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 Abstract 

The relationship between energy consumption and environment pollution has become 

clear due to the negative results so there must be a conversion from fuel consumption to the 

alternative or inventive energy resources such as (solar energy, ebb and flow energy, active 

mass energy). One of the least cost and suitable alternative resources is the energy of the 

winds. The Iraqi cities which have undergone shortage in electric power have speedy winds 

that can be utilized in producing electric power. The research adopts a method that suits the 

subject through exposing the importance of the wind energy, how it can be utilized, its 

features, and the factors influencing it.      

 المستخلص
وتلوث البيئة باتت واضحة من جراء تفاقم النتائج السلبية الواسعة مثل التغير المناخي العالقة بين استهالك الطاقة 

الذي تضمن ارتفاع درجات حرارة الكرة األرضية ونسبة الرطوبة في الجو وانتشار الفيضانات واألعاصير المدمرة إلى غير 
الك الوقود االحفوري إلى مصادر الطاقة ذلك من التغيرات التي يصعب السيطرة عليها، لذلك يتوجب التحول من استه

البديلة أو المتجددة مثل )الطاقة الشمسية، طاقة المد والجزر، طاقة الكتلة الحيوية( ومن أكثر مصادر الطاقة البديلة األقل 
المعمورة، وبما  كلفة واألكثر مالئمة إلنتاج الطاقة الكهربائية هي طاقة الرياح، التي لها األثر األكبر في انتشار اإلنسان في

إن المدن العراقية  تشهد نقصًا في كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من جهة وتوفر سرعة واتجاه للرياح مالئمة الستغاللها 
في توليد الطاقة الكهربائية من جهة أخرى، لذلك تضمن البحث منهجية تالئم الموضوع، من خالل الكشف عن أهمية طاقة 

لها وابرز مميزاتها  والعوامل التي تؤثر فيها فضاًل عن تحليل البيانات المناخية المتعلقة بسرعة واتجاه الرياح وكيفية استغال
الرياح، التي يستفاد منها في الكشف عن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح مقاسه )واط/ متر مربع(، من خالل 

ح وكثافتها، والتوصل إلى أمكانية توفر الحد األدنى الستغالل طاقة استخدام المعادلة الرياضية بالعالقة مع سرعة الريا
(، وكذلك حساب طاقة الرياح لكل اتجاه وبيان االتجاه األكثر كمية في إنتاج الطاقة كم/ ساعة3.6الرياح والذي يقدر )

 .الكهربائية، ومن ثم التوصل إلى الموقع المفضل إلنشاء الطواحين الهوائية في منقطة الدراسة
 المقدمة 
وقـد شـاع اسـتخدامها ، حيـث تتسـم بـالوفرة والنظافـة وسـهولة االسـتعمال، طاقـة الريـاح مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة تعد

كما تدل اآلثار التاريخية على ان العراقيين القدماء قد استخدموا هـذه الطاقـة فـي ، في مجال النقل المائي والزراعة والصناعة
تم العثور على نموذج من الفخـار لقـارب شـراعي فـي اريـدو يرجـع زمنـه إلـى األلـف الرابـع قبـل حيث ، عصور ما قبل التاريخ

 .(1)الميالد
حيـث شـاع ، ويعد البروفيسـور الـدنمركي الكـور العـالم الرائـد فـي مجـال توليـد الطاقـة الكهربائيـة بواسـطة طـواحين الهـواء

حيـث توصـل العـالم الكـور إلـى ، ر بشـكل واسـع وبانتشـار كبيـراستخدام الطواحين الهوائية في الدنمرك في القرن التاسـع عشـ
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تـم تطـوير مولـدات كهربائيـة تعمـل علـى الطـواحين الهوائيـة  1915وفي عام  .تركيب طاحونة هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية
 (2)كيلوواط25بقدرة 

 التطور التاريخي الستخدام طاقة الرياح في العراق
ضـمنها العــراق بسـرع وكثافــة ريـاح عاليـة اال ان اســتغالل هـذه الريـاح واســتخدامها اليـزال مقتصــرا تتمتـع البلـدان العربيــة ومـن 

ويأت العراق بالمركز السـابع فـي ، على بلدان محدودة منها مصر والتي تتميز برياح عالية السرعة خاصة المناطق الساحلية
 (3)معدالت سرع الرياح على مستوى الوطن العربي

كما ان العراق من بين هذه الدول األكثر ، ر لطاقة الرياح على ارض الواقع بالرغم من توفر جميع المقوماتواليوجد استثما 
افتتـاح مركــز  2004وقــد شـهد عـام  .1991حاجـة لهـذه الطاقـة بســبب الحاجـة المتزايـدة والملحـة للطاقــة الكهربائيـة منـذ عـام 

عـــدة اتجاهـــات ومنهـــا اتجاهـــات الطاقـــة المتجـــددة وتطبيقـــات الطاقـــة الطاقـــة والوقـــود فـــي الجامعـــة التكنولوجيـــة بتركيـــزه علـــى 
كمـا قامـت وزارة الكهربـاء فـي نهايـة عـام ، (4)الشمسية وطاقة الرياح ودراسة مصادر الطاقة المتجددة كطاقة بديلـة فـي العـراق

الجامعات العراقيـة بهـدف و  زاراتبافتتاح مركز الطاقة المتجددة والبيئة بالتنسيق مع المنظمات والشركات العالمية والو  2010
إدخــال الطاقــات المتجــددة فــي قطــاعي اإلنتــاج والتوزيــع لــدعم الشــبكات الوطنيــة وتــوفير الطاقــة الكهربائيــة للمنــاطق النائيــة 

 البعيدة وبقدرات مختلفة.
 العوامل المؤثرة على انتاج الطاقة من الرياح 

ميـل فـي السـاعة وال تزيـد عـن حـد 8والتي يجب اال تقل في المتوسط عن استغالل طاقة الرياح مرتبط كليا بسرعتها  ان     
وتنبـع طاقـة .معين تحدد قيمته بحسب نوع الجهاز المستخدم في عملية التحويل وبحسب االرتفاع والمكان الذي سينصب فيـه

كـن الحصـول عليهـا وتتناسب القوة التي يم، الرياح من اختالف درجات تسخين الشمس للجو ومن عدم استواء سطح األرض
  (5)كما إن مورد طاقة الرياح متغير من حيث الزمان والمكان.، سرعة الرياح من نظام طاقة الرياح مع مكعب

ـــــي توزيعهـــــا الزمـــــاني والمكـــــاني ـــــاح واحـــــد اهـــــم العوامـــــل المـــــؤثرة ف ـــــة الري ، ان الشـــــمس هـــــي المصـــــدر االصـــــلي لطاق
ــــى الغــــالف  ــــة الشمســــية الواصــــلة ال ــــف كميــــة الطاق ــــة حيــــث تختل ــــى اخــــتالف كثاف ــــؤدي ال الجــــوي مــــن مكــــان الخــــر ممــــا ي

ـــــتج عـــــن اخـــــتالف درجـــــات الحـــــرارة  ـــــة وين ـــــاطق الدافئ ـــــنخفض فـــــي المن ـــــاردة وي ـــــاطق الب الهـــــواء والضـــــغط الجـــــوي فـــــي المن
، والضـــــــغط انتقـــــــال الهـــــــواء مـــــــن المنـــــــاطق البـــــــاردة ذات الضـــــــغط العـــــــالي الـــــــى المنـــــــاطق الدافئـــــــة ذات الضـــــــغط الـــــــواطئ

قــــوة انحــــدار الضــــغط وقــــوة االحتكــــاك بســــطح االرض والــــذي يقلــــل مــــن ســــرعة الريــــاح ومقــــدار  وتــــؤثر علــــى ســــرعة الريــــاح
 .طاقتها
والمالحــــــظ ان الموقــــــع الفلكــــــي لمنطقــــــة الدراســــــة يجعلهــــــا ضــــــمن خليــــــة هــــــادلي مــــــع خليــــــة فريــــــل )دائــــــرة العــــــرض  
 (1) شماال( اي ضمن منطقة نشوء الرياح العكسية المتجهة شماال.الحظ الخارطة30ْ

 المناخية المؤثرة في سرع الرياح واتجاهاتها وتوزيعها الفصلي والمكاني الضوابط 
 -الموقع الفلكي : -اوال : 
ــــع       شــــماال وحيــــث ان  37022-2905العــــراق فــــي الجــــزء الجنــــوبي الغربــــي مــــن قــــارة اســــيا بــــين دائرتــــي عــــرض  يق

ــــى مــــد ــــذا فــــان دائــــرة عــــرض ، ار الســــنةالموقــــع الفلكــــي هــــو المحــــدد لزاويــــة ســــقوط االشــــعاع الشمســــي وطــــول النهــــار عل ل
 .اي منطقة على سطح االرض تشكل ضابطا رئيسيا يقرر الظروف المناخية الي منطقة في العالم

دقيقـــــة عـــــن معـــــدل 48ســـــاعة تقريبـــــا وهـــــي بـــــذلك تزيـــــد بـــــثالث ســـــاعات و 14تبلـــــغ فتـــــرة االشـــــعاع اليـــــومي فـــــي تمـــــوز     
ـــــاني ممـــــا جعـــــل الصـــــيف ا ـــــر حـــــرارة مـــــناالشـــــعاع الشمســـــي فـــــي شـــــهر كـــــانون الث ـــــه تســـــجل المحطـــــات ، الشـــــتاء كث وعلي

المناخيـــــة فـــــي العـــــراق درجـــــات حراريـــــة ســـــنوية كبيـــــرة ويـــــزداد المـــــدى بزيـــــادة البعـــــد عـــــن خـــــط االســـــتواء اي باالنتقـــــال الـــــى 
 القسم الشمالي من القطر.
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 -الموقع بانسبة للمسطحات المائية المجاورة : -ثانيا :  
ر الموجـــــودة القســـــم الجنـــــوبي الغربـــــي مـــــن قـــــارة اســـــيا المرتبـــــة الثانيـــــة باالهميـــــة موقـــــع العـــــراق بالنســـــبة للبحـــــا يحتـــــل      

باعتبـــــاره عـــــامال مســـــيطرا علـــــى مناخـــــه ومـــــن المعـــــروف ان المـــــؤثرات البحريـــــة تعتمـــــد بشـــــكل رئيســـــي علـــــى بعـــــد المســـــافة 
الخلــــــيج  عــــــن المســــــطحات المائيــــــة واتجــــــاه الريــــــاح الســــــائدة وعلــــــى حركــــــة الهــــــواء التــــــي تــــــتحكم بهــــــا التضــــــاريس اذ يعــــــد

ــــك المســــطحات المائيــــة للعــــراق فــــي حــــين يبتعــــد بحــــر قــــزوين والبحــــر االحمــــر والبحــــر  العربــــي والبحــــر المتوســــط اقــــرب تل
 (6).السالسل الجبلية او الهضاب العالية اتتأثير االسود عنه كثيرا ويحول دون وصول 

  -ثالثا السطح : 
ـــــــد        ـــــــة المـــــــؤثرة فـــــــي التبـــــــ تع ـــــــاف الرئيســـــــيةالتضـــــــاريس مـــــــن الضـــــــوابط المناخي بســـــــب ، اين المكـــــــاني لعناصـــــــر المن

ــــى  االرتفــــاع واالنخفــــاض عــــن مســــتوى ســــطح البحــــر عــــالوة عــــن االخــــتالف فــــي تبــــاين االشــــكال الســــطحية ممــــا يــــؤثر عل
ـــــاح واتجاهاتهـــــا ـــــر فـــــي تشـــــكيل مناخـــــه .ســـــرعة الري ـــــدور كبي ـــــاليم التضاريســـــية الكبـــــرى فـــــي العـــــراق ب حيـــــث ، ســـــاهمت االق

ــــى مســــتويات التكــــاثف  اثــــرت جبــــال العــــراق الممتــــدة  ــــادة االمطــــار ســــواء مــــن حيــــث رفــــع الريــــاح الرطبــــة ال شــــماله فــــي زي
كمـــــا ســـــاهمت فــــــي تعـــــديل خصـــــائص الكتـــــل الهوائيـــــة البــــــاردة ، ســــــرعة المنخفضـــــات الجويـــــة تـــــأثيرالعليـــــا اومـــــن خـــــالل 

فــــوهن او مــــا يطلــــق ظــــاهرة ال تــــأثيرباثنــــاء انحــــدارها علــــى الســــفوح الجنوبيــــة لتلــــك الجبــــال وجعلهــــا تكتســــب حــــرارة اضــــافية 
عليهــــــا بالتســــــخين االديبــــــاتيكي كمــــــا ســــــاهمت الهضــــــبة الصــــــحراوية فــــــي خفــــــض درجــــــات الحــــــرارة بصــــــورة كبيــــــرة بســــــبب 

بغــــداد علــــى الــــرغم مــــن انهمــــا  حيــــث ان درجــــات الحــــرارة المســــجلة فــــي محطــــة الرطبــــة تقــــل كثيــــرا عــــن محطــــة، ارتفاعهــــا
 (7)يقعان على نفس الدائرة.

 (1خارطة رقم )
 طات المناخية الرئيسة في العراقمواقع المح

 

 بال تاريخ، (1990-1960، للمدة )قسم المناخ، الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية، : اطلس مناخ العراق*المصدر
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 Air masses  -الكتل الهوائية : -رابعا : 
رة والرطوبــــة متجانســــة افقيــــا الكتــــل الهوائيــــة بانهــــا جــــزء كبيــــر مــــن الغــــالف الغــــازي تكــــون فيهــــا ظــــروف الحــــرا تعــــرف     

وراســـــيا وتكتســـــب تلـــــك الخصــــــائص مـــــن اقلـــــيم نشــــــوئها والـــــذي هـــــو عبــــــارة عـــــن كتلـــــة كبيــــــرة مـــــن اليـــــابس المتجــــــانس او 
المنـــــاطق التــــي تغزوهـــــا  مســــطح مــــائي حيـــــث تظــــل تلــــك الكتـــــل فوقهــــا لفتــــرة طويلـــــة وتنقــــل تلــــك الكتـــــل خصائصــــها نحــــو

ـــــــؤثر تجـــــــانس الخصـــــــائ ـــــــيم نشـــــــوئها. وي ـــــــرك اقل ـــــــة العناصـــــــر حالمـــــــا تت ـــــــي بقي ـــــــة ف ـــــــل الهوائي ـــــــة للكت ـــــــة والرطوب ص الحراري
 .فــــي ســــرعة واتجــــاه الريــــاح تــــأثيراذ تعتبــــر الســــبب فــــي تغيــــرات الطقــــس اليوميــــة والفصــــلية والتــــي مــــن شــــانها ال، المناخيــــة

نفـــــوذ الضـــــغوط العاليـــــة شـــــبه  تـــــأثيرشـــــماال فانـــــه يقـــــع تحـــــت  37.22 -29.5وبمـــــا ان القطـــــر يقـــــع بـــــين دائرتـــــي عـــــرض 
الضــــــغوط العاليــــــة القطبيــــــة واالضــــــطرابات الجويــــــة فــــــي فصــــــل الشــــــتاء اذ  تــــــأثيروتحــــــت ، ة فــــــي فصــــــل الصــــــيفالمداريــــــ

ـــــى الشـــــرق ـــــة القادمـــــة مـــــن الغـــــرب ال ـــــل، يكـــــون ممـــــرا لالنخفاضـــــات الجوي ـــــى العـــــراق  ومـــــن اهـــــم الكت ـــــة المـــــؤثرة عل الهوائي
 :هي
 (8) (cpالكتل الهوائية القطبية القارية ) -1
  ((CTالقارية   الكتل الهوائية المدارية -2  
  (mT)الكتل الهوائية المدارية البحرية  -3
  (mp)الكتل الهوائية القطبية البحرية  -4

 -المنظومات الضغطية المؤثرة في مناخ العراق : -خامسا : 
هــــــا تأثير فبعضــــــها يســــــتمر ، مختلفــــــة مــــــن منظومــــــات الضــــــغط العــــــالي والمــــــنخفض بشــــــكل متفــــــاوت بــــــأنواعالعــــــراق  يتــــــأثر
مثـــــل المرتفعـــــات الجويـــــة )الســـــيبيري واالوربـــــي  ألســـــابيعهـــــا تأثير خفض الهنـــــد الموســـــمي وبعضـــــها يســـــتمر مثـــــل مـــــن ألشــــهر

ــــــــبعض االخــــــــر يقتصــــــــر  ــــــــل المنخفضــــــــات المتوســــــــطية تأثير وشــــــــبه المــــــــداري( وال ــــــــة مث ــــــــى ســــــــاعات او ايــــــــام قليل هــــــــا عل
ا نجـــــد الظـــــروف بـــــل انـــــه نـــــادرا مـــــ، وكـــــل نـــــوع مـــــن هـــــذه المنظومـــــات يمتـــــاز بظـــــروف طقســـــية عـــــن االخـــــرى، والســـــودانية

ــــة تتشــــابه داخــــل المنظومــــة الواحــــدة ــــواع المن .المناخي ــــى هــــذا االســــاس يمكــــن تقســــيم ان ( ظومــــات الضــــغطية )الرئيســــيةوعل
 المؤثرة على مناف العراق الى قسمين 

 : في : منظومات الضغط العالي وتتمثل -اوال- 
 المرتفع السيبيري -1

وهـــــومن المرتفعـــــات ، وي وهـــــو اصـــــال كتلـــــة هوائيـــــة قطبيـــــة قاريـــــةايضـــــا بمرتفـــــع منغوليـــــا او المرتفـــــع االســـــي ويســـــمى      
االنخفــــاض الكبيــــر فــــي درجــــات حــــرارة الهــــواء فــــي القطــــب الشــــمالي ممــــا يــــؤدي الــــى انكماشــــها  تــــأثيرالحراريــــة المتكونــــة ب
 وارتفاع ضغطها.

تشـــــرين اذ يبــــدا بــــالظهور مــــن ، يتــــاثر العــــراق بــــالمرتفع الســــيبيري فــــي جميــــع فصــــول الســــنة ماعــــدا فصــــل الصــــيف
( وهــــو المســــؤول عــــن موجــــات البــــرد التــــي يتعــــرض لهــــا العــــراق واالمطــــار كمــــا ان كتلــــة المرتفــــع 9) االول ولغايــــة مــــايس

تكــــــون معدلــــــة اذ ترتفــــــع درجــــــة حرارتهــــــا ذاتيــــــا نتيجــــــة تعرضــــــها لظــــــاهرة الفــــــوهن اثنــــــاء  الســــــيبيري عنــــــد وصــــــولها للقطــــــر
 .العراق هبوطها على السالسل الجبلية خالل مساراتها الطويلة الى

 -المرتفع االوربي : -2
وســـــط اوربـــــا وتصـــــل امتداداتـــــه الـــــى غـــــرب اســـــيا  نـــــوع مـــــن المرتفعـــــات الحراريـــــة التـــــي تظهـــــر شـــــتاء يتمركـــــز وهـــــو    

وهـــــو ، بـــــرودة الهـــــواء وانضـــــغاطه تـــــأثيريتكـــــون هـــــذا المرتفـــــع البــــارد ب .وشــــمال افريقيـــــا وينحـــــدر نحـــــو بـــــالد الشــــام والعـــــراق
كمــــا ان امتــــداد المرتفــــع الســــيبيري وجبــــال اورال الــــى ، مســــاحة اوربــــا مقارنــــة باســــيااقــــل امتــــدادا مــــن ســــابقه بســــبب صــــغر 
 الشرق منه تعيق توسع المرتفع االوربي.
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ـــــــع االوربـــــــي للتعـــــــديل  ـــــــة للمرتف ـــــــة القطبي ـــــــاع درجـــــــة حرارتهـــــــا)تتعـــــــرض الكتل ـــــــاء وصـــــــولها للعـــــــراق ب (ارتف  تـــــــأثيراثن
ـــــى مرتفعـــــات  ـــــب وعل ـــــال االل ـــــة لجب ـــــى الســـــفوح الجنوبي ـــــة هبوطهـــــا عل ـــــاه الدافئ ـــــى المي ـــــم تحركهـــــا عل ـــــرة البلقـــــان ث شـــــبه جزي

ـــــة لهضـــــبة االناضـــــول والســـــفوح الشـــــرقية ، لبحـــــر ايجـــــة والبحـــــر المتوســـــط ـــــى الســـــفوح الجنوبي ـــــم هبوطهـــــا مـــــرة اخـــــرى عل ث
لجبــــــال ســــــوريا ولبنــــــان ممــــــا يجعــــــل درجــــــة حرارتهــــــا ادفــــــا فــــــي حافاتهــــــا الخارجيــــــة الواصــــــلة الــــــى العــــــراق مقارنــــــة بمركــــــز 

 (10لكن تبقى الكتلة القطبية للمرتفع االوربي اكثر برودة من المرتفع السيبيري ) المرتفع االوربي
 -المرتفع شبه المداري : -3

 تـــــأثيرب (CTعليـــــه  احيانـــــا المنظومـــــة المولـــــدة للصـــــحاري بســـــبب جفـــــاف كتلتـــــه  الهوائيـــــة المداريـــــة القاريـــــة ) يطلـــــق     
ـــــه ـــــة الهابطـــــة فـــــي داخل ـــــى وهـــــو مرتفـــــع حركـــــي دا، التيـــــارات الهوائي ـــــوي حت ـــــوط الهـــــواء االســـــتوائي العل فـــــئ يتكـــــون مـــــن هب
تصــــــل ، درجــــــة وتحديــــــدا يكــــــون علــــــى االطــــــراف الهابطــــــة لخاليــــــا هــــــادلي 40و 30ســــــطح االرض بــــــين دائرتــــــي عــــــرض 

يوجــــد هــــذا المرتفــــع فــــوق العــــراق فــــي جميــــع شــــهور الســــنة مــــع ، امتدادتــــه للعــــراق مــــن الغــــرب والجنــــوب الغربــــي والجنــــوبي
وهــــــو مــــــن المرتفعــــــات التــــــي تســــــبب الــــــدفئ فــــــي الشــــــتاء ترافقــــــه حــــــاالت  (11نيســــــان )اعلــــــى تكــــــرار شــــــهري فــــــي شــــــهر 

ــــل ويكــــون اتجــــاه  ــــة يصــــاحبه تســــاقط مطــــر قلي ــــي حــــاالت قليل ــــار عــــالق وف ــــف وغب ــــار وبخــــار خفي الضــــبيب وتصــــاعد الغب
 .الرياح اثناء وجوده جنوبية شرقية وجنوبية

 : منظومات الضغط الخيف وتشمل : -ثانيا- 
 -موسمي :المنخفض الهندي ال -1

مــــــــن المنخفضــــــــات الجويــــــــة الحراريــــــــة التــــــــي تتكــــــــون نتيجــــــــة الرتفــــــــاع درجــــــــات الحــــــــرارة وتراجــــــــع المرتفــــــــع  وهــــــــو 
لـــــذلك ، وهـــــو المســــؤول عـــــن ســــحب الريـــــاح الموســــمية الرطبـــــة مــــن المحـــــيط الهنــــدي نحـــــو شــــبه القـــــارة الهنديــــة، الســــيبيري

( عنــــد وصــــوله الــــى CTتلــــة مداريــــة قاريــــة )( فــــي منــــاطق نشــــوئه ثــــم يتعــــدل الــــى كMTيتكــــون مــــن كتلــــة مداريــــة بحريــــة )
 .الشرق االوسط بسبب مروره على مساحات من اليابسة

 -المنخفض السوداني : -2
ـــــو      ـــــة شـــــمال الصـــــحراء  وه ـــــة القاري ـــــة الشـــــمالية الشـــــرقية المداري ـــــاح التجاري مـــــنخفض حـــــراري يتكـــــون مـــــن التقـــــاء الري

لي شـــــبه المـــــداري جنـــــوب القـــــارة االفريقيـــــة ذات الحـــــرارة الكبـــــرى مـــــع الريـــــاح الجنوبيـــــة الشـــــرقية فـــــي منطقـــــة الضـــــغط العـــــا
( وهــــــو مــــــن المنخفضــــــات الرطبــــــة نتيجــــــة تــــــزوده بالرطوبــــــة مــــــن البحيــــــرات االفريقيــــــة ويعــــــد هــــــذا المــــــنخفض 12العاليـــــة )

وتنعـــــــدم االمطـــــــار مـــــــن  .ثـــــــاني منظومـــــــة ضـــــــغط واطـــــــئ مســـــــؤولة عـــــــن امطـــــــار العـــــــراق بعـــــــد المنخفضـــــــات المتوســـــــطية
ــــا وتقــــدم المــــنخفض الســــوداني خــــالل ا لفصــــل الحــــار فــــي القطــــر بســــبب ابتعــــاد االخاديــــد القطبيــــة مــــن طبقــــات الجــــو العلي

 .االنبعاجات المدارية التي تمنع فرص حدوث التكاثف في الكتلة الرطبة للمنخفض
 -المنخفض المتوسطي : -3

ــــــو      ــــــة وه ــــــه احيانــــــا المنخفضــــــات الجبهوي ــــــق علي ــــــي منــــــاف العــــــراق ويطل بــــــراي وهــــــي ، مــــــن المنخفضــــــات المــــــؤثرة ف
ـــــــب  ـــــــة لجبـــــــال االل الـــــــدكتور نعمـــــــان شـــــــحاذة منخفضـــــــات ســـــــطحية تضاريســـــــية والتـــــــي تتكـــــــون علـــــــى المنحـــــــدرات الجنوبي

 (.خاصة في شمال ايطاليا )خليج جنوة
تبـــــدا المنخفضـــــات المتوســـــطية بالوصـــــول الـــــى العـــــراق مـــــع بدايـــــة شـــــهر تشـــــرين االول وتســـــتمر مـــــؤثرة فعليـــــا حتـــــى شـــــهر 

ــــــاح خــــــ، و (13مــــــايس ) ــــــاوت ســــــرع الري ــــــوع مــــــن المنخفضــــــات تتف ــــــاك ن الل مــــــرور المنخفضــــــات المتوســــــطية كمــــــا ان هن
 .يطلق عليها بالمنخفض المندمج الذي يتكون من اتحاد منخفضات البحر المتوسط مع المنخفض السوداني

 -خصائص الرياح في منطقة الدراسة :
ات المناخيــــة يظهــــر ذلــــك مــــن الريــــاح عنصــــرا مهمــــا مــــن عنــــاص المنــــاف لمــــا لهــــا مــــن اهميــــة كبيــــرة فــــي الدراســــ تعــــد     

حيـــــــث انهــــــا تـــــــنظم الغــــــالف الجــــــوي وبســـــــببها تحــــــدث كافـــــــة ، خــــــالل عالقتهــــــا الوطيـــــــدة مــــــع عناصـــــــر المنــــــاف االخــــــرى
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 .(14حيــــــث تعمــــــل علــــــى تجــــــانس درجــــــات الحــــــرارة والرطوبــــــة والضــــــغط الجــــــوي مــــــن مكــــــان الخــــــر )، الظــــــواهر الجويــــــة
نـــــه مـــــن الضـــــروري دراســـــة خصـــــائص هـــــذه الريـــــاح مـــــن حيـــــث فا، ونظـــــرا المكانيـــــة انتـــــاج الطاقـــــة الكهربائيـــــة مـــــن الريـــــاح

 .السرعة واالتجاه ومعرفة تباين هذه الخصائص بين محطات الدراسة
 اتجاهات الرياح الفصلية  –اوال  
محطـــــات الدراســـــة تغيـــــرات محسوســـــة فـــــي تكـــــرار اتجاهـــــات الريـــــاح بـــــين فصـــــل واخـــــر وان هـــــذا التغيـــــر لـــــه  تشـــــهد      

مـــــــن خــــــالل مالحظـــــــة الجـــــــداول ، الحـــــــرارة الفصــــــلي وتغيـــــــر قــــــيم الضـــــــغط الجــــــويارتبــــــاط مباشـــــــر مــــــع مســـــــار درجــــــات 
الخاصـــــة بمحطـــــات الدراســـــة يتضــــــح لنـــــا ان هنـــــاك تبـــــاين مكــــــاني وزمـــــاني فـــــي نســـــب تكــــــرار اتجـــــاه الريـــــاح يبـــــين ذلــــــك 

 (.3 ، 2، 1)بيانات الجداول 
 (1جدول )

 البصرة، بغداد، لالنسب المئوية )%( التكرار المعدل الفصلي التجاه الرياح لمحطات الموص
االتجاه        الموصل بغداد البصرة/الحسين

 الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف المحطة
 الشمال الشرقي 0.04 0.08 0.04 0.08       0.01        
 الشرقي 0.34 0.12   0.11 0.01 0.04   0.01        

 الجنوبي الشرقي 0.22 0.03   0.17 0.12 0.04     0.08 0.1   0.07
 الجنوبي  0.01               0.01 0.05    
 الجنوبي الغربي 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01              

 الغربي 0.18 0.22 0.25 0.29 0.29 0.08 0.43 0.28 0.26 0.02 0.07 0.05
 الشمال الغربي 0.2 0.53 0.66 0.34 0.57 0.54 0.57 0.66 0.65 0.76 0.9 0.84
 الشمالي   0.01 0.04     0.3   0.04   0.07 0.03 0.04
 المجموع 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

، ية قسم المناخالهيئة العامة لالنواء الجوية العراق(، 2013 -1980)*المصدر : اعتمادا على بيانات الرياح للمدة 
 بيانات غير منشورة.

 (2جدول )
 النسب المئوية )%( التكرار المعدل الفصلي التجاه الرياح لمحطات الرطبة وكركوك والحلة

االتجاه         الرطبة كركوك الحلة
 الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف المحطة

 الشمال الشرقي 0.01       0.15 0.32 0.12 0.35        
 الشرقي       0.01 0.1 0.08 0.02 0.01 0.01      

 الجنوبي الشرقي 0.08 0.01   0.11 0.5 0.23   0.12 0.26 0.18 0.01 0.02
 الجنوبي  0.05 0.01   0.14 0.15 0.09 0.02 0.03 0.01 0.01   0.02

 الجنوبي الغربي 0.16     0.05   0.01            
 الغربي 0.5 0.3 0.08 0.22 0.01 0.09 0.24 0.08 0.07 0.08   0.04
 الشمال الغربي 0.2 0.58 0.72 0.37 0.07 0.14 0.56 0.28 0.53 0.45 0.67 0.6
 الشمالي   0.1 0.2 0.1 0.02 0.04 0.04 0.13 0.12 0.28 0.32 0.32
 المجموع 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

، الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية قسم المناخ(، 2013 -1980)*المصدر: اعتمادا على بيانات الرياح للمدة 
 بيانات غير منشورة.
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 (3جدول )
 النسب المئوية )%( التكرار المعدل الفصلي التجاه الرياح لمحطات الحي الناصرية والديوانية

االتجاه      الحي الناصرية لديوانيةا
 الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف المحطة

 الشمال الشرقي                        
 الشرقي 0.03 0.01   0.04 0.04 0.02            

 الجنوبي الشرقي 0.03 0.04   0.02 0.05 0.01   0.03 0.17 0.1   0.1
 الجنوبي                  0.02      
 الجنوبي الغربي                        
 الغربي 0.04 0.03 0.02 0.03 0.18 0.08 0.05 0.08   0.01    

 الشمال الغربي 0.9 0.89 0.96 0.89 0.59 0.72 0.79 0.67 0.78 0.65 0.78 0.65
 الشمالي   0.03 0.02 0.02 0.14 0.17 0.16 0.22 0.03 0.24 0.22 0.25
 المجموع 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

، الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية قسم المناخ(، 2013 -1980)*المصدر : اعتمادا على بيانات الرياح للمدة 
 بيانات غير منشورة.

 -الشرقية والشرقية :قطاع الرياح الشمالية  -1
ــــاح الشــــمالية الشــــرقية ســــجل  تتبــــاين      محطــــات الدراســــة فــــي تكــــرار هــــذا االتجــــاه حيــــث نالحــــظ ان اعلــــى تكــــرار للري

 .الموصــــل بينمــــا لــــم تســــجل بقيــــة المحطــــات اي تكــــرار يــــذكر فــــي هــــذا الفصــــلو  فــــي محطــــة كركــــوك فــــي فصــــل الخريــــف
ـــــي فصـــــل ا ـــــاعلى تكـــــرار كـــــذلك ف ـــــزت محطـــــة كركـــــوك ب ـــــة كمـــــا تمي ـــــي بقي ـــــاح ف ـــــع والموصـــــل وانعـــــدم تكـــــرار هـــــذه الري لربي

ويرجــــــع الســــــبب فــــــي ان فصــــــلي الربيــــــع والخريــــــف ســــــجال اعلــــــى تكــــــرار للريــــــاح الشــــــمالية الشــــــرقية لكونهمــــــا  .المحطــــــات
فصـــــــلين انتقـــــــاليين تكثـــــــر فيهمـــــــا المنخفضـــــــات الجويـــــــة ســـــــواء اكانـــــــت متوســـــــطية او مندمجـــــــة او ســـــــودانية. امـــــــا الريـــــــاح 

رار لهـــــا كـــــان فـــــي فصـــــل الشـــــتاء فـــــي محطـــــة الموصـــــل تلتهـــــا محطـــــة كركـــــوك بينمـــــا لـــــم تســـــجل الشـــــرقية فـــــان اعلـــــى تكـــــ
تكـــــرار ايضـــــا فـــــي فصـــــل  بـــــأعلىكمـــــا حظيـــــت محطـــــة الموصـــــل  .البصـــــرة والحلـــــة والديوانيـــــة والرطبـــــة اي تكـــــرارات تـــــذكر

 الربيع.
اعلـــــى  امــــا فصـــــل الصـــــيف فقـــــد ســـــجلت محطـــــة كركـــــوك اعلـــــى قيمـــــة ويعـــــزى الســـــبب وراء تســـــجيل الريـــــاح الشـــــرقية

بينمــــا يرجــــع الســــبب الــــى  .معــــدل تكــــرار فــــي فصــــل الشــــتاء الــــى مــــرور المرتفــــع الســــيبيري علــــى القطــــر فــــي هــــذا الفصــــل
ــــــردة والمزدوجــــــة والكتلــــــة  ــــــاح الشــــــرقية فــــــي فصــــــل الصــــــيف الــــــى انقطــــــاع المنخفضــــــات الجويــــــة المنف انعــــــدام تكــــــرار الري

 .لهند الموسمي والكتلة المدارية القارية(عن القطر حيث يسيطر على المنطقة منخفض اcpالقطبية القارية )
 -قطاع الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية : -2

ـــــاين      حيـــــث تـــــزداد نســـــبة تكـــــرار الريـــــاح الجنوبيـــــة ، محطـــــات الدراســـــة فـــــي تكـــــرار هـــــذا االتجـــــاه مـــــن الريـــــاح تتب
ــــة ــــي محطــــة كركــــوك ، الشــــرقية عــــن تكــــرار الريــــاح الجنوبي محطــــة الحلــــة ثــــم  تكــــرار تليهــــا بــــأعلىحظــــي فصــــل الشــــتاء ف

وتســــاوت محطتــــي الرطبــــة والبصــــرة. يليهــــا فصــــل الربيــــع الــــذي ســــجل ، بينمــــا ســــجلت محطــــة الحــــي اقــــل تكــــرا، الموصــــل
امــــا فصــــل الخريــــف فقــــد جــــاء بالمرتبــــة  .وفــــي محطــــة البصــــرة والديوانيــــة اعلــــى تكــــرار فــــي محطــــة كركــــوك محطــــة الحلــــة

، تليهـــــا محطـــــة الرطبـــــة والديوانيـــــة وك اعلـــــى تكـــــرارالثالثـــــة مـــــن حيـــــث التكـــــرارات حيـــــث ســـــجلت محطتـــــي الموصـــــل وكركـــــ
ـــــة الشـــــرقية ـــــدم فصـــــل الشـــــتاء بنســـــبة  .بينمـــــا لـــــم تســـــجل محطـــــة بغـــــداد اي تكـــــرار للريـــــاح الجنوبي ويعـــــزى الســـــبب وراء تق

ـــــة  ـــــة المتوســـــطية والســـــودانية والمندمجـــــة وتكـــــرار الكتل ـــــة الشـــــرقية نتيجـــــة لحركـــــة المنخفضـــــات الجوي ـــــاح الجنوبي تكـــــرار الري
( فــــوق العـــــراق وقلتهــــا فــــي فصـــــل الصــــيف بســــبب قلــــة المنخفضـــــات الجويــــة وانحســــارها وانقطـــــاع MTلبحريــــة )المداريــــة ا
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الكتلـــــــة المداريــــــــة القاريـــــــة ومــــــــنخفض الهنـــــــد الموســــــــمي. امـــــــا الريــــــــاح  تــــــــأثير( وخضــــــــوع القطـــــــر لMTالكتلـــــــة البحريـــــــة )
بينمــــــا تســــــاوت ، رطبــــــةالجنوبيــــــة فقــــــد ســــــجلت اعلــــــى تكــــــرار لهــــــا فــــــي فصــــــل الشــــــتاء لمحطــــــة كركــــــوك  تليهــــــا محطــــــة ال

 محطات البصرة والموصل والحلة وسجلتا تكرارا واحد لكل منها.
ــــــي تكــــــرار ــــــع بالمرتبــــــة الثالثــــــة ف ــــــاح  الجنوبيــــــة فــــــي محطــــــة كركــــــوك تلتهــــــا محطــــــة الرطبــــــة   جــــــاء فصــــــل الربي الري

 .الناصرية والديوانية، الحي، بغداد، وانعدم تسجيل اي تكرار لمحطات الموصل، والبصرة
ـــــي فصـــــل ـــــى تكـــــرار تلتهـــــا محطـــــة كركـــــوك امـــــا ف ـــــة اعل ـــــد ســـــجلت محطـــــة الرطب ـــــف فق ـــــرا ظهـــــر فصـــــل ، الخري واخي

ــــى تكــــرار، الصــــيف باقــــل نســــبة تكــــرارات للريــــاح الجنوبيــــة ــــم ، حيــــث تســــاوت محطتــــي كركــــوك والحلــــة وســــجلتا اعل بينمــــا ل
 تسجل المحطات الباقية اي تكرار للرياح الجنوبية على االطالق.

 -ية والغربية :قطاع الرياح الجنوبية الغرب -3
مالحظـــــة تكـــــرارات الريـــــاح نجـــــد تباينـــــا واضـــــحا فـــــي اتجاهـــــات هـــــذه الريـــــاح حيـــــث تقـــــل نســـــبة الريـــــاح الجنوبيـــــة  مـــــن     

ـــــة ـــــة لمعظـــــم المحطـــــات عـــــن نســـــبة الريـــــاح الغربي نســـــبة تكـــــرار فـــــي محطـــــة  بـــــأعلىحيـــــث حظـــــي فصـــــل الشـــــتاء ، الغربي
دمت التكــــرارات فــــي بقيــــة محطــــات منطقــــة الدراســــة. يــــاتي بينمــــا انعــــ، وتكــــرارا واحــــدا فــــي محطــــة الموصــــل وبغــــداد الرطبــــة

وانعـــــدمت التكـــــرارات فـــــي محطـــــة ، بغـــــدادو  الشـــــتاء بالمرتبـــــة الثانيـــــة فـــــي عـــــدد التكـــــرارات للريـــــاح الغربيـــــة لمحطـــــة الرطبـــــة
فصــــل الخريــــف علــــى المرتبــــة الثالثــــة وســــجل اعلــــى نســــبة لمحطــــة الموصــــل تليهــــا محطــــة بغــــداد حيــــث  اســــتأثرالديوانيــــة. 
  .تكرارا 22لرطبة سجلت وا

 واخيــــرا جــــاء فصــــل الربيــــع باقــــل نســــبة تكــــرا ر احتلــــت فيــــه محطــــة الرطبــــة مكــــان الصــــدارة  تليهــــا محطــــة الموصــــل
بينمــــــا ســــــجلت محطــــــة الديوانيــــــة اقــــــل نســــــبة تكــــــرار بلغــــــت تكــــــرارا واحــــــدا فقــــــط. وترجــــــع زيــــــادة معــــــدالت الريــــــاح ، بغــــــدادو 

( وقلـــــة حـــــاالت CTوزيـــــادة تكـــــرار الكتلـــــة المداريـــــة القاريـــــة )الغربيـــــة فـــــي القطـــــر الـــــى ســـــيطرة مـــــنخفض الهنـــــد الموســـــمي 
ــــاح ــــة المتوســــطية والســــودانية والمندمجــــة  .هــــدوء الري ــــاد مــــرور المنخفضــــات الجوي ــــى ازدي ــــع ال ــــي الربي بينمــــا ترجــــع قلتهــــا ف

 .(15والتي تقلل من فعالية هذه الرياح في منطقة الدراسة )
 -قطاع الرياح الشمالية الغربية والشمالية : -4
فصــــل  اســــتأثراتجــــاه الريــــاح الشــــمالي الغربــــي هــــو اكثــــر اتجاهــــات الريــــاح تكــــرارا فــــي محطــــات منطقــــة الدراســــة.  يعــــد    

ـــــاح حصـــــلت فيـــــه محطـــــة الحـــــي علـــــى اعلـــــى نســـــبة تكـــــرار تليهـــــا محطـــــة  الصـــــيف علـــــى اعلـــــى نســـــبة تكـــــرار لهـــــذه الري
 كرار تليها محطة كركوك.البصرة  والناصرية والديوانية والرطبة بينما سجلت محطة بغداد اقل نسبة ت

ــــــة  ــــــة والغربي ــــــي المحطــــــات الجنوبي ــــــة  ف ــــــاح الشــــــمالية الغربي ــــــادة تكــــــرارات الري والمالحــــــظ للجــــــداول الســــــابقة يجــــــد زي
كمــــــا ان المنطقــــــة تصــــــبح ممــــــرا جويــــــا بــــــين ، عامــــــل التضــــــاريس تــــــأثيرمقارنــــــة بالشــــــمالية والشــــــرقية وذلــــــك بســــــبب  قلــــــة 

د معـــــدالت الريــــــاح الشــــــمالية الغربيــــــة صـــــيفا بســــــبب زيــــــادة درجــــــات كمــــــا تــــــزدا، انظمـــــة الضــــــغط المتمركــــــز حـــــول القطــــــر
ـــــدي  ـــــادة حركـــــة الهـــــواء خـــــالل هـــــذا الفصـــــل وســـــيطرة المـــــنخفض الهن ـــــى زي ـــــة تعمـــــل عل الحـــــرارة وتكـــــون منخفضـــــات محلي

لـــــذلك تتســـــم بتواصـــــل هبوبهـــــا باتجـــــاه واحـــــد اكثـــــر ، فضـــــال عـــــن عـــــدم وجـــــود اضـــــطرابات اعصـــــارية تقاطعهـــــا، الموســـــمي
 قية الفصول.هي عليه في ب مما

فصــــل الشــــتاء بالمرتبــــة الثانيــــة فــــي نســــبة التكــــرارات للريــــاح الشــــمالية الغربيــــة ولمحطــــة. الحــــي تليهــــا محطــــة  يــــأتي
الرطبـــــة والموصـــــل. تســـــاوت تكـــــرارات الريـــــاح فـــــي فصـــــلي الخريـــــف و  بينمـــــا اقـــــل تكـــــرار ســـــجلته محطـــــة كركـــــوك .الديوانيـــــة

بينمـــــا ســـــجلت محطـــــة كركـــــوك ، لمحطـــــة الناصـــــريةو  خريـــــفوالربيـــــع لمحطـــــة الحـــــي  تلتهـــــا محطـــــة البصـــــرة  فـــــي فصـــــل ال
فصـــــل الصـــــيف علـــــى اعلـــــى  اســـــتأثراقـــــل نســـــبة تكـــــرار لمحطـــــة الرطبـــــة والموصـــــل. امـــــا بالنســـــبة لالتجـــــاه الشـــــمالي فقـــــد 

حيـــث ســـجلت لمحطـــة الحلـــة اعلـــى نســـبة تكـــرار تليهـــا الديوانيـــة والناصـــرية امـــا اقـــل تكـــرار كـــان مـــن ، تكـــرار لهـــذه الريـــاح
ــــذي احتلــــت نصــــيب محطــــة المو  ــــف ال ــــي فصــــل الخري ــــاح الشــــمالية ف ــــزداد تكــــرارت الري صــــل وبغــــداد ســــجل صــــفر. كمــــا ت
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فيـــــه محطـــــة الحلـــــة مركـــــز الصـــــدارة تليهـــــا محطـــــة الديوانيـــــة والناصـــــرية. امـــــا اقـــــل معـــــدل تكـــــرار لهـــــذا الفصـــــل كـــــان فـــــي 
 .الحي ومحطة بغداد، و محطة الموصل

ـــــــى تكـــــــرار ل ـــــــة اعل ـــــــد ســـــــجلت محطـــــــة الحل ـــــــع فق ـــــــي فصـــــــل الربي ـــــــاح الشـــــــماليةامـــــــا ف ـــــــة، لري  تليهـــــــا محطـــــــة الديواني
تكــــــرارات لكــــــل  3تليهــــــا محطتــــــي بغــــــداد والحــــــي ســــــجلتا ، امــــــا اقــــــل تكــــــرار حظيــــــت بــــــه محطــــــة الموصــــــل، الناصــــــريةو 

 12تليهـــــا محطـــــة الحلـــــة ، تكـــــرارا فـــــي محطـــــة الناصــــرية 14واخيـــــرا جـــــاء فصــــل الشـــــتاء بالمرتبـــــة االخيـــــرة وســــجل .منهمــــا
الرطبــــة والحـــــي اي تكـــــرارات لوجـــــود الريـــــاح الشـــــمالية. ويعـــــود ســـــبب ، بغـــــداد، صـــــلتكــــرارا بينمـــــا لـــــم تســـــجل محطـــــات المو 

انخفــــــاض معــــــدالت تكــــــرار الريــــــاح الشــــــمالية فــــــي هــــــذه الفصــــــول الــــــى ســــــيطرة المرتفعــــــات الجويــــــة ومــــــرور المنخفضــــــات 
  .الجبهوية

 -سرعة الرياح الفصلية والسنوية في محطات الدراسة : -ثانيا :  
ـــــر      ـــــات الهـــــواء المتحركـــــة فـــــي وحـــــدة الـــــزمنســـــرعة الريـــــاح عـــــن  تعب كمـــــا تعـــــد ســـــرعة ، المســـــافة التـــــي تقطعهـــــا جزيئ

ــــــاج الطاقــــــة ــــــة فضــــــال عــــــن دورهــــــا فــــــي انت ــــــة والنشــــــاطات االقتصــــــادية المختلف ــــــاح مؤشــــــرا لالحــــــوال الجوي ــــــف ، الري ويختل
هاتهــــــا. وتمتــــــاز التوزيــــــع الجغرافــــــي لطاقــــــة الريــــــاح فــــــي العــــــراق مكانيــــــا وزمانيــــــا اســــــتجابة الخــــــتالف تركيــــــب الريــــــاح واتجا

الريــــاح فــــي منطقــــة الدراســــة بســــرع متباينــــة علــــى مــــدار الســــنة بــــين محطــــة واخــــرى كمــــا هــــو الحــــال فــــي اتجاهــــات الريــــاح 
 .منظومات ضغطية متباينة ومتعددة تأثيروذلك نظرا لوقوع القطر تحت 

 -سرع الرياح الفصلية : -1
ــــــي الصــــــيف عنهــــــا فــــــي الشــــــتاء فضــــــال عــــــن       ــــــف ســــــرعة الريــــــاح ف وســــــوف نســــــلط ، الموضــــــع والموقــــــع رتــــــأثيتختل

 -الضوءعلى سرعة الرياح في الفصول تباعا :
م/ثـــــا تليهـــــا محطـــــة  5.3( ان محطـــــة الناصـــــرية ســـــجلت اعلـــــى ســـــرعة ريـــــاح بلغـــــت 4يتضــــح مـــــن خـــــالل الجـــــدول )

ـــــم محطـــــة البصـــــرة التـــــي ســـــجلت  5.3الحـــــي  ـــــا ث ـــــا 5.1م/ث ـــــاح بلغـــــت ، م/ث ـــــا فـــــي محطـــــة  1.7بينمـــــا اقـــــل ســـــرعة ري م/ث
ويرجـــــع ســـــبب ارتفـــــاع معـــــدل ســـــرع الريـــــاح ، هـــــذا بالنســـــبة لفصـــــل الصـــــيف .م/ثـــــا 1.9هـــــا محطـــــة كركـــــوك تلي، الموصـــــل

ـــــى ســـــيادة الحمـــــل الحـــــراري المرافـــــق لشـــــدة تســـــخين اليـــــابس فضـــــال عـــــن تعمـــــق المـــــنخفض الحـــــراري  فـــــي هـــــذا الفصـــــل ال
 .الموسمي

 ( 4جدول )
 المعدل الفصلي لسرعة الرياح )م/ثا( خالل فصل )الصيف(*

 فصل الصيف الشهرالمحطة      
 المعدل الفصلي أب تموز حزيران

 1.73 1.8 1.7 1.7 الموصل
 3.77 3.4 4 3.9 بغداد
 5.13 4.6 5.3 5.5 البصرة
 2.87 2.5 3.2 2.9 الرطبة
 1.90 1.8 1.9 2 كركوك
 2.37 2 2.6 2.5 حلة
 5.33 5 5.5 5.5 الحي

 5.43 4.9 5.7 5.7 الناصرية
 3.33 2.8 3.6 3.6 الديوانية

 3.53 3.2 3.7 3.7 المعدل العام
 فسم ، (الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية2013-1980*المصدر :أعتمادا على بيانات الرياح للمدة )
 .بيانات غير منشورة، المناخ
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ــــاء الصــــدارة لمحطــــة الناصــــرية  ــــة الفصــــول مــــع بق ــــي بقي ــــاح عنهــــا ف ــــاع معــــدل ســــرعة الري ــــع بارتف ــــاز فصــــل الربي يمت
 .(5الحظ الجدول )، اما اقل سرعة سجلتها محطة الموصل وكركوك، يها محطتي الحي وبغدادتل

 (5جدول )
 المعدل الفصلي لسرعة الرياح )م/ثا( خالل فصل )الربيع(* 
 فصل الصيف المحطة      الشهر

 المعدل الفصلي مايس نيسان اذار
 1.57 1.8 1.5 1.4 الموصل
 3.23 3.3 3.2 3.2 بغداد
 4.07 4.2 4 4 صرةالب

 3.00 2.8 3.1 3.1 الرطبة
 1.90 2.1 1.9 1.7 كركوك
 2.00 2 1.9 2.1 حلة
 4.10 4.2 4.1 4 الحي

 4.30 4.5 4.3 4.1 الناصرية
 3.07 2.9 3.2 3.1 الديوانية

 3.03 3.09 3.02 2.97 المعدل العام
 فسم ، العامة لالنواء الجوية العراقية (الهيئة2013-1980*المصدر :أعتمادا على بيانات الرياح للمدة ) 

 . بيانات غير منشورة، المناخ
ـــــــة والمنظومـــــــات الضـــــــغطية القطبيـــــــة  ـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل بســـــــبب االضـــــــطرابات الجوي ـــــــاح ف ـــــــزداد ســـــــرع الري ـــــــث ت حي

ـــــاح )، ومنظومـــــات البحـــــر المتوســـــط ـــــادة ســـــرعة الري ـــــى زي ـــــي تعمـــــل عل ـــــد الضـــــغطية الت ـــــى نشـــــوء االخادي (. 16عـــــالوة عل
تلتهــــا ، ريــــف بمعــــدالت اقــــل مــــن الفصــــلين الســــابقين ســــجلت فيــــه محطــــة الحــــي اعلــــى معــــدل ســــرعة ريــــاحتميــــز فصــــل الخ

بينمـــــا ســــــجلت محطـــــة الموصــــــل اقـــــل معــــــدل ســـــرعة ريــــــاح فصـــــلي  تلتهــــــا محطــــــة ، محطـــــة الناصــــــرية ومحطـــــة البصــــــرة
  .كركوكو  الحلة

 ( 6جدول )
 المعدل الفصلي لسرعة الرياح )م/ثا( خالل فصل )الخريف(

 فصل الصيف الشهر     المحطة    
 المعدل الفصلي تشرين الثاني تشرين االول الخريف

 0.90 0.7 0.9 1.1 الموصل
 2.63 2.5 2.6 2.8 بغداد
 3.30 3.1 3 3.8 البصرة
 1.90 1.8 2 1.9 الرطبة
 1.40 1.3 1.5 1.4 كركوك
 1.27 1.1 1.2 1.5 حلة
 3.77 3.5 3.6 4.2 الحي

 3.47 3.1 3.3 4 الناصرية
 2.07 2 2 2.2 الديوانية

 2.30 2.12 2.23 2.54 المعدل العام
 فسم ، (الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية2013-1980*المصدر :أعتمادا على بيانات الرياح للمدة )
 . بيانات غير منشورة، المناخ
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ــــى مــــن فصــــل الخريــــف بينمــــا تن ــــذي ســــجل معــــدل فصــــلي عــــام اعل ــــى فصــــل الشــــتاء ال اقصــــت المعــــدالت وصــــوال ال
حيــــث احتلــــت محطــــة الحــــي مكــــان الصــــدارة  تلتهــــا محطــــة الناصــــرية ، الفصــــلية لســــرع الريــــاح عنهــــا فــــي الفصــــل الســــابق

بينمـــــا احتفظـــــت محطـــــة الموصـــــل وكركـــــوك باقـــــل معـــــدل ســـــرع ريـــــاح فصـــــلي الحـــــظ الجـــــدول ، م/ثـــــا3.3والبصـــــرة بمعـــــدل 
(7). 

 (7جدول )
 صل )الشتاء(المعدل الفصلي لسرعة الرياح )م/ثا( خالل ف 
 فصل الصيف المحطة        الشهر

 المعدل الفصلي شباط كانون الثاني كانون االول
 1.10 1.3 1.1 0.9 الموصل
 2.67 2.9 2.6 2.5 بغداد
 3.33 3.7 3.3 3 البصرة
 2.43 3 2.3 2 الرطبة
 1.33 1.6 1.2 1.2 كركوك
 1.50 1.8 1.4 1.3 حلة
 3.57 4 3.4 3.3 الحي
 3.30 3.7 3.2 3 ةالناصري
 2.47 2.8 2.4 2.2 الديوانية

 2.41 2.76 2.32 2.16 المعدل العام
 فسم، (الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية2013-1980*المصدر :أعتمادا على بيانات الرياح للمدة )

 . بيانات غير منشورة، المناخ 
 -سرع الرياح السنوية :

ـــــدنا      ـــــاح وقـــــدرتها المعـــــدالت الســـــنوية لســـــ تم ـــــي الري ـــــوى الكامنـــــة ف رعات الريـــــاح بمعلومـــــات عامـــــة واساســـــية عـــــن الق
مـــــع العلـــــم ان معـــــدل ســـــرعة الريـــــاح الســـــنوية اليعـــــد مؤشـــــرا حقيقيـــــا علـــــى امكانيـــــة اســـــتغاللها لتوليـــــد ، علـــــى انتـــــاج الطاقـــــة
ومـــــن خـــــالل مالحظـــــة  .الن الريـــــاح عنصـــــرا متغيـــــرا وســـــريعا ومرتبطـــــا بتغييـــــر الضـــــوابط المـــــؤثرة فيـــــه، الطاقـــــة الكهربائيـــــة

ــــة الــــى )8)الجــــدول  ــــة الدراســــة يمكــــن تقســــيم المنطق ( 3( الــــذي يعطــــي صــــورة واضــــحة عــــن ســــرع الريــــاح الســــنوية لمنطق
قطاعــــــات يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا معرفــــــة التوزيــــــع الجغرافــــــي لمعــــــدالت ســــــرع الريــــــاح الهابــــــة علــــــى منطقــــــة الدراســــــة خــــــالل 

دة منهـــــا ومعرفـــــة الســـــرعات الـــــدنيا للريـــــاح والتـــــي يكـــــون اســـــتغاللها الســـــرعات العاليـــــة التـــــي باالمكـــــان اســـــتغاللها واالســـــتفا
 م/ثا  3.4 –م/ثا  1.3من  -القطاع االول :-قطاعات:  3ومن خالل ذلك تقسم الرياح الى  ، غير مجد
 م/ثا  5.4 –م/ثا  3.5من  -القطاع الثاني  : -1
 م/ثا فاكثر 5.5من  -القطاع الثالث : -2

 ( 8جدول )
 الرياح م/ثاالمعدل السنوي لسرعة  

 المحطة الموصل بغداد البصرة الرطبة كركوك حلة الحي الناصرية الديوانية
 م.السنوي 1.3 3.1 4 2.6 1.6 1.80 4.20 4.10 2.70

، فسم المناخ، (الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية2013-1980*المصدر :أعتمادا على بيانات الرياح للمدة )
 . بيانات غير منشورة

اتضــــــح ان معــــــدالت ســــــرعة الريــــــاح تتســــــم بالتفــــــاوت مــــــن شــــــمال ، المقارنــــــة بــــــين محطــــــات منطقــــــة الدراســــــة وبعــــــد
ــــى جنوبهــــا بســــبب  ــــأثيرالمنطقــــة ال ــــة  ت ــــى معتدل ــــة ال ــــاح مــــن خفيف الموضــــع والموقــــع لكــــل محطــــة اذ تراوحــــت ســــرعات الري
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معـــــدالت  ســـــرعة الريـــــاح ( ان 8( وكمـــــا هـــــومبين فـــــي الجـــــدول )16الســـــرعة مـــــن خـــــالل مقارنتهـــــا مـــــع مقيـــــاس بيوفـــــورت )
( م/ثــــا عنــــدما تتعــــرض المنطقــــة فــــي بعــــض االحيــــان لريــــاح ســــريعة وخاصــــة عنــــد 4.2تصــــل فــــي منطقــــة الدراســــة الــــى )

 مرور المنخفضات الجوية او الجبهات الهوائية.
 تحليل بيانات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية 

 -اوال : التوزيع الفصلي لكثافة طاقة الرياح : 
ــــــف محطــــــات الدراســــــة بالتبــــــاين زمانيــــــا  يتســــــم      ــــــدرة الريــــــاح لمختل ــــــع الجغرافــــــي للمعــــــدالت الفصــــــلية لكثافــــــة ق التوزي

امــــا زمانيــــا فــــنالحظ ، عــــدة عوامــــل ابرزهــــا الــــدورة العامــــة للريــــاح تــــأثيراذ يقــــع مكانيــــا تحــــت ، ومكانيــــا بــــين فصــــول الســــنة
ــــب ( ان ســــرعة الريــــاح ومــــا تحتويــــه مــــن كثافــــة كهروريح9مــــن خــــالل الجــــدول ) ــــوافرة بشــــكل ملفــــت للنظــــر فــــي اغل يــــة مت

 .محطات الدراسة في فصل الصيف
 -تم احتساب طاقة الرياح من خالل المعادلة التالية  :

     P= 1/2 DV3: حيث ان- 
P )طاقة الرياح )واط = 
D  = 3كغم /م 1.29= كثافة الهواء )ويمكن اعتبارها قيمة ثابتة  
V )سرعة الرياح )م/ثا = 

بيـــــق المعادلـــــة اعـــــاله ان فصـــــل الصـــــيف ســـــجل اعلـــــى كثافـــــة لطاقـــــة الريـــــاح فـــــي جميـــــع المحطـــــات نالحـــــظ بعـــــد تط
 ( 9من خالل الجدول )

 (9جدول )
 /سا( في فصل )الصيف(2كثافة طاقة الرياح )واط/م    

 المحطة        الشهر فصل الصيف
 حزيران تموز اب كثافة طاقة الرياح

 الموصل 3.20 3.20 3.80 3.20
 بغداد 38.30 41.30 25.40 35.40
 البصرة 107.30 96.00 62.80 85.60
 الرطبة 15.70 21.10 10.10 15.70
 كركوك 5.20 4.40 1.70 4.40
 الحلة 10.10 11.30 5.20 8.90
 الحي 107.30 107.30 80.60 96.00
 الناصرية 119.50 119.50 75.90 101.60
 الديوانية 30.10 30.10 14.20 23.20
 المعدل السنوي 48.52 48.24 31.08 27.70

 (4*المصدر : اعتماداعلى ىجدول )
ـــــع فقـــــد تميـــــز كـــــذلك بقـــــيم كثافـــــة مرتفعـــــة احتفظـــــت فيهـــــا محطـــــة الناصـــــرية بمكـــــان الصـــــدارة   امـــــا فـــــي فصـــــل الربي

 (10الحظ الجدول )
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 (  10جدول )
 /سا( في فصل )الربيع(2كثافة طاقة الرياح )واط/م  

 الشهر       المحطة     فصل الربيع
 أذار نيسان مايس كثافة طاقة الرياح

 الموصل 1.80 2.20 3.80 2.60
 بغداد 21.10 21.10 23.20 21.10
 البصرة 41.30 41.30 47.80 44.50
 الرطبة 19.20 19.20 14.20 17.40
 كركوك 3.20 4.40 6.00 4.42
 الحلة 6.00 4.40 5.20 5.20
 الحي 4.00 44.50 47.80 44.50
 الناصرية 44.50 51.30 58.80 51.30
 الديوانية 19.20 21.10 15.70 19.20
 المعدل العام 17.81 23.28 24.72 17.40

 (10*المصدر :اعتماداعلى جدول)
 ( 11بينما سجل فصلي الخريف والشتاء قيما متقاربة من كثافة طاقة الرياح. الحظ الجدول )

 (   11جدول )
 /سا( في فصل )الخريف(2مكثافة طاقة الرياح )واط/ 

 المحطة      الشهر فصل الخريف
 ايلول تشرين االول تشرين الثاني كثافة طاقة الرياح

 الموصل 0.90 0.50 0.20 0.47
 بغداد 14.20 11.30 10.10 11.30
 البصرة 35.40 17.40 19.20 23.20
 الرطبة 4.40 5.20 3.80 4.40
 كركوك 1.80 2.20 1.40 1.80
 الحلة 2.20 1.10 0.90 1.40
 الحي 47.80 30.10 27.70 35.40
 الناصرية 41.30 23.20 19.20 27.70
 الديوانية 6.90 5.20 5.20 6.00
 المعدل السنوي 10.10 6.90 6.00 7.80

 (6*المصدر: اعتمادا على جدول )
كثافـــــة فقـــــد ســـــجلتها  امــــا اقـــــل .امــــا فصـــــل الشـــــتاء فقـــــد بلغــــت اعلـــــى قيمـــــة لكثافـــــة طاقـــــة الريــــاح فـــــي محطـــــة الحـــــي

 (12الحظ الجدول ) .كركوكو  محطة الموصل
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 ( 12جدول )
 /سا( في فصل )الشتاء(2كثافة طاقة الرياح )واط/م   

 المحطة        الشهر       فصل الشتاء
 كانون االول كانون الثاني شباط كثافة طاقة الرياح

 الموصل 0.50 0.90 1.40 0.90
 بغداد 10.10 4.40 15.70 12.70
 البصرة 17.40 23.20 32.70 23.20
 الرطبة 5.20 7.80 17.40 8.90
 كركوك 1.10 1.10 2.60 1.40
 الحلة 1.40 1.80 3.80 2.20
 الحي 23.20 25.40 41.30 30.10
 الناصرية 17.40 21.10 32.70 23.20
 الديوانية 6.90 8.90 14.20 10.10
 يالمعدل السنو  6.90 7.80 14.20 8.90

 (7*المصدر :اعتمادا على الجدول )     
اتضــــــح ان فصــــــلي ، اســــــتنادا لمــــــا تقــــــدم مــــــن اســــــتعراض لنتــــــائج الجــــــداول الخاصــــــة بكثافــــــة طاقــــــة الريــــــاح الفصــــــلية

حيــــــث تميــــــزت ، كثافــــــة لطاقــــــة الريــــــاح فــــــي القطــــــر مقارنــــــة بفصــــــلي الشــــــتاء والخريــــــف بــــــأعلىالصــــــيف والربيــــــع تميــــــزا 
ــــةمحطــــات الناصــــرية والحــــي والبصــــرة بان ــــي انتاجهــــا للطاقــــة الكهروريحي امــــا محطــــات ، هــــا محطــــات ذات كثافــــة عاليــــة ف

الموصـــــل وكركــــــوك والرطبـــــة فقــــــد تميـــــزت بانهــــــا ذات كثافـــــة كهروريحيــــــة واطئـــــة جــــــدا التؤهلهـــــا الســــــتخدام طاقـــــة الريــــــاح 
 .لتوليد الطاقة الكهربائية

بانهـــــا ذات كثافـــــة كهروريحيـــــة  امــــا فـــــي فصـــــل الخريـــــف والشـــــتاء فقـــــد تميـــــزت المحطــــات الناصـــــرية والحـــــي والبصـــــرة
وقــــــد ســــــجلت محطــــــات الموصــــــل والحلــــــة وكركــــــوك والرطبــــــة قيمــــــا متدنيــــــة مــــــن ، اكبــــــر ممــــــا ســــــجلته المحطــــــات الباقيــــــة

 .الكثافة الكهروريحية
ويرجــــــع الســــــبب وراء ارتفــــــاع قــــــيم الكثافــــــة الكهروريحيــــــة فــــــي فصــــــلي الصــــــيف والربيــــــع الــــــى ســــــيادة ظــــــاهرة الحمــــــل 

خــــــالل هـــــذين الفصــــــلين بســــــبب تســــــخين اليابســــــة فضـــــال عــــــن زيــــــادة المنحــــــدر الضــــــغطي الحـــــراري الــــــذي يــــــزداد نشــــــاطا 
ــــــف 17بســــــبب تعمــــــق المــــــنخفض الحــــــراري الموســــــمي ) ــــــاح فــــــي فصــــــلي الخري (  بينمــــــا يرجــــــع ســــــبب تنــــــاقص ســــــرع الري

 المرتفع السيبيري تأثيروالشتاء الى قلة النشاط الحراري وتراجع المنخفض الموسمي وزيادة 
 فة قدرة طاقة الرياح في محطات الدراسةالتوزيع السنوي لكثا

فقـــــد بلغـــــت ، قـــــدرة طاقـــــة الريـــــاح بالتبـــــاين بـــــين محطـــــات منطقـــــة الدراســـــة خـــــالل مـــــدة البحـــــث لكـــــل محطـــــة اتســـــمت     
ــــــة ــــــم جــــــاءت محطــــــة بغــــــداد والديواني ــــــي محطــــــة الحــــــي تلتهــــــا الناصــــــرية ث ــــــى قيمــــــة لهــــــا ف بينمــــــا ســــــجلت محطــــــات ، اعل

 ( 13الحظ الجدول ) .االموصل وكركوك والحلة قيما ضئيلة جد
 ( 13جدول )

 /سا(2كثافة طاقة الرياح السنوية لمحطات الدراسة )واط/م
 المحطة الموصل بغداد البصرة الرطبة كركوك حلة الحي الناصرية الديوانية
 الكثافة 1.42 19.2 41.3 11.3 2.7 3.80 47.80 44.50 12.70

 (8*المصدر : اعتمادا على جدول )
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لطاقـــــة الســـــنوية يســـــاهم فـــــي معرفـــــة وتحديـــــد المنـــــاطق التـــــي تتـــــوافر فيهـــــا كميـــــات مناســـــبة لتوليـــــد ان حســـــاب كثافـــــة ا
 -الطاقة الكهربائية وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يمكن تقسيمها الى قطاعات وهي :

ن يمكــــــ كركــــــوك والموصــــــل وهــــــي محطــــــات ذات انتــــــاج ســــــنوي قليــــــل جــــــدا ال، يشــــــمل المحطــــــات الحلــــــة القطــــــاع االول:
 .االستفادة منها في توليد الطاقة الكهروريحية

ـــــاني: ـــــل نســـــبيا ال، يشـــــمل المحطـــــات بغـــــداد القطـــــاع الث ـــــاج ســـــنوي قلي ـــــة وهـــــي محطـــــات ذات انت يمكـــــن  الديوانيـــــة والرطب
الناصــــرية ، يشــــمل المحطــــات الحــــي -االســــتفادة منــــه فــــي الوقــــت الحاضــــر بســــبب قلــــة الطاقــــة المنتجــــة القطــــاع الثالــــث :

 .طات ذات انتاج سنوي عالي من الضروري االستفادة منه في توليد الطاقة الكهروريحيةوالبصرة وهي مح
ـــــص ممـــــا تقـــــدم ان الطاقـــــة الريحيـــــة المتـــــوافرة فـــــي بعـــــض محطـــــات الدراســـــة يمكـــــن اســـــتغاللها بصـــــورة   تـــــتالءمنخل

ــــــة مــــــن خــــــالل اقامــــــة مــــــزارع  مــــــع مــــــا ــــــة ريحي ــــــوافر فيهــــــا مــــــن كثاف ــــــاجهــــــو مت ــــــف مجــــــ إلنت ــــــة لمختل ــــــة الريحي االت الطاق
 االستعمال الكهربائي.

 
 االستنتاجات 

ــــع بوجــــود  -1 ــــه يتمت ــــي العــــراق بانبســــاطه واســــتواء ســــطحه مــــا يجعل ــــي الســــهل الرســــوبي ف ــــة الدراســــة ف ــــع منطق ــــاز موق يمت
 .حركة رياح سريعة

ســــجلت محطــــة )الحــــي( اعلــــى تكــــرار تمثــــل بســــادة الريــــاح )الشــــمالية الغربيــــة( فــــي فصــــل الصــــيف فــــي حــــين ســــجلت  -2
 .قل تكرار لهذا النوع من الرياح في فصل )الشتاء(محطة )كركوك( ا

نصـــــيب  واقـــــل نســـــبة لهـــــذا االتجـــــاه كـــــان مـــــن تميــــزت محطـــــة )الحلـــــة( بســـــيادة الريـــــاح الشـــــمالية عـــــن بـــــاقي المحطــــات -3
 .محطة )الموصل(و)الحي( شتاء

اذ ســــجلت اعلــــى ســـــرع فــــي فصــــل الصـــــيف ، ألخـــــرىتميــــزت ســــرع الريــــاح بالتبـــــاين بــــين فصــــل واخـــــر مــــن محطــــة  -4
كمــــــا اتســــــمت ، المتوســــــطات فــــــي فصــــــل الشــــــتاء أوطــــــأفــــــي حــــــين ســــــجلت ، يــــــع محطــــــات منطقــــــة الدراســــــةفــــــي جم

 المتوسطات السنوية بالتفاوت في سرع الرياح.
البصـــــرة( ســـــجلت اعلـــــى كميـــــة ، الحـــــي، بعـــــد تطبيـــــق قـــــانون كثافـــــة قـــــدرة طاقـــــة الريـــــاح تبـــــين ان المحطـــــات )ناصـــــرية -5

ــــل كم ــــب. واق ــــى الترتي ــــي فصــــل الصــــيف عل ــــة ف ــــي فصــــل الشــــتاء كــــان مــــن نصــــيب طاقــــة محتمل ــــة ف ــــة محتمل ــــة طاق ي
 الحلة. ، كركوك، المحطات)موصل

اتضــــــح مــــــن خــــــالل البحــــــث ان فصــــــلي )الصــــــيف( و)الربيــــــع( مــــــن اكثــــــر الفصــــــول انتاجــــــا للطاقــــــة الكهروريحيــــــة بســــــبب  -6
يـــــة فضـــــال عـــــن ان اغلـــــب المحطـــــات بعـــــد تطبيـــــق معادلـــــة كثافـــــة طاقـــــة الريـــــاح تتـــــوافر فيهـــــا امكان، كثافـــــة ســـــرعة الريـــــاح

 توليد الطاقة الكهروريحية بسبب تزايد سرع الرياح في هذين الفصلين 
 

 التوصيات 
العمـــــل علـــــى اعـــــداد كـــــوادر علميـــــة وتبنيهـــــا مـــــن قبـــــل الدولـــــة تعمـــــل علـــــى بنـــــاء كـــــادر وطنـــــي متخصـــــص فـــــي طاقـــــة  -1

ـــــة الالزمـــــة الســـــتغالل هـــــذه المـــــوارد وايجـــــاد ســـــبل التعـــــاون العلمـــــي ـــــرة والتقني ـــــل الخب ـــــى نق ـــــاح تعمـــــل عل مـــــع دول  الري
 .العالم لالطالع على تجاربهم وتثقيف الجيل الصاعد حول اهمية الطاقة المتجددة

االســـــــتفادة مـــــــن طاقـــــــة الريـــــــاح واســـــــتثمارها فـــــــي مختلـــــــف المجـــــــاالت مثـــــــل توليـــــــد الطاقـــــــة الكهربائيـــــــة واالســـــــتخدامات  -2
ــــــة ــــــاطق الريفي ــــــة المن ــــــى تطبيقاتهــــــا لتنمي ــــــاه وتحليتهــــــا والتركيزعل ــــــة كضــــــخ المي ــــــي اضــــــاف، الزراعي ــــــى اســــــتخدامها ف ة ال

 .تطوير القطاع الصناعي
 الخاص واصحاب رؤوس االموال لالستثمار في مجال طاقة الرياح. تشجيع القطاع -3
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 -المصادر حسب ترتيبها في البحث :
 .1999، 42العدد ، مجلة الجمعية الجغرافية، طاقة الرياح في العراق، عبد العزيز محمد حبيب -1
تبـاين ، حسـين غـازي جـودة 12ص ، 2012، جامعة بغداد اآلدابكلية ، ة المتجددةمصادر الطاق، عدنان فاضل صالح -2

رســالة ماجســتير ، فــي العــراق 33خصــائص الريــاح وامكانيــة اســتخدامها فــي انتــاج الطاقــة الكهربائيــة جنــوب خــط عــرض 
 .2014، غير منشورة مقدمة الى مجلس قسم الجغرافية كلية التربية / الجامعة المستنصرية

تبــــــاين خصـــــائص الريــــــاح وامكانيــــــة اســــــتخدامها فــــــي انتـــــاج الطاقــــــة الكهربائيــــــة جنــــــوب خــــــط ، ازي جــــــودةحســـــين غــــــ -3
رســـــالة ماجســـــتير غيرمنشـــــورة مقدمـــــة الـــــى مجلـــــس قســـــم الجغرافيـــــة كليـــــة التربية/الجامعـــــة ، فـــــي العـــــراق33العـــــرض 

 .2014، المستنصرية
فــــــي محافظــــــات  (ســــــية وطاقــــــة الريــــــاحالطاقــــــة الشم)اســــــتخدامات الطاقــــــة المتجــــــددة ، حيــــــدر ناصــــــر شــــــداد الجبــــــارة -4

ـــــة ، جنـــــوب العـــــراق ـــــي كلي ـــــة ف ـــــس قســـــم الجغرافي ـــــى مجل ـــــر منشـــــورة مقدمـــــة ال / جامعـــــة  اآلدابرســـــالة ماجســـــتير غي
 .2012، البصرة

 .1990، المكتبة الوطنية، المناف التطبيقي، قصي السامرائي، عادل الراوي -5
ـــــــاف -6 ـــــــدعلي الخف ـــــــة، شـــــــعبان كـــــــاظم خضـــــــير، عب ـــــــوث البيئ ـــــــة وتل ـــــــع والطباعـــــــةدا، الطاق ، ر المســـــــيرة للنشـــــــر والتوزي

 .2007، عمان
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