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 الخالصة
مشروع تعد منطقة الحوٌجة من أهم المناطق الزراعٌة فً العراق إذ تحتوي على مشروعٌن أروائٌٌن كبٌرٌن هما           

ري الحوٌجة ومشروع ري كركوك، ٌهدف البحث الحالً إلى دراسة إمكانٌة استخدام الرٌاح لتولٌد الكهرباء وسقً المناطق 
 الزراعٌة فً هذه المنطقة. 

بٌنت الدراسة إن سرع الرٌاح بشكل عام هً اقل من سرعة الرٌاح المناسبة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة والتً ٌجب إن ال        
كما ٌتضح إن سرع الرٌاح  ،متر 50 وتكون مالئمة عند نصب ابراج عالٌة بارتفاع متر10 عند ارتفاع م/ثا 3.5 قل عن ت

وسجلت أشهر الصٌف الثالث )حزٌران وتموز تزداد خالل فصل الصٌف ومن ثم تبدأ بالتباطؤ باتـــــــجاه أشهر الشتاء، 
 سرع الرٌاح مالئمة لسحب المٌاه من اآلبار القلٌلة والمتوسطة العمق.وآب( أعلى معدالت السرع، كما بٌنت الدراسة ان 

 استخدام طاقة الرٌاح، تولٌد الكهرباء، سقً المزروعات.الكلمات الدالة: 

 
Using Wind energy to generate electricity and irrigating plant in Hawija 
District 
 
Abstract 
         Al-hawija district considered one of the most important agriculture regions in Iraq; it 
contains two big irrigation projects: Hawija irrigation project, and Kirkuk irrigation project, this 
research aims to study the use of wind electricity generation and irrigating agriculture areas in 
this region. 
       This study showed that the wind velocity, in general, has a low speed which is not 
appropriate to generate electricity unless its velocity not less than 3.5 m/s at a height of 10 m 
and it is suitable to amount towers reach 50 m in height. The wind velocity increased in summer 
then slowdown in winter. June, July, and August recorded the highest in wind velocity, the study 
showed that wind velocity was appropriate to pump water from the wells that have little to 
medium depth. 

 Key words: Wind energy utilization, Electricity production, Plant irrigation. 

 
 

  المقدمة   
تعد طاقة الرٌاح من أولى أنواع الطاقات المتجددة           

التً استخدمها اإلنسان، إذ تشٌر الشواهد التارٌخٌة إلى إن 
البابلٌون كانوا من األوائل الذٌن انتبهوا إلى طاقة الرٌاح 
وسخروها لبعض استخداماتهم، وفً الوقت الحاضر ازداد 

جة ارتفاع أسعار النفط وظهور االهتمام بطاقة الرٌاح نتٌ
مشكالت التلوث الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة 

الرٌحٌة  التقلٌدٌة، ووصلت تكنولوجٌا تصنٌع التوربٌنات
فً الوقت الحالً إلى درجة عالٌة من الجودة والكفاءة 
العالٌة وبكلف واطئة نسبٌا، وٌتزاٌد دور طاقة الرٌاح فً 

 %، وتعد األسرع نموا فً 13دل تولٌد الكهرباء عالمٌاً بمع
تولٌد الكهرباء بالمقارنة مع مصادر الطاقة المتجددة 
 األخرى بعد طاقة المساقط المائٌة كونها حالٌا األكثر نضجا 

 
 

من الناحٌتٌن الفنٌة واالقتصادٌة، وتكلف طاقة الرٌاح اآلن 
 25-20ساعة مقابل )-سنتات( لكل كٌلوواط 4اقل من )

شمسٌة مما ٌساعد على انتشار طاقة الرٌاح سنتا( للطاقة ال
 .[1]فً كثٌر من البلدان ومنها العراق

إن تقدٌر الطاقة المستخلصة من الرٌاح ٌحتاج إلى           
تحلٌل دقٌق و معرفة بعدد من المجاالت منها األنواء 
الجوٌة، ومٌكانٌك الموائع، ومنظومات القدرة الكهربائٌة، 

وقد أدت تجارب طاقة الرٌاح وطرائق السٌطرة علٌها. 
الفاشلة واالعتبارات االقتصادٌة األخرى إلى تركٌز 
االهتمام على تقدٌر طاقة الرٌاح المتاحة تقدٌرا دقٌقا، 
للوصول إلى موثوقٌة عالٌة تضمن نجاح مشارٌع طاقة 

تعبر سرعة الرٌاح عن المسافة التً تقطعها  .[2]حالرٌا
زمن، وتسمى الرٌاح جزٌئة الهواء المتحرك فً وحدة ال
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باسم الجهة الهابة منها فالرٌاح الجنوبٌة هً الرٌاح القادمة 
من الجنوب متجهة إلى الشمال مثال وٌتمٌز العراق بشبكة 
معقدة ومتشابكة من نطاقات الضغوط العالٌة والمنخفضة 
لوقوعه ضمن الحزام شبه المداري ولهذا ٌتمٌز بسرع 

ٌومً وفصلً وسنوي رٌاح منخفضة نسبٌا وللرٌاح تغٌر 
اعتمادا على كمٌة اإلشعاع الشمسً الساقط وتتأثر هذه 

 السرعة باختالف المناطق فً العراق. 
تدنت كفاءة أداء شبكة الكهرباء الوطنٌة العراقٌة           

إلى أدنى مستوٌاتها بسبب الدمار الكبٌر التً لحق بها نتٌجة 
ت بوجود الحروب المستمرة وسنوات الحصار التً تسبب

% من حاجة 50نقص كبٌر فً القدرة التولٌدٌة ٌصل إلى 
البلد للكهرباء، وأصبح لزاما على وزارة الكهرباء اللجوء 
إلى طرق غٌر تقلٌدٌة لتولٌد الكهرباء ومنها استخدام 

 الطاقات المتجددة لتولٌد الكهرباء.
إمكانٌة استخدام طاقة الرٌاح  [1]الجنابًدرس 

العراق وتوصل الباحث أعاله إن  لتولٌد الكهرباء فً
المنطقة الجنوبٌة والوسطى أكثر مالئمة لتولٌد الكهرباء من 
المنطقة الشمالٌة واعتمد الباحث أعاله على بٌانات الهٌئة 

-1961العامة لألنواء الجوٌة العراقٌة للفترة بٌن عامً 
فً  افركز[3] (Al-rejabo and Lamia) م، إما1990

رع الرٌاح فً أربع مناطق من على دراسة س مابحثه
محافظة نٌنوى هً الموصل وربٌعة وسنجار وتلعفر للفترة 

أعلى السرع للرٌاح  ( وتوصل الباحث إن1980-2002)
سجلت فً شهر تموز وكانت معدالت سرع الرٌاح فً 
تلعفر وسنجار مالئمة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة حٌث 

وفً سنجار  متر/ثا(4.5-3.8) تراوحت فً تلعفر ما بٌن 
 .متر/ثا (4.5-1.9)تراوحت سرعة الرٌاح بٌن 

 [4](Ibrahim and Saeedان )درس الباحث      
خصائص الرٌاح فً منطقة كرمٌان وتضم أربع محطات 
لقٌاس الرٌاح هً كركوك وكالر وخانقٌن وطوزخورماتو 

إن سرع الرٌاح فً هذه المناطق ال تصلح  انوبٌن الباحث
كنها مناسبة الستغاللها فً تنمٌة الحقول لتولٌد الكهرباء ول

 الزراعٌة.
من حساب طاقة الرٌاح  [5]لإسماعٌ تمكن الباحث       

كم جنوب مدٌنة الموصل شمال  60الكامنة لمدٌنة القٌارة )
 2002و 2001العراق( واعتمد تسجٌالت الرٌاح لألعوام 

من خالل إعداد القٌم الساعٌة )كل ساعة( المسجلة للرٌاح 
 Weibull function)الة احتمالٌة كثافة وٌبلود

probability density)  وأظهرت النتائج وجود طاقة
كامنة للرٌاح كافٌة لالستخدامات المنزلٌة البسٌطة وٌمكن 
االستفادة منها فً السقً فً المناطق النائٌة التً ال تتوفر 

 فٌها طاقة كهربائٌة.
ئص طاقة ٌتضمن البحث الحالً دراسة خصا          

لحد آب  2010للفترة من آب  الرٌاح فً قضاء الحوٌجة
وإمكانٌة استخدامها فً تولٌد الكهرباء وسقً  2013

 المزروعات.
   

 منطقة الدراسة
ٌقع قضاء الحوٌجة فً الجزء الغربً من محافظة         

كركوك وهو احد أقضٌة كركوك األربعة المهمة، ومن 
وٌجة من خارطة العراق ( ٌظهر موقع قضاء الح1)شكل ال

 35oو  34oومحافظة كركوك، وٌمتد فلكٌا بٌن دائرتً 
وٌمتد على شرقا  44oو  43oشماال وبٌن خطً طول 

ارض منبسطة وٌحده من الشمال قضائً الدبس ومخمور 
مكحول ومن الجنوب ومن الشمال الغربً سلسلة تالل 

ومحافظة صالح الدٌن ومن الشرق  نٌسلسلة تالل حمر
محافظة كركوك وهً ارض زراعٌة حٌث تضم مركز 

اكبر مشروعٌن هو مشروع ري الحوٌجة ومشروع ري 
إلف  300كركوك، ٌبلغ عدد سكان قضاء الحوٌجة حوالً 

% من مساحة محافظة كركوك 30نسمة وٌشكل مساحة 
والقضاء ٌعانً من نقص حاد فً الطاقة الكهربائٌة فً 

إلى هذه  فصلً الربٌع والصٌف بسبب الحاجة الماسة
 الطاقة لسقً المزروعات.

 

 
 

منطقة الدراسة فً محافظة كركوك شمال ( 1الشكل )
 العراق

 
 األساس النظري

توجد عدة طرائق لتحدٌد خصائص الرٌاح المناسبة        
 منها:

 
 طرٌقة معدل سرعة الرٌاح

وهً من ابسط الطرائق وٌحسب معدل السرع فٌه       
 : [3]باستخدام المعادلة اآلتٌة

 

n

V

V

n

i
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 1 ………………………………..(1) 

 إذ إن:




n

i

iV

1

مجموع كل سرع الرٌاح المقاسة  =  

 
حٌث ٌتم تجمٌع هذه المعطٌات لعدد من السنوات وتؤخذ 
عادة هذه المعطٌات من خالل القٌاسات الساعٌة والشهرٌة 
والسنوٌة، واستخدمت فً البحث الحالً لقٌاس سرع 

لقٌاس سرع  (Davis)ٌاح محطة أنواء جوٌة نوع الر
 (.2الرٌاح كما مبٌن فً الشكل )
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صورة فوتوغرافٌة لمحطة األنواء الجوٌة نوع  (2الشكل )
(Davisًالمستخدمة فً البحث الحال ) 

 
تختلف سرع الرٌاح عند سطح األرض عنه عند 
 االرتفاعات العالٌة نتٌجة تأثٌر االحتكاك وخشونة األرض،

لما كان االرتفاع أكثر زادت سرعة الرٌاح، وهذا ٌفهم فك
 :[4]اآلتٌةمن المعادلة 













rr H

H

V

V
……………………………..(2) 

 إذ ان:
V =سرعة الرٌاح عند ارتفاع معٌن 
Vr =متر 9.1 سرعة الرٌاح عند ارتفاع قٌاسً هو 
H =االرتفاع المطلوب حساب سرعة الرٌاح عنده 
 

ذي تكون عنده سرعة الرٌاح مقاسة فً االرتفاع القٌاسً ال
وباإلضافة إلى تأثٌر  متر( Hr =9.1)محطات األنواء 

االرتفاع على قٌم سرع الرٌاح فأن العوائق الطبٌعٌة 
والصناعٌة فً الموقع ٌمكن ان تؤثر على نسبة زٌادة 

والذي  αوٌتم حساب المعامل  ،[6] االرتفاعالسرعة مع 
من  ة سطح األرضٌسمى معامل االحتكاك أو خشون

 :[7]المعادلة اآلتٌة
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 ………...………..(3) 

 طرٌقة معدل سرعة الطاقة
تتناسب القدرة المنتجة طردٌا مع مكعب سرعة         

الرٌاح، لذا تم االعتماد فً تحدٌد سرع الرٌاح المالئمة 
 :[8]على معدل سرعة الطاقة كما ٌأتً

3/11
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 …………………………..(4) 

 
ولفهم الفرق بٌن الطرٌقتٌن السابقتٌن فً تحدٌد الكمٌة 
الحقٌقٌة لطاقة الرٌاح المنتجة نأخذ مجموعة من القراءات 

دقائق كما  10المقاسة خالل ساعة بمعدل قراءة واحدة لكل 

( اذ تم اعتماد كثافة الهواء مساوٌة 3.5مبٌن فً الجدول )
رة المنتجة لكل متر مربع عند حساب القد 3كغم/م1.24 إلى

 :[8] اآلتٌةعلى وفق المعادلة 

3

2

1
V

A

P
 ……………………………….(5) 

 
وتكون الكفاءة العظمى لمنظومات الرٌاح والتً تسمى 

والتً تساوي  (Power coefficient)معامل القدرة 
نسبة القدرة العظمى المشتقة من طاقة الرٌاح إلى طاقة 

كانت  االرٌحٌة مهم ٌعنً إن التوربٌنات الرٌاح الكلٌة، وهذا
% من طاقة 60كفاءتها فأنها ال تستطٌع إن تحول أكثر من 

. وتحسب القدرة الحقٌقٌة [8]الرٌاح الكلٌة بأحسن األحوال
 الرٌحٌة بالشكل اآلتً: للتوربٌنات

3****
2

1
itotal VAP  …………………(6) 

-30وتتراوح نسبتها ما بٌن )= كفاءة التوربٌن  اذ ان 

40%)[9] . 
 
 Weibull distribution)نموذج توزٌع وٌبل أ

model) 
تم تطوٌر نماذج رٌاضٌة خاصة لتحدٌد احتمالٌة        

توفر الرٌاح بسرع أعلى من سرعة محددة ٌتم اختٌارها 
للمناطق المراد دراستها، ومن أهم هذه النماذج هو أنموذج 

هذا األنموذج احتمالٌة وجود الرٌاح  توزٌع وٌبل، إذ ٌعطً
بسرعة أعلى من سرعة محددة حٌن ٌكون معدل 

معلوما كما فً  (Mean wind velocity)السرع
 المعادلة اآلتٌة:

rK
rCV

i eVVP
)/(

)(


 ……………………(7) 

 إن : إذ
)( VVP i  = االحتمالٌة   

VKr *2.009.1   

)
1

1(
r

r

K

V
C



 ……………..…………(8)[8] 

 حٌث:
 Gamma function 

 
و بسبب اعتماد طاقة الرٌاح على مكعب سرعة        

الرٌاح فأن التغٌر الذي ٌطرأ على سرع الرٌاح ٌسبب تغٌرا 
كبٌرا فً مقدار الطاقة المنتجة، وٌلجأ المشغلون إلى إٌقاف 

اقل من حد الرٌحٌة حٌن  تكون سرعة الرٌاح  التوربٌنات
 (Cut-in velocity) معٌن ٌسمى سرعة اإلٌقاف الدنٌا

بسبب الخسائر المٌكانٌكٌة العالٌة، وكذلك ٌتم توقٌف 
التوربٌن حٌن تكون سرع الرٌاح عالٌة لحماٌة التوربٌن من 

وتسمى هذه السرعة بـسرعة  (Damage)التحطم 
وعادة ٌتم  (Cut-out Velocity)اإلٌقاف العلٌا 

 لى سرعة التوربٌن ضمن مدى معٌن ٌسمىالمحافظة ع
(Flat rating)  تكون سرعة (3)كما مبٌن فً الشكل .

 bو  aالتوربٌن متغٌرة فً المنطقة المحصورة بٌن نقطة 
 .c [8]و  bوثابتة فً المنطقة المحصورة بٌن نقطة 
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  [8] حدود عمل التوربٌن الرٌحً (3الشكل )
 

 قشةالنتائج والمنا
اعتمد البحث الحالً على بٌانات منظومة األنواء          

الجوٌة والتً نصبت فً وحدة بحوث الطاقة المتجددة 
الحوٌجة لمدة ثالث سنوات للفترة  -التابعة للمعهد التقنً
وكانت النتائج  2013لحد آب  2010المحصورة بٌن آب 

 كاآلتً:
 

 معدل سرع الرٌاح
غٌر معدل سرع الرٌاح لمدة ( ت4ٌبٌن الشكل )         

، حٌث ٌالحظ ان سرع متر 10ثالث أعوام عند ارتفاع 
الرٌاح بشكل عام هً اقل من سرعة الرٌاح المناسبة لتولٌد 
 الطاقة الكهربائٌة والتً ٌجب ان ال تقل عن

كما ٌتضح إن سرع الرٌاح تزداد خالل  ،[10]متر/ثا3.5
ـجاه أشهر فصل الصٌف ومن ثم تبدأ بالتباطؤ باتــــــ

وسجلت أشهر الصٌف الثالث )حزٌران وتموز الشتاء، 
( 1وآب( أعلى معدالت السرع كما مبٌن فً الجدول )

وتكرر هذا السلوك فً السنوات الثالث وٌعود السبب فً 
ارتفاع معدالت سرع الرٌاح خالل هذا الوقت من السنة 
الى سٌادة حالة عدم االستقرار الجوي المرافقة لحركة 

فضات الجوٌة وعملٌة التسخٌن غٌر المتجانس فً المنخ
طبقات الجو العلٌا وهذه نتٌجة مفٌدة كون ارتفاع هذه 
المعدالت ٌتطابق مع ذروة الطلب على الطاقة فً هذه 
 األشهر بسبب الحاجة الماسة إلى سقً األراضً الزراعٌة.

 

 

 خالل فترة الدراسة تغٌر معدل سرعة الرٌاح (4الشكل )

قٌم معدالت السرعة الشهرٌة للفترة بٌن آب  (1الجدول )
 2013إلى تموز  2010

 
( ٌمثل مقارنة لمعدل سرع الرٌاح خالل 5الشكل )        

أشهر السنة المختلفة لثالث سنوات وٌالحظ هناك تباٌن فً 
قٌم السرع فً اغلب األشهر، إال إن معدل سرع الرٌاح 

هو  ( ٌكون2011إلى تموز  2010للسنة األولى )آب 
األعلى ألغلب األشهر. وهذا ٌتطابق مع معدل السرع 

( والتً 2للسنوات الثالث األخٌرة المبٌنة فً جدول رقم )
تبٌن ان معدل سرع الرٌاح فً السنة األولى هو األعلى بٌن 

 السنوات الثالث من فترة الدراسة.
 

 اسم الشهر
معدل 
 السرعة
 متر/ثا

اعلى سرعة 
 خالل الشهر

 متر/ثا

 10.3 2.3 2010 -اب 

 16.5 2.7 2010-اٌلول 

 17.4 2.3 2010 -تشرٌن االول 

 9.4 1.7 2010 -تشرٌن الثانً 

 15.2 2.1 2010 -كانون االول 

 14.3 1.8 2011 -كانون الثانً 

 16.1 1.7 2011 -شباط 

 21 2.1 2011 -اذار 

 29.5 2.8 2011-نٌسان 

 16.1 2.7 2011 -اٌار 

 19.2 3.7 2011 -حزٌران 

 17.4 3.3 2011 -تموز

 13.9 3.1 2011 -اب 

 14.8 2.2 2011 -اٌلول 

 19.2 2.1 2011 -تشرٌن االول 

 15.2 1.8 2011 -تشرٌن الثانً 

 12.5 1.3 2011 -كانون االول 

 10.3 1.233 2012-كانون الثانً 

 12.1 2.1 2012 -نٌسان 

 19.2 2.6 2012 -اٌار 

 21.5 3.3 2012 -حزٌران 

 16.1 2.5 2012 -تموز 

 20.1 2.3 2012 -اب 

 14.30 1.70 2012-اٌلول 

 24.6 1.4 2012 –تشرٌن االول 

 13.9 1.3 2012-تشرٌن الثانً 

 6.7 1.1 2012 -كانون االول 

 6.5 1 2013 -كانون الثانً 

 9.8 1.1 2013 -شباط 

 20 2.4 2013 -نٌسان 

 23.2 3.2 2013 -اٌار 

 19.2 3.5 2013 -حزٌران 

 16.1 3.6 2013 -تموز

 16.31 2.28 المعدل لثالث سنوات
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خالل أشهر السنة  مقارنة لمعدل سرع الرٌاح (5الشكل )
 المختلفة لثالث سنوات

 
معدل سرع الرٌاح للسنوات الثالث من مدة  (2جدول )

 الدراسة

 
( ٌبٌن قٌم معدل سرعة الرٌاح لمختلف 3الجدول )       

مناطق العراق وٌالحظ ان قٌم سرع الرٌاح فً المنطقة 
قة الحوٌجة اقل من الشمالٌة فً العراق ومن ضمنها منط

بقٌة مناطق العراق األخرى وهذا ٌعزز دقة النتائج فً 
البحث الحالً وٌعود السبب فً انخفاض معدالت سرع 
الرٌاح فً المنطقة الشمالٌة إلى تأثٌر المرتفعات الجبلٌة 

 على حركة الرٌاح.
 

مقارنة لمعدل سرع الرٌاح فً منطقة الحوٌجة  (3الجدول )
ألخرىمع مناطق العراق ا  

  )متر/ثا( المعدل السنوي لسرعة الرٌاح اسم المحطة

 1.3 الموصل

 1.6 كركوك

 1.9 سنجار

 2.3 ربٌعة

 2.4 بٌجً

 1.99 طوز خورماتو

 2.01 خانقٌن

 3.7 الرطبة

 2 النجف

 3.8 البصرة

 4.4 الناصرٌة

 2.28 الحوٌجة

 

سة ( ٌبٌن قٌم أعلى السرع خالل فترة الدرا6الشكل )       
 2011وكانت أعلى هذه القٌم المسجلة فً شهر نٌسان لعام 

واقل هذه القٌم فكانت لشهر متر/ثا   29.5حٌث بلغت 
، وكما ٌالحظ متر/ثا 6.5وكانت  2013كانون الثانً لعام 

عدم وجود ترابط واضح بٌن قٌم أعلى السرع مع أشهر 
السنة الحارة ولكن كانت اقل القٌم ألعلى السرع هً خالل 

شهر الشتاء وهذا ٌدلل عدم وجود جدوى اقتصادٌة أ
الستخدام الرٌاح لتولٌد الكهرباء فً فصل الشتاء، كما 
ولتأكٌد دقة هذا االستنتاج ٌجب اخذ قراءات عند ارتفاع 

 للوصول إلى اعتمادٌة جٌدة لهذه النتٌجة.متر  50
 

 

 قٌم أعلى سرعة للرٌاح خالل فترة الدراسة (6الشكل )
 

 تفاع على معدل سرع الرٌاحتأثٌر االر
( ٌتم حساب معامل خشونة سطح 3من المعادلة )       

( 4( للسنوات الثالث والمبٌنة فً الجدول )αاألرض )
( نحصل على 2باستخدام معامل الخشونة فً المعادلة )

متر  50سرع الرٌاح لمختلف أشهر السنة عند ارتفاع 
رعة الرٌاح وٌتبٌن من هذا الجدول انه س ،((5)الجدول )

 متر مالئمة لتولٌد الكهرباء كونها أعلى من 50عند ارتفاع 
فً اغلب شهور السنة ومعدل سرعة الرٌاح   متر/ثا 3.5

 .متر/ثا 4.1 خالل السنة
 

 معامل خشونة السطح لمنطقة الدراسة (4الجدول )

 (αمعامل خشونة السطح ) السنة

 0.339 السنة األولى

 0.349 السنة الثانٌة

 0.352 نة الثالثةالس

معدل معامل االحتكاك للسنوات 
 الثالث

0.347 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة
 معدل السرعة

 )متر/ثا(

(2011إلى تموز  2010السنة األولى )آب   2.43 

(2012إلى تموز  2011السنة الثانٌة )آب   2.22 

(2013إلى تموز  2012السنة الثالثة )آب   2.15 

 2.28 معدل السنوات الثالث
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مقارنة لسرع الرٌاح فً منطقة الدراسة عند  (5الجدول )
 m 50و   m 10ارتفاع 

 اسم الشهر
 معدل السرعة

عن )متر/ثا( 
 متر 10ارتفاع 

 معدل السرعة
عن )متر/ثا( 

 متر 50ارتفاع 

 4.15 2.3 2010 -اب 

 4.88 2.7 2010-اٌلول 

 4.15 2.3 2010 -تشرٌن االول 

 3.07 1.7 2010 -تشرٌن الثانً 

 3.79 2.1 2010 -كانون االول 

 3.25 1.8 2011 -كانون الثانً 

 3.07 1.7 2011 -شباط 

 3.79 2.1 2011 -اذار 

 5.06 2.8 2011-نٌسان 

 4.88 2.7 2011 -اٌار 

 6.68 3.7 2011 -حزٌران 

 5.96 3.3 2011 -تموز

 5.60 3.1 2011 -اب 

 3.97 2.2 2011 -اٌلول 

 3.79 2.1 2011 -تشرٌن االول 

 3.25 1.8 2011 -تشرٌن الثانً 

 2.35 1.3 2011 -كانون االول 

 2.23 1.233 2012-كانون الثانً 

 3.79 2.1 2012 -نٌسان 

 4.70 2.6 2012 -اٌار 

 5.96 3.3 2012 -حزٌران 

 4.52 2.5 2012 -تموز 

 4.15 2.3 2012 -اب 

 3.07 1.70 2012-اٌلول 

 2.53 1.4 2012 –تشرٌن االول 

 2.35 1.3 2012-تشرٌن الثانً 

 1.99 1.1 2012 -كانون االول 

 1.81 1 2013 -كانون الثانً 

 1.99 1.1 2013 -شباط 

 4.33 2.4 2013 -نٌسان 

 5.78 3.2 2013 -اٌار 

 6.32 3.5 2013 -حزٌران 

 6.50 3.6 2013 -وزتم

 4.13 2.28 المعدل لثالث سنوات

 
 اتجاهات الرٌاح

ٌعد اتجاه الرٌاح عامال مهما لتحدٌد موقع التوربٌن        
الرٌحً المستخدم لتولٌد الكهرباء حٌث تتباٌن اتجاهات 
الرٌاح فً منطقة الدراسة تبعا لمجموعة من المتغٌرات 

جوٌة والتً تعمل وٌأتً فً مقدمتها حركة المنخفضات ال
على تغٌٌر اتجاهات الرٌاح خالل أشهر السنة باإلضافة إلى 

عملت على تقلٌل معدالت  ٌر االمتداد الجبلٌة والتًتأث
السرعة بشكل عام وال بد من تحدٌد نسبة اتجاه الرٌاح التً 
 ٌستفاد منها فً تحدٌد الموقع األفضل لمكان التوربٌنات

ساعات التً تهب فٌها الرٌحٌة وهً حاصل قسمة عدد ال
الرٌح من اتجاه معٌن مقسوما على الزمن، وفق المعادلة 

 : [10]اآلتٌة
 

time

hour  WindofNumber 
ratioDirection ……(9) 

 وبتطبٌق هذه المعادلة على البٌانات المناخٌة التجاه الرٌاح
أعلى نسبة التجاه الرٌاح  (، حٌث إن6ٌظهر الجدول )

%  ثم 27.29ر فً الرٌاح الشمالٌة الغربٌة بمقدا دـتوج
% اما أدنى نسبة 17.31الرٌاح الجنوبٌة الشرقٌة بمقدار 

%. وتطابقت 2.84تواجد توجد فً الرٌاح الجنوبٌة بمقدار 
والذي عزى سبب  [1]الجنابً النتائج مع الباحث هذه

تكرار هذه االتجاه الى طبٌعة انحدار السطح باتجاه الشرق 
لى البحر وطبٌعة انحدار الضغط من المرتفع الجوي ع

المتوسط والمنخفض على السهل الرسوبً مما ٌعطً سٌادة 
 التوربٌنات ضرورة إقامة إلىلهذا االتجاه وهذا ٌقود 

 الرٌحٌة باتجاه ٌتعامد مع اتجاه هبوب الرٌاح السائدة.
 
نسبة اتجاه الرٌاح فً منطقة الحوٌجة خالل  (6لجدول )ا

 فترة الدراسة

 % نسبة االتجاه اتجاه الرٌاح

 12.4 لشمالًا

 2.84 الجنوبً

 11.24 الشرقً

 8.53 الغربً

 27.26 الشمالً الغربً

 6.97 الجنوبً الغربً

 17.31 الجنوبً الشرقً

 13.44 الشمالً الشرقً

 
 الطاقة المنتجة 

تحسب الطاقة المنتجة من التوربٌن الرٌحً         
( وعلى فرض ان كفاءة التوربٌن 6باستخدام المعادلة )

نحصل على النتائج المبٌنة فً % 40 رٌحً مساوٌة إلىال
 50( وٌالحظ ان قٌم الطاقة المنتجة عند ارتفاع 7الجدول )

مالئم جدا  متر 80واستخدام توربٌن رٌحً ذو قطر متر 
لجمٌع االستخدامات سواء لتولٌد الطاقة او ألغراض 
السقً، وتصل الطاقة المنتجة الى قٌم عالٌة وخاصة فً 

فً  مٌغاواط 0.372ٌف حٌث وصلت الى اشهر الص
وهذه النتٌجة مؤثرة بشكل جذري فً  2011حزٌران 

تحدٌد الجدوى االقتصادٌة فً نجاح هذه التقنٌة، حٌث ان 
تصمٌم تلك التوربٌنات ٌعتمد على سرع الرٌاح فً تلك 
 المنطقة، وان اقل سرعة ٌمكن ان تعمل بها التوربٌنات

وكلما متر/ثا،  3.5الرٌحٌة بشكل مجدي ال ٌقل عن 
ازدادت هذه السرع وهبوبها بشكل  مستمر خالل أٌام السنة 

أكثر جدوى وهذا ما ٌتبٌن من قٌم سرع  المختلفة أصبحت
وٌمكن ان تنصب هذه متر،  50الرٌاح عند ارتفاع 

التوربٌنات الكبٌرة فً المناطق الزراعٌة بدون ان تأخذ 
 مساحات كبٌرة إلشغالها.

 
 ح خالل الٌومتغٌر سرعة الرٌا

إن خصائص مصادر الطاقة المختلفة ومتطلبات          
استخدامها تفرض على الباحثٌن تطوٌر المعدات الالزمة 
الستخالص هذه الطاقات واستغاللها لتلبٌة حاجات اإلنسان 

غٌر متوافرة بشكل وتتمٌز طاقة الرٌاح بكونها المختلفة،
وم وخالل منتظم وتتغٌر باستمرار خالل الوقت من الٌ

 الوقت من السنة. 
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( تغٌر سرع الرٌاح خالل الٌوم حٌث تم 8ٌبٌن الجدول )
اختٌار اٌام معٌنة من السنة لدراسة تغٌر سرع الرٌاح خالل 

آذار )ٌوم االعتدال الربٌعً(  21هذه األٌام وهذه األٌام هً 
اٌلول )ٌوم  21حزٌران )ٌوم االنقالب الصٌفً( و 21و 

االول )ٌوم االنقالب  كانون 21االعتدال الخرٌفً( و
الحظ وجود قٌم صفرٌة للسرعة الرٌاح ٌالشتوي(، و

كانون األول وهذا ٌفرض  21آذار و  21وخاصة فً أٌام 
لزاما وجود تقنٌات لخزن الطاقة فً أوقات الفائض من هذه 
الطاقة المنتجة من الرٌاح فً صورة كهرباء وبالنسبة 

الوسائل انتشارا هو للوحدات الصغٌرة الحجم فان أكثر 
 متتالءوي فً بطارٌات الرصاص والتً التخزٌن الكٌمٌا

وكذلك سهولة االستخدام مع أنظمة الشحن والتفرٌغ 
باإلضافة إلى ان صٌانتها ال تتطلب خبرة خاصة، أما 

التخزٌن  بالنسبة للوحدات الكبٌرة فٌمكن استخدام
ا ولٌكً بضخ الماء إلى صهارٌج علوٌة الستخدامهرالهٌد

 وقت الحاجة.
 معدل الطاقة المنتجة فً منطقة الدراسة (7الجدول )
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2010 -اب   7.54 44.44 237 89343 

2010-اٌلول   12.20 71.88 383 144533 

2010 -تشرٌن االول   7.54 44.44 237 89343 

2010 -تشرٌن الثانً   3.05 17.94 96 36076 

2010 -كانون االول   5.74 33.82 180 68004 

2011 -كانون الثانً   3.62 21.30 114 42824 

2011 -شباط   3.05 17.94 96 36076 

2011 -اذار   5.74 33.82 180 68004 

2011-نٌسان   13.61 80.17 428 161194 

2011 -اٌار   12.20 71.88 383 144533 

2011 -حزٌران   31.40 184.99 987 371946 

2011 -تموز  22.28 131.25 700 263886 

2011 -اب   18.47 108.80 580 218756 

2011 -اٌلول   6.60 38.89 207 78188 

2011 -تشرٌن االول   5.74 33.82 180 68004 

2011 -تشرٌن الثانً   3.62 21.30 114 42824 

2011 -كانون االول   1.36 8.02 43 16133 

2012-كانون الثانً   1.16 6.85 37 13765 

2012 -نٌسان   5.74 33.82 180 68004 

2012 -اٌار   10.90 64.19 342 129061 

2012 -حزٌران   22.28 131.25 700 263886 

2012 -تموز   9.69 57.06 304 114735 

2012 -اب   7.54 44.44 237 89343 

2012-اٌلول   3.05 17.94 96 36076 

2012 –تشرٌن االول   1.70 10.02 53 20149 

2012-تشرٌن الثانً   1.36 8.02 43 16133 

2012 -كانون االول   0.83 4.86 26 9774 

2013 -كانون الثانً   0.62 3.65 19 7343 

2013 -شباط   0.83 4.86 26 9774 

2013 -نٌسان   8.57 50.49 269 101510 

2013 -اٌار   20.32 119.67 638 240616 

2013 -حزٌران   26.58 156.58 835 314832 

2013 -تموز  28.93 170.39 909 342596 

 115859 307 57.61 9.78 المعدل لثالث سنوات

عام تغٌر سرع الرٌاح خالل أٌام مختلفة من  (8الجدول )
2011 
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 0.4 3.6 2.7 3.1 صباحا 1

 0.4 2.7 2.2 1.3 صباحا 2

 0.4 0.9 2.2 1.8 صباحا 3

 0.4 0.9 2.2 0.9 صباحا 4

 0 1.3 2.2 0 صباحا 5

 0 0.4 0.9 0.4 صباحا 6

 0.4 1.8 0 2.2 صباحا 7

 0 2.7 0 1.3 صباحا 8

 0.4 0.9 0.4 3.1 صباحا 9

 0 0.9 1.3 0 صباحا 10

 0 2.7 3.1 3.6 صباحا 11

 0 3.1 4.5 0.9 ظهرا 12

 0.4 3.6 4.5 0.9 ظهرا  1

 0 4 3.6 0.4 ظهرا 2 

 0 4 4.5 0 عصرا  3

 0 3.1 5.8 0 عصرا  4

 0 2.2 4.9 1.3 عصرا  5

 0.9 1.3 4 0 مساءا  6

 0.4 1.3 3.1 2.2 مساءا  7

 0.4 1.3 3.1 1.8 مساءا8 

 0.4 2.7 2.7 0.4 مساءا  9

 0.9 3.1 2.7 0.9 مساءا  10

 0.9 3.1 2.7 0 مساءا  11

منتصف 12
 اللٌل

0 2.7 2.7 0.9 

 
( نسب تكرار معدل سرعة 7ٌتبٌن من الشكل )       

سة، وسبب ذلك ٌعود الرٌاح السائدة الٌومٌة فً منطقة الدرا
إلى اختالف توزٌع الضغط كون العراق بشكل عام ٌعتبر 
حلقة وصل بٌن الضغوط الواطئة فً والخلٌج العربً 

حٌث كانت نسبة  أورباوالضغوط العالٌة المتمركزة فً 
% 34حوالً  /ثاترم 2و  1سرعة الرٌاح المحصورة بٌن 

 وهً سرع منخفضة بشكل عام.

 

معدل سرعة الرٌاح الٌومٌة فً  نسب تكرار (7الشكل )
 منطقة الدراسة
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 االستنتاجات والتوصٌات
 المستحصلة من البحث الحالً تبٌن اآلتً: من خالل النتائج

سرعة الرٌاح غٌر مالئمة لتولٌد الكهرباء عند ارتفاع  -1
كون سرعة متر  50مناسبة عند ارتفاع وتكون متر 10

 .متر/ثا 3.5الرٌاح أكثر من 
ومن ثم تبدأ  ٌاح خالل فصل الصٌفتزداد سرع الر -2

وسجلت أشهر الصٌف جاه أشهر الشتاء، بالتباطؤ بات
الثالث )حزٌران وتموز وآب( أعلى معدالت هذا 

 السرع.
بٌنت الدراسة ان سرع الرٌاح فً منطقة الدراسة  -3

 مالئمة لسحب المٌاه من اآلبار القلٌلة والمتوسطة العمق.
ٌة فً العراق ومن قٌم سرع الرٌاح فً المنطقة الشمال -4

ضمنها منطقة الحوٌجة اقل من بقٌة مناطق العراق 
 األخرى.

بصورة  m 50دراسة خصائص الرٌاح على ارتفاع  -5
عملٌة لبٌان مدى إمكانٌة استخدام طاقة الرٌاح لتولٌد 

 الكهرباء.
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