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 ملخص البحث 
ان الرياح عبارة عن الهواء في حالة حركة، وهذه الحركة بإمكانها ان تولد طاقة هائلة  

الكهربائية اذ تعد من بين اهم الطاقات المتجددة كثافةً  نستطيع استخدامها لتوليد الطاقة 
واستخداماً في العالم . وقد امتد استخدام طاقة الرياح ليشمل دوالً اقليمية للعراق مثل  
االردن ومصر واالمارات والسعودية اذ قطعت هذه البلدان اشواطاً كبيرة في استثمارها  

ا وخصوصاً بموضوع الوقود المستخدم  فضالً عن الوفورات االقتصادية المتحققة منه
الوسطى   المنطقة في الرياح   بالمحطات الكهربائية. ومن خالل الخوض في بحثنا )طاقة

( الحظنا ان اعلى معدل سنوي   GIs باستخدام  االمثل الموقع وتحديد   العراق من  والجنوبية 

لطاقة الرياح في منطقة الدراسة كان في محافظة )المثنى ( في منطقة السلمان اذ بلغ  
اما كمية الطاقة المتوافرة من طاقة الرياح في المنطقة الجنوبية فقد   ثا( ، /  2م ( 6,5)

الرياح   ( وهي كميات مثالية الستخدام طاقة.    ثا /  2م  / واط   193  –40تراوحت بين )
 ً (  52445820150)  الدراسة   منطقة في  الطاقة  اجمالي بلغ  بشكل اقتصادي ، وعموما

  من كبير مقدار سد  يستطيع  والذي   واط  ميكا  52445,82 يعادل  ما وهو ثا / 2م/  واط
، لذلك ومن خالل تطبيق معادلة كمية   المنطقة في  الكهربائية الطاقة  بتجهيز  الحاصل  العجز

تبين ان الموقع االمثل الستثمار طاقة الرياح يقع في منطقة السلمان    gisالطاقة واستخدام  

في محافظة المثنى يليه منطقة شبكة في النجف ومن ثم منطقة الحي في واسط ومن ثم  
 بحثعين التمر في كربالء ناهيك عن باقي المناطق االخرى الداخلة في ال

Abstract 
           Wind is defined as the air in motion, this motion can generate 

enormous energy that we can use to generate electrical energy. It is 

among the most intensive and widely used renewable energy 

resources in the world. The use of wind energy has extended to 

include regional countries of Iraq such as Jordan, Egypt, UAE and 

Saudi Arabia. These countries have made significant strides in 

investing in wind energy along with the economic savings achieved 

from it, especially in the matter of fuel used in power plants. By 

delving into our research (wind energy in the Central and southern 

region of Iraq and determining the optimum location using GIs), we 

noticed that the highest annual rate of wind energy in the southern 

region was in the governorate of (Muthanna) in the Salman area, 

which amounted to (6.5) m2/s. As for the amount of available wind 

energy in the southern region, it amounted to (40-193 W/m2/s.), 

which are ideal quantities for using wind energy economically. In 

general, the total energy in the study area was (52445820150) W/m2/s 

which is equivalent to 52445.82 MW, which can fill a large amount 

of the deficit by supplying electrical energy in the region. Therefore, 

through the application of the energy quantity equation and the use 

of GIS, it was found that the optimal location for investing wind 

energy is located in Al-Salman area in Al-Muthanna governorate, 

followed by shbaki in Al-Najaf than Al-Hayy area in Wasit and then 

Ain Al-Tamr in Karbala, not to mention the rest of the other areas 

involved in the research. 
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 المقدمة: 
تحظى الطاااتااام الدة ااهتم مااادةداااع الااهوا اليااالدوااث واوتعودوااث     اا     ا  ال ت ت    

الديروفاث   ا  ات تاا او ظاا   ساع نااااااااااااااايتسواام ال رل الى انااااااااااااااة اهاع داع  الطااتاام 
وبأشاااااااالتا الد ةععث ووساااااايا الةااااااوانااااااام ال ااااااااث مالطاتث و ل    طا تا اوددوث  

و ن  تن دع  الطاتام  ا ا  عى  أنااتا الطاتث اونااةراتو وث وفرت   اا ام صااااث  تا  
الشااااااااادةاااااااااوث وتاتث الر اك و ل  لة افرددا مادوام  لترم و ةاالسث فن اليال    لعل   ال  
و ه  ن  يرفث   ها  دع  الطاتث فن اليراق ودل ما  اال تح تق وف  ام اتةصاااااااااااااات ث  

  ن اونة هاع و سافةث الهوا اوتعودوث فن دعا الد اا ؟
 البحث:مشكلة  

 ال س بوث  ن اليراق ؟ال نطى و  ا   ها  تاتث الر اك فن الدسط ث  -1
 ؟  سط ث اله انثكوف تة ا  دع  الطاتث  اا وًا وا ا وًا فن  -2
 دل تة افر جهوى اتةصات ث  ن انة هاع تاتث الر اك لة لته الطاتث الكتربا وث ؟ -3

 فرضية البحث :
دساا    اها   لتر  ن الطااتاث الكاا ساث فن الر ااك فن الدسط اث ال س بواث  ةو اث تدةيتا   -1

فن ت لته الطاتث الكتربا وث وبشاااااااال اتةصاااااااات    اناااااااة دا دامةااااااار    اك جتهم ما  اال  
 لةسانب  ع تكالوف او شاء  

تة ا  دع  الطاتث  اا وًا وا ا وًا حةااااااااااااب الدحافظام الةن تة افر فتتا ميه  اااااااااااااه  -2
  الدطع بث  ن تر ق الدحطام الدساصوث فتتا ا  ت ا ا فن  حافظام الاصااااااااارم  الةااااااااار 

و   تا  والد سى والس ف و ربالء وال اتنااااااااوث ووانااااااااق فن الس احن واوت ااااااااوث الةن ت   
 تأشتردا ميه اجراء اله انث الهقو ث لةر تا فن اجزاء  ل  حافظث  

طاتث الكتربا وث  ن صالا دسا  جهوى اتةصاات ث  ن اناة هاع تاتث الر اك لة لته ال -3
ت عتل  عف ال ت ت الدةاااة هع و عف الصاااوا ث و عف  يال ث ناا وا ن او ةاااته الكا ب ل  
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 الحدود المكانية والزمانية :
 اا وًا ت ع  سط ث اله اناااااااث فن الدسط ث ال ناااااااطى و ال س بوث  ن اليراق وت اااااا         

 ( 1تا  والاصرم  )صر طث   حافظام وانق والهل ا وث والس ف و ربالء والد سى و  
ع لةك ل تو م  سااصواث    2018-2008ا اا ا اا واًا لر ز الاحا   عى ت ا يتاا لعداهم        

 اغرى لديرفث   ها  الةع عب فن نر  الر اك  
 ( 1صر طث )

   تع  سط ث اله انث 

 
الدصه : واا م الد ا ت الدا وث   التتئث اليا ث لعدةاحث   شعاث ا ةاج ال را ق   صر طث   

 ع  2017لياع  1/1000000مدقواساوتا  ث  اليراق
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 اواًل/ التطور التاريخي الستخدام طاقة الرياح :
 يه اناااةيداا تاتث الر اك لوا ما  ر ال هله ا  فرساااا الظرو  الةن  اشاااتا         
ال  ةاااااة هع  صاااااات  الطاتث الدة افرم فن اللتئث الةن  عوشاااااتا سااااادن  ةاااااة ى    او ةاااااال

الةط   الاع  واااااااااااااااعاا فتتاا   و اا اا تااتاث الر ااك احاه داع  الطااتاام الةن جعلاا ا ةااا   
او ةااااااااااااال   ا  تشااااااااااااتر الهو ل الةا   وث ال الط احتن الت ا وث اوا  ا  ترم فن  الت 

ا    ر  عى    ام  وا   ا ا تيدل مالطاتث الت ا وث و ل   نراض الر    ( 1)فا س
 دا فن   1800-1700واناااااااااة ه تا اوو بت ل لطحن الحل ب وسااااااااا  الدوا  فن الدهم 

اوا تاااح  ااث د اء لة لتااه الكترباااء فن ال و ااام    د لسااها وبع واااا والااه دااا     و ااا ااا  
  ( 2)ع  1890الدةحهم  اع 

ع  اااال تاااه ت  تط     لاااهام  ترباااا واااث تيدااال  عى الط احتن    1910وفن  ااااع        
وواااااااال ا ةاج الكترباء  ن الط احتن الت ا وث الى ا عى   (3) تع  واط    25الت ا وث م ه م  

( تاح  ث  88ع ا  ا ة ا )1942 ةاااااااااااة ى فن اله دا   فن شاااااااااااتر  ا  ل ال ا ن  اع  
 (  تع  واط   481785د اء  ا   د  ا )

ع اااااا اودةداع مالطاتام الدة هتم  حق 1973ث ال ت ت اليالدوث  اع  وبيه اا       
ا ظا  الهوا الكلرى الرأناااااااااااادالوث ا  ا ا مةاااااااااااالب ا تعا  اناااااااااااايا  السعق والغاا الطلوين  
والةغتترام ال  در ث فن حالث اوتةصاااات اليالدن والدشااااالم اللتئوث الةب  رام لعةاااطا  

 هتم و ال  صتب تاتث الر اك  لترًا  ستا والع  اتى الى اودةداع العيعن مالطاتام الدة
(  واا واط 2000اتى الى ا ةشاااا دا مشاااال  لتر ا  ااتات ا ةاجتا  ن تاتث الر اك  ن )

 (4)ع 2004(  واا واط فن تشر ن ال ا ن  اع 39500ع الى )1990 اع 
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ثانيًا/ الواقع القائم لمعدالت سررررل الرياح الشرررارية والفرررلوية في الملطقة  
 لجلوبية :ا

تااااث الر اااااك فن الدسط ااااث  الؤور ات ااااا  الر اااااك وتر تلتااااا  عى الة ا ع ال غرافن لطاااا    
ال س بوث فن اليراق  اا وًا وا ا وًا   ولعل   ال و ه  ن انااةيراض الديهوم ال نااطى و 

 الشتر ث والةس  ث لةر  الر اك للوال   ها  الطاتث الدة افرم فتتا  
 
 لطاقة الرياح :المعدل الشاري  -1

لةر ز اودةداع مالديهوم الشتر ث  عى الد اا ث  تن تاتث الر اك وانةتال  الطاتث     
حةاااااااااااااب شااااااااااااات   الةاااااااااااااسث   فالةزا ن والة اال  تن  دوث الطاتث الدةاحث و دوث الطاتث 

 (5)الدةةتعكث  غسن  ن صزل الطاتث و  عل  ن تكالوف او ةاج والياا احوا  

 ( لةلتن اوتن :1ال هوا ) ن  الحظث 
تع عب ناار  الر اك الشااتر ث اااي تًا و زوًو فن  ل الدحطام الدساصوث لدسط ث   -1

اله انث   ا   الحظ ا تعا تا فن اشتر الصوف فن  ل الدحطام و ل  مةلب  
وج ت الحدل الحرا   الدرافق لشاااااهم تةااااا تن الواما و عل  الدس ع  الحرا   

ةاء مةااااالب تعث السشااااااط الحرا   وتراجع  الد نااااادن وا  عاساااااتا فن فصااااال الشااااا
 الدس ع  الد ندن وا اتم تأوتر الدرتعع الةتلتر  

 عغا ا عى نار ث   اك فن شاتر تد ا فن  حطث الةاعدال فن  حافظث الد سى   -2
/وا  2( ع8/وا تعتتا  حطث الحن فن  حافظث واناق وبعغا )2( ع8,6ا   عغا )
   حز رالفن شتر 

تشااااااااار ن ال ا ن فن  حطث الع ر فن اصع  نااااااااار    اك نااااااااا عا فن شاااااااااتر  -3
/وااا تعتتاااا  حطاااام الحن فن  حاااافظااث  2( ع2,5 حاااافظاااث    تااا  ا   عغاااا )
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/وا فن الشااااااااتر 2( ع2,7وانااااااااق و تن الةدر فن  حافظث  ربالء ا  ناااااااا عا )
  عةا 

ا ا مالسةااااااااااااث لعديهوم الشاااااااااااتر ث فن  د ع  سط ث اله اناااااااااااث ف ه  ا ا ا عى   -4
/وا   ا ا اصع   يها شتر  ف ه 2( ع8,6الديهوم فن شتر تد ا ا   عغا )

 / وا وته ن ل فن شتر تشر ن ال ا ن  2( ع2,5 عغ )
/ وا  2( ع 5,5-3,3ا ا فن فصااااااعن الربوع وال ر ف فةةراوك ناااااار  الر اك  تن ) -5

 وتةدتز دع  الةر  ماو ةهاا  
 المعدل الفلوي لفرل الرياح :-2

 اك  ةاااةطوع  يرفث   ها   ن صالا الةير   عى الديهوم الةاااس  ث لةااار  الر     
 الطاتث الكا سث فن دع  الر اك   و ن  الحظث ال هوا  عةا لةلتن :

دسا  تاالن مةوق جهًا فن الديهوم الةس  ث لةر  الر اك فن  حطام الدسط ث   -1
 ال س بوث ا  ا ا و ت جه ف ا ق  لترم فودا  تستا  ال نطى و 

الد سى ا  ناااااااااا عا    عغ ا عى  يها نااااااااااس   فن  حطث الةااااااااااعدال فن  حافظث -2
 /وا   2( ع6,5)

(  7 3اصع   يها نااااااااااااس   فن  حطث الع ر فن  حافظث    تا  ا   عغا ) -3
 /وا  2ع
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 ( 1جدول )
في    2019- 2008/ثا( للمدة 2معدل سرل الرياح الشارية والفلوية )م

 محطات الملطقة الوسطى والجلوبية 

 اوشتر
 الدحطام

 عفك  عين التمر الحي شبكة الفلمان الفاو  الفجر 
 3.6 4.8 4.5 5.1 5.6 5.5 3,1 كانون الثاني 

 3.8 4 6 4.5 6 5.8 3.4 شباط 

 4 4.2 5.5 5.5 6.7 5.5 3.4 اذار

 4.2 3.6 4.9 5.5 7.1 6 3.3 نيفان 

 4.7 4.7 5.3 5.8 7.5 5.6 3.8 ايار 

 4.7 6 8 6.7 8 7.7 5.5 حزيران

 6.2 6.4 6.7 7.5 8.6 6.6 5.6 تموز

 5.6 4.9 5.6 6.4 6.9 5.6 4.7 اب

 4.4 3.8 5.5 4.9 5.6 4.9 3.8 ايلول 

 3.4 2.9 4.5 5.1 5.5 4.5 2.9 تشرين االول

 3.3 2.7 2.7 4.5 5.1 4.5 2.5 تشرين الثاني

 3.3 3.1 3.8 4.9 5.5 4.7 2.5 كانون االول 

 4.2 4.1 4.8 5 6.5 5.5 3.7 المعدل الفلوي 

الز ا ث   شاااااااااث او ااااااااات ال   ث الز ا وث اليراقوث    وا ام  الدصاااااااه  :واا م  
 نتر  سش  م  
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 التطبيق العملي لمعرفة الطاقة المتوافرة في الرياح :ثالثًا/  
ال حةاااااااب  دوث الطاتث الةن  دان الحصاااااا ا  عتتا  ن الت اء لوا ماو ر الةااااااتل   

  عاث الطااح  اث الت ا واث    وتيةداه  دواث الطااتاث الت ا واث  عى  اهم   ا ال  ستاا  ةاااااااااااااااحاث
و يةده ت هلر الطاتث الحر وث الكا سث فن الر اك فن ا ث  سط ث  عى ( 6)ونر ث الت اء   

 (7)نر ام الر اك و  افةتا و ةاحث الدسط ث الةن تتب  عتتا   

 ااتم  اا  عةرض ال  ا ل  ةاااااااااااااااحاث توا  الطااح  اث  ةرًا  ربياًا و لا   ن اجال  يرفاث 
مالدةر الدربع ال احه و ا ل ما  اال حةااااااااااب اجدالن الطاتث فن الدسط ث  كدوث الطاتث 

و ل  م اااارب   افث تاتث الر اك مالدةر الدربع فن اجدالن  ةاااااحث الدسط ث الده ونااااث 
ماالدةر الدربع ا  اااااااااااااااًا   و عةرض ا  اااااااااااااااًا ا تاا تيدال ماعااءم تاا اث و ن صالا تطلتق  

الدة لهم فن الدةر الدربع ال احه  دا اناععسا   ات ا   ةاةطوع  يرفث  دوث الطاتث( 8)الدياتلث
: 

3P= 0.5 ADV 

 حت  ال :
 Pتاتث الر اك الدة افرم ) واط( =

 A( =  2الدةاحث )ع
 D(*= 3ك افث الت اء الر اك )  تع  نراع /ع

 Vنر ث الر اك ع/وا = 
  %3ال الطعب اليالدن  عى الكترباء الدة تع د   سه  د  نااااس    ة نااااق ته          

وداعا  يسن ال  عةااك   ااك تط   تااتث الر ااك  يةداه  عى ا ااا وث  ( 9)  2020حةى  ااع  
(  ن تر ق انااااااااااااااة هاع الة سوث الحهل ث   K.W/Hصع  نااااااااااااااير وحهم تاتث الر اك )
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ها  تاتث الر اك لزتات مد ها   رتتن  وت فو  تكالوف او شااااء  وته وجه اليعداء ال   
  رام ا ا ت ا عا نر ث الر اك   8ا ا ت ا عا الدةاحث و زتات 

و ن تطلتق الديااتلاث الةااااااااااااااام اث  عى ناااااااااااااار  الر ااك فن الدحطاام الدسااصواث فن  سط ث  
 اله انث وتة ا  ستا ت ةو  الدسط ث الى  هم  ساتق مد جب اوناس ا ال   

 ة الرياح : المعدل الفلوي لكثافة طاق -1
 ( لةلتن اوتن : 2 ن صالا  الحظث ال هوا ) 

وا فأك ر  ةد عث مدحطث الةااااااااااعدال  / 2ع/واط   190   ااااااااااااعث سط ث  ام   اك   -أ
 وا   / 2عواط/  192,94مدحافظث الد سى ا   عغ  يهلتا الةس   

وااا  /  2عواط /  120-110تةراوك  تن     ااالوااث د جاااء سط ااث  ام تاااتااث   اااك   -ب 
مدحطام العاو فن  حافظث الاصااااااااااااارم وشاااااااااااااااث فن  حافظث الس ف ا   ةد عث  
واا  عى الة الن   و الحظ ال ت ا يتاا  /  2ع  ( واط/111,27   120,54  ) عغاا 

نتر  سةظ  ا  ت ع  حطث العاو اتصاى جس ب اليراق و حطةن شاااث فن وناق 
 الدسط ث  

ل  واااا وتةد ااا/  2عواط/    100-50تةراوك  تن     اااالواااث سط اااث  ام تااااتاااث   ااااك   -م 
و تن الةدر فن  حافظث  ربالء و ع  فن   الحن فن  حافظث وانااااااقمدحطام  

وا  عى  /  2عواط/    55,20    59,56   102,41 حافظث ال اتناااااوث ا  نااااا عا 
 الة الن  

/واااا  ةد عاااث مدحطاااث  2واط/ع  20  -10 سط اااث  ام   ااااك  يةاااهلاااث تةراوك  تن   -ث 
 /وا  2( واط/ع77 39الع ر فن    تا  ا  ن عا ) 

اتاث   ااك  ة افرم  فن  حطاث الةااااااااااااااعداال واصع  تااتاث   ااك فن تلعغ ا عى تا - ج
  حطث الع ر  دا انععسا فن ا ال   
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 وا  / 2عواط/   195 – 39لةراوك الديها الةس    تن  - ك

 المعدل الشاري لكثافة طاقة الرياح : -2
 ( لةلتن اوتن : 2ال هوا ) ( و 2ال ر طث ) ن  الحظث 

والطاتث الدة افرم فوا  ن حت  الةع عب الةشاااااااااااما ال اسااااااااااا  تن ناااااااااار  الر اك   -أ
ااااي تًا و زوًو  دا اناااععسا و عل  ا تعا تا فن فصااال الصاااوف وا  عاساااتا فن 

 فصل الشةاء  
 عغ ا عى  يها   افث تاتث فن شااااااااتر تد ا فن  حطث الةااااااااعدال فن  حافظث   -ب 

وا و ل  لسشاااااط حر ث الت اء فن دعا الشااااتر / 2ع ( واط  63,6الد سى ا   عغ )
 وا فن شتر حز رال / 2ع ( واط 52,1 حطث الحن ا  ن عا )   تعتتا

(  1,7ناااااا ل اصع   يها   افث تاتث   اك فن شااااااتر تشاااااار ن ال ا ن ا   عغ ) -م 
واا فن  حطاث الع ر فن  حاافظاث    تاا  تعتتاا  حطةن الحن و تن  /  2ع  واط

 وا لكل  ستدا  عى الة الن  / 2ع ( واط2الةدر مطاتث  عغا )
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 (  2جدول ) 
في الملطقة    2019-2008/ ثا ( للمدة 2معدل كثافة طاقة الرياح )واط / م

 الوسطى والجلوبية في العراق 

 اوشتر
 الدحطام

 الحي شبكة الفلمان الفاو  الفجر 
عين 
 التمر

 عفك 

كانون  
 الثاني 

19,21 107,30 113,27 85,55 58,77 71,33 30,09 

 15,73 41,28 139,32 58,77 139,32 125,84 25,35 شباط 
 41,28 47,78 107,30 66,96 193,99 107,30 25,35 اذار

 47,78 30,09 75,88 66,96 230,85 139,32 23,17 نيفان 
 66,96 66,96 96,02 125,84 272,10 113,27 35,39 ايار 

 66,96 139,32 330,24 193,99 330,24 294,46 107,30 حزيران
 153,72 169,08 193,99 272,10 410,25 185,43 113,27 تموز
 113,27 75,88 113,27 169,08 211,88 113,27 66,96 اب

 54,94 25,39 107,30 75,88 113,27 75,88 25,39 ايلول 
تشرين 
 االول

15,73 58,77 107,30 85,55 58,77 15,73 25,35 

تشرين 
 الثاني 

10,07 58,77 85,55 58,77 12,69 12,69 23,17 

 23,17 19,21 25,39 75,88 107,30 66,96 10,07 كانون االول 
المعدل 
 الفلوي 

39,77 120,54 192,94 111,27 102,41 59,56 55,20 

 (  1الدصه :  ن  دل الااح  ماو ةدات  عى جهوا )
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 ( 2صر طث )
 ع   2020/وا لدحطام  سط ث اله انث لياع  2 يها   افث تاتث الر اك واط/ع

 
الدصه : واا م الد ا ت الدا وث   التتئث اليا ث لعدةاحث   شعاث ا ةاج ال را ق   صر طث  

 ع  2017لياع  1/1000000مدقواساوتا  ث  اليراق
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 المعدل الفصلي لكثافة طاقة الرياح :-3
 ن صالا  الحظث الديهوم العصااااااعوث لك افث تاتث الر اك  الحظ ال دسا  تع عب     

(  2 اتج  ن تع عب نااااااااااااار  الر اك فتتا    ن  الحظث ال هوا )   مادوام تاتث الر اك
فن   لةلتن ال ا عى  يها لطاتث الر اك نااااا ل فن فصااااال الصاااااوف فن  حطث الةاااااعدال

وا و ل  لةطا ق  شاااط ناار ث الر اك فن دعا العصاال /  2ع ( واط410,25ا   عغ )  تد ا
فن  ال فن  حطث الع ر  ع  ا لة افر  ن تاتث فتتا   ا ا اصع   يها فصااعن اااوعًا  

وفن شاااااااااااتر تد ا فن  حطث  ع  فن وا  /  2ع ( واط66,96ا  نااااااااااا عا )  شاااااااااااتر اب 
  الهل ا وث ا  ن عا الديها  عةا

الديها العصااعن فن فصاال الشااةاء ا  ال ناار     ل سااا  و ن  الحظث ال هوا  عةااا    
 عى  الر اك فوا تك ل سااااااااعوعث  دا لؤت  الى ا  عاض  دوث الطاتث الدة افرم ا   عغا ا 

(  113,27)فن شاتر  ا  ل ال ا نكدوث  ةا عث فن  حطث الةاعدال فن  حافظث الد سى  
  وا/  2ع  ( واط10,07وا   ا ا اصع   دوث فكا ا فن  حطث الع ر ا  اااااااااااأ )/  2ع واط

   فن شتر  ا  ل اووا
 حطث الةاعدال جاءم اوًو مادوام تاتث  عغا   فألا ا فن فصاعن الربوع وال ر ف     

واا  عى الة الن   وناااااااااااااا عاا اصع   دواث تااتاث فن / 2ع  واط  (113,27     272,10)
وا  عى الة الن ا  ااااااااااًا  ا   دةاا  /  2ع  ( واط15,73    23,17 حطث الع ر ا   عغا )

 دعلن العصعتن ماو ةهاا ن اء مةر  الر اك او مادوام الطاتث  
لالحظ  داا ناااااااااااااالق ال  دواام الطااتاث الدة افرم فن الر ااك تك ل ماأ عى  دوااتتاا فن     

فصاال الصااوف و ل  مةاالب تأوترام ت م اوشاايا  الشاادةاان الةاااتق ا  ال حر ث الر اك 
تةأور ماليالتث  تن الشاااااادا والغال  الت ا ن الدحوق ماو ض   و سه ا تةاااااا ق اشاااااايث 

ح دا وت ل   افةا وبالةالن   ل وال  د ت الشااااااادا فأ تا ت  ع  ةةااااااا تن الت اء و زتات 
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الت اء  عى وحهم الدةاااااااااحث و  ل ال ااااااااغق ال    والياا اااااااااحوا   والع   ةاااااااالب  
اصةال  فن ال ااااااااغق ال    لعل  لةحر   ن  سط ث ال ااااااااغق الدرتعع  ح  الدس ع   
وال العرق  تن ال اااغق لدسط ث واصرى د  فن ال اتع  ظاع ت ز ن الطاتث و   ع  ةر تب  

الر اك لالناااااااااةعاتم  ن   زول الطاتث فن تر ق  ةاااااااااا  الر اك لالناااااااااةعاتم  ن    توا ام 
   زول الطاتث فوا  

 
 اتجاه الرياح وعالقته بإنتاج الطاقة : رابعًا/ 

 اةةاااااااااااااب ات ا  الر اك اددوث  لترم فن اصةوا      وت جوا توا ام الر اك   فالر اك      
و يةده  عى اتا ث توا ام الدراوك اوفقوث   ا ا الةن تتب  سعا اوت ا  صالا الةاااااااااااااسث  

ا ا تس  اا ات اادااتتاا فوصااااااااااااااا  الى الدراوك اليد ت اث و اعلا   حاهت ات اا  الر ااك ا اهات  
 الدراوك الدةة ه ث ونةغالا الطاتث فن الدسط ث الديسوث  

ال الر اك الةاااا هم الةن تتب  عى اليراق صالا اشاااتر الةاااسث دن الر اك الشااادالوث      
 ن   د   ات ا  ا  ا  الر اك اوصرى الةن  تتب   %75الغربوث ا  تلعغ  ةاااااااااااااااث دل بتا  

و  عدا ل جه فن ا اكن نا  ط او طا   ساتق  ل الدطر فأل الر اك  (  10) ح  اليراق  
تشاااااااةر   سعا ال اااااااااوث  يتا ا  ال اوجزاء الد اجتث لعر اك تةاااااااةع   دوام  لترم  ن  

  18- 6الر اك وتةاادى  صااه الر اك   ا ا الدسط ث ال عفوث )  ل الر اك( فةدةه لدةااافث 
 اث فن  ال الر ااك نتر فياالاث وو  اسااااااااااااااياا  تطر توا  الر ااك لاعلا  تك ل الطااتاث الساات

 يةده  عتتا لعل  و ه  ن ا  ات تر  ث  ساناث وتا ث توا ام الر اك  ة سب  تا  سط ث  
 ال الر ااك   فويةداه تر  اث الد عا  الدةةاااااااااااااااو  الةاااااااااااااااتتن فن حاالاث   ل الر ااك تتاب 

ا  مات ادام   ةععث وتك ل الدراوك  عى  اس  ل ااو ث مالد ع  وبسعا الدةاااااافث الدشااااا
التتاا ا ال  فد اًل ا ا  ا ا الر اك مأت اا  واحه ت اا اليااع فوا ل  صااااااااااااااب دع  الدراوك 

 مشال صط ط  ةةقودث وتك ل واحهم م سب اوصرى  سعا الدةافث  
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شااااادالوث نربوث والااتن   %75و ةو ث وت ادام الر اك الةاااااا هم فن اليراق ا  ا تا       
او  الةااااتتن و ا او  ل وناااةغالا الطاتث فن جس بوث شااارقوث لعل   يةده الد ع  الدةةااا

 الدسط ث  
 مقياس بوفورت لفرعة الرياح :  تطبيقخامفًا/ 

ع وساااااااع فر ةاااااااوا   ف  م ا تر الاحر 1805فن اوا ل ال رل الةاناااااااع  شااااااار  اع     
اللر طا ن  قواس ل  م الر اك الةاااااااطحوث وااااااااسعتا محةاااااااب   اتلر نااااااار ةتا وبحةاااااااب 

وتحر ام الداء   وته وناع الدقواس فودا ميه واساوف الى  تأوتراتتا  عى اشار ث الةاعن
وته اناااااةسه الةصاااااسوف الدةاع  (11) عوا  ت م الر اك تأوتردا  عى مي   ادرام الواما  

  اسعًا للهأ مةا ل الت اء و سةتن مإ صا  التر تن الده ر   12اول الى 

 (  3جدول ) 

الى) كم/ساعة( في الملطقة الوسطى تحويل معدالت سرل الرياح الشارية والفلوية 
 2019- 2008والجلوبية في العراق للمدة  
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 االشار 

 المحطات 

 الفجر 

 الفاو 

 الفلمان 

 شبكة 

 الحي 

 عين التمر 

 عفك

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

2م
/ثا 

 

 كم/ساعة 

 كانون  الثاني 

3,1 

11,16 

5.5 

19,8 

5.6 

20,16 

5.1 

18,36 

4.5 

16,2 

4.8 

17,28 

3.6 

12,96 

 شباط 

3.4 

12,24 

5.8 

20,88 

6 

21,6 

4.5 

16,2 

6 

21,6 

4 

14,4 

3.8 

13,68 

 اذار 

3.4 

12,24 

5.5 

19,8 

6.7 

24,12 

5.5 

19,8 

5.5 

19,8 

4.2 

15,12 

4 

14,4 

 نيفان 

3.3 

11,88 

6 

21,6 

7.1 

25,56 

5.5 

19,8 

4.9 

17,64 

3.6 

12,96 

4.2 

15,12 

 ايار 

3.8 

13,68 

5.6 

20,16 

7.5 

27 

5.8 

20,88 

5.3 

19,08 

4.7 

16,92 

4.7 

16,92 

 حزيران 

5.5 

19,8 

7.7 

27,72 

8 

28,8 

6.7 

24,12 

8 

28,8 

6 

21,6 

4.7 

16,92 

 تموز

5.6 

20,16 

6.6 

23,76 

8.6 

30,96 

7.5 

27 

6.7 

24,12 

6.4 

23,04 

6.2 

23,32 
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ا اةادااااااااتأ  اعاى  ار اااااااا اج   الااااااااااحااااااا   :  ان  ادااااااال    unit converterالادصاااااااااااااااااااااه  
    1.0.3.1اواها 
( وتطلو ًا    3 يا الم ناار  الر اك فن  سط ث اله انااث فن ال هوا )    وبيه تح  ل      
 لةلتن الح ا ق اوتوث :  قواس   ف  م  ع 

الر اك فتتا    هع ت افر ناااا ل الت اء والت اء ال فوف فن  سط ث اله اناااث ا  ال نااار  -1
لعت اء    5-1لعةاااااا ل و   1-0ا عى  دا و ت  ن نااااار  فن ال هوا والةن تةراوك  تن  

 ال فوف  

 اب 

4.7 

16,92 

5.6 

20,16 

6.9 

24,84 

6.4 

23,04 

5.6 

20,16 

4.9 

17,64 

5.6 

20,16 

 ايلول 

3.8 

13,68 

4.9 

17,64 

5.6 

20,16 

4.9 

17,64 

5.5 

19,8 

3.8 

13,68 

4.4 

15,84 

 تشرين االول 

2.9 

10,44 

4.5 

16,2 

5.5 

19,8 

5.1 

18,36 

4.5 

16,2 

2.9 

10,44 

3.4 

12,24 

 تشرين الثاني 

2.5 

9 

4.5 

16,2 

5.1 

18,36 

4.5 

16,2 

2.7 

9,72 

2.7 

9,72 

3.3 

11,88 

 كانون االول

2.5 

9 

4.7 

16,92 

5.5 

19,8 

4.9 

17,64 

3.8 

13,68 

3.1 

11,16 

3.3 

11,88 

 المعدل الفلوي 

3.7 

13,32 

18,9 

68,04 

6.5 

23,4 

5 

18 

4.8 

17,28 

4.1 

14,76 

4.2 

15,12 
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(    / ناااااا ث فن  سط ث  7,38تلهأ  يهوم نااااار  الر اك فن  سط ث اله اناااااث  ن ) -2
(   /نااااااااااااا ث فن  سط ث الةااااااااااااعدال فن 12,87الع ر فن    تا  وتسةتن مديها )
الصااااااااااااااسعتن ال االا  والرامع  ن  قوااس   ف  م ا    حاافظاث الد سى وداعا لةطاا ق  ع 

(    /ناااااااااااااا ث و ع  8,28(   /ناااااااااااااا ث و تن الةدر )7,38ت ع  حطام الع ر )
(   /ناا ث والعاو 10,98(   / ناا ث وشاااث )10,41(    /ناا ث والحن )8,43)
(    /نااااااا ث ساااااادن تصااااااسوف السةااااااو  الطفوف والع   يدل  عى تحر   11,04)

 وا م الر اك  او اق اوش ا  و حر  ت 
 

 سادسًا/ اجمالي الطاقة المتوافرة في ملطقة الدراسة : 
ت اناااااااااث  ل  ا لةيعق مةااااااااار  الر اك وات ادتا وقودةتا وبوال   ها  الطاتث  ميه     

الدة افرم فتتا  ن الر اك  صاااااااااااال اصترًا الى اجدالن  ا  دان ال تح  ا الدسط ث  ن  
الطاتث ميه اوناااااااااااااةغالا او  ل لعر اك  و عدسا ال  يرفث  دوث الطاتث الدة افرم فن 

ة افرم مالدةر الدربع ال احه و  ااااااااربا  الدسط ث تحةااااااااب  ن تر ق  يرفث الطاتث الد
( ال   4ال هوا ) ( و 3ال ر طث )مدةاااااااااااحث الدسط ث مالدةر الدربع   ا  لةلتن  ن  

 ةااحام الدساتق الهاصعث فن اله اناث تةاالن فودا  تستا ودعا الةاالن اتى الى تاالن  
لن الطااتاث   اها  الطااتاث الساات اث  ستاا فن الدةر الدربع ماال اا واث   و د  اًا  عغ اجداا

( الاااااه انااااااااااااااااااث  /ع  52445820150فن  سط اااااث  واط  واااااا ود   اااااا  يااااااتا 2(   /
 واا واط والع   ةاااااااااةطوع ناااااااااه   ها   لتر  ن الي ز الحااااااااااال   (52445,82)

  ة تتز الطاتث الكتربا وث فن الدسط ث  
 حافظام  دا ت هع لة اااااا ال الد تع او  ل وناااااةغالا تاتث الر اك   ع فن      

 الد سى والس ف وتأتن ميهدا  سط ث الحن فن وانق و تن الةدر فن  ربالء  
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 ( 4جدول )
 2019- 2008المتوافرة في محطات ملطقة الدراسة للمدة  الطاقة اجمالي

2المفاحة م المحافظة/الملطقة   
الطاقة المتوافرة  معدل كثافة 

/ثا2واط/م  
اجمالي الطاقة المتوافرة  

 بالواط
اجمالي الطاقة المتوافرة  

 بالميكا واط
 1,7101 1710110 39,77 433000 ذي قار / الفجر
 11,8129 11812920 120,54 98000 البصرة/الفاو 

 9054,29 9054288320 192,94 46928000 المثلى/الفلمان 
 2826,26 2826258000 111,27 25400000 اللجف/شبكة
 93,6027 93602740 102,41 914000 واسط/الحي

 116,5 116499360 59,56 1956000 كربالء/عين التمر
 66,5712 66571200 55,20 1206000 القادسية/عفك 

 52445,82 52445820150 681.69 76935000 المجمول

 ال هاوا الةام ث  الدصه  :  ن  دل الااح  ا ةداتًا  عى 
 ( 3صر طث )

  واا واط 2019- 2008الدة افرم فن  حطام  سط ث اله انث لعدهم  الطاتث اجدالن

 
الدصااااااااااه  : واا م الد ا ت الدا وث   التتئث اليا ث لعدةاااااااااااحث   شااااااااااعاث ا ةاج ال را ق   

 ع   2017لياع  1/1000000صر طث اليراق اوتا  ث 
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 GIsباستخدام  االمثل الموقع العراق وتحديد  من المنطقة الوسطى والجنوبية في الرياح طاقة

 

 الت ا ش
 

المجلس الوطني للثقافة  سعود يوسف عياش ، تكنلوجيا الطاقة البديلة ، سلسلة عالم المعرفة ،  (1)

 .   36،ص  1981والفنون واآلداب ، الكويت ، 

مثنى فاضل علي ، جغرافية الطاقة اسس ومشكالت ، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، الطبعة (2) 

 .  103، ص  2017االولى ، بابل ، 

 .   39سعود يوسف عياش ، تكنلوجيا الطاقة البديلة ، مصدر سابق ، ص  (3)

بو حامد ، طاقة الرياح العنفات الريحية ، المركز العربي للتعريب والترجمة فريد سليم ا (4)

 . 5، ص  2017والتأليف والنشر ، دمشق ، 

عبد العزيز محمد حبيب ، طاقة الرياح في العراق ) دراسة في جغرافية الطاقة ( ، مجلة   (5)

 .   29، ص  1999، كانون االول  42الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 

 .   42سعود يوسف عياش ، تكنلوجيا الطاقة البديلة ، مصدر سابق ، ص  (6)

 . 25عبد العزيز محمد حبيب ، طاقة الرياح في العراق ، مصدر سابق ، ص  (7)

جون ووكر ونيكوالس جنكن ، ترجمة وداد ابو القاسم االسطة ، تقنية طاقة الرياح ، الهيئة  (8)

 . 33، ص 2003الوطنية ، ليبيا ، الطبعة االولى ، القومية للبحث العلمي ، دار الكتب 

   3كغم / م  1.29تبلغ كثافة الهواء القياسية عند مستوى سطح البحر  •
 .  296، ص  1990المصدر :عادل سعيد الراوي وزميله ، المناخ التطبيقي ، بغداد ، 

 .   9فريد سليم ابو حامد ، طاقة الرياح ، مصدر سابق ، ص  (9)

صكار العاني وزميله ، جغرافية العراق ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الطبعة االولى  خطاب  (10)

 . 46، ص   1979، بغداد ، 

ابراهيم ابراهيم شريف ، جغرافية الطقس ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الكتاب االول  (11)

 . 181، ص  1991،بغداد ، 
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 : المصادر
الر ااك اليسعاام الر حواث   الدر ز اليربن لعةير اب والةرجدث  ا   حاا اه   فر اه نااااااااااااااعو    تااتاث   -1

   2017والةألوف والسشر   ت شق   
جسكن    وا وس  ج ل وو ر   ترجدث وتات ا   تانا  اوناطث   ت سوث تاتث الر اك   التتئث  -2

   2003ال   وث لعاح  اليعدن   تا  الكةب ال تسوث   لتلوا   الطايث اوولى   
ليز ز  حده   تاتث الر اك فن اليراق ) ت اناااااااااث فن جغرافوث الطاتث (     عث حلتب   له ا -3

   1999   42ال دعوث ال غرافوث اليراقوث   اليهت 
اليا ن   صطاب ااااااااااا   وا تعا  جغرافوث اليراق   تا  الكةب لعطاا ث والسشاااااااار   الطايث  -4

   1979اوولى   مغهات   
الطاتث اناااا و شااااالم    ؤناااةاااث تا  الصااااتق ال  افوث    عن     سى فاسااال   جغرافوث   -5

   2017الطايث اوولى   ما ل   
 واش   نااااي ت ل نااااف   تكسع جوا الطاتث اللهلعث   نااااعةااااث  ال  الديرفث   الد عا ال تسن  -6

   1981لع  افث والعس ل واآلتاب   الك  ا   
  1990الراو     اتا نيته   وا تعا   الدساخ الةطلو ن   مغهات    -7
شاار ف   ا رامو  ا رامو    جغرافوث الط ا   تا  الحادث لعطاا ث والسشاار   الكةاب اووا    -8

   1991مغهات   
 واا م الز ا ث   شااث او اات ال   ث الز ا وث اليراقوث    وا ام نتر  سش  م   -9

طاث اليراق واا م الد ا ت الداا واث   التتئاث الياا اث لعدةاااااااااااااااحاث   شااااااااااااااعااث ا ةااج ال را ق   صر -10
   2017  1/1000000اوتا  ث 

 اله انث الدتها وث  -11
 


