسةاعات السةطوع الشمسةي الفعميةة اتنفةة الةذكر تصةل فةي المعةدل الةا 3315،7

11

ساعة في ماطة الاي تميها ماطة الديوانية مجموع ميدار 3239،2ساعةه وعما الرغم من وجةود
ت اين

ايل في مجموع ساعات السطوع الشمسةي الفعميةة تكةاد تكةون متيار ةة اذ تصةل فةي ماطةة

الاةةي  %51،5تميهةةا ماطةةة الديوانيةةة نس ة ة،%49،5ولهةةذا فةةان ذل ة يةةنعكس عمةةا كميةةة اتشةةعاع
الشمسي الواصل الا من منطية الدراسة ه

كمية الطاقة الكهروضىئية ملنطقة الذراسة

يةةتم اسةةاب اتشةةعاع الشمسةةي مةةن خةةكل اسةةتخدام عةةدة عوامةةل منهةةا عةةدد سةةاعات السةةطوع

الشمس ةةية النسة ة ية او اس ةةتخدام درج ةةات الاة ة اررة العظم ةةا والص ةةسرم او اس ةةتخدام العوام ةةل المناخي ةةة
اتخرم فهنا عوامل كليرة تؤلر في كمية اإلشعاع الشمسي الكمةي الواصةل إلةا سةطا األرض كمةا
ان اسةةاب ميةةدار اتشةةعاع الشمسةةي السةةاقط عمةةا السةةطوح اتفييةةة يختمةةو عةةن اسةةاب اتشةةعاع

الساقط عما السطوح الماامة ولكل ما س ق معادتت يتم من خكلها اساب شدة اتشعاع الشمسةي

(*

ومةةن خةةكل اسةةاب ميةدار اتشةةعاع الشمسةةي فان ة مةةن الممكةةن اسةةاب كميةةة الطاقةةة الكهر اايةةة

المتولدة عن ذل اتشعاع الشمسيه

و في هذا ال اث سوو نعتمد عما الطريية األكلةر شةيوعا واألعةم فةي معظةم الةدول فةي تيةدير

اإلشعاع الشمسي الواصل لمنطية الد ارسةة و اتعتمةاد عمةا العديةد مةن العوامةل والعنةةاصر المناخيةةة
ملةةل عةةدد الساع ةةات السةةطوع النس ي ةةة ودرج ةةات الا ة اررة ونس ة ة السيميةةة وقةةد اعتمةةد فةةي ذل ة عمةةا

اسا ات المركز اتور ي لم اوث المشتركة داارة التفتيش والتيييم قسم الطاقة المتجددة وهو مةن اهةم
مراكز ال اوث اتور ية( ه

اذ تتوفر عما الموق اتلكتروني لهذا المركز يانات تخص كميات اتشعاع الشمسي لمنطية

الد ارسةةة لكةةل  15دقييةةة ا ةةافة الةةا المعةةدتت الشةةهرية والسةةنوية لكميةةات اتشةةعاع الشمسةةي والتةةي
تسطةي الفتةرة مةن 1985م الةةا2114م التةةي اخةذ نظةةر اتعت ةار فةةي اسةةا ها عةدد ساعةةات السةةطوع

النس ي ة ةةة ودرج ة ةةات الا ة ة اررة ونس ة ة ة السيمية ةةة،ويظهر الجة ةةدول رقة ةةم ( 6المعة ةةدتت الشة ةةهرية واليومية ةةة
لكش ةةعاع الشمس ةةي ف ةةي منطي ةةة الد ارس ةةة ويات ةةل ش ةةهر تم ةةوز اعم ةةا مع ةةدل ش ةةهرر وي ةةومي لكش ةةعاع
الشمسةةي فةةي اةةين يسةةجل شةةهركانون اتول اخفةةض معةةدل شةةهرر ويةةومي لميةةدار اتشةةعاع الشمسةةي
المس ة ةةتمم فيم ة ةةا يظه ة ةةر الش ة ةةكل رق ة ةةم( 1ارتف ة ةةاع مي ة ةةدار اتش ة ةةعاع الشمس ة ةةي ع ة ةةن المع ة ةةدل الس ة ةةنور

لكشهر(نيسةةان ايةةار ازيةران تمةةوز اب ايمول هوتتيةةارب منطيةةة الد ارسةةة فةةي كميةةة اتشةةعاع الشمسةةي

المستمم م ما تستمم ماطتي مدينة الديوانية ومدينة الاي ولمتين تي

ينهما منطية الدراسة جةدول

رقةةم( 7و( 8ه ويت ةةا مةةن خةةكل خريطةةة رقةةم (  2ان منطيةةة الد ارسةةة تي ة

ةةمن المنطيةةة الت ةي

11

تسةةتمم اشةةعاع شمسةةي ك يةةر يصةةل الةةا1900KWH/M²و مةةا يولةةد طاقةةة كهرو ةةواية تصةةل الةةا
 1425Kwh/khوذلة مةةن خةكل اسةةتخدام الخكيةا الشمسةةية المصةنوعة مةةن السةميكون و عةةد ان تةةم
اسةةاب خسةةاار الطاقةةة الناتجةةة عةةن نوعيةةة الكةةا كت والخكيةةا الشمسةةية والتةةي تصةةل الةةا %14,0

ا ةةافة الةةا %11,2خسةةاار ناجمةةة عةةن زاويةةة السةةيوط ودرجةةات الاة اررة ونسة ة السيميةةة لةةذا يصة ا

ميةدار المفيةود  25,2%و هةةذا فهةي تية

ةةمن المنةاطق اتكلةر اسةةتكما لكشةعاع الشمسةي واتكلةةر

انتاجةةا لمطاقةةة الكهرو ةةواية المخمنةةة فةةي الع ةراق اتمةةر الةةذر يؤهةةل هةةذ المنطيةةة فةةي

اتمكانيات الط يعيةة اسةتلمار هةذا الجانةب الط يعةي فةي نةال خكيةا شمسةية فةولط

ةةول هةةذ

ةواية فةي توليةد

الطاقة الكهر ااية ،عمما ان المنطية عيدة عن مصادر الطاقة الكهر ااية التيميدية ه

جدول رقم()6يمثل معدالت االشعاع الشمسي اليومية والشهرية لممدة2114-1985لمنطقة الدراسة
معدل االشعاع الشمسي لكل شهر
)(kWh/M²

الشهر

معدل االشعاع

الشمسي لكل يوم

(kWh/M²

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

تشرين الثاني

71

2.4

كانون االول

61

2.1

المعدل السنوي

121
1437

3.9
مجموع المعدل
) (kWhالسنوي

المصدرEuropean commission,joint research center,solar irradiation data for Africa & :
Mediterranean basin 1985 – 2004 .
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) يمثل االشهر ذات االشعاع الشمسي االعمى من المعدل السنوي لمنطقة الدراسة1(شكل رقم

European commission,joint research center,solar irradiation data for Africa & :المصدر
Mediterranean basin 1985-200
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جدول رقم()7يمثل معدالت االشعاع الشمسي اليومية والشهرية لممدة2114-1985لمدينةالديوانية
معدل االشعاع الشمسي لكل شهر
)(kWh/M²

الشهر

معدل االشعاع

الشمسي لكل يوم

()kWh/M²

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
1435

3.9
مجموع المعدل السنوي
)(kWh

المصدرEuropean commission,joint research center,solar irradiation data for Africa & :
Mediterranean basin 1985-2004
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جدول رقم( )8يمثل معدالت االشعاع الشمسي اليومية والشهرية لممدة2114-1985لمدينة الكوت
معدل االشعاع الشمسي لكل شهر
)(kWh/M²

الشهر

معدل االشعاع
الشمسي لكل يوم

()kWh/M²

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
1396

3.8
مجموع المعدل السنوي
)(kWh

المصدرEuropean commission,joint research center,solar irradiation data for Africa & :
Mediterranean basin 1985-2004
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خريطة رقم (  ) 2تمثل مقدار االشعاع الشمسي والطاقة الكهروضىئية الناتجة عنه للمدة
2114 – 1985

16

طاقة االشعاع الشمسي وتطبيقاته العملية

تعد الطاقة الشمسية من اهم مصةادر الطاقةة المتجةددة خةكل اليةرن الاةالي لةذا فةان جهةود

كلير من الدول تتوج لها مختمو صةورها وترصةد لهةا الم ةالق الكزمةة لتطةوير المنتجةات وال اةوث

الخاصة استسكل الطاقة الشمسية اادم اهم مصادر الطاقة ال ديمة لمنفط والسازه

وقةةد اعطةةا النصةةيب اتوفةةر فةةي ال اةةوث والتطي يةةات لمجةةال تاويةةل الطاقةةة الشمسةةية الةةا

كهر ةةال وهةةو مةةا يعةةرو اسةةم Photovoltaicوهةةذا المصةةدر مةةن الطاقةةة هةةو امةةل الةةدول الناميةةة فةةي
التطور ايث اصة ا تةوفير الطاقةة الكهر اايةة مةن اهةم العوامةل الرايسةة تيجةاد ال نةا اتساسةية فيهةا

،ف ك عن ذل عمميةة انتةاج الكهر ةال فةي الطاقةة الشمسةية ت يتطمةب الةا مركزيةة التوليةد ةل تنةت.
الطاقة وتستخدم نفس المنطية او المكانه وهذا مةا سةوو يةوفر كلية ار مةن تكمفةة النيةل والمواصةكت
(12

ومةةد الش ة كات وصةةيانتهاه

وخاص ةةة فةةي المنةةاطق الناايةةة لك ةةون تكةةاليو توصةةيل خةةدمات ال ن ةةا

التا تيةة لمطاقةة الكهر اايةة مكمفةة جةةدا ،وفةي

ةول المعةايير التخطيطيةة مةةن غيةر العممةي ان يةتم مةةد

ش ة كات نيةةل الكهر ةةال الةةا المنةةاطق ال عيةةدة والصةةسيرة عةةن طريةةق خطةةوط ال ةةسط العةةالي لمطاقةةة
الكهر ااية وكما ان ال توج الا توفيرها اي ا يكون ااجة الا امكانيات فنية ومالية ووقت كاو ه

لةةذل يةةرم ال ةةاالون امكانيةةة تةةوفير الطاقةةة الكهر اايةةة عةةن طريةةق مشةةاري الطاقةةة الشمسةةية

لكةون منطيةةة الد ارسةةة وعمةةوم العةراق تتمتة

ظةةروو ط يعيةة ممتةةازة مةةن ايةةث هةةذ اتمكانيةةات التةةي

تؤهم ان يكون من اكلر المناطق في العالم امكانية فةي انتةاج الطاقةة الشمسةية ،وهةي

ةعو كميةة

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

اتنشةةااية م ة المنظومةةات الفولطا ةةواية مةةا تاتاج ة مةةن ال ةواح خكيةةا شمسةةية )(PV maduls

وعاكسات قدرة( Invertorsوغيرها من اجهزة السيطرة التي تتوافق درجة ك يرة جدا مة التوجهةات
العالمية لمافاظ عما ال ياة

(13

ه

لي ةةد ترك ةةز اتهتم ةةام عم ةةا ادخ ةةال الفولطا ةةواية كمص ةةدر لمطاق ةةة المتج ةةددة ف ةةي التط يي ةةات

اتر ية سية تطويرتينية ووساال اتستخدام في قطاع السكن والصةاة والتعمةيم والصةناعة والز ارعةة
والنفط وغيرها من اتستنخدامات الفةولط

ةواية الجذا ةة اقتصةاديا وفةي المنةاطق المعزولةة والناايةة

كما هةو الاةال فةي منطيةة الد ارسةة ايةث تةنيص تكمفةة شة كات الكهر ةال العامةة وتسةاعد فةي اتنمةال
اتقتصادر والتطور اتجتماعي المامي ه

ويمكن تصنيو وتاديد التط ييات اتر ية وفق اليدرة الكهر ااية عما الناو التالي :
17

 -1تط ييةةات ذات قةةدرة منخف ةةة وتشةةمل اجهةزة الااسة ات واتلعةةاب اتلكترونيةةة والسةةاعات واجهةزة
اتذاعة المسموعة والشاانات ووسااط اليدرة المنخف ةه

 -2تط ييةةات ذات قةةدرة متوسةةطة وتشةةمل اجه ةزة اتنةةارة واجه ةزة اتذاعةةة المرايةةة واللكجةةات واجه ةزة
اتتصال واشةارات المةرور واتنةذار ومةراوح اتسةيو (التهويةة وهواتةو الطةواررل وشةاانات السةياج

الكهر ااي ايث يشان السياج المايط المزارع المعدة لتر ية الايوانات لمنعها من اتقتراب منها ه
 -3تط ييات ذات قةدرة عاليةة وتشةمل اجهةزة
وماطات اتقمار الصناعية اتر ية

(14

ه

ة الميةا وماطةات اتصةاتت الموجةات السةنتيمترية

ويمكن اتستفادة من الطاقة الشمسية اسمو ين هما

-1الاانظم الحراريااة اي الاانظم الحراريااة الشمسااية الفعالااة

 : Active solar heatويمكةةن

تيسيمها الا لكلة اقسام :نظم شمسية ذات ا اررة منخف ة ونظم شمسية ذات ا اررة متوسطة ونظم

شمسية ذات ا اررة عاليةه

ان ا ةةرز الةةنظم الشمسةةية ذات الا ة اررة المنخف ةةة الم ةواقط الشمسةةية ذات الصةةاون Flat

 plate collectorsالمسةةتعممة اتن كل ةرة لتسةةخين الميةةا فةةي العديةةد المنةةازل فةةي دول الشةةرق

اتوسط ان هذ النظم جيدة لماصول عمةا الميةا السةاخنة صةورة يوميةة ومسةتمرة فةي معظةم الةدول
العر ية عما مدار السنة و خاصة في الدول غير النفطية ات ان استعمال هذ المواقط في العراق ت

يزال مادود جدا ،فعما س يل الملال ان %21من المساكن في اتردن وفمسطين تستعمل هذ النظم
امةةا فةةي ق ةةرص تكةةاد ان تصةةل النسة ة الةةا %111
الم ةواقط تغ ةراض الط ة

(15

ا ةةافة الةةا ذلة تسةةتخدم عةةض انةواع هةةذ

فةةي الكليةةر مةةن الةةدول و خاصةةة الةةدول الناميةةة وهةةذ الم ةواقط عمةةا اشةةكال

متعددة صورة رقم ( 1ه ولمطاقة الشمسةية اهميةة فةي معظةم الةدول تنهةا مةن اكلةر التط ييةات نجااةا
واكلرها اقتصادا في مجةاتت اسةتخدام الاة اررة الشمسةية وفةي هةذا التط يةق يةتم انشةال مجمة شمسةي

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

ا لخ ةزان ونيةةاط اتسةةتهك

واسةةطة ش ة كة اتنا يةةب ويمكةةن ادمةةاج عمميةةات تجمي ة وتركيةةز اتشةةعة

الشمسية وخزان المال الساخن وتوزيع في هندسة ش كة انا يب الم اني الياامةه

وفي س يل تيدير اجم السخان الشمسي الكزم لمعاامة العراقية نفرض ما يمةي :تتكةون اتسةرة

العراقية الملالية من ستة افراد وياتاج كل فرد مةنهم الةا  41لتةر مةن المةال يوميةا عمةا درجةة اة اررة
61درجة ماويةوان معدل الطاقة الشمسية الساقطة عما المتر المر ة فةي اليةوم خةكل اشةهر الشةتال
2761كيمو كالورر وان درجة ا اررة المال الداخل الةا السةخان الشمسةي  15درجةماويةة وان كفةالة

18

تاويةةل الطاقةةة الشمسةةية الةةا طاقةةة ا ارريةةة تسةةاور %51و ات ةةاع الخط ةوات التاليةةة نسةةتن .ان هةةذ
اتسرة تاتاج الا مجم شمسي تتيل مساات عن لمانية امتار مر عة

(16

241=6×41لتر مال تاتاج اتسرة في اليوم

ه

45=15-61درجة ماوية ياتاج كل غرام من المال

11811111=241111×45درجة ماوية تاتاج لتسخين  241لتر مال
3،9=2761111÷11811111متر مر مسااة المجم الشمسةي المناسةب فةي اةال كفةالة قةدرها

%111ه

اما اجم الخةزان فياةدد عمةا اسةاس 111لتةر لكةل متةر مر ة مةن مسةااة المجمة فةاذا كانةت

مسااة المجم الشمسي تساور لمانية امتار مر عة يكون اجم الخزان 811لتره

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 الا اررة المتوسطة تعمل

عما درجات ا اررة  351_111درجة ماوية فهي تعتمد عمةا اسةتعمال الم اريةا التةي تعمةل فةي اتجةا

وااةةد لمتا عةةة وتجمي ة اشةةعة الشةةمس وتركيزهةةا عمةةا مةةادة ماصةةة لما ة اررة ومةةن لةةم اسةةتسكلها لتوليةةد

ال خار والكهر ال وملل هذ النظم ااجة الا تينيات عاليةه

اما النظم الشمسية ذات الا اررة العاليةة (تعمةل عمةا درجةات اة اررة 1111-351درجةة ماويةة

مريةةا متطةةورة تعمةةل صةةورة مسةةتمرة وفةةي مختمةةو اتتجاهةةات عمةةا متا عةةة اشةةعة
فانهةةا تعتمةةد عمةةا ا

الشةةمس

 Parabolic concentricوعمةةا العمةةوم فةةان هةةذ الةةنظم يمكةةن ان تسةةتخدم ا ة اررة
( 17

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

ه

صورة رقم ( )1تمثل بعض انواع المواقط الشمسية المستخدمة لمطبخ

19

المصدرwww.energieinfo.com :

 -2النظم الحرارية الشمسية غير النشطة Passive solar thermal system
تعمةةل هةةذ الةةنظم عمةةا اسةةتخدام التةةاليرات الشمسةةية واتسةةتفادة الط يعيةةة مةةن اشةةعة الشةةمس

لكنارة والتدفاة في الشتال والايمولة دون رف درجة ا اررتها صورة زاادة في الصيو ه

21

تاريخيا كانت تصمم الم اني لكستفادة اليصوم من اشعة الشمس لمتدفاة في الشتال والايمولةة ينهةا
و ةةين رف ة درجةةة الا ة اررة داخةةل الم نةةا فةةي الصةةيو،وهنال نظامةةان :نظةةام التدفاةةة المعمةةارر الةةذر

يستعين عدة اساليب لتاييق هذا الهدو عن طريق تاديةد اتجاهةات وشةكل ال نةال وااجةام واشةكال
الش ة ا ي ونةةوع المةةادة المسةةتعممة فةةي ال نةةال وكةةذل نمةةط ال نةةال وط ةراز وذل ة مةةن اجةةل اتسةةتفادة

اليصةةوم مةةن اتمكانيةةات الشمسةةية لكنةةارة والتدفاةةة فةةي الشةةتال او تجنةةب الاة اررة ال ازاةةدة فةةي الصةةيو
ف ك عن

رورة استخدام مواد ال نال العازلة لما اررة مما ييمةل اتسةتهك مةن مصةادر الطاقةة

(18

والتاكيد عما توجية النوافةذ اتجةا الجنةوب فةي نصةو اترض الشةمالي و اتجةا الشةمال فةي نصةو

اترض الجنو ي وعمي وجب توجي النوافذ في العراق اتجا الجنوب تغراض التدفاة في الشتاله

والنظةةام اتخةةر هةةو نظةةام التدفاةةة الهندسةةية الةةذر يتةةالو مةةن ار عةةة اج ةزال اساسةةية متكاممةةة ،

اتول مجم ة شمسةةي ييةةوم تاويةةل اتشةةعة الشمسةةية الةةا طاقةةة ا ارريةةة واللةةاني ماا (مةةال او ه ةوال

ييوم امل الا اررة واللالث انا يب تامل المةاا مةن المجمة الشمسةي الةا المشةعات المو ةوعة فةي

الايةةز مو ة اتهتمةةام وال ار ة واةةدة التخةزين الاةرارر وقةةد ال تةةت ات اةةاث ان تدفاةةة كةةل 111متةةر
مكعةةب مةةن منةةزل اةةديث ال نةةال وماكةةم وذو عةةزل جيةةد فةةي الع ةراق يتطمةةب مجم ة شمسةةي تتةةرواح

مسةةاات ةةين 03-03متةةر وهةةذا يعنةةي ان منةةزت عاديةةا اجةةم 033م( ²مسةةاات 033م ²وارتفاع ة 0

امتار ياتاج الا مجمعات شمسية تترواح مسااتها ين 00-9م، ²وياتاج الا وادة تخزين لما اررة
اجةةم يتةةرواح ةةين 0333-0333لتةةر و ةةذل يمكةةن تةةوفير%93-03مةةن الطاقةةة الكزمةةة لمتدفاةةة امةةا

ال اقي فين سي سد من مصادر الطاقة اتخرم

(19

ه

ان اتمكاني ةةات الفني ةةة والمعماري ةةة العر ي ةةة ارع ةةة ف ةةي اس ةةتلمار ال ةةنظم الشمس ةةية غي ةةر النش ةةطة

ويمك ةةن اس ةةتلمار التط ةةور العمم ةةي ف ةةي مج ةةال تاس ةةين مة ةواد ال ن ةةال العازل ةةة ورفة ة كفالته ةةا اتنش ةةااية
والوظيفيةةة وين سةةي ان ي ارفةةق هةةذا التطةةور زيةةادة التش ةريعات وق ةوانين ال نةةال التةةي تافةةز المعمةةاريين

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

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

مصةنوعة مةن السةميكون  Crystalline Siliconوهةي ا سةط واف ةل تكنولوجيةا تسةتسكل الطاقةة
الشمس ةةية واتس ةةتفادة منه ةةا ات ان اس ةةتلمار الطاق ةةة الشمس ةةية يواجة ة ع ةةض المعوق ةةات التكنولوجي ةةة

كمشككت خزن الطاقة الكهر ااية ونيمها وتالير الظروو الط يعية كالعواصو الت ار ية وارتفةاع كمةو

انتاجها ميارنة مصادر الطاقة اتافوريةة،ات ان ارتفةاع اسةعار الةنفط فةي السةنتين اتخيةرتين شةكل

21

م ةطرد الةا ناةو خمسةة ا ةةعاو السةعر سةنة 2111م فةان هةذا التسيةةر فةي اتسةعار سةوو يجعةةل
توليد الطاقة الكهر ااية من الطاقة الشمسية منافسا قويا من نااية الكمفة

(21

ه

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

من الاصول عميها من الوقود اتافورر في غ ون سنوات قميمة

(21

ه

ومةن الجةدير الةذكر ان اسةتلمار الطاقةة الشمسةية فةي توليةد كميةات ماةدودة مةن الكهر ةةال ار

ادود  11-8ميسا واط وعما الرغم من قمت لكن يسد مشكمة تةوفير الكهر ةال فةي اليةرم او المواقة

النااية وهذا ما تعمل

كلير مةن الةدول العر يةة واتةا الفييةرة منهةا كالسةودان والصةومال وموريتانيةا

اي ة ة ةةث اعت ة ة ةةرت ه ة ة ةةذا اتس ة ة ةةموب مهم ة ة ةةا ف ة ة ةةي توص ة ة ةةيل الكهر ة ة ةةال لممن ة ة ةةاطق النااي ة ة ةةة الماروم ة ة ةةة

منه ةا

(22

كمةةا ان الكمفةةة فةةي ملةةل هةةذ المشةةروعات قميمةةة ميارنةةة م ة المشةةاري اتسةةتلمارية الك ي ةرة

والتجارية تنها تاتاج الا مسااات واسعة وعمميات نيل الطاقة ه

االستنتاجات

22

 -1ان منطية هور الدلم .تتمت

ظروو ط يعية ممتازة مةن ايةث اتشةعاع الشمسةي الةذر مةق

ناةةو 1900kwh\m²ار مةةا يولةةد طاقةةة كهرو ةةواية اةةدود

 1425kwh\khmوهةةي

كميات ك يرة ومشجعة عما استلمار الطاقة الشمسية في هذا المجاله

 -2ان استعمال النظم الا اررية الشمسية غير النشطة ت تاتاج الا خ رات تينيةة عاليةة النوعيةة
ولكنها ااجة الا جهد ميداني ك ير في مجال تشجي السكان عما م ارعةاة تصةميم الم ةاني
ومة ةواد ناله ةةا ووا ةةداتها الخ ةةدمي م ةةا يس ةةهل عممي ةةة اس ةةتلمار الطاق ةةة الشمس ةةية م ةةن ال ةةنظم

الا ارريةه

 -3ان توليد الطاقة الكهر اايةة مةن الطاقةة الشمسةية لة اهميةة فةي مجةال تةوفير الطاقةة لممنةاطق
النااية والمعزولةة والصةسيرة الاجةم وذلة ترتفةاع تكةاليو مةد شة كات ومنشةات توليةد الطاقةة
الكهر اايةةة مةةن المصةةادر التيميديةةة وهةةذا مةةا ينط ةةق عمةةا ظةةروو منطيةةة الد ارسةةة التةةي تكلةةر

فيها المواق اتلارية والط يعة الجميمة التي يمكن ان تستلمر في التنمية السيااية؟

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

التىصيات

 -1العمةةل شةةكل جةةدر عمةةا تشةةجي المؤسسةةات الرسةةمية المعنيةةة تةةوفير الخةةدمات و خاصةةة
الطاقةةة الكهر اايةةة عمةةا توليةةد الطاقةةة الكهر اايةةة اسةةتخدام الطاقةةة الشمسةةية لممنةةاطق الناايةةة

لسهولة اقامتها وقمة كمفتها ميارنة م المصادر التيميديةه

 -2عما الدولة ان تعمل عما استلمار الطاقة الشمسية في المستي ل لعدة اس اب اهمها:

-نظافة هذا النوع من الطاقة وقمة الار عما ال ياةه

ب -اناسةةتلمار هةةذ الطاقةةة التةةي يصةةعب نيمهةةا وخزنهةةا وتصةةديرها يةةوفر لمدولةةة جةةزل مةةن المصةةادر
اتافورية(النفط والساز الط يعي لكي يتم تصديرها الا الخارج وتوفير العممة الصع ةه

ج-ان ال طاق ةةة اتافوري ةةة ه ةةي طاق ةةات ناف ةةدة وين س ةةي ايج ةةاد ةةداال له ةةا تطال ةةة عمره ةةا اتفت ار ةةي
والتركيز عما استخدامها في المجاتت التي لم نجد ديل لها ملل استخدامها في وسةاال النيةل وفةي

الصناعات الكيمياوية وال تروكيمياويةه

قائمة اهلىامش واملصادر
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(1

عمي اسن موسا  ،اساسيات عمم المناخ  ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،الط عة اتولا ،

،1994ص 21

(2
(3
(4


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

عما اسن موسا،مصدر سا ق،ص 23

المصدر نفس  ،ص 24ه
هنا

عض المصطماات المتعمية زوايا اساب اتشعاع الشمسي اذ يتادد موق نيطة ما عما

سطا اترض معرفة زاويتين هما :

 -1زاوية خط العرض LATITUDE ANGLE

(: L

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

 -2زاوية خط الطول LONGITUDE ANGLE

< : > LG

اتعت ار ه

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

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

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

نيطة ما عما

(  TIME ZONE ) ( TZNجديدة كل زاوية قدرها  / 12ام من خط طول جرينتش ه وتكون

المنطية الزمنية موج ة غرب جرينتش وسال ة شرقها  ،وكملال عما هذا " فالمممكة العر ية
السعودية تي اول خط طول 45-درجة

(  45شرق جرينتش ومنطيتها الزمنية (  3-او (  45-درجة ه
ويجدر نا مكاظة ان ماور دوران اترض ليس عموديا عما اتجا اشعة الشمس ل يميل زاوية

قدرها  2335عما المستوم العمودم عما الخط الواصل ين الشمس واترض ه ويؤدم هذا الميل
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

اتستوااا لكرض ه وتكون الزاوية موج ة اذا وقعت شمال المستوم اتستوااا لكرض ه وتتراوح
قيمتها ما ين  -2335و  23درجة ه
ويتادد مو

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

 -زاوية سمت الشمس ( : ANGLE SOLAR AZIMUTH
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وها الزاوية ين اتجا الجنوب و ين المسيط اتفيا لشعاع شمس م اشر  ،وتكون الزاوية فام
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

الشمس اك ر من زاوية خط عرض المكان وغير ماددة عند تساوم الزاويتين  ،وتتراوح الييمة
العددية لمزاوية فام ين صفر و ط وتكون فام سال ة فا الص اح

( شرق الجنوب ه
ب-زاوية ارتفاع الشمس <: SOLAR ALTITUDE ANGLE( > b
وها الزاوية ين شعاع شمسا م اشر ومسيط عما المستوم اتفيا ( المستوم المماسا لسطا

الكرة اتر ية ه وتتمم هذ الزاوية زاوية السمت الرسا لمشمس Z ( SOLAR ZENITH

 ، ANGLEوالتا تعرو أنها الزاوية ين شعاع شمس م اشر والخط الرسا المار نيطة

سيوط عما اترض ه

و التالا تكون العكقة ين <  > Z ،Bها -:
B = ( BAY / 2 ) - Z
ج -ازوية الوقت الشمسا < : SOLAR HOUR ANGLE ( > H

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 TIMEوذل نظ ار لكختكو ين خط الطول  LGوخط 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

وتناظر كل ساعة من الوقت زاوية وقت شمسية ميدارها  /12ام ه وتكون الزاوية ( Hموج ة عد
الظهر  ،وسال ة ق ل الظهر  ،فتساوم  /12ام الساعة الواادة عد الظهر ( وقت شمسا ،

وتساوم  - /6ام الساعة العاشرة ص ااا ( وقت شمسا ه
*اما العكقة ين الوقت الماما والوقت الشمسا فها كاألتا :
TS = TC + ET + 4/60 ( TZN – LG
ايث -:
(  TSهو الوقت الشمسا الساعة ه
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(  TCهو الوقت الماما الساعة ه
(  TZNهو خط الطول الخاص المنطية الزمنية ه

(  ETها معادلة الوقت وتستعمل لتصايا سرعة دوران اترض ه
ويمكن اساب قيمة  ETمن المعادلة اتتي -:

SIN (B 1.5 – ET = 9.87 SIN ( 2B ) – 7.53 COS (B
364 ( / B = 2 BAY ( N-1

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

TS – 12 ( * } 181 ( /BAY * H = { 15

ام ان كل ساعة تيا ل  15درجة وتكون قيم (  Hموج ة عد الظهر وسال ة ق ل الظهر ه
وتادد و

المستوم المطموب اساب اتشعاع الشمسا الساقط عمي معرفة الزوايا اتتية -:

 -1زاوية سمت المستوم ( SURFACE AZIMUTH ANGLE

وها الزاوية الماصورة ين المسيط اتفيا لمعمودم عما المستوم و ين اتجا الجنوب  ،وتؤخذ

موج ة فا اتجا غرب الجنوب ه ويطمق اي ا عما الزاوية اسم اتجا المستوم ( SURFACE

 ORIENTATIONه

 -2زاوية ميل المستوم ( -: SURFACE TILT ANGLE
وها الزاوية ين المستوم وسطا اترض ه

 -3زاوية سمت الشمس النس ة لممستوم SOLAR PLANE AZIMUTH ANGLE

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

:

ويوجد قوانين لاساب العكقة ين الزوايا ه
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