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 الطاقة الشمسيةتوليد  نع محليا لمنظوماتصأمتار م 3 مركز شمسي هجين بقياس

 ةءول على أعلى كفاصبظروف مختلفة للح

 :موجزال
، قمنا العملفي هذا  .النظيفةللحصول على الطاقة الكهربية  متجددمركزات الطاقة الشمسية أسلوب 

 للمركزات ذوبتصميم وبناء مركز للطاقة الشمسية الهجين من أجل الوصول إلى أفضل نموذج 
ام رقائق تم استخدمتر مربع.  5هي . وكانت المساحة اإلجمالية للمركز الشمسي عالية نسبيا كفاءة

٪. تم تعيين النظام الشمسي 80األلمنيوم كسطح عاكس نظرا النعكاسيتها العالية التي تصل إلى 
درجة. تم اختبار النظام  45إلى الجنوب لمتابعة الشمس طوال اليوم وتميل المراكز الشمسية بزاوية 

ح الدين. تم ( في محافظة صال2017 نيسان-اذار – شباطالمصمم في الشتاء لمدة ثالثة أشهر )
وكانت كمية  فقط،في نصف ساعة مئوية  درجة 130الحصول على الماء الساخن عند درجة حرارة 

كمية الطاقة ل (،درجة مئوية 43.6) المستقبل يكونالحرارة من  انه فقدانوجد . لتر 10المياه حوالي 
أن الكفاءة في حين  واط(، 1865.487(، وكمية الطاقة الخارجية )واط 1909.087الضوئية )

 فعاليته في مختلف الظروف البيئية. الشمسي ٪. وقد أثبت المركز60كانت حوالي 
Abstract 
Solar concentrates are a renewable method for obtaining clean electrical 
energy. In this work, we designed and built a hybrid solar center in order 
to reach the best model of the centers through which to increase 

efficiency. The total area of the solar center was 5m
2

 and aluminum foil 
was used as a reflective surface because of its high reflectivity of up to 
80% .The solar system was set to the south to follow the sun throughout 
the day and the solar centers were tilted at a 45 ° angle. The system 
designed in the winter for three months (February - March – April 2017) 
was tested in Saladin Governorate. Hot water was obtained at a 
temperature of 130 °C in only half an hour and the amount of water was 
approximately 10 L. When the heat losses from the receiver (43.6 0C), the 
amount of optical energy (1909.087 W), the amount of external energy 
(1865.487 W), while the efficiency was about 60%). The Center has 
proved its efficiency in various environmental conditions. 

 



3 

 

 

 :   مقدمة -1

ما زالت االتجاهات المعاصرة في البحث عن  مصادر دائمة للطاقة الحديثة والمتجددة والبديلة والغير            
محدودة والتي أقل تلوثا من المصادر التقليدية. وقد اتخذت الطاقة الشمسية  األولوية على المصادر األخرى بسبب 

لطاقة ، عالوة على ذلك فإنه لديه مساهمة كبيرة  في انشطة الطاقة قدرتها على تحقيق احتياجات اإلنسان من ا
األخرى، ألنها ال يوجد لديها ضرركما انها نظيفة، وأنها قادرة على التحول إلى أنواع أخرى من الطاقة مثل: 

ي التطبيقات في الكهربائية والميكانيكية والطاقة الحرارية. في اآلونة األخيرة، شهدت أبحاث الطاقة التوسع السريع ف
معظم مناطق العالم بما في ذلك الدول العربية، مع التركيز على الطرق التي تؤدي إلى زيادة وتطوير كفاءتها. ليس 
هناك شك في أن المناطق التي تتمتع بمناخ معتدل مناسب مع ارتفاع في درجة الحرارة، قد حصلت على العديد من 

 الطاقة الشمسية بكفاءة عالية. الفرص والقدرة الحصول على أقصى قدر من
ويعتبر العراق هو واحد من تلك البلدان، فإنه يمكن الحصول على أشعة الشمس مع الوقت في معظم فصول السنة  

 .وعند التعامل مع الطاقة الشمسية، وهناك نوعان من الخيارات األساسية، 
 شعة الشمس إلى كهرباء.: هو الضوئية ، وهو تحويل الطاقة المباشر الذي يحول أ   األول

: هو أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية، والذي يستخدم األشعة الشمسية لتوفير الحرارة للنظام الحرارية،  الثانيو 
وبالتالي خلق الطاقة الميكانيكية التي يمكن تحويلها إلى كهرباء. ان كفاءة  االنظمة الكهربائية الضوئية، هي من ) 

في المئة  30في حين ان نظام الطاقة الشمسية الحرارية، كفاءته عالية تصل إلى اكثر من ( في المئة، 20إلى  10
 [. 1قابلة للتحقيق ]

في هذه الدراسة فقد عملنا على االستفادة من شدة االشعاع الشمسي الحراري. واستخدام نظام الطاقة الشمسية 
لتسخين السوائل، والتي يمكن استخدامها لتطبيقات الحرارية في تجميع الطاقة الشمسية، متصلة بنظام التخزين . 

 مناسبة.
                                                               تركيز الطاقة الشمسيةلالمبدأ األساسي 

المبدأ األساسي للمركز الحراري الشمسي هو أنه عندما يسقط اإلشعاع الشمسي على سطح )مثل الجسم         
( جزءا من هذه اإلشعاعات يمتص، وبالتالي تزداد درجة حرارة السطح كما أن درجة الحرارة للجسم تزداد االسود

والسطح يفقد الحرارة  ايضا بمعدل متزايد إلى المناطق المحيطة بها. الى ان يتم التوصل إلى حالة التوازن. ان 
المتصاص. ويتحقق الزيادة عن طريق استخدام مركزات الطاقة الشمسية تزيد من كمية الطاقة الساقطة على سطح ا

السطوح العاكسة أو الوسائل البصرية األخرى التي تركز اإلشعاع الساقط على سطح امتصاص / استقبال مناسبة. 
 ولذلك، فإن تركيز الطاقة الشمسية يتكون عموما من 

 جهاز التركيز -ا
 سطح امتصاص / استقبال -ب 
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 )ج( جهاز التتبع . 
( غالبا ما يتم بتقنيات عادتا ما يتم تصنيفها الى ثالثة ، كما هو مبين في الشكل CSPالطاقة الشمسية )ان تركيز 

(1[ )2,3:] 
هذه تشكل عاكسات خطية لتركيز أشعة الشمس على أنابيب االستقبال، :المركزات الحوضية الشمسية•

 .لتسخين السائل الناقل للحرارة الذي يستخدم بعد ذلك إلنتاج البخار

:  وتكون على شكل اطباق عاكسة ذات قطع مكافئ  تعكس  أشعة الشمس المركزات الطبقية الشمسية   • 
 في بورة معينة ويمكن استثمار الحرارة في البورة لتسخين سوائل  .

استقبال المركزية تستخدم العديد من المرايا المستوية لتركيز أشعة الشمس على : الشمسية:   األبراجمركزات •
 هاز استقبال مركزي على قمة برج ج

 

 

 . [3]المركزات الشمسية أنواع(1شكل ) 

 لطاقة الشمسية في العراقا

 تعتمد األنشطة الشمسية المتاحة لالستثمار في العراق على العديد من العوامل مثل:

 شدة اإلشعاع الشمسي

(. متوسط 2ا هو مبين في الشكل )يعتبر العراق في المستوى الثاني من التعرض اإلشعاعي الشمسي كم      
( أن هناك الكثير من المجاالت المحتملة 3اإلشعاع الشمسي خريطة اليومية في العراق كما هو مبين في الشكل )

 إلنشاء المؤسسات الشمسية الكبيرة على نطاق واسع. 

/متر المربع( . ويبين الشكل  كيلو واط 5.4-4.5في العراق المتوسط السنوي للطاقة الشمسية يوميا يتراوح ما بين ) 
[ 4,5,6( المعدل اليومي للتعرض للطاقة الشمسية في العراق من بين البلدان األكثر مناسبة للتطبيقات  الشمسية]3)
. 

 لتعرض الطاقة الشمسيةا

 -ان فترة التعرض في العراق للطاقة الشمسية هو متاح لفترة طويلة كما هو مبين أدناه: 
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 [.4التعرض للطاقة الشمسية في العالم ](مناطق   2شكل ) 

 
 [4,5](  توزيع االشعاع الشمسي لمناطق العراق   3شكل )
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 : الجانب العملي   -2 

 ( .4شكل) كماتم تصميم وبناء المنظومة في ضوء العديد من المعطيات         

 

 المصنعة .الشمسية ( المنظومة 4شكل )

 المركز:

 :التالية األجزاءيتكون من 

 :الهيكل المعدني

(. في حين يثبت في مركز الدائرة  5شكل ) ( أمتار 3تم تصميم الهيكل المعدني على شكل دائرة  قطرها الخارجي ) 
(  . وصلت الدائرة الخارجية  بالشكل السداسي بوساطة ست قطع من  6سم شكل ) 60قطره الداخلي  وشكل سداسي 

 ى برغي يستخدم لتثبيت هيكل العاكس للحصول على الشكل المتغير للمركز المربع يثبت عليها حلقة تحتوي عل الحديد
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 ( الهيكل المعدني . 5شكل )

 
 يوضح الشكل السداسي الداخلي للهيكل . (  6شكل ) 

 :ويتكون من : السطح العاكس لالشعاع

 هيكل معدني : -1
 35سم وعرضه   120طوله  ( على  شكل قوس مخروطي 1.5inchتم عمل قاعدة معدنية من الحديد بسمك ) 

مفصل متحرك بحيث ممكن رفعه وتثبيته بسهولة  ، وكذالك حركته ان  بواسطةسم يتم تثبيته على الهيكل السداسي 
 عدد هذه القواعد ستة. 
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 السطح العاكس المعدني :  -2
كبيرة  سم وعرض القاعدة ال 125ويكون طول المخروط  القاعدة المعدنية، أبعادتم عمل شكل مخروطي بنفس 

على شكل منحني (، 80)%   بانعكاسيةمن مادة االلومنيوم الذهبي سم. 35سم  اما عرض القاعدة الصغيرة  120
 .(  7شكل )                         في منطقة البؤرة اإلشعاعبحيث يساعد على عكس 

 

 وشكل السطح العاكس . أبعاد(  يوضح 7شكل )

 ببراغي بأحكام..تم ترك مسافة بين كل عاكس واخر ، للتقليل من تأثير الرياح وقد تم تثبيت العاكس على المخروط 

 : القاعدة المعدنية للمركز

بحيث ممكن ان تتحرك لألعلى واالسفل   concentration لقد تم تصنيع قاعدة مناسبة بحيث تتحمل هذا الصحن
على االرض بواسطة اربع قطع معدنية بطول ( من األرض تثبت  meter 1.5 ولليمين واليسار بسهولة .  طولها )  

(meter 1( بحيث تتحمل هذا الحجم الكبير للصحن، وتم تثبيت هذه القاعدة باألسمنت الحركة لالعلى واالسفل بواسطة
مفصل حركة خلف الشكل السداسي ويثبت بواسطة قوس معدنى اما الحركة يمينا ويسارا تمتت بواسطة انوبة معدنية 

 (.9(،)8لسداسي ويتم تركيبها على القاعدة  شكل ) مثبتة بالشكل ا
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 (يوضح قاعدة المركز المصنعة .8شكل )

 

 ( يوضح مفاصل الحركة .9شكل )

 :المستقبل  البويلر

( ،وسمكها  mm 154(وقطر الوجه ) mm 203شكل اسطوانة طولها )  الحديد علىيتكون من انبوبة معدنية من 
(mm4تغلق االسطوانة من الخ ، )لف بواسطة قرص معدني بنفس السمك وتثبت باللحام ويعمل بها ثقبين بقطرmm) 
االنبوب النحاسي ،اما من االمام فتم عمل مسنن داخلي لغرض تثبيت انبوبة معدنية اخرى من االمام  ال مرار   )7

م لفه على شكل سبرنك (   يت mm) 6( وقطر ،  m)  5لتثبيت االنبوب النحاسي ، اما االنبوبة النحاسي يكون يطول  
بواسطة ماسكة معدنية مثبتة على  boilerحلزون ويتم اخراج طرفيه من الثقوب خلف االسطوانة . يثبت المستقبل 

واالسفل  لألعلى( تتحرك بمرونة داخل انبوبة معدنية بقطر اكبر مثبتة بالقاعدة السداسية  m) 1مسطرة معدنية بطول   
 (.11 )و (10لى المستقبل شكل ) للحصول على افضل بؤرة  تسقط ع

 

 ( . boiler( طريقة تثبيت المستقبل )10شكل ) 
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 (اجزاء المستقبل .11شكل )
 انابيب التوصيل:

تتكون انابيب التوصيل عادة من انبوبين مطاطية تتحمل الضغط الناتج عن التسخين  احداهما ادخال واألخر اخراج،  
ان الى البويلر يطلق على هذا االنبوب باالدخال، ويحبذا ان يكون الخزان على حيث ان الماء يبدا بالجريان من الخز 

ارتفاع اعلى من البويلر، في حين يمكن للماء ان يجري ببطء حتى يتمكن البويلر من تسخين الماء الى اعلى درجة 
باالخراج .اذا يطلق على هذه حرارة ، وبعد دخول الماء الى البويلر ومن ثم عودته الى الخزان  يطلق على هذا االنبوب 

العملية بالذهاب واإلياب. وعند ارتفاع درجة حرارة البويلر يبدا الماء بالغليان وسوف يتولد بخار ،هذا البخار سوف يندفع 
تلقائيا الى الخزان بسبب الضغط الناتج من تسخين الماء . يجب ان  تحكم االنابيب بشكل جيد بحيث ال يسمح للبخار 

 ن خالل االنابيب . بان ينفذ م

  الخزان:
وتم تعديلها لتتناسب مع  لتر 10قنينة غاز الفريون  التي تستحدم لملىء  الغاز لمنظومات التبريد  ،سعتها تم استخدام 

العمل  باضافة فتحتين  واحدة في اسفل ،لخروج السائل واالخرى في االعلى من القنينة  حيث يعود السائل من البويلر 
 ( . 12روتم اضافة قفل لهذه العملية للتحكم بمنسوب الماء الخارج سرعة الجريان شكل )على شكل بخا

 

 شكل الخزان من االعلى والجانب  . (12شكل ) 
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 : تجميع المنظومة

بعد ملىء الخزان بالماء  يربط  قفل الخزان السفلي باالنبوبة المطاطية ويوصل طرف االنبوبة الثاني بالمستقبل االدخال  
inlet   ثم تربط انبوبة ثانية بالطرف االخر،outlet   ( 13ويوخذ الى الطرف الغلوي من الخزان شكل .) 

 

 . المنظومة وطريقة ربطها أجزاء( يوضح  13شكل )

 القياسات والنتائج   -3

 لخصائص الهندسية للمركز  ا

 ( .1تم الحصول على الخصائص التصميمية للمركز جدول )
 صائص الهندسية للمركز المصنع .( يبين الخ1جدول )
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 العام للمنظومة في  جو صاف   األداء

الجو فيها صحوا ، لقياس البيانات المطلوبة لتحليل أداء النظام. وتشير البيانات بشكل كان وقد اختيرت فترة أربعة أيام 
عام إلى أن اإلشعاع الشمسي الساقط يزداد مع مرور الوقت ويصل إلى أقصى حد له عند منتصف الظهر، ثم يقل إلى 

لبصري لإلشعاع الشمسي من ( ويرجع ذلك إلى تغيير في المسار ا4-4وقت غروب الشمس  كما هو مبين في الجدول)
خالل الغالف الجوي، خالل النهار الذي يؤدي إلى تغيير في كمية اإلشعاع الشمسي الساقط  وذلك أساسا عن طريق 

 .[7,8]االمتصاص وعملية االنتشار

 حظ انمنفذ جهاز االستقبال مع الزمن حيث نال  واإلخراج اإلدخالدرجة الحرارة المحيطة ،ودرجات حرارة كما نالحظ   
الزيادة في اإلشعاع الشمسي الساقط  ليست موحدة، ويقل  في بعض األحيان. هذا  بسبب ظهور بعض الغيوم من وقت 

هي أن أعاله  الجدولآلخر مما تسبب في ان  اإلشعاع الشمسي انتشر يتشتت . ويمكن مالحظة داللة أخرى من 
 ات اإلشعاع على النحو التالي:مستويات اإلشعاع تزداد عندما نقترب من الصيف  في مستوي

أوال، عندما نقترب من الصيف سوف ينخفض محتوى بخار الماء )الرطوبة( في الغالف الجوي، وهذا يؤدي إلى  
انخفاض في مستويات امتصاص اإلشعاع الشمسي ألن بخار الماء هو ، أساسا، مسؤول عن االمتصاص الحراري 

 )األشعة تحت الحمراء(  .

[، وهذا 7، 8ونقترب من الصيف  ] سار الشمس يصبح اقرب من أن يكون عموديا عندما نترك الشتاءثانيا،   ان  م
من اإلشعاع الشمسي من خالل الغالف الجوي، وسوف يركز اإلشعاع   Air Massيؤدي إلى خفض في كتلة الهواء   

 من جهاز المركز. receiver الشمسي الساقط  على المتلقي 
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لتر( يملئ بالماء مع معدل 15( دقائق يتم توصيل هذا المستقبل مع خزان )10-5لمدة من ) ،بعد تسخين المستقبل
سيتم رفع درجة حرارة المتلقي، ورفع درجة حرارة السائل عن طريق  (Tin)لتر/دقيقة ( تقريبا، إلى مدخل  0.02تدفق )

 storageحرارة السائل في الخزان  درجة  الظهر ستزدادالتوصيل، ويتناسب ذلك مع اإلشعاع الشمسي الساقط  حتى 
tank يرسل  إلى مدخل(Tout)   المستقبل بشكل مستمر  على شكل دورة مغلقة ، وذلك ألن درجة حرارة السائل في

الخزان تتناسب مباشرة مع  مقدار الحرارة الساقطة على المستقبل ، ومقدار الفقدان الحراري من المستقبل .وتكون الفروق 
، ثم T = 5 ° Cصباحا(،  8:00السائل الداخل والخارج صغيرة في وقت البدء من القياس التجريبي ) بين درجة حرارة

 يوضح العملية. (3الجداول )،    ,T = 2 5 ° C( 12:00تزداد وتصل إلى القيم القصوى عند الظهيرة الشمسية )

سي بالعوامل المحيطة، وال سيما درجة ويرجع ذلك إلى الحد األقصى من اإلشعاع الشمسي. ويتأثر أداء النظام الشم
 .[2,9]الحرارة المحيطة وسرعة الرياح

 

الشمسي ودرجة الحرارة  للماء الداخل من المستقبل والخارج منه  اإلشعاعيوضح العالقة بين  A,B,C,D( 2الجداول )
 .مع الوقت
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  الحراري للنظام الكلية الكفاءة

 مقدار والحرارية.ويعتمد البصرية بالخسائر يتأثر الحراري للنظام الكفاءة الحالية،فان  راريالنقل الح وفقا لعمليات        
 وامتصاص المركزة المادة انعكاسية من البصرية الخسائر التشغيل. وتنتج وظروف النظام تصميم على الخسائر هذه
انتقائي.  طالء سطح وجود عدم تقبل إلىالمس امتصاص انخفاض النحاسية(، ويرجع واألنابيباالستقبال )الحديد  مادة
 وأنابيب والخزان، االستقبال، جهاز في أساسا الخسائر هذه الحرارية. وتحدث الطاقة كفقدان هنا التشغيل ظروف في

 ونوع الفتحة ومنطقة المستقبل نوع على الخسارات هذه مقدار واإلشعاع. ويعتمد الحراري الحمل طريق عن التوصيل،
 الحالي . الحراري النظام كفاءة في أعاله المذكورة العوامل التوصيل. وتساهم أنابيبو  الخزان عازل

 ( للمستقبل. ومن(Tmr-Ta)) التشغيل حرارة درجة مع لحظية الكفاءة في االختالف تظهرA، B( 14) األشكال
 لدرجة الرابعة القدرة مع تتناسب المشعة الخسارة طاقة ألن المستقبل حرارة درجة مع تنخفض النظام كفاءة أن الواضح

(. 14و الشكل ) كفوء هو األسطواني االستقبال جهاز أن إلى النتائج تشير قبل. أيضا، من ذكر كما المستقبل حرارة
 للنظام. الحراري األداء منحنى الشمسية للطاقة لمجمع الحراري األداء ويمثل
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 . ( العالقة بين الكفاءة ودرجة حرارة التشغيل14شكل )
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 متوسط في االختالف مع الكفاءة في االختالف يصور الشمسي للمركب نموذجي أداء منحنى (. وهو15الشكل ) في
 11مباشر ] واشعاع منتشر إشعاع عنصرين، من الشمسي اإلشعاع المحيطة. يتكون الحرارة ودرجة التشغيل حرارة درجة

، 10،9.] 
  ة المفيدة، خسارة الحرارة من الخزان( يوضح العالقة بين االشعاع الشمسي، الطاق3الجدول )

 

 الطاقة المركز. وتسمى الساقطة على الشمسية الطاقة مجموع من التي  هي جزءا والحرارية الضوئية الطاقة ان كمية
المخزن  السائل حرارة خزان.تودي الى رفع درجة في وتخزينها المستخدمة السوائل قبل من امتصاصها المفيدة. يتم

 من تحدد الساقطة الكلية الطاقة يتعلق فيما المخزنة الطاقة هذه كمية أن حين في الحراري التطبيق نوع يحدد هذا
 / wالشمسي ) اإلشعاع من،شعاع كل في الزيادة وتظهر ،A،B،C( ،3الجدول ) الحراري الشمسي النظام كفاءة

2m،) المحلي. الوقت مع 
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 ة والخسارة واالشعاع مع الزمن.( يوضح العالقة بين  الطاقة المفيد15شكل )
 وهذا ٪،10حوالي  بالطاقة المفيدة وهي يتعلق للخسارة فيما اآلنية النسبة ( أيضا14والشكل ) (4الجدول ) ويوضح

 يتم التالي، النحو على ساعة 24لمدة  الخزان حرارة درجة تدهور قياس خالل عازل. من تقنية في ضعف إلى يشير
 من انتقلت المياه ،وهذه الشمسية النظام مئوية( باستخدام درجة 80متوسطة ) حرارة درجة إلى مسبقا المياه تسخين

 في الماء حرارة وبعدها تبدا درجة االختبار، ( بدايةC80)° الحرارة  درجة عند ،لتخزن الخزان الشمسية إلى المنظومة
 موقف في وضعت -س الحرارة  الماء بمقيا حرارة درجة قياس سجل. يتم مو ي مدى على في الخزان االنخفاض
 الخزان. داخل منتصف
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 يتم من الخزان الحرارة فقدان معامل ،لحساب اإلكسلبرنامج  أيضا. باستخدام المحيطة الحرارة درجة مراقبة يتم
 (. 14( شكل )w/.k 2.202معامل الخسارة ) قيم الحصول على

 االستقبال جهاز تقييم
 0.5 البالغ التدفق بمعدل ضخ ماء جريان ثابت،ويتم  تجربة أجريت للمستقبل، توصيف خصائص أفضل أجل ومن
 يومين لمدة المستقبل خالل من (293k) ( °20C)الدخول حرارة درجة متوسط  ،عند الماء من الدقيقة في لتر

 ومخرج مدخل الحرارة درجات مع جنب إلى جنبا للمستقبل الحرارية المالمح وتظهر (،16والشكل ) ( 5) الجدول
 إال يصل لن المستقبل أن ،وجد الماء إلى الحرارة انتقال التوالي. وبسبب ،على المختلفة لأليام الطاقة ،ومالمح المياه
 درجة هناك ( أن17والشكل ) (6الجدول) يبين عليها. كما الحصول يمكن التي القصوى الحرارة درجة من جزء إلى

 ،وهي المستقبل حرارة درجة زادت لو ،حتى هذه المستمر لتدفقا تجربة في إليها الوصول للمياه يمكن قصوى حرارة
 تختلف سوف النظام حرارة درجة أن يكشف المالمح فحص  [.ان11,12استقبال ] جهاز تصميم بسبب األرجح على

 سحابة او نتيجة عدم اسقاط االشعاع على المستقبل بشكل جيد. وصلت أدنى تغير باالشعاع نتيجة مرور بسبب
 حالة إلى للوصول كاف غير مئوية .وهو درجة 120الحرارة  درجةمتوسط  إلى االستقبال جهاز من خارجةال المياه
لذا  الماء الى البخار حالة الماء للحصول على افضل حالة للوصول الى درجة حرارة عالية للوصول الى تغير تغير

االشعاع على المستقبل  باستخدام  ط يجب عزل المستقبل عن المحيط بواسطة عازل حراري ،والتاكد من اسقا
 .[44,45]منظومة تتبع مناسبة 

 ( يوضح المقارنة بين دخول وخروج الماء ليومين5الجدول )  
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 (المقارنة بين دخول وخروج الماء الى المستقبل ليومين .  16والشكل )  
 أيام(يبين مقارنة بين الطاقة المفيدة لثالث  6الجدول )
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 : ءاتاالدعا

مركزات الطاقة من نع محليا صكأفضل نموذج م مركز شمسي هجين تصميم وبناء .1
 ة ءول على أعلى كفاصللح الشمسية

في ضوء العديد من المعطيات األول و  ءالشمسية على أساس االدعاالمنظومة  بناء .2
 : الالحقة اءاتاالدعومنها 

في الظروف الحالية الذي يمر به العراق   استهالك الطاقة الكهربائية السيماالتقليل من  .3
 ربائيةمن حيث األزمة في الطاقة الكه

 أن الطاقة المستخدمة في هذه المنظومات متوفرة بشكل كبير .4

إن بناء هذه المنظومات ال يتطلب الكثير من المال، فهي طويلة العمر وال تحتاج إلى  .5
صيانة مستمرة سوى التنظيف من الغبار بين فترة وأخرى، وأن موادها األولية متوفرة في 

 المحلية قااألسو 


