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 المستخلص:
مصادر الطاقة البديلة الغير مستغلة في محافظة االنبار ، من حيث مفهومها  تحليلتناولت هذه الدراسة      

والتوصل انطالقا من مشكلة وفرضية البحث وأهميتها وامكانية استثمارها في انتاج الطاقة الكهربائية، 
المتمثلة بالطاقة الشمسية والريحية  اإلمكانيات البيئية المتاحة الستثمار هذه المصادربنهاية المطاف إلى 

في خلق المتجددة ودورها في منطقة الدراسة ، كما قدمت الدراسة رؤية مستقبلية الستثمار مصادر الطاقة 
تحقيق التنمية المستدامة  في محافظة االنبار ، تسهم في للنهوض باألنشطة االقتصادية التي  مشاريع جديدة

  واختتمت الدراسة بجملة من االستنتاجات والتوصيات.
  

Abstract: 
     This study deals with the analysis of the unused sources of energy in Al-Anbar 

Governorate in terms of their concept, importance and potential for investment in the 

production of electric power, based on the problem and the hypothesis of research and 

finally reaching the environmental possibilities available for investing these sources of 

solar and wind energy in the study area. A vision for the future investment of 

renewable energy sources and its role in creating new projects to promote economic 

activities that contribute to the achievement of sustainable development in Anbar 

province. The study concluded with a  number of conclusions and recommendations  
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 المقدمة
سعت العديد من الدول إلى تطوير الطاقة وتنويع مصادر توليدها ولم تكتفي عند هذا الحد         

والنووية  فحسب بل سعت إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة الشمسية والريحية
وطاقة البرق وطاقة أمواج البحر وطاقة الهيدروجين وطاقة الكتلة الحيوية وقطعت أشواطا كبيرة في 
تطويرها واستخدامها في شتى المجاالت وخاصة في القطاع الصناعي ، وللطاقة أهمية كبيرة في 

تنمية اقتصادية  المجاالت االقتصادية واالجتماعية إذ تعد بحد ذاتها عنصر تنموي الن أي عملية
سواء أكانت تنمية زراعية أم صناعية أم في مجاالت السياحة وغيرها تتطلب توفر مصادر دائمة 
لتوليد طاقة كافية بما يسهم في تحقيق التنمية ، كذلك أصبحت الطاقة اليوم عصب الحياة بما 

التي ال تتوفر فيها ، إذ تعاني معظم الدول سد احتياجاته ومتطلباته الضروريةتوفره لإلنسان من 
فرص تنمية الطاقة من مشاكل تهدد أمنها واستقرارها وهذا ما سنسلط الضوء عليه من خالل 

 دراستنا  .

 مشكلة الدراسة 
تعتمد محافظة االنبار بصورة رئيسة على مصادر الطاقة ) االحفورية( التي اصبحت ال تفي   

ئية بكل متطلبات القطاعات المختلفة من بالغرض لسد العجز الواضح في امداد الطاقة الكهربا
احتياجاتها والسيما في السنوات االخيرة ،فضال عن كلفتها االقتصادية وملوثاتها البيئية ، 

باستثناء جزء في الطاقة الكهرومائية في سد حديثة، في حين تتوفر مصادر طاقة بديلة ومتجددة  
 .    استثمارها بعد التطور التكنولوجية يمكن اكثر مالئمة في محافظة االنبار وذات جدوى اقتصادي

 فرضية الدراسة    
توفر امكانات كبيرة من مصادر الطاقة البديلة الممكن استثمارها في إنتاج الطاقة الكهربائية في 
محافظة االنبار كالطاقة الشمسية والريحية الستخدامها كقوة محركة اقتصادية في التنمية 

 المستدامة.

 سة أهداف الدرا
تكمن اهداف الدراسة في تسليط الضوء على أهمية مصادر الطاقة المتاحة والغير مستغلة     

التي تعد أهم مصادر  )المتجددة( في محافظة االنبار الستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية
الطاقة الحديثة التي تساهم مساهمة كبيرة في شتى القطاعات التي تحقق التكامل االقتصادي 

 بجميع فروعه .
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 دود الدراسة ح
تقع ضمن النطاق الغربي تتمثل الحدود المكانية للدراسة بحدود محافظة االنبار التي         

 93ْْ -93خط طول شرقاً و ْ 44ْ - 93االوسط  من العراق، المحصورة بين اإلحداثيات الفلكية ْ
ل، كربالء، ومن الشمال دائرة عرض شماالً تحدها من الشرق كل من محافظات بغداد، باب

محافظتي نينوى وصالح الدين، ومن الغرب والشمال الغربي المملكة األردنية الهاشمية، 
والجمهورية العربية السورية ، ومن الجنوب والجنوب الغربي، محافظة النجف والمملكة العربية 

شغل محافظة (. وت3السعودية، وهي تتألف من ثمانية أقضية رئيسية، كما مبين في خريطة )
( 494321% من مجموع مساحة العراق البالغة )9318بنسبة  2( كم398131االنبار مساحة )

 . (2) 233١( نسمة لعام 3١83١3١، وبلغ عدد سكانها حوالي ) 2كم
 (3يطة )خر

  موقع محافظة االنبار

 
المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق اإلدارية ،  

 . 2333، لسنة  333333: 3مقياس 
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 مفهوم الطاقة 
باللغات الحديثة وهي مشتقة من الكلمة  energyان كلمة طاقة هي الترجمة الحرفية لكلمة       

وتعني نشاط ،  ergyوتعني )في او داخل ( و  enقطعين المركبة من م energyاليونانية القديمة 
،ويعد توماس يونغ (3)وبهذا فأن الكلمة تعني بداخله نشاط أو ان الشيء يحتوي على جهد او شغل

وقد استخدمها ألغراض محدودة ثم  3193عام Energyهو أول من استخدم كلمة طاقة 
 .(2)العالماصبحت هذه الكلمة اكثر تداوالً واستخداما في دول 

والطاقة بصورة عامة هي القابلية الكامنة في اية مادة على اداء عمل ،فالطاقة المستخدمة في       
الصناعة تكون على شكل قدرة محركة او تكون في شكل قدرة حرارية بنفس الوقت عند تحويلها 

 .(9)الى طاقة كهربائية

 اهمية الطاقة الكهربائية:
ها من خالل استعماالتها المتعددة فضال عن اهم خصائصها التي تتميز أهمية ،إذ تظهر أهميت    

 بها عن غيرها من مصادر الطاقة االخرى .
 (4)وتمتاز الطاقة الكهربائية بعدد من المميزات

ا ـ إمكانية تحويلها وبسهولة إلى أشكال طاقة أخرى كالطاقة الضوئية او الحركية أو الحرارية من 
ئية مما جعلها طاقة ذات أهمية كبيرة تبعا لطبيعة تحوالتها وتعدد خالل األجهزة الكهربا

 استعماالتها.
 ب ـ تعد طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة وال تترك مخلفات ملوثة عند تشغيلها .

 مصادر الطاقة المتجددة 
فظة الشمسية والرياحية، المتوفرة في محا  وسنتناول في هذا البحث مصادر الطاقة المتجددة      

االنبار، التي يمكن تشغيلها واالستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولها دور في كافة 
 وعلى النحو االتي : ،واالنشطة االقتصاديةالقطاعات 

 الطاقة الشمسية 
هي الطاقة التي تعتمد على اإلشعاع الشمسي، إذ تشع الشمس طاقة مستمرة بال انقطاع إذ       

مليار  3333سعرة /دقيقة (وهذا يعني أن االرض تستلم طاقة تقدر بـ )3328* 3يصل مقدارها )
،واالشعاع الشمسي هو موجات كهرومغناطيسية تنتقل بين سطحي جسمين وتسير  (3) ميغا واط (

.يعد اإلشعاع الشمسي من أهم العناصر المناخية ألنه (2)الف كيلو متر/ثانية(933بسرعة الضوء )
المسؤول عن العناصر المناخية األخرى بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهو المسؤول عن جميع 
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الغالف الجوي، ويصدر اإلشعاع الشمسي كميات كبيرة من الطاقة على  العمليات التي تحدث في
شكل موجات يتراوح طول موجاتها من قصيرة جدا كأشعة إلجاما والسينية إلى أمواج الراديو 

 .   (9)الطويلة ، وتشع في جميع الجهات
عروفة وليست وتمتاز الطاقة الشمسية بأنها طاقة متجددة ومستديمة فضال عن إن تقنياتها م     

معقدة وسهولة الحصول عليها وإمكانية تطويرها واستخدامها في جميع القطاعات والسيما 
القطاع الصناعي الذي يعد عامل الطاقة احد العوامل المهمة في نجاح تشغيل المشاريع الصناعية 

لوقود . وبعد بروز مشكلة التلوث بجميع أنواعه نتيجة االعتماد الكلي على ا(4)واستمرارها 
االحفوري للحصول على الطاقة فضال عن نضوب كثير من حقول النفط والغاز الطبيعي بسبب 
االستخدام المفرط لهذه المصادر ومع التقدم العلمي والتقني فتح آفاقا علمية جديدة في ميدان 

 .(3)استخدام وتطوير تطبيقات الطاقة الشمسية وخاصة في القطاع الصناعي

 دراسة من الطاقة الشمسية إمكانات منطقة ال  
تتمتع محافظة االنبار بتوفر امكانية هائلة من كميات الطاقة الشمسية بحكم موقعها الفلكي        

الذي يتيح لها استالم كميات كبيرة من الطاقة الشمسية فضال عن طول النهار وصفاء السماء 
 .م قدر كبير من األشعة الشمسيةتاليزيد من فرص اسومعدل زاوية سقوط األشعة الشمسية وهذا ما 

ويتطلب قبل الشروع باستثمار الطاقة الشمسية في اي منطقة دراسة الوارد الشمسي الى        
محطات المنطقة المناخية لتحديد إمكانية استثمار الطاقة الشمسية من عدمه فضال عن تحديد 

ات المادية والبشرية والتقنية الجدوى االقتصادية الستثمار هذه الطاقة فضال عن توفر االمكان
الالزمة الستثمار هذه الطاقة وإمكانية تخزينها ونقلها ومن ثًم إمكانية استخدامها في جميع 

 القطاعات .
ولغرض دراسة إمكانية استثمار الطاقة الشمسية في محافظة االنبار تم االعتماد على البيانات        

عة الشمسية الى محطات محافظة االنبار المناخية ، إذ المناخية الخاصة بكميات الوارد من االش
( المعدل السنوي لكميات االشعاع  الشمسي الوارد الى 3( والشكل )3يتبين من الجدول )

محطات محافظة االنبار المناخية إذ سجلت اعلى كمية لإلشعاع الشمسي المستلم 
قة( وادنى معدل سجل في /دقي2سعرة/سم 43313/دقيقة(في محطة النخيب بمعدل )2)سعرة/سم

/دقيقة( ،وتكون كميات االشعاع الشمسي موزعة على 2سعرة/سم 42311محطة )عنه( بمعدل )
جميع اشهر السنة في محطات منطقة الدراسة وتركزها في شهر حزيران بسبب زيادة عدد ساعات 

 السطوع الفعلية لإلشعاع الشمسي في محطات منطقة الدراسة المناخية
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 (3جدول )
/دقيقة ( الوارد الى 2المعدالت الشهرية والسنوية الفعلية لإلشعاع الشمسي الكلي)سعرة/سم

 (233١ـ 3319محطات محافظة االنبار المناخية للمدة )

المصدر: جمهورية العراق ، الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ 
 .233١،بيانات غير منشورة ،

 (3شكل )
المعدل السنوي العام لكمية االشعاع الشمسي الوارد الى محطات محافظة االنبار المناخية للمدة 

(3319-233١) 

 
 ( .3المصدر: اعتمادا على جدول )                   

/يوم( الوارد الى 2وقد اعتمدت الدراسة على تحويل كمية االشعاع الشمسي )سعرة /سم       
/يوم( باستخدام المعادلة 2محطات منطقة الدراسة المناخية الى كمية الطاقة الشمسية )كيلوواط/م

 : (3)اآلتية

400
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 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة  الرمادي

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايلول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

،223 الرمادي 
1 

923،
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438،
1 

433،
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4 

١93،
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١23،
3 
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4 

9١4،1 284،
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،223 حديثة
١ 

933،
2 

433،
3 

433،
9 

339،
١ 

١93،
2 

١33،
3 

١33،
8 

333،
9 

933،3 2١8،
3 

231،3 499،
2 

،233 عنه
4 
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2 
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8 

413،
3 

391،
1 

١33،
3 

١33،
8 

318،
9 

413،
2 

94١،١ 231،
3 

233،١ 423،
1 

،223 القائم
9 

934،
١ 

431،
3 

41١،
8 

348،
4 

١2١،
8 

١3١،
4 

33١،
3 

432،
١ 

93364 2١9،
9 

239،2 428،
2 

،292 الرطبة
١ 

92369 423،
2 

338،
9 

388،
2 

١48،
4 

١91،
١ 

١39،
2 

333،
8 

9١8،3 283،
8 

293،3 44١،
2 

،29١ النخيب
4 

993،
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429،
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334،
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313،
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١33،
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١43،
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334،
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981،4 218،
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 ث × ط = ك 
 إذ أن :
 كمية الطاقة الشمسية ط = 

 ك = االشعاع الشمسي الكلي 
 31333١ث = ثابت ويساوي 

/يوم( 2وباستخدام هذه المعادلة توصلت الدراسة الى معدالت الطاقة الشمسية )كيلوواط/م       
( الذي يبين ان محافظة 2( والشكل )2في محطات محافظة االنبار المناخية من خالل الجدول)

فر كميات كبيرة من الطاقة الشمسية الواردة الى محطات منطقة الدراسة المناخية االنبار تتمتع بتو
/يوم( وهذا يكافئ 2كيلوواط/م 3/يوم( )2إذ بلغ المعدل العام لكمية الطاقة الشمسية )كيلوواط/م

 3/سنة(2كيلوواط/م 3123لـ )
 (2جدول )

/يوم( الواردة الى محطات 2المعدالت الشهرية والسنوية لكمية الطاقة الشمسية)كيلوواط/م
 (233١ـ3319محافظة االنبار المناخية للمدة)

 ( .3ـ بيانات الجدول )3المصدر: باالعتماد على :   
 معادلة الطاقة الشمسية .ـ 2                                  

  

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايلول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 363 26١ 963 462 ١63 863 869 864 ١63 368 461 968 26١ الرمادي

 3 263 963 463 361 ١63 863 869 ١64 36١ 468 963 26١ حديثة
 411 214 213 4 313 ١11 8 863 ١62 363 46١ 964 264 عنه

 413 214 9 4 318 ١13 813 812 ١19 31١ 418 913 213 القائم
 313 21١ 912 412 313 813 814 813 ١1١ 311 911 21١ 21١ الرطبة

 312 218 919 411 313 813 814 813 ١18 313 413 911 218 النخيب
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 (2شكل )
الواردة الى محطات محافظة  /يوم(2)كيلوواط/مالمعدل السنوي العام لكمية الطاقة الشمسية

 (233١-3319المناخية للمدة ) راالنبا

 
 ( .2المصدر: اعتمادا على جدول )            

 ( يتضح ما يأتي:2( والشكل )2ومن الجدول )       
/يوم( الواردة الى محطات منطقة الدراسة المناخية 2ـ تتراوح كمية الطاقة الشمسية )كيلوواط/م3

 /يوم(.2كيلوواط/م 312ــ  411بين )
 411محطات محافظة االنبار المناخية عن )ـ لم تنخفض كميات الطاقة الشمسية الواردة الى 2

 /يوم(.2كيلوواط/م
 3131/يوم( وهذا يكافئ لـ )2كيلوواط/م 312ـ سجل اعلى معدل في محطة النخيب بمعدل )9

 /سنة( بسبب إرتفاع معدل كمية االشعاع الشمسي الكلي الواصل الى محطة النخيب2كيلوواط/م
/يوم( وهذا 2كيلوواط/م 411المناخية ، بينما سجل ادنى معدل في محطة عنه المناخية بمعدل )

 /سنة( .2كيلوواط/م 3832يكافئ لـ )
من خالل ما تقدم تبين ان منطقة الدراسة تتمتع بتوفر طاقة شمسية كبيرة وموزعة على جميع       

اشهر السنة وهذا يكفي الستثمار هذه الطاقة خاصة بعد عجز المصادر االخرى على االيفاء 
بمتطلبات منطقة الدراسة من الطاقة ، وتعد مناطق جنوب المحافظة متمثلة بمحطتي الرطبة 

يب هي االفضل الستثمار هذه الطاقة بسبب ارتفاع كمية الطاقة الشمسية الواردة اليها فضال والنخ
عن بعدها عن سد حديثة وكونها مناطق صحراوية لذا فأن استثمار هذه الطاقة فيها سيسهم 

 وبشكل كبير في تنمية هذه المناطق .

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة  الرمادي
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 تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية :
( تبين ان جميع محطات االنبار المناخية كافية لتوليد الطاقة الكهربائية 2ومن خالل الجدول )

بواسطة الطاقة الشمسية ويمكن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية بعدة 
 مجاالت في القطاع الصناعي  :

 أ ـ قوة محركة لآلالت والمكائن الكهربائية .
 ألغراض الصهر وغيرها في العمليات الصناعية .ب ـ توليد الحرارة التي تستخدم 

 ج ـ أغراض اإلنارة وتكييف المؤسسات الصناعية .
وقد رشحت الدراسة المناطق األفضل الستثمار الطاقة الشمسية في محافظة االنبار متمثلة بمحطة 

 ( .    2الرطبة ومحطة النخيب حسب ما في خريطة )
 (2خريطة )

 الطاقة الشمسية في محافظة  االنبارالمواقع المرشحة الستثمار 

 
ـ جمهورية العراق ، وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق 3المصدر: اعتمادا على :

              . 2333، لسنة  333333: 3اإلدارية ، مقياس 
 (.2ـ بيانات الجدول )2       
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 ومن الصناعات الممكن توطينها مستقبال باالعتماد على استثمار الطاقة الشمسية :  
 ـ صناعات غذائية متنوعة .3
 ـ صناعات إنشائية وصناعة مواد البناء .2
 ـ صناعة تحلية المياه واستثمارها بزراعة واستصالح االراضي الصحراوية في المناطق المرشحة .9
 ـ صناعات حرفية متنوعة .4
 

 الطاقة الريحية 
تعرف الطاقة الريحية بانها عملية تحويل حركة )طاقة( الرياح الى الطاقة الكهربائية ،ويتم         

التي تديرها الرياح ويتم تحويل دورانها الى كهرباء Turbines)ذلك باستخدام المراوح الهوائية )
المولدة على سرعة الرياح وقطر بواسطة مولدات كهربائية ، ويعتمد مقدار الطاقة الكهربائية 

. وحركة الرياح تنشأ من تأثير مزدوج ناجم عن تسخين اشعة الشمس وعن دوران (3)المروحة
االرض حول نفسها . ويعد البروفسور الدنماركي )الكوال( العالم الرائد في مجال الطاقة 

تطورا كبيرا في تقنياتها الكهربائية باستخدام الطواحين الهوائية ، وشهدت الطواحين الكهربائية 
  .(2) مما ساعد على زيادة حجم الطاقة المنتجة على يد رواد في مجال هندسة الطاقة الكهروريحية

ومن هنا سعت كثير من الدول وخاصة الدول الصناعية الى التوجه نحو الطاقة البديلة ومنها  
رياح عند مصب نهر التايمز بريطانيا بإنشاء أضخم مشروعين لتوليد الطاقة الكهربائية من ال

وسيساهم هذان المشروعان بتوفير خمسة أضعاف حاجة بريطانيا من الطاقة الكهربائية بحلول عام 
كما قامت الواليات المتحدة االمريكية بإنشاء اكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من  . م2323

دى االهتمام االكثر بالطاقة مليون دوالر مما ا 933ميغا واط( بكلفة  933الرياح بقدرة )
، ويتم تحويل حركة الرياح الى طاقة (9) الريحية وتطويرها من قبل وكالة الفضاء االمريكية )ناسا(

 بنوعين من التوربينات الرياحية هي :

 توربينات الرياح االفقية 
التوربينات هو أستخدم هذا النوع من المراوح الهوائية منذ أمد بعيد وما يميز هذا النوع من       

أن محور دوران هذه المراوح البد أن يكون موازياً التجاه الرياح ، مما يتطلب أجهزة ميكانيكية 
إضافية ، وأن جهاز توليد الكهرباء يمكن ربطه بالجزء الناقل للحركة )الشفت( والموجود في 

 ( توضح هذا النوع من التوربينات .3أسفل المروحة الهوائية والصورة )
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 (3رة)صو
 توربينات الرياح االفقية

 
 www. Google.netالمصدر : شبكة االنترنت ،    

 توربينات الرياح العمودية : -2 
يمكن لهذا النوع من المراوح أن يدور بالرياح القادمة من أي اتجاه ، والعامل الرئيس في       

كفاءة هذه المراوح هو إمكانية تحويل طاقة الرياح إلى قدرة ميكانيكية ويعد هذا النوع من أكثر 
 (.2انواع المراوح الهوائية استخداما في الوقت الحاضر ، ينظر صورة )

كال النوعين في مبدأ عمل المراوح الهوائية ، إذ تتكون المروحة الهوائية من أجزاء يتشابه       
( تحمل على عمود ومولد 9-3رئيسية تتمثل بالمراوح أو العنفات والتي يتراوح عددها بين )

يعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية ، إذ ينتج   (Generator)كهربائي 
الرياح بالمراوح )العنفات( تولد دفعة هواء ديناميكية تتسبب في دوران المراوح من اصطدام 

وهذا الدوران يشغل المولدة التي تنتج الطاقة الكهربائية، كما تجهز المراوح الهوائية بنظام تحكم 
. وتمتاز الطاقة (3)في حركة المراوح وتنظيم معدالت الدوران وإيقاف حركتها وحسب الحاجة

كونها طاقة سهلة االستخدام وتتطلب نفقات كبيرة في بداية استخدامها ولكن تكاليفها الريحية 
تقل تدريجيا فضال عن إمكانية التوسع في استثمارها تدريجيا وعلى مراحل زمنية فضال عن كونها 
تنتج الطاقة بدون صدور ملوثات للبيئة وهذا ما يؤدي الى انخفاض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون 
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سيد النيتروجين والكبريت وهو ما يجعل استخدام طاقة الرياح يسهم في خفض التغيرات واكا
 .(2)المناخية العالمية

 (توربينات الرياح العمودية2صورة)                                     

 
 www. Google.netالمصدر : شبكة االنترنت ،      

  إمكانات منطقة الدراسة من الطاقة الرياحية
إن التفكير باستغالل طاقة الرياح يتطلب في البداية معرفة الكثير من المعلومات التفصيلية       

عن حركة الهواء في المنطقة كما يتطلب معلومات وقياسات في فترات زمنية مختلفة من اجل 
وتتأثر حركة الرياح  (3)رسم صورة واضحة ودقيقة عن اإلمكانات المتوافرة الستغالل طاقة الرياح

وسرعتها بعدة عوامل من أهمها االختالف في توزيع الضغط الجوي في منطقة الدراسة من مناطق 
فضال  (2)الضغط المرتفع ذات الهواء البارد الى مناطق الضغط المنخفض ذات الهواء الساخن

العوائق الطبيعية عن ذلك ينبغي دراسة العوامل األرضية متمثلة بانبساط السطح وانفتاحه وقلة 
 .(9)فضال عن حجم وكثافة الغطاء النباتي التي تحد من سرعة الرياح

إن منطقة الدراسة من الناحية المناخية هي جزءا من المناطق المدارية ،األمر الذي أدى إلى       
تركز اإلشعاع الشمسي األكبر في منطقة الدراسة وهذا يؤدي إلى طول النهار والذي يعمل على 

ع درجات الحرارة نهارا ،األمر الذي عمل على اختالف توزيع مناطق الضغط الجوي، وبالتالي رف
 . (3)يؤثر في اتجاه الرياح وسرعتها

( 9،ومن الجدول) فيعد عامال محددا لموضع طاحونة الرياح واتجاههاأما اتجاه الرياح        
ي منطقة الدراسة ،والسبب في ذلك يتضح ان هناك تباين في نسب تكرار اتجاه الرياح وسرعتها ف
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يعود إلى اختالف التوزيعات الضغطية خالل االنتقال الظاهري للشمس جعل منطقة الدراسة 
ضمن منطقة التقاء بين مراكز الضغط العالي شماال في أوربا والضغط الواطئ جنوبا ، ومن ثم 

عربي ، ساعد ذلك على أصبحت حلقة وصل بين الضغوط الواطئة في البحر المتوسط والخليج ال
جعل المنطقة ممرا للمنخفضات الجوية ،ومن ثم اثر ذلك في تحديد اتجاهات الرياح السطحية 

 .  (2)في منطقة الدراسة 
( تبين أن االتجاه العام للرياح السائدة في منطقة الدراسة هي الرياح الشمالية 9ومن الجدول )

%( بينما سجل أدنى معدل 22633القائم بنسبة ) الغربية إذ بلغ اعلى معدل تكرار لها في محطة
%( تليها الرياح الشمالية التي تأتي بالمرتبة الثانية من 3369تكرار لها في محطة الرطبة بنسبة )

%( 2369حيث سيادتها في منطقة الدراسة إذ سجل اعلى معدل تكرار لها في محطة القائم بنسبة )
%( ثم تأتي الرياح الغربية بالمرتبة الثالثة من 3863وادنى معدل سجل في محطة الرطبة بنسبة)

%(وادنى معدل سجل 33623حيث السيادة إذ سجل اعلى معدل تكرار في محطة الرطبة بنسبة)
%( أما بقية االتجاهات )شمالية ،شرقية، جنوبية شرقية ،جنوبية ١69في محطة القائم بنسبة )

%(في محطة الرطبة وأدنى معدل 362غربية( إذ ال يزيد أعلى معدل تكرار لها عن )
%(في محطتي الرمادي وحديثة ،اما حاالت السكون إذ سجل اعلى معدل في محطة 962تكراري)

 ( .3١623%(وادنى معدل في محطة النخيب نسبة )2١643عنه بنسبة)
 

 (9جدول )
ت النسب المئوية )%( لمعدل تكرار الرياح السائدة ضمن قطاعات الدائرة االتجاهية في محطا

 (233١ــ  3319محافظة االنبار المناخية للمدة )
 المحطة

Station 
شمالية 
 شرقية

جنوبية  شرقية
 شرقية

جنوبية  جنوبية
 غربية

شمالية  غربية
 غربية

السكون  شمالية
% 

 24129 311١4 23183 ١113 3،3 1193 912 412 4 الرمادي
 2١193 3312 2213 ١1١1 918 1 912 413 312 حديثة

 2١143 311١9 2313 ١1١2 413 113 919 9118 3141 عنه
 2419١ 2319 22133 ١19 41١9 8184 9133 413 3 القائم
 3814 3813 3319 23133 312 119 313 312 913 الرطبة

 3١123 381١ 39 31123 114 113 318 319 914 النخيب

المصدر: جمهورية العراق، الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ ،   
 .233١بيانات غير منشورة 
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أما سرعة الرياح فأن المعدل العام لسرع الرياح في منطقة الدراسة تتصف بكونها ذات سرع        
ي الذي يتأثر بمنظومات الضغط العالي منخفضة لوقوع منطقة الدراسة ضمن الحزام شبه المدار

شتاءا والمنخفض الحراري صيفا وهذا ما ال يساعد على هبوب رياح شديدة السرعة على منطقة 
( يتضح أن اعلى معدل لسرعة الرياح سجل في محطة 9( والشكل )4. ومن الجدول )(3)الدراسة

 963محطة عنه بمعدل )م/ثا( ثم  969م/ثا( ثم محطة حديثة بمعدل ) 961النخيب بمعدل )
  م/ثا( . 262م/ثا( وادنى معدل سجل في محطة الرمادي بمعدل )

وحديثة وعنه تتمتع بسرع كافية لتوليد الطاقة الكهربائية  نستخلص مما تقدم أن محطة النخيب    
من الرياح إذ أن معدل سرعة الرياح المسجلة في هذه المحطات يفوق الحد المسموح من سرعة 

مع األخذ بنظر االعتبار اتجاه الرياح  (2)م/ثا فما فوق (9الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وهو )
 السائدة  .

 (4جدول )
الشهري والسنوي لسرعة الرياح )م/ثا( في محطات محافظة االنبار المناخية للمدة المعدل 

 (233١ــ 3319)

المصدر: جمهورية العراق، الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ ، 
 .233١بيانات غير منشورة ،

  

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 العام

 262 3،3 3،8 3،١ 2 2،4 9 2،3 2،8 2،3 2،١ 2،4 2 الرمادي
 969 2،4 2،3 2،4 9،2 4،4 3،3 4،1 9،1 9،4 9،9 9 2،4 حديثة

 963 2،9 3،1 2،2 2،1 4،9 3،4 3،2 9،1 9،3 9،4 9،2 2،2 عنه
 264 3،1 3،3 3،8 2،3 9 9،8 9،9 9 2،8 2،١ 2،3 2،3 القائم
 263 2،١ 2،2 2،9 2،9 9،3 9،1 9،١ 9،4 9،1 9،8 9،3 2،3 الرطبة

 961 2،8 2،8 9 9،3 4،2 4،1 4،1 4،8 4،2 4،8 9،8 9،3 النخيب
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 (9شكل )
 المعدل العام لسرعة الرياح )م/ثا( في محطات محافظة االنبار المناخية

 
 ( .4المصدر : اعتمادا على جدول )              

(  2وقد اعتمدت الدراسة على تحويل المعدل العام لسرعة الرياح )م/ثا(الى كمية الطاقة )واط/م
 :(3)باستخدام المعادلة اآلتية

P=0.5x1.29xv3 
 إذ أن :
  Pكمية الطاقة ،واط    =         

 vسرعة الرياح م/ثا    =             
( إذ تبين ان اعلى 4( وشكل )3وباستخدام هذه المعادلة توصلت الدراسة الى جدول )      

( بسبب 2واط/م93معدل لكمية الطاقة المولدة من الرياح سجل في محطة النخيب بمعدل )
ارتفاع معدل سرعة الرياح المسجلة في محطة النخيب ، بينما سجل أدنى معدل في محطة 

 ( 2/مواط  8الرمادي بمعدل )
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 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة  الرمادي
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 (3جدول )
المعدل العام لكمية الطاقة الكهربائية المولدة من الرياح في محطات محافظة االنبار المناخية 

 (233١ــ 3319للمدة)
 المحطة

 
 الرمادي

 
 القائم عنه حديثة

 
 الرطبة النخيب

المعدل العام لكمية الطاقة 
 (2)واط/م

8 29 33 3 93 33 

( ومعادلة الطاقة الكهربائية المولدة من سرعة 4المصدر: اعتماد على بيانات الجدول )        
 الرياح . 

 (4شكل )
المعدل العام لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها من الرياح في محطات محافظة االنبار 

 المناخية

 
 ( .3المصدر: اعتمادا على جدول )         
اءا على ذلك رشحت الدراسة المناطق االفضل في محافظة االنبار الستثمار طاقة الرياح وبن        

بسبب امتالكها سرع كافية مما يتيح لها فرص استثمار الطاقة الريحية متمثلة بمحطات النخيب 
( التي توضح المواقع االمثل الستثمار طاقة الرياح ،إذ 9وحديثة وعنه ، حسب ما في خريطة )

خدام هذه الطاقة في توليد الكهرباء مما يسهم بتوطن العديد من المشاريع الصناعات يمكن است
 منها :
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 االستنتاجات 
/يوم( مما 2كيلوواط /م 3ـ تمتلك محافظة االنبار كميات كبيرة من الطاقة الشمسية التي تبلغ )3

يتيح استثمار الطاقة الشمسية في جميع محطات محافظة االنبار إذ رشحت الدراسة المواقع 
األفضل الستثمار الطاقة الشمسية متمثلة بمحطتي النخيب والرطبة إذ بلغ المعدل السنوي للطاقة 

 /يوم( .2كيلوواط /م 363/يوم( والرطبة )2كيلوواط /م 362الشمسية في محطة النخيب )
ـ تمتلك محافظة االنبار كميات كبيرة من الطاقة الرياحية إذ بلغت كميات الطاقة المولدة من 2

( كما توصلت الدراسة إلى تحديد المناطق  2واط /م 339الرياح في عموم محافظة االنبار )
( 2واط/م93األفضل الستثمار طاقة الرياح متمثلة بمحطة النخيب إذ بلغ معدل الطاقة فيها)

( .  بالرغم من توفر اإلمكانات البيئية الستثمار هذه الطاقة إال أنها لم 2واط/م29حديثة )ومحطة 
تستثمر ولم تستغل في القطاع الصناعي بسبب تكاليفها العالية واالعتماد الكلي على الطاقة 

 الكهربائية والوقود .
شكلة الطاقة الكهربائية . في حالة استثمار تلك الطاقة المتجددة فأنه سيؤدي إلى القضاء على م9

في محافظة االنبار ألنه سيساعد على توليد طاقة كهربائية نظيفة تستخدم بإطالق تنمية اقتصادية 
فرصة عمل مما يؤدي الى  3336333شاملة في عموم محافظة االنبار فضال عن توفير اكثر من 

 .بارء على البطالة في محافظة االنتشغيل األيدي العاملة وبالتالي القضا

 
 التوصيات

تشجيع فرص االستثمار التي ترمي إلى دراسة واقع الطاقة وإعطاء المحفزات التي  ضرورة. 3
 تتطلبها فرص استثمار مصادر الطاقة وتنميتها في محافظة االنبار .

إذ تتوفر اإلمكانات البيئية  ضرورة التوجه نحو الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية. 2
في محافظة االنبار الستثمار هذه الطاقة وخاصة في مناطق جنوب المحافظة التي يصعب تجهيزها 
بالطاقة الكهربائية مما يمكنها من استغالل هذه الطاقة في تلبية احتياجات االنشطة االقتصادية 

 يازات على غرار الدول المتقدمة  .وحثها نحو استخدام الطاقة المتجددة من خالل المنح واالمت
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جمهورية العراق، وزارة التخطيط، والتعاون االنمائي  الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموع اإلحصائية السنوية -2
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