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Abstract:  

 The electric power sector is considered as the most important active 

economic sector in public life aspects including industrial, agricultural, 

service and recreational ones. It is known that traditional energy (fossil 

fuels) causes climate problems. Such problems have negative impact on 

the atmosphere, due to the increase in air pollution and the emergence 
of global sources such as solar energy as it is clean and renewable 

energy. As the southern Badia of Iraq has a high solar energy, it is 

possible to invest it in the production of electric energy and then 

employing it in the developmental fields in those cities (mentioned 

above) and even remote ones. Thus, this will lead to reducing the 

quantities of fossil energy consumption as well as reducing its polluting 
emissions to the atmosphere and its negative effects on nature, man in 

particular. The main objective of this study is to discover the potentials 

of the study area of solar radiation energy evaluating and choosing the 

optimal sites for the construction of the aforementioned power stations. 

In processing its data, the study used statistical methods to calculate 
the amount of solar energy reaching the surface of the study cities in 

the southern Badia of Iraq according to the following equation: 

Solar Energy = the amount of solar energy (Kilo Watt/ M2/ day) = the 

total solar radiation (calorie/C2/day) *constant, where the constant 

equals (0.0116) 

The study reached the most important results: Some of the study 
stations recorded the best optimal sites for constructing solar power 

stations. These are the stations of As Safawi, Busayyah, As-Salman, Al-

Ma'aniya, Al-Shabajah, Al-Samawah, Najaf, Al-Nukhayb, and Al-Rutba. 

On the other hand, the Basra and Zubair stations recorded the lowest 

values for solar energy; therefore they are not ideal sites compared to 

other stati. 
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ي البادية الجنوبية من العراق إنتاجاستثمار الطاقة الشمسية ألغراض 
 
الطاقة الكهربائية ف  

)الرمادي، حديثة، عنه، القائم، الرطبة، النخيب، النجف، الشبجة، المعانية، السماوة، السلمان، 
)  البصية، الصفاوي، البرصة، الزبير

 

ي فراس فاضل مهدي البي
 
 3 آت

 4اسماعيل عباس هراط
 

 الملخص
ي جوانب الحياة العامة يشكل قطاع الطاقة الكهربائية أهم 

 
القطاعات االقتصادية الفاعلة ف

فيهية، ونظرا لما تسببه الطاقة التقليدية )الوقود  منها الصناعية والزراعية والخدمية والتر
ي عىل الغالف الجوي اثر زيادة نسبة الملوثات  األحفوري من مشاكل مناخية وأثرها السلب 

ار العالمي وال  .تعتيم الشمسي الجوية وظهور مشاكل االحتر
ية إمكانات عالية للطاقة الشمسية و إمكانونظرا لما تمتلكه البادية الجنوبية من العراق من 

ي مجال 
 
ي تلك  إنتاجاستثمارها ف

 
ي المجاالت التنموية ف

 
الطاقة الكهربائية ومن ثم توظيفها ف

 النائية منها وبالتالي سيؤدي هذا 
الطاقة خفض الكميات المستهلكة من  إلالمدن وحبر

األحفورية فضال عن تقليل من انبعاثاتها الملوثة للجو وآثارها السلبية عىل الطبيعة واهمها 
 .االنسان

ات منطقة الدراسة من طاقة اإلشعاع إمكانيعد الهدف الرئيس من البحث الكشف عن 
 .االنشاء محطات الطاقة المذكورة الشمسي وتقييم هذا المورد واختيار المواقع المثىل

ي حساب مقدار الطاقة الشمسية  تخدمتاس
 
ي معالجة بياناتها الوسائل اإلحصائية ف

 
الدراسة ف

ي البادية الجنوبية من العراق وفق المعادلة ال  إلالواصلة 
 
 :ةتيسطح مدن الدراسة ف

 = ك *ث ط
 2ك =االشعاع الشمسي الكىلي )سعرة/ سم ،/يوم( 2= كمية الطاقة الشمسية )كيلو واط/ م ط

 (/يوم
 :أهم النتائج إل( وقد توصلت الدراسة 0.0116= ثابت ويعادل ) ث

بعض محطات الدراسة افضل المواقع المثىل إلنشاء محطات الطاقة الشمسية هي   سجلت
الصفاوي، البصية، السلمان، المعاينة، الشبجة، السماوة، النجف، النخيب،  :محطات
 .الرطبة

ي 
 
ي البرصة، الزبتر أدن  ق ف

يم للطاقة الشمسية وبالتالي تعد مواقع غتر حير  سجلت محطبر
 .مثالية مقارنة بالمحطات األخرى

 .البادية الجنوبية ،الطاقة الشمسية ،ةالطاقة المتجدد: الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقدمة
 إلتحويلها  مكانتعتت  الطاقة الشمسية مصدرا مهمة للطاقة النظيفة المتجددة ومصدرا طبيعية مستمرة ال ينضب وباإل 

إذا   طاقة كهربائية يسهل استخدامها عت  تقنيات العرص، وستجد الحضارة الصناعية للدول المتطورة نفسها مضطرة لتقرر ما 
كانت ستبقر معتمدة عىل انواع الوقود األحفوري ام انها ستخدم جهود البحث العلمي والهندسي وراس المال الستخدام 

ي المجاالت االقتصادية العامة، ان إمكانلقادمة كمصادر رئيسة للطاقة و الطاقة البديلة خالل العقود ا
 
ية إمكانية استثمارها ف

 ة: تيتحليل منطقة الدراسة البادية الجنوبية من العراق من الطاقة البديلة وتقييمها تمر بالخطوات ال 

ي منطقة الدراسة -1
 
 .حرص موارد الطاقة الشمسية وكمياتها ف

 المالئمة ألنشاء محطات الطاقة الشمسية. تحديد المواقع  -2
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 اختيار الموقع والبديل األفضل ألنشاء هذه المحطات. -3

ة األمد او  -4 تقدم الدراسة للمخطط وصاحب القرار وضع االليات الالزمة الستثمارها وفق مراحل تنفيذها عت  خطط قصتر
  .متوسطة او طويلة األجل

 

ي تتمثل مشكلة البحث باآل
 
 :ت

ي تطوير الطاقة البديلة من مكانماهي اإل  
 
ي العراق واستثمارها ف

 
ي البادية الجنوبية ف

 
ات المتوافرة من طاقة اإلشعاع الشمسي ف

ي نتائج جيدة وكال إلوضع فرضية تساعدنا للوصول  إلية حل هذه المشكلة كنا بحاجة إمكانوان  .الطاقة الكهربائية إنتاج
 :نر

ة من طاقة اإل إمكانتتوافر  ي استخدامها كطاقة اإل ات كبتر
 
الطاقة الكهربائية وبديلة عن  نتاجشعاع الشمسي يمكن استثمارها ف

 .الوقود األحفوري

ات البادية الجنوبية من العراق من الطاقة الشمسية وتقييمها إمكانالكشف عن  إلوبناء عىل ما تقدم فأن البحث يهدف 
ي واختيار المواقع المثىل ألنشاء محطات الطاقة المتجد

 
 .الطاقة الكهربائية إنتاجدة لالستفادة منها ف

ي العراق بنحو )
 
كم، وتشمل منطقة الدراسة ألف   (435%( من مساحة العراق الكلية والبالغة )47تشكل البادية الجنوبية ف

ي من العراق غرب نهر الفرات حبر الحدود الدولية مع الدول العربية ) سوريا  الكويت(  - السعودية -ردن األ -الجزء الغرن 
ي عرض )

وتمثل ايضا الجانب  ،(ْ شماال  55,  47(ْ و )  49, 38وخطي طول ) ،(ْ شماال  06,  34(ْو) 29, 04وتقع عند دائرنر
ي مدينة األ 

 
ي عن خور الزبتر جنوبا نبار األيمن من نهر الفرات امتدادا من مدينة القائم ف  الخليج العرن 

 .حبر

ي ضمن المناطق 
 
شبه المدارية وابتعادها عن تأثتر المسطحات المائية من البحار ووقوعها ضمن نظرا لموقعها الجغراف

ة بير  موسمي الصيف والشتاء  , Miller & others) ،المناخات القارية ذات الصيف الحار خصوصا ووجود فروقات حرارية كبتر
سها جعل1983 ة مع انبساط اراضيها وقلة ترص  ها ضمن منطقة الفيض الكمي (  فضال عن امتالكها مساحة صحراوية كبتر

حزيران  21الشمسية ضمن زاوية شبه العمودية صيفا ) شعةلإلشعاع الشمسي الموجب خصوصا وان ارتفاع زاوية سقوط األ 
 شعةالصفاوي عىل سبيل المثال وبزاوية سقوط األ  -المعانية  -الشبجة  -السلمان  -النخيب  :( عند معظم محطاتها كمحطة

ي طول النهار الذي يصل قرابة )( فض83_81الشمسية )
 
ي اليوم وصفاء الجو وشفافيته جعل من 14ال عن الزيادة ف

 
( ساعة ف

ة من األ  ي )البي ،الشمسية شعةاستالم منطقة الدراسة كميات وفتر
( محطة موزعة توزيعا شامال 1۰(، تم اختيار )2018، آنر

 (.1خريطة ) ،(2۰13_1981لمنطقة الدراسة معتمدين عىل دورة مناخية للمدة )
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ي العراق ا
 
ي البادية الجنوبية ف

 
ي لإلشعاع الشمسي ف

 
 لتوزي    ع الجغراف

ي منطقة الدراسة لمعرفة امتالكها الكبتر من الطاقة الشمسية و 
 
ي إمكانان بیان مقادير االشعاع الشمسي ف

 
ية االفادة منها ف

الطاقة الكهربائية فضال عن وضع خطط مستقبلية وتقديمها لصاحب القرار سواء كان المستثمر القطاع األهىلي او  إنتاج
 .الحكومي 

ي العراق بلغ نحو ) 1يشتر الجدول )
 
ي البادية الجنوبية ف

 
( )سعره/  466( ان المعدل السنوي العام لكمية اإلشعاع الشمسي ف

ي جنوب منطقة الدراسة اكت  معدل سنوي ممثلة بمحطات الصفاويسجلت كمية االشعاع الإذ ،/ يوم(2سم
 
 ،شمسي ف

بينما تنخفض الكمية نسبيا باتجاه شمال  ،/ يوم( عىل التوالي 2( )سعره /سم542(، )541(، )551المعانية بنحو )،السلمان
ي البرصة وال2( )سعره/سم28منطقة الدراسة وعند محطة "عنه" بمعدل )

زبتر عن بقية المحطات / يوم( بينما شذت محطبر
ي اقىص جنوب منطقة الدراسة، ويعزى سبب 2( )سعر/سم291(، )281وسجلت اقل المقادير بنحو)

 
/ يوم( رغم وقوعها ف

ي عت  زيادة معدالت الرطوبة فيها  إلنقصان كمية الطاقة الشمسية فيها مقارنة بالمحطات االخرى  ات الخليج العرن  تأثتر
ات منخفضاتها الجوية وزيادة نسب التغييم وكمية األمطار الساقطة مما يؤثر بالتالي عىل الوارد الفعىلي لإلشعاع  وتأثتر

ي البا إل( 2( والخريطة )1ويتبير  من الجدول ) .اإليهالشمسي 
 
ديه الجنوبية من العراق تباين توزي    ع اقاليم اإلشعاع الشمسي ف

ي كال
 :نر

ي  أعىلاألول:  قليماأل-١
ي جنوب ووسط البادية الجنوبية بدءا من محطبر

 
ي كمية اإلشعاع الشمسي الكىلي ويتمثل ف

 
االقاليم ف

ي هذه المحطات نحو)إذ ،محطة النجف إلالصفاوي والمعانية وصوال 
 
اوح معدل االشعاع الكىلي ف

( ۵29)،(542) ،(551يتر
. 2)سعره/سم  / يوم ( عىل التوالي

:  قليماأل-٢  ي
 نبار األول وتمثله محطات محافظة األ  قليميتمثل كمية اشعاع شمسي عالية ايضا ولكنها أدن  من األ أقليمالثان 

ي تمثله محطة "عنه" وكال شعةبدءا من محطة النخيب والرطبة حبر أدن  قيمة لل 
 : نر

 .التوالي / يوم( عىل 2( )سعره/ سم28(، )449(، )456)
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اوح معدل كمية ، إذاشعاع منخفض تمثله محطات اقىص جنوب العراق البرصة والزبتر  أقليم :الثالث قليماأل-3 اإلشعاع تتر
نا  ،/ يوم( عىل التوالي 2( )سعره/سم291(، )281) :الشمسي الكىلي فيها نحو ي خفض  إلوكما اشر

 
ي ف تأثتر الخليج العرن 

  .الشمسية فيها شعةمقادير األ 
 

ي البادية
 
ي ألقاليم الطاقة الكهربائية الناتجة من الطاقة الشمسية ف

 
 الجنوبية من العراق  التوزي    ع الجغراف

بمعب   ،كيلو واط (  18 10 � 1,6) إلان طاقة اإلشعاع الشمسي تزود الكرة األرضية يوميا مقدارا هائال من الطاقة يصل 
مرة من جميع مصادر الطاقة األخرى كاألحفوري او ألف  (2۰أن تمثل طاقة تعادل اكتر مما يستهلكه االنسان حاليا ب )

ها )هليمان،  ي مقادير األ وتمثل منطقة ،(1973غتر
 
لذا  ،ا إليهالشمسية الواصلة  شعةالدراسة من اكت  مناطق العالم ف

ي هذا البحث 
 
طاقة  إلتقدير كمية الطاقة الشمسية الواصلة من خالل تحويل كمية االشعاع الشمسي الكىلي  إلسنقوم ف

ي قطاع 
 
 (1989ة: )مارتن و كرين، تيدلة ال الكهرباء من خالل تقدير هذه الطاقة باستخدام المعا إنتاجشمسية نستثمرها ف

 ث×ط = ك 

 / يوم ( 2اذا أن ط = كمية الطاقة الشمسية ) كيلو واط /م

وجاءت نتائج تطبيق المعادلة  .(0.0116/ يوم ( ث = قيمة ثابتة وتساوي ) 2ك = االشعاع الشمسي الكىلي )سعرة / سم
ي الجدول )

 
ي ( وكال2ف

 :نر

يبلغ المعدل السنوي لكمية الطاقة الشمسية ، إذوفرة هائلة من الطاقة الشمسيةتتسم البادية الجنوبية من العراق ب
ئ ) ،( )كيلو واط / م/يوم( 54بنحو)  إليهالواصلة 

 
 ( كيلو واط /م/ سنة. 1971وهذا يكاف

ي ألقالوبديهية تتماسر هذه الكميات من الطاقة الشمسية بكمياتها العليا ثم األ 
 
يم اإلشعاع دن  فاألدن  مع التوزي    ع الجغراف

ي منطقة الدراسة
 
 .الشمسي ف

ي )الصفاوي والمعانية ثم البصية والسلمان والشبجة( إ
) ،(6٫3مقادير الطاقة الشمسية بنحو)  أعىلذ سجلت محطبر

ي من البادية الجنوبية 9٫2(، )6٫2) ،(6٬2(، )6٫3 ي أقىص الجنوب الغرن 
 
( )كيلو واط / م / يوم(، وتعد هذه المحطات ف

ي 
ي تمثل الجزء الشمالي من البادية  نبار تتأخم مع الحدود السعودية، بينما سجلت محطات محافظة األ  للعراق والبر

البر
( لمحطة 5٫2تراوحت قيمها بير  ) ، إذمقادير عالية ايضا من الطاقة الشمسية لكنها بقيم اقل من المحطات السابقة

ي )عنه والقائم( بنحو)  إلالنخيب 
ي محطبر

 
ي البرصة والزبتر  ،ا عىل التوالي ( لكليهم9,  4اقلها ف

حبر جاءت محطبر
ه عليها3٫4( و )3٫3بانخفاض قيمها من الطاقة الشمسية بنحو)  ي مباشر ات الخليج العرن   .( لكليها بسبب تأثتر

كز كمية الطاقة ، إذ( نالحظ التباين الفصىلي المقادير الطاقة الشمسية للمحطة نفسها 3الجدول ) إلوعند النظر  تتر
وجاءت  ،( كيلو واط / م / يوم7٫۰بلغ المعدل العام للمحطات صيفا نحو )إذ المنتجة خالل فصل الصيف الشمسية
كتر   أقليممحطات 

نا بتر سجلت محطات )الشبحة والمعانية إذ من جميع المحطات االخرى أعىلالتوزي    ع األول كما اشر
، بينما سجل 8٫7(، )8٫7(، )8٫7(، )8٫8(، )8٫8والصفاوي البصية والسلمان( بنحو: ) ( )كيلوواطرم /يوم( عىل التوالي

ي 
فصل الشتاء اقل معدالت للطاقة الشمسية مقارنة مع بقية الفصول األخرى ولجميع المحطات رغم تباين كمياتها والبر

من  أعىلوامتازت محطات )الصفاوي والبصية والسلمان( باستحواذهم عىل كميات  ،تتماسر مع توزي    ع األقاليم السابقة
 .( ) كيلو واط /م /يوم ( عىل التوالي 3٫9(، )3٫9(، )4٬2بلغت الطاقة الشمسية بنحو )إذ اقة مقارنة ببقية المحطات،الط

ي الطاقة الشمسية للمحطات وبالتالي 3( والخريطة )2الجدول ) إلوعند النظر 
 
ية تقسيم البادية إمكان( بان هناك تباين ف

ي العراق 
 
ي يسة للطاقة الشمسية وكالثالثة أقاليم رئ إلالجنوبية ف

  :نر

ي )الصفاوي والمعاينة وانتهاء بمحطة  :األول قليماأل -١
ي جنوب ووسط البادية الجنوبية بدءا بمحطبر

 
وتتمثل ف

ي بلغت مقادير الطاقة بنحو )
. 1,  6( )3٫6(،)6٫3)النجف(، والبر  ( )كيلو واط ام ليوم عىل التوالي

: لقد سجل هذا األ قليماأل - 2 ي
وتركز  ،األول قليمارتفاعا ملحوظا بالطاقة الشمسية ولكنه بكميات أقل من األ يمقلالثان 

قيمة  أعىلسجلت محطة )النخيب( ، إذ، أي الجزء الشمالي من البادية الجنوبيةنبار عند محطات محافظة األ  قليمهذا األ
ي )القائم وعنه( اقل منها وكال

ي حير  سجلت محطبر
 
ي ف

 .)كيلو واط / م /يوم( عىل التوالي ( 4٬9(، )9,  4(،)2,  2) :نر

، قليماأل -٣ ي ي البرصة والزبتر المحاذية للخليج العرن 
ي تمثل اقل مقادير للطاقة الشمسية عند محطبر

 الثالث: والبر
  .( )كيلو واط ام ليوم( عىل التوالي 3٫4(، )33سجلتا نحو )إذ
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ي  -1
 
 أن الموقع الفلكي للبادية الجنوبية من العراق ضمن المناطق شبه المدارية األثر الكبتر ف

ي تقع بير  دوائر عرض )إليهالوارد من مقادير االشعاع الشمسي 
ي تشمل أهم مناطق الفيض 29_24ا والبر

(ْ شماال والبر
ي العالم

 
ي تسجل معظم محطاتها زاوية بير  ) ،الشمسي ف

-81خصوصا ارتفاع زاوية سقوط االشعاع الشمسي صيفا والبر
ي نهاية شهر حزيران82

 
ي شهر تموز14فضال عن بلوغ طول النهار نحو ) ،( ف

 
  .( ساعة ف

ولجميع قيم لإلشعاع الشمسي والطاقة الشمسية ايضا  أعىلوسط وجنوب البادية الجنوبية من العراق  أقليمسجل - -2
ي محطات )الصفاوي والمعانية والسلمان( ،الفصول

 
 6(، ) 3, 6بلغت قيم الطاقة الشمسية نحو )، إذوتمثلت خصوصا ف

ي حير  سجلت مناطق الجزء األ  2( )كيلو واط /م2,  6(،)3, 
 
، ف من البادية قيم عالية ايضا ولكن  عىل/يوم ( عىل التوالي

، بينما 1,  2( و )5٬2، والرطبة( بنحو )اقل من األول، وقد تمثلت بمحطات)النخيب ( )كيلو واط /م/ يوم( عىل التوالي
ي قيم للطاقة الشمسية بنحو )

ي ادن  ( المتاخمة مع الخليج العرن  ة والزبتر ي )الصت 
( )كيلة واط 3٫4( و )3٫3سجلت محطبر

.  2/ م  / يوم عىل التوالي

ي معدالت اإلشع أعىلتمثل شهور الصيف  -3
 
 إنتاجاع الشمسي الواصلة لمنطقة الدراسة فضال عن قيم شهور السنة ف

 ،/يوم ( 2( )كيلو واط / م7٫5سجل المعدل العام للطاقة الشمسية لجميع المحطات نحو ) إذ الطاقة الشمسية ايضأ،
ي قيم الطاقة الشمسية نحو ) أعىلوكانت محطات )الشبجة والمعانية( 

 
( )كيلو واطم "يوم 8٫8(، )8٫8محطات البادية ف

( اقل القيم المسجلة للطاقة بنحو ) ي البرصة والزبتر
/ یوم( عىل '( )كيلو واط/م4,  4(و)  3,  ۶(، بينما جاءت محطبر

 .  التوالي

ي سجلت ادن  قيم إل 
الطاقة الشمسية ولجميع المحطات عىل الرغم من تباين قيم الطاقة  نتاجخالف شهور الشتاء البر
ي لبقية الفصول الشمسية بير  المحطات

 
ي يتماسر مقاديرها للطاقة الشمسية مع التوزي    ع الجغراف

  .والبر

 

 التوصيات: 

 خصوصا ،قامة محطات مناخية تغطي بصورة اكت  لمنطقة الدراسة الواسعة المساحةإ -1 

استثمارها محطات قياس االشعاع الشمسي الكىلي والمنتشر ليتسب  تسجيل المعدالت الساعية واليومية والشهرية لغرض 
ي مجاالت استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة وحبر مساندة

 
 للوقود األحفوري.  ف

ي مجال توليد الطاقة  نتاجات البادية الجنوبية للعراق من اإلشعاع الشمسي إل إمكاناستثمار  -2 
 
الطاقة الشمسية ف

 .شبكة الكهرباء الوطنية الموحدة لتغذية محافظات البادية وتغذية مشاريعها التنموية إلالكهربائية وتحويلها 

ي موسم إمكان -3 
 
ي مناطق البادية االستثمارها كمناطق الجذب السياحيوالصيد خصوصا ف

 
ية توفتر الطاقة الكهربائية ف

ئ وو 
 
. الشتاء الداف  فرة المراعي خالل الموسم المطتر

 

 المصادر: 

ي البي
 المعادن والموارد الطبيعية كشفا واستثمارا وواقع ،س فاضل مهدي واخرونفرا ،آنر

ي المناطق الصحراوية
 
ي والقصبات ف  مركز دراسات الصحراء جامعة ،التوطن البشر

 .63ص  ،2۰18سنة  ،1ط نبار،األ 

جامعة  ،ترجمة يوسف مولود حسن ،أ، کرین، الخاليا الشمسية مبادئ العمل التقنية وتطبيقات المنظومة ،مارتن
 .19ص  ،1989 ،الموصل

ي عالم المستقبل،هال هلیمان
 
ي  ،الطاقة ف

 مكتبة النهضة ،ترجمة عىلي عبد الجليل راض 

 .9، ص1973 ،المرصية

 قسم المناخ، ،الهيأة العامة للنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،وزارة التنقل والمواصالت 

 .بيانات غتر منشورة

 1 :1۰۰۰۰۰۰، مقیاس )2۰18 ،خريطة العراق اإلدارية ،مديرية المساحة العامة ،وزارة الموارد المائية ،العراقجمهورية 
 .Arc Mapاعتماد عىل برنامج  ،(

6- Al-bert Miller and others "Element of Metrology" 4th edition, Charles G. merill ,ohaio, 1983, P: 130  


