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 تنمية صناعة الطاقة المتجددة في مدينة الموصل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  
   واالستشعار عن بعد

 
 سحر سعيد قاسم الطائي   وليد وعد عبد 

 جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانية 
   قسم جغرافية 

 (  2022/  9/ 9قبل للنشر في    2022/  8/8)قدم للنشر في 

   المستخلص

و          األمام،  إلى  التنمية  عجلة  تحريك  في  الدول  من  العديد  اعتمدتها  التي  األساسية  الضروريات  من  المتجددة  الطاقة  معدل يتعد  عد 
لمختلف األنشطة المعاصرة التي تعتمدها العديد من  استهالك الطاقة مؤشرا الى تقدم األمم والشعوب، فالطاقة الكهربائية تمثل البنية التحتية  

ف  الدول في نموها االقتصادي، وال تؤخذ  برامج تنمية الطاقة في الحسبان مالم تكن هناك خطط تنموية تعنى بالتغير والتقدم وعدم االستنزا
الك  على  الطلب  زيادة  بسبب  األخيرة  اآلونة  في  بالنضوب  أخذ  الذي  األحفوري  الوقود  اهمية لمصادر  وتكمن  النفط،  اسعار  وارتفاع  هرباء 

خطوة مهمه لحل مشكلة أزمة الطاقة الكهربائية   االبحث في امكانية ايجاد مصدر جديد للطاقة الكهربائية  وهي الطاقة الشمسية من حيث كونه
 في مدينة الموصل وبداية االكتفاء الذاتي للطاقة . 

الى مفهوم تنمي      التعرف  الى  البحث  الطبيعية في ويهدف  الجغرافية  المقومات  اثر  المتجددة وانواعها فضال عن معرفة  الطاقة  ة صناعة 
الشمسية   الطاقة  خاليا  مواقع  إلقامة  المالءمة  المواقع  ولمعرفة  المتجددة  الطاقة  صناعة  تنمية  امكانية  في  دورها  وتوضيح  الموصل  مدينة 

تيار الكهربائي من المشكالت االساسية التي تواجه الدولة العراقية منها مدينة الموصل  وانشائها في منطقة الدراسة . اذ تعد مشكلة انقطاع ال
 مما دعانا الى دراسة هذه المشكلة من خالل الطاقة المتجددة للوصول الى طرق واساليب لحلها . 

ا      التحليل  العلمية في  الطرق  المكانية كاحد  المالئمة  استخدام طريقة  تم  المالئمة وعلى هذا االساس  االمكان  انسب  الى  للوصول  لمكاني 
وقد     من خالل تصميم متكامل للعمل يتم من خالله تحديد المواقع المناسبة لوضع الخاليا الشمسية  لتحديد مواقع للخاليا الشمسية في المدينة

  2كم  2.8ناطق غير مالءمة تشغل مساحة  اظهرت الدراسة وجود ثالث مستويات من المالءمة المكانية الختيار مواقع الخاليا الشمسية هي م
من مساحة مدينة الموصل وشملت المناطق التي تكون في ظالل التالل المواجهة لإلشعاع الشمسي التي تكون انحداراتها باتجاه    %1.4بنسبة  

وتشمل اغلب مناطق     %58.2بنسبة    2كم115.9الشمال كما في احياء اليرموك واالربجية ومناطق مالءمة بدرجة متوسطة وتشغل مساحة  
وتشمل اغلب مساحة    %40.3بنسبة    2كم  80.3مدينة الموصل كما في احياء الكرامة والدواسة ومناطق مالءمة بدرجة عالية تشغل مساحة  

الشمسي كما ف كبيرة من االشعاع  الجنوب تستلم كميات  باتجاه  مناطق مرتفعة وانحدارها  المدينة كونها  ي المدينة وتزداد في شرق وغرب 
 تموز. 17احياء العربي و
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Development of the renewable energy industry in Mosul using 

Geographical Information System And Remote Sensing 

Sahar Saeed Qasim Al-Taie Walid Waad Abdul 
Mosul University / College of Education for Human Sciences 

Geography department 

Abstract 
The renewable energy is regarded as  one of the basic necessities in which many countries have 
relied to move the wheel of development forward, The rate of energy consumption was considered 
as an indicator of nations and peoples progress as electric energy represents the infrastructure of 
various contemporary activities that many countries adopt in their economic growth. The programs 
of  energy development is not taken into account unless there are  developing  plans not  
concerned with change, progress and not to deplete  fossil fuel resources, which has been 
depleting in recent times because of the increase in demand for electricity and for  the high in oil 
prices, research concerned the possibility of finding a new resource of electric energy, The solar 
and wind energy in an important step to solve the problem of electric power crisis in Mosul  city 
and the beginning of energy self-sufficiency . 

The research aims to identify the concept of developing the renewable energy industry and its 
types, in addition to know the impact of the natural geographical features in Mosul city  to clarify its 
role in developing the renewable energy industry to know the appropriate sites to establish sites for 
solar cells and wind farms and their establishment in the study area, for the problem of power 
outages was regarded as  one of the basic problems facing the Iraqi state, including Mosul city , 
this asked  us to study this problem through renewable energy to reach  methods to solve it. 

The study showed that there are three levels of spatial suitability to choose solar cell sites which 
are inappropriate areas and  occupies 2.8  km 2  by 4. 1%  of the area of  Mosul city. It included the 
areas that are in the shadows of the hills facing the solar radiation, whose slopes are towards the 
north, and suitable areas of medium degree which occupies 115.9  km2,  2.58%  which includes 
most of the city’s area that's  increased in the east and west of the city for relatively high which 
occupies 80.3km 2  by 3.40% . It includes most of the city’s area and increases in the east and west of 
the city, being high areas and their slope towards the south that receive large amounts of solar 
radiation . 
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 المقدمة 

في المصانع  عماالتها  تعد الطاقة احد المقومات الرئيسة للمجتمعات المتحضرة من اجل العيش برفاهية وتتعدد است        
، وهناك العديد من منها ما هو ناضب ومنها ما هو متجدد فووسائط النقل والمنازل وغيرها ، وهناك اشكال متعددة للطاقة  

،    على سطح االرض جميعا  نواع الطاقة  ال  قة وهي المحرك الرئيساوتعد الشمس المصدر االساسي للط  ،مصادر الطاقة
العديد من الدول في تحريك عجلة التنمية    هاالضروريات األساسية التي اعتمدت  لقد ظهر مفهوم الطاقة المتجددة ليعبر عن

األمام،   الطاقة    وعد إلى  استهالك  والشعوب   امؤشر   معدل  األمم  إلى    تقدم  الحاجة  دعت  لذلك  و  ،  المتقدمة  الدول  قيام 
الطاقة  باستثمار  تتعلق  علمية  تطويرية  وخطط  جديدة  وتطبيقات  تكنولوجيا  وتبني  الطاقة  امدادات  كفاءة  برفع  النامية 

التقليل من الغازات المنبعثة في  ب توازن بيئي    ايجاد كفيلة بتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الكهرباء، و   المتجددة التي تكون 
والبشرية على سطح الكرة  الظواهر الطبيعية    فيالحراري الذي ينتج عنه تغيرات مناخية تؤثر    االحتباس من  قلل  مما يالجو  

الموصل األرضية   مدينة  في  الشمسية  للخاليا  المالئمة  المواقع  لتحديد  الحيوي  الموضوع  هذا  دراسة  الى  دعنا  مما  وهذا 
 بشكل افضل للوصول الى استثمار هذه الطاقة الحيوية إلنارة المدينة 

 

 

   اهمية البحث 

في        البحث  اهمية  الشمسية  تكمن  الطاقة  وهي  اال  الكهربائية  للطاقة  جديد  مصدر  ايجاد  هذه   اذ امكانية  االن  تعد 
دول العالم الحديث للوصول   ها المصادر هي الطاقة الحيوية المستدامة للوصول الى صناعة الطاقة المتجددة التي تعتمد 

في العالم بشكل عام    جميعها  مفاصل الحياةر في  وذلك لما لها من تأثير كبي  ،الى االستدامة المستمرة للطاقة الكهربائية
وبداية  ، من حيث كونه خطوة مهمه لحل مشكلة أزمة الطاقة الكهربائية في مدينة الموصل  ومنطقة الدراسة بشكل خاص  

عجلة التنمية االقتصادية واطالة العمر   رفد   سوف يكون المحرك في للطاقة اذ ما استثمرت بشكل صحيح  االكتفاء الذاتي  
 محطات الكهربائية .يل التخفيض كمية المبالغ التي تصرف على الوقود لتشغاالحتياطي للنفط العراقي ب

 هدف البحث 
 يهدف البحث الى :      

 .  كيفية االستفادة منها للوصول الى طاقة متجددة مستدامةة صناعة الطاقة المتجددة و تنمي  على  التعرف -1
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 امكانية تنمية صناعة الطاقة المتجددة . للوصول الىالمقومات الجغرافية الطبيعية في مدينة الموصل  توظيف  -2
 .  دينة الموصلة في موانشاء مواقع خاليا الطاقة الشمسي إلقامةالمواقع المالئمة  الوصول الى تحديد  -3

 مشكلة البحث 
عنها   ا من االسئلة الرئيسة والفرعية وسنجيب من البحث العلمي وتتضمن عدد   تعد مشكلة الدراسة الجزء الرئيس

الدراسة   اليها  توصلت  التي  والنتائج  العلمية  االدلة  وفق  ان   اذ ،  على  مشكلة  المشكالت تعد  من  الكهربائي  التيار   قطاع 
المشكلة من خالل الطاقة المتجددة   هذها دعانا الى دراسة  مدينة الموصل مم  ومنهااسية التي تواجه الدولة العراقية،  االس

 . ق واساليب لحلهاائللوصول الى طر 

 البحث  ةفرضي
، فالفرضية    اولياا غير مبرهن عليهحالا بوصف    ل التوصل الى حل مشكلة يجب ان يكون هناك افتراض جمن ا     

تفسير أو  حدس  الظاهرة  هي  أو  للمشكلة  قانون،  مؤقت  أصبح  يثبت صدقة  االو ،    اا عام  اا متى  الفروض  تحدد    تية يمكن 
 : للبحث 

 تمتلك مدينة الموصل مؤهالت طبيعية تساعد في توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح .  -1
 توجد معوقات ومشكالت تعطل عملية استغالل تلك الطاقة .  – 2

ي دراسة االعتماد على نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد فمشكلة الطاقة الكهربائية بهل نستطيع حل    –  3
 وصوال الى امكانية تنميتها .لطاقة الشمسية واقع ا

   منهجية البحث
معتمدا   والمنهج التحليلي للبيانات  اعتمد البحث على المنهج االستقرائي الذي يبدأ من الجزئيات وصوال الى الكليات        
منهج دراسة الحالة و وسائل االستشعار عن بعد للوصول الى هدف البحث  و   بنظم المعلومات الجغرافية    بيانات   تحليلعلى  

   .لتحديد مناطق االشعاع الشمسي المرتفعة في مدينة الموصل الستثمارها
 الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة الموصل  

مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في الجزء الشمالي الغربي من العراق في الحوض االوسط لنهر دجلة )   تقع       
 ،ساحة والسكانشمالي العراق ( ويمر نهر دجلة في منتصف المدينة ويقسمها الى نصفين غير متساويين في الشكل والم

  ر وهو اكبر نسبيا من الجانب االيمن .الجانب االيسوالجزء الشرقي  ،يسمى الجزء الغربي الجانب االيمن
-36( و )0-15-36)   (  شرقا ودائرتي عرض 0-15–43)( و    0-3-43ل )  ويتحدد فلكيا عند تقاطع خطي طو    

 ويحد مدينة الموصل اراض   ،الجغرافي والفلكي لمدينة الموصل( الموقع  1)  رقم    خارطةبال كما هو موضح    ( شماال 24-0
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تمت وقرى  الحميدازراعية  وناحية  تلكيف  قضاء  الى  الشرق    ت د  من  وبعشيقة  برطلة  وناحية  الغربي  والشمال  الشمال  من 
 والشمال الشرقي وقضاء تلعفر من الغرب وناحية حمام العليل من الجنوب . 

 ( الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة الموصل 1الخارطة )

 

 Arc Map10.8عمل الباحث باالعتماد برنامج                    

  والطاقة المتجددة  والتنمية المستدامة التنمية
مراحل   بعدة  التنمية  مفهوم  النامية  يمر  الدول  طبيعة  منها  كل  طبيعة وظروفها  عكس  حيث  من  نموها  ومراحل 

باألنظمة   عالقتها  وطبيعة  ناحية،  من  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  فهياكلها  اخرى.  ناحية  من  عقدي    فيالدولية 
ات  ي عقد الستين  فيات من القرن العشرين كان ينظر للتنمية على انها ارتفاع مستوى دخل الفرد، و يات والخمسين ياألربعين

الناتج القومي، اعيد تعريف   من القرن العشرين اصبحت تعني مدى قدرة االقتصاد القومي على تحقيق زيادة سنوية في 
ات من القرن العشرين لتصبح عملية تخفيض نسبة الفقر والقضاء عليه، ومعالجة سوء يالتنمية في منتصف السبعين مفهوم  

ها  بالزيادة المستمرة في معدالت النمو االقتصادي، وفي مرحلة الحقة أصبحت التنمية يقصد  ب  توزيع الدخل، والبطالة....،
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  ساسية للفرد فضال عن تحقيق ذاتيته وشعوره االنساني وتوفير حرية الحاجات األ  بإشباع  النهوض الشامل للمجتمع بأسره
 . (1) االختيار 
ينصرف الى انها )عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق ارادة وطنية  فاصبح  ثم تبلور مفهوم معاصر للتنمية         

واقتصا واجتماعية  سياسية  تغيرات  وإحداث  هيكلية  تحوالت  ايجاد  اجل  من  لقدرات مستقلة  نمو مطرد  بتحقيق  تسمح  دية 
 المجتمع المعني وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه (  

 صناعة الطاقة :  الطاقة المتجددة وانواعها
 بما في ذلك استخراج الوقود والتصنيع   وبيعها  بإنتاج الطاقةكافة  هو مجموع الصناعات المعنية   صناعة الطاقة

الوقود  اذ يستهلك  والتكرير والتوزيع  الحديث كميات كبيرة من  التحتية،    ،المجتمع  البنية  الطاقة جزء أساسي من  وصناعة 
صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة واقعا جديدا على مصادر   وفرضت .تقريبا  جميعها  البلدان  لمجتمع فياصيانة  فضالا عن  

على    2045يعي، اللذين يتوقع أن يواصال نموا حتى عام  الطاقة التقليدية كالنفط الخام على وجه الخصوص، والغاز الطب 
تقدير و أبعد  لعام ،  العالمي  النفط  "آفاق  تقرير  للبترول، في  المصدرة  البلدان  توافقت عليها كل من منظمة  التوقعات  هذه 

النقد الدولي  فضالا عن"،  2020 المتجددة )الشمس في المقابل تسير صناعة الطاقة الجديدة )النووية( والطاقة    صندوق 
والرياح والكهرومائية(، بنمو متسارع خاصة الطاقة الشمسية التي يتوقع لها توفير احتياجات ثلث الطاقة المستهلكة عالميا  

 .2030بحلول 
 الطاقة المتجددة 

ال المياه واالمواج والطاقة  الرياح وطاقة  الشمسية وطاقة  الطاقة  النظيفة : تشمل هذه  او  المتجددة    وتأتي جوفية ،  الطاقة 
تسمية هذا النوع بالطاقة المتجددة  من كون مصدرها غير قابل للنضوب ، وان وتيرة استهالكها اقل بكثير من وتيرة  

الحركة والتواجد  الطبيعة ، وان مؤشرها مستديم ودائم  الطاقة   تعويضه في  اكثر اشكال  المتجددة من  الطاقة   . وتعد 
تت  لعنايةجاذبية ومثارَا   المصادر االخرى   مصدر  يكاد ال  سم بسمات  ، لكونها  فيها  من  تلك   يضاهيها  ابرز  ، ولعل 

 : (2) السمات ما يأتي

 
االنسانية ، جامعة منتوري،  كمال مرداوي وشعور جبيبة ، االطار التحليلي للتنمية المستدامة وتطبيقاتها على الدول العربية ، مجلة العلوم    )1(

 272، ص 2009،   33الجزائر ، العدد 

حيدر ناصر شداد الجبارة ، استخدامات الطاقة المتجددة ) الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ( في محافظات جنوب العراق ، رسالة ماجستير    )2(
 9ص  -  2012، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، )غير منشورة (
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والغاز   -1 كالنفط  االخرى  المصادر  مع  الحال  هو  كما  بيئية  مشكالت  اي  يسبب  ال  ونظيفاا  مجانياا  مصدراا  تعد  انها 
 الطبيعي والفحم .

منها     اإلفادةقابيتها للتوزيع والتواجد في شتى المناطق وفي الدولة الواحدة ، وهي ال تتطلب بنى تحتية ضخمة ويمكن    -2
 بنى انتاجية مباشرة . ب

 .وال يخضع للتجارة الدولية وظروفها ومالبساتها واحتكارها ، تشكل مصدراا مستقالا ال يتأثر بالعالقات الدولية  -3
 بنسب متفاوتة وقد تتواجد في اماكن تندر فيها الطاقات التقليدية االخرى. جميعها تنتشر في انحاء العالم    – 4

للطاقة        ينظر  لذلك   ، واستدامتها  الطاقة  توفر مصادر  بين  متداخلة  والمستقبلية  الحاضرة  الحياة لألجيال  نوعية  ان 
 :يأتي  أداة لمعالجة العديد من االحتياجات الملحة  من بين االيجابيات المتعلقة بها نذكر مابوصفها المتجددة 

ير المناخ  التخفيف من انبعاث غازات االحتباس الحراري وتغي  – 1  
الحد من االثار الصحية والبيئية السلبية المرتبطة باستغالل الطاقة االحفورية والطاقة النووية   – 2  
تشجيع التطور التكنلوجي واالبتكار   – 3  
فرص العمل  وايجاد في النمو االقتصادي الشامل من خالل نقل التكنلوجيا والمهارات  االسهام – 4  

 الطاقة الشمسية 
صور الطاقة المتواجدة أصلها من  و ي المصدر الرئيس للطاقة  هالشمس هي مصدر الحياة على وجه هذا الكوكب        
طاقة المد والجزر نوعا من انواع الطاقة الحركية المستمدة و فالطاقات االحفورية استمدت طاقتها المخزونة منها ،    ،الشمس

الطاقة الشمسية هي جزء من  و   .  (3)   لمياه االرض وكذلك طاقة الرياحمر  منها الن منشأ المد والجزر هو جذب الشمس والق
تصنيفها   بعد  االرض  سطح  الى  تصل  التي  الشمسية  الطاقة باالشعة  اشكال  من  شكل  في   ، لألرض  الجوي  الغالف 

تلك الطاقة التي   دقيقشمسية ( وبشكل  الطاقة  الالمقصود من هذا المصطلح )  فان  الحرارية والضوئية ، وفي مجال الطاقة  
ة الشمسية ققبل االنسان لإلضاءة )كالنوافذ( ، والتدفئة ) الطاقة الشمسية الحرارية ، وسخانات المياه بالطامن    سيستغلها

الشمسية ( . يو واالفران  انها : طاقة  الكهربائية،   الذي عليها من ضوء الشمس ،    حصلعرفت  الطاقة  لتوليد  قد يستعمل 
 .(4) ق اخرى ايضاائوتزويد النباتات بالتدفئة والتبريد ولتسخين الماء، وقد استعملت الطاقة الشمسية ألالف السنين وبطر 

 قع الخاليا الشمسية  االمقومات الجغرافية الختيار مو 

 
 41ص  – 2006،   164الخياط ، الطاقة البديلة تحديات وامال ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  محمد مصطفى   )3(

حالة الجزائر ،   –بوعشه اسمهان ، جدوى استغالل الطاقة الشمسية كطاقة متجددة وامكانية استخدامها في التبادالت التجارية الخارجية .  )4(
 148-147، ص  2019االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ، اطروحة دكتوراه)غير منشورة( ، كلية العلوم 
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 السطح:  تضاريس المدينة
وتعد مدينة الموصل   ،كبير في تشكيل الكتل العمرانية للمدن  اثري يكون له  تيعد السطح من المظاهر الطبيعية ال      

المناطق المتموجة من  باذ هي محل التقاء المناطق الجبلية من الشمال    ،نقطة التقاء متغيرات اقتصادية وطبيعية متنوعة
ومن مظاهر السطح المتميزة في هذه المدينة نهر دجلة   ،(5) الجنوب ومنطقة الجزيرة الصحراوية من الغرب والجنوب الغربي

بانحناءات من الشمال الى الجنوب ويقسمها الى قسمين فقسمها الشرقي هو القسم االكبر واالقل ارتفاعا    ،الذي يخترقها 
واربيل دهوك  لمحافظتي  العالية  الجبلية  المنطقة  ضمن  لتداخله  نتيجة  يشغل  ،وتباينا  الذي  الغربي  قسمها  معظم    اما 

في    ،الشمالية الى الشمال من جبل سنجار وحافات نهر دجلة الغربية  اهئفيقع ضمن المنطقة المتموجة في أجزا   ،المساحة
التباين االرتفاعات واالنحدارات االرضية  و والجنوبية والغربية  ى  الوسط  أجزائه حين تسيطر خصائص الهضبة الغربية على  

اذ غالبا ما تنشا المدن والمحطات التجارية في النقاط التي تنتج    ،لطرق قديما وحديثا على تحديد اتجاهات ا  مباشراا   تأثيراا 
 .  (6)ترتبط قيمة ومدنية المدنية بنشاط تلك الحركةو عندها حركة النقل 

وان معظم اراضي هذه المحافظة يقع ضمن المنطقة المتموجة   ،ونظرا لكون مدينة الموصل مركزا لمحافظة نينوى 
(  434128% من مجموع مساحة العراق البالغة )   8.6مشكلة نسبة    2( كم 37323والتساع مساحة المحافظة البالغة )

في    اذ في االمكان تمييز خمسة انطقه تتباين  ،فمن المتوقع وجود تباين في مستويات االرتفاع بين مختلف اجزائها  2كم
متر فوق مستوى سطح البحر ( ويمثل   300-200ارتفاعا بين )   ة فالنطاق االول يمثل اوطأ االنطق  ،مستويات ارتفاعها

 .(7)  متر فوق مستوى سطح البحر ( 2200 –  600ارتفاعا بين )   ةالنطاق الخامس اعلى االنطق 

 

 ( االرتفاعات في مدينة الموصل 2خارطة )ال

 
رسالة    )5(  ، الموصل  لمدينة  المكاني  التوسع  لدراسة  بعد  عن  واالستشعار  الجغرافية  المعلومات  نظم  بين  المالءمة   ، عدو  نوح  علي 

 23ص  ، 2020، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة الموصل ،   )غير منشورة(ماجستير

)غير  سلطان سعيد فاضل الجبوري ، استخدام قاعة البيانات الجغرافية في تقويم المناطق الخضراء في مدينة الموصل ، رسالة دبلوم عالي  )6(
 6ص،   2006، جامعة الموصل ، كلية التربية ،   منشورة(

، مجلة    2020-2000اج ، اثر العوامل الجغرافية في تحديد المحاور المتوقعة للتوسع الحضري في مدينة الموصل للمدة  داؤود سليم عج  )7(
 45ص -2002، مركز دراسات الموصل ، جامعة الموصل ،   2اوراق موصلية ، العدد 
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 Arc Map 10.8عمل الباحث باالعتماد نموذج االرتفاع الرقمي و برنامج 

 االنحدارات في مدينة الموصل
لهذا   وتصميمها،  يعد االنحدار احد العوامل االساسية المؤثرة في انشاء مواقع الخاليا الشمسية في مدينة الموصل      

في   االنحدارات  خارطة  ألنشاء  ماسة  الحاجة  على  اصبحت  باالعتماد  )االمدينة   الرقمي  االرتفاع   Digitalنموذج 
Elevation Model (DEM  عرف ابو العينين االنحدار على انه :  وقد للمدينة 
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 . (8) ( درجة40)  لىتزيد ع سطح من االرض ينحدر على المستوى االفقي لسطح االرض بدرجة ال
مواقع على سطح االرض تميل عن االفق    ت على انها  ( المنحدراFinlayson Brain and statham. Ianعرف  )  و 

 ( 9) بزاوية معينة وتدعى بزاوية انحدار سطح االرض وهذه المواقع تحدث عليها عمليات التعرية والنقل والترسيب بشكل كبير
استند التصنيف    وقد   1989  –  1988( سنة  Zink  –تصنيف الجيمورفولوجي الذي اعده ) زنك  التم االعتماد على    قد ل  .

والخارطة رقم (  1موضح في الجدول )  هو  تحديد انواع التضاريس واالشكال االرضية على متوسط انحدار االرض كما  الى
 (3 ): 

 Zink( يوضح مستويات تصنيف تضرس سطح االرض عند 1 الجدول )

 التصنيف  االنحدار  شكل السطح 
 سهل ، وادي  1.9 – 0 سطح 

 7.9 – 2 تموج خفيف 
سهول تحاتية نهرية عليا ، سفوح  

 )اقدام جبال(
 تالل منخفضة  15.9 – 8 متموج 

 تالل مرتفعة  29 – 16 مقطعة ) مجزأة (
 جبال  فاكثر    30 مقطعة بدرجة عالية 

)غير  دكتوراه وذج جغرافي بالمنطق المضبب للغطاء النباتي لجبل سنجار ، اطروحة مسحر سعيد قاسم الطائي ، انباالعتماد على 
 51، ص  2008وصل ، كلية التربية ، ، جامعة الممنشورة(

 

 

 

 
لمنطقندى سالم وليد  )8( التربية )غير منشورة (عالية بيرة مكرون، رسالة دبلوم  ، تصنيف منحدرات سطح االرض  الموصل، كلية   ، جامعة 

 13، ص 2008، للعلوم االنسانية

ان  )9(  ، الطائي  قاسم  سعيد  النبمسحر  للغطاء  المضبب  بالمنطق  جغرافي  دكتوراه وذج  اطروحة   ، سنجار  لجبل  منشورة(اتي  جامعة  )غير   ،
 51، ص  2008الموصل ، كلية التربية ، 
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 Zinkحسب تصنيف ب( االنحدارات في مدينة الموصل  3 خارطة )ال

 
 Arc Map 10.8للمدينة وبرنامج   DEMعمل الباحث باالعتماد على النموذج االرتفاع الرقمي

 اتجاه االنحدارات في مدينة الموصل  2-3-1-5

اتجاه االنحدار في   اذ يؤثرلمواقع المقترحة للخاليا الشمسية  لتصميم  الختيار و االكبير في    تجاه االنحدار تأثيراا ال          
الجنوب   اتجاه  في  االنحدارات  تكون  الموصل  مدينة  في  االرض  الى  الواصل  الشمسي  االشعاع  مواجه و مقدار    ة تكون 

ويص اليها للشمس   اكبر   ل  بكميات  الشمسي  حين  ،االشعاع  والغربية    في  الشرقية  باالتجاهات  االنحدارات   وتأخذ تكون 
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االنحدارات  في  علية  هي  مما  اقل  الجنوب   كميات  الشمالية    اما  ،باتجاه  االنحدارات  االشعاع  فاتجاه  باتجاه عكس  تكون 
 (. 4موضح في خارطة ) هو االشعاع الشمسي ، كما اليها الشمسي وتكون اقل االتجاهات التي يصل

 ( اتجاه االنحدارات في مدينة الموصل 4خارطة )ال

 
   Arc Map 10.8وبرنامج  DEMللمدينة  عمل الباحث باالعتماد نموذج االرتفاع الرقمي    

 الشعاع الشمسي في مدينة الموصل ا
عند            الموصل  مدينة  طو تقع  خطي  )تقاطع  عرض   (0-15–43)(0-3-43ل  ودائرتي   شرقا 

 (36-15-0 ( ان36-24-0(  من  الرغم  وعلى   ، الشمالية  المعتدلة  المنطقة  تتوسط  هذا  بموقعها  وهي  شماال،   هذا   ( 
لخط العرض يرسم    هانفاال في اهميته بتحديد الوقت،    ,الموقع بالنسبة لخطوط الطول ال يترك داللة جغرافية على الموقع

وكان   الحرارة الواصلة الى سطح المنطقةيؤثر في مقدار    او  ،السنة  في اثناءبالضرورة مقدار زاوية سقوط اشعة الشمس  
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مقدار اشعة الشمس الواصلة ، اال ان االختالف    فيللموقع الفلكي اهمية محدودة في الدراسات الجغرافية ، حتى في اثره  
للموقع من المسطحات المائية ، واالرتفاع عن مستوى سطح البحر وطبيعة الرياح السائدة وغيرها من العوامل المسيطرة ،  

 .(10) تضعف هذا العنصر ان لم تكن تلغيه  
 ( 2014-2004(المعدالت الشهرية والسنوية لإلشعاع الشمسي س/يوم لمحطة الموصل للمدة )2الجدول )

 الشهر
 السنة

 كانون 
 ايلول  اب تموز حزيران ايار  نيسان  اذار شباط  الثاني 

 تشرين
 االول

 تشرين
 الثاني 

 كانون 
 االول

 المعدل
 العام 

 المعدل
 الشهري 

4.7 5.6 7.1 7.7 9.3 11.6 11.4 11.0 10.1 7.8 6.6 5.2 8.1 

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على : 
، بغداد   2011-2004الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ الزراعي ،  جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الهيئة العامة لالنواء  –  1

 ، )بيانات غير منشورة( 
 http://www.agromet.gov.iq/index.phpجمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، شبكة األرصاد الجوية الزراعية العراقية ،  – 2

 في مدينة الموصل  2االشعاع الشمسي السنوي واط.ساعة/م( 5خارطة )ال

 
افية منطقة الموصل وتاريخها القديم ، مجلة موسوعة الموصل الحضارية ، المجلد االول ، جامعة الموصل،  صالح حميد الجنابي ، جغر   )10(

 5-3ص  -1991

http://www.agromet.gov.iq/index.php
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 ساعات السطوع الشمسي 
 ساعات السطوع الشمسي النظري 

الشمس          اشعة  في  المؤثرة  العوامل  دون  من  المضيئة  النهار  ساعات  طول  هو  النظري  السطوع  بساعات  يقصد 
تعتمد اعتمادا انها  اذ  الغبارية ولغيوم وغيرها  للموقع كالعواصف  تبعا  تتغير  انها  فلكها اي  كليا على دوران األرض حول 

 .(11) الجغرافي من دوائر العرض وتبعا لفصول السنة 
إذ تصل الى االرض كمية كبيرة من    يؤثر طول النهار على كمية اإلشعاع الشمسي الواصل الى سطح االرض ,       

اإلشعاع الشمسي في االيام الطويلة بالمقارنة مع األيام القصيرة , إذ يختلف طول النهار بحسب اختالف دائرة العرض 
ومدة   النهار  طول  يتساوى  ال  إذ  االستوائية,  المنطقة  من  القطبين  نحو  باالتجاه  النهار  طول  في  الفرق  ويتزايد  والشهر, 

ل الى)السطوع  بينهما  فرق  أقصى  يصل  حتى  الشتاء.  فصل  في  خاصة  الشمسية  القطبية    24ألشعة  الدائرة  في  ساعة( 

 
االء رحيم محمد الشمرتي، عالقة نفاذية الغالف الجوي بقيم االشعاع الشمسي المحسوبة واثرها في الطاقة النظيفة في العراق، اطروحة    )11(

 28، ص 2020امعة الكوفة، كلية التربية للبنات، دكتوراه )غير منشورة(، ج
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الشمالية أو الجنوبية يومي االنقالبين الصيفي والشتوي ثم يتناقص الفرق في عدد ساعات سطوع اشعة الشمس تدريجيا  
 . ساعة( يوم االنقالب الصيفي ۱۸ي الى حوالي )ساعة( يوم االنقالب الشتو  6°( من حوالي )60ليصل عند دائرة عرض )

ويؤثر التباين الزماني والمكاني لساعات السطوع النظري في اختالف كميات اإلشعاع الشمسي المستلمة خالل أشهر      
الجدول ) يتبين من  اذ  تباينا (  3  السنة .  النظري قد اظهرت  الشمسي  السطوع  الشهرية والسنوية لساعات  المعدالت  ان 

في  ز  السرطان  مدار  على  الشمس  اشعة  وتعامد  الظاهرية  الشمس  بسبب حركة  وذلك  الموصل،  مدينة  في  ومكانيا  مانيا 
( حزيران االنقالب الصيفي اذ يكون النهار طويالا والليل قصيراا وهذا بدورة الى كبر زاوية سقوط االشعاع الشمسي  21)

 وطول ساعات النهار . 

  2004)     ية والسنوية لساعات السطوع النظري )ساعة/يوم( في محطة الموصل للمدة( المعدالت الشهر  3الجدول )  
– 2014) 

 اب تموز حزيران  ايار  نيسان  اذار شباط  2ك  1ك  2ت  1ت  ايلول 
المعدل 

 السنوي 

12.22 11.05 10.06 9.57 9.83 10.7 11.76 12.93 13.93 14.43 14.21 13.35 12.00 

 عمل الباحث باالعتماد على جمهورية العراق، وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ 

 الزراعي )بيانات غير منشورة( 

الثاني(          )تشرين  ابتداء من شهر  تدريجيا  تناقصا  بالتناقص  النظري  السطوع  لساعات  الشهرية  المعدالت    وتستمر 
(  9.83-9.57وحتى شهر )شباط( اال انها تسجل أدنى انخفاض الها في شهري )كانون األول وكانون الثاني ( إذ بلغت )

ساعة /    ساعة / يوم على التوالي في محطة بغداد , في حين سجلت في محطة البصرة    ساعة يوم على التوالي, وسجل  
كانون األول االنقالب الشتوي اذ يكون (  ۲۱دار الجدي في )يوم على التوالي. وذلك بسبب تعامد اشعة الشمس على م

الليل طويال والنهار قصيرا ومن ثم ابتعاد المدينة وميالن اشعة الشمس بشكل كبير وصغر زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي 
وبضمنه    ومن ثم قلة ساعات السطوع الشمسي النظري , إذا أن الشمس ابعد ما تكون عن النصف الشمالي في هذا الشهر

العراق , فضال عن تأثير قلة صفاء الجو وزيادة في نسبة التغييم في السماء مما يترتب وعلى ذلك زيادة في تكرار االيام  
 الغائمة التي لها الدور في وصول كميات اشعاع شمسي قليلة الى مدينة الموصل . 
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 ساعات السطوع الشمسي الفعلي . 
يقصد بساعات السطوع الفعلي معدل عدد ساعات سطوع الشمس الفعلية التي يتم قياسها باألجهزة المستعملة لذلك وتتغير  
ساعات السطوع الشمسي الفعلي تبعا لعوامل محلية ترتبط بالعواصف الغبارية صيفا والغيوم شتاء والتي تؤدي بدورها الى  

 (12) مسامتصاص وعكس وحجز كميات كبيرة من اشعة الش
     ( المعدالت الشهرية والسنوية لساعات السطوع الفعلي )ساعة/يوم( في محطة الموصل للمدة  4الجدول ) 

(2004 –  2014 ) 

 اب تموز حزيران  ايار  نيسان  اذار شباط  2ك  1ك  2ت  1ت  ايلول 
المعدل 

 السنوي 

10.4 8.2 6.3 4.6 4.5 5.6 6.8 7.9 9.5 12.1 12.2 11.5 8.10 

المناخ       قسم  الزلزالي،  والرصد  الجوية  لالنواء  العامة  الهيئة  والمواصالت،  النقل  وزارة  العراق،  جمهورية  على  باالعتماد  الباحث  عمل 

 الزراعي)بيانات غير منشورة( 

الجدول         )من مالحظة  السنوي   (4رقم  المعدالت  أن  إذ  يتباين من شهر ألخر,  العراق  في  النهار  أن طول  ة  يتبين 
والشهرية لساعات السطوع الشمسي الفعلي تظهر تبايناا زمانياا ومكانيا في مدينة الموصل إذ ارتفعت المعدالت السنوية في  

(  ) وتموز واب  الموصل في االشهر ) حزيران  التوالي، في حين سجلت  11.5-12.2-12.1محطة  ( ساعة/يوم على 
  ( ساعة/يوم على التوالي.4.5-4.6الثاني (  )ادنى معدالت السطوع في شهري ) كانون االول وكانون  

بديلة             طاقة  لكونها  الشمسية،  الخاليا  مواقع  الختيار  االماكن  افضل  اختيار  في  الشمسي  االشعاع  اهمية  تأتي 
ما في يمكن استغاللها اقتصاديا في توليد الطاقة الكهربائية لمدينة الموصل، فقد اصبحت اليوم الطاقة الشمسية عنصرا مه

توليد الطاقة الكهربائية في كثير من بلدان العالم ، وهذا ممكن في مدينة الموصل، وهي تسهم في التقليل من تلوث الهواء  
 من جراء المحروقات التي تنتج عن مولدات توليد الطاقة الكهربائية لذا تسهم في تحقيق اهداف التنمية البيئية المستدامة.

 المكانية القتراح مواقع الخاليا الشمسية  المالءمة نموذج أ بناء 
التقانية واالحصائية   Modelنموذج  يمكن تعريف اال المعالجات  باستعمال  الواقع رياضيا  القدرة على محاكاه  انه 

وادوات التحليل االحصائي المكاني من   المكانية ،  Spatial Statistics Toolsللمتغيرات في نظم المعلومات الجغرافية  
بقوانين   بينها  والربط  الجغرافية  للظاهرات  المكانية  البيانات  نمذجة  المثلى في عمليات   Spatialللظواهر    GISالوسائل 

Models    للكشف عن العالقات واالرتباطات المتبادلة وصوال الى بناء أنموذج مكاني طبقا للواقع باعتبار ان كل ظاهره

 
 29االء رحيم محمد الشمرتي، مصدر سابق، ص  )12(
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فإن  و  . Pattemان يكون لتوزيعها وانتشارها شكل خاص يطلق عليه نمط التوزيع  البد  األساس  هذا  المالءمة  على 
 سوف تتم على أساس مجموعة من الخطوات كما يأتي: المكانية الختيار مواقع الخاليا الشمسية 

  : الموصل  اوال  مدينة  في  فعليا  الموجودة  النقل  وخطوط  الكهربائية  المحطات  مواقع  المواقع   ،تحديد  اختيار  لنا  ليتسنى 
الخاليا   الطاقة من  نقل  تكاليف  يساعد على خفض  بدورة  الذي  النقل  الكهربائية وخطوط  المحطات  القريبة من  المقترحة 

( المحطات الكهربائية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في مدينة  6)  رقم  خارطةالشمسية الى المحطات الكهربائية كما في ال
 .الموصل 

محطة في الجانب    29توزيع محطات الكهرباء في مدينة الموصل بواقع    نالحظ  ان  نستطيع(6)   رقم    ومن الخارطة      
ثافة السكان فيه عما هو  محطة بالجانب االيمن من المدينة، وذلك نتيجة التساع مساحة الجانب االيسر وك  19االيسر و 

تركز المحطات الكهربائية في عدد من المناطق وكونها قريبه على بعضها لكونها    بينما نالحظعليه في الجانب االيمن،  
مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل محطة موصل جديدة والمنصور والنسيج في الجانب االيمن، ومحطتي االنتصار  

 عة في الجانب االيسر .والميثاق واالندلس والمجمو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في مدينة الموصل  ةالكهربائي( المحطات 6خارطة )ال
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 Arc Map10.8عمل الباحث باالعتماد على مديرية توزيع كهرباء نينوى المركز ، قسم التخطيط ، وبرنامج        

االولويات في تحديد عملية اختيار مواقع الخاليا الشمسية في توجيه اختيار المواقع المقترحة التي تكون قريبة من    ثانيا :
النقل طرق  تزويد    ،شبكات  في  ألهميتها  باإلنارة  وذلك  منصة  هو  كما    ،الشمسية  بالخاليا الشوارع  شارع  في  موجود 

المدينة   من  االيسر  الجانب  في  بالخضراوات   واخذ االحتفاالت  المدينة  تزود  التي  الزراعية  االراضي  استبعاد  بالحسبان 
 كما هو موضح في الخارطة رقم كما هو موجود في منطقة حاوي الكنسية في ايمن المدينة  ،ومنتجات االلبان

وهذه العوامل تتباين    المكانية الختيار مواقع الخاليا الشمسية في المدينة   المالءمةتحديد العوامل المؤثرة في تقويم     ثالثا :
  وبما إن عملية التقويم كما أسلفنا سابقا تعني   ،وتتباين أهميتها النسبية بحسب موقع المدينة وطبيعتها  ،من مدينة ألخرى 

االمكانات   انها تقدير  لها من  و   البد   ، استعماالت األرض  انواع  لمختلف  االستعماالت أالمتوافرة في األرض  التخطيط  ن 
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فقد  األرض الختيار مواقع خاليا شمسية  يجب أن يبني على قاعدة العقالنية من خالل تقييم الموارد المتاحة لمنطقة ما،  
مل )مؤشرات( استنبطت من امكانيات الموارد  المكانية الختيار المواقع الخاليا على عوا  المالءمةاالعتماد في تقييم    جرى 

واتجاه  االنحدار   ، االرتفاع   ، الشمسي  االشعاع  المتمثلة  والطرد  الجذب  مناطق  بالحسبان  آخذين   ، الدراسة  منطقة  في 
 االنحدار .

االنحدار ، و ع ،  االرتفاو البيانات المكانية المتمثلة باإلشعاع الشمسي ،    تصنفالتصنيف الرقمي للبيانات المكانية    رابعا :
من  و  تتساوى  لكي  اصناف  خمسة  الى  االنحدار  ذلك    اذ اتجاه  ويتم  القيم  )  أداة ب عدد  في Reclassالتصنيف  المتوفر   )

المكاني قيم جديدة   (Spatial Analystالمحلل  واعطاء  القيمة    اذ (  اقل   1  ة رقمالمتمثل  االرتفاعات  تصنيف  في  مثال 
 . اعلى ارتفاع في مدينة الموصل 5 ةمرقالمارتفاع في المدينة والقيمة 

حسب درجة تأثيرها في اختيار مواقع الخاليا الشمسية بعد بيان  بوذلك    ،إعطاء األوزان للعوامل الطبقات المؤثرة  خامسا :  
رجة المكانية وفقا لد   المالءمةم  تقيسفي هذه المرحلة  و خاليا الشمسية،   في اختيار مواقع ال   تأثير كل من العوامل المؤثرة
النسبية، وحسب الم  أثناء  اذ ات المعطاة لكل عامل من  سوغاألهمية  يتم ذلك   أهميتها المذكورة   عملية التصنيف، وسوف 

 .إعطاء األوزان لهذه العواملب

   ( الموزون  التطابق  عملية  الجغرافية ضمن  Weighted Overlayوإجراء  المعلومات  نظم  بيئة  في  المتوفر   )
( تعتمد على فكرة ايجاد منطقة تداخل  Overlayاذ ان عملية  )التراكب  (  Spatial Analystتطبيقات المحلل المكاني )  

عيناا بهدف الوصول الى المناطق المكانية التي تتحقق فيها  بين مجموعة من الطبقات، التي تمثل لكل طبقة منهم معياراا م
اذ يعد اهم عامل مؤثر في اختيار   واملحسب األهمية النسبية للعباألوزان    وقد اعطيت   .  ( 13) كل هذه المعايير والشروط

اهمية   بدرجة  الشمسي  االشعاع  هو  الشمسية  الخاليا  ا  %35موقع  اذ  االرتفاع  الشمسي  االشعاع  بعد  المناطق  ويأتي  ن 
اكثر من غيرها بدرجة اهمية   تستلم كميات اشعاع شمسي  يؤثر في    %18واتجاه االنحدار  %22واالنحدار  % 25المرتفعة 

اختيار موقع الخاليا الشمسية اذ ان المناطق الي تكون انحدارها باتجاه الجنوب في مدينة الموصل تستلم كميات اكبر من  
 .(5مبين بالجدول )هو كما لإلشعاع الشمسي  االشعاع الشمسي لكونها مناطق مواجهه

 
 

 111، ص 2018جمعة محمد داؤود ، تطبيقات احصائية ومكانية متقدمة ، القاهرة ، مصر ،    )13(
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 ( درجة االهمية للعوامل المؤثرة في اختيار مواقع الخاليا الشمسية في مدينة الموصل 5جدول )ال

 درجة االهمية %  العوامل المؤثرة في اختيار مواقع الخاليا الشمسية ت

 35 االشعاع الشمسي  1

 25 االرتفاع 2

 22 االنحدار  3

 18 اتجاه االنحدار  4

 100 المجموع 

 عمل الباحث باالعتماد على درجة االهمية للعوامل المؤثرة في اختيار مواقع الخاليا الشمسية      

 ( Weighted Overlay)  أداةبابق الموزون ط( عملية ت1شكل )ال

 

موقع    ألنشاءعملية دمج العوامل الطبقات  حسب درجة التأثير النسبي وبيان المواقع األكثر مالئمة من غيرها    سادسا :
، ثم نقوم بحساب مساحة والنسبة المؤية لكل قيمه  ، مع األخذ بعين االهتمام المحددات الطبيعية والبشريةالخاليا الشمسية 

   Raster to polygonعن طريق تحويل الخارطة من 
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وفي هذه العملية تتحول الخارطة الى مجموعة مضلعات، بعدها ندمج المضلعات التي تحمل القيمة نفسها بأداة          
Merge    / الجزء  وبالمعادلة      المئوية  للنسبة  البيانات  لقاعدة  حقالا  نضيف  ثم  مساحتها،  عملية حساب  تسهل  لكي 

 قيمة في الخارطة .في البرنامج نحسب النسبة المئوية لكل  100الكل*
 المكانية ألختيار مواقع الخاليا الشمسية في مدينة الموصل  (المالءمة7خارطة )ال

 
 Arc Map10.8عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

على خرائط    وقد اعتمدت بالنسبة للعوامل المؤثرة :    المكانية الختيار مواقع الخاليا الشمسية  تقييم درجة المالءمة  سابعا :
السابقة وجعل برنامج )نا التصانيف  العوامل  هو  الغرض  و ( على شكل طبقات،  Arc mapها في  السابقة  و ربط  المؤشرات 
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بعد و ومسافات الطرد والجذب في منطقة الدراسة  كلها  معلومات  ال  دة مبنية على قاعدة بيانات تضم والخروج بخريطة موح
 . ( Toolbox( من خالل )Weighted Overlyتطبيق )ب  راء عملية التطابق الموزون جإ

نتائج  و        انماط    (  7)    الخارطة تظهر  تتمثل في  وجود اربعة  الشمسية  الخاليا  المكانية الختيار مواقع  المالءمة  من 
 االتي : 

بدرجة  -  1  من  1.4بنسبة    2كم  2.8وتشغل مساحة    قليلة مناطق مالئمة  الموصل و%  مدينة  باللون    تتميز  مساحة 
جدا لكونها تقع  في المناطق المرتفعة التي يكون انحداراها باتجاه الشمال عكس اتجاه تمثل مساحة قليلة  و   االحمر

في الجزء الجنوبي الغربي في منطقة الغابات   االشعاع الشمسي اذ تستلم كميات قليلة من االشعاع الشمسي، وتتمثل
 .والحراكية

بدرجة متوسطة  -  2  الموصل    %58.3وبنسبة    2كم116.3وتشغل مساحة     مناطق مالئمة  مدينة    تتميز   من مساحة 
تتواجد في نصف مساحة الجانب االيمن    فهي تمثل اغلب مناطقة مدينة الموصل والجانب االيسر  االصفر باللون  
باتجاه  خاصاا   ،تقريبا انحدارها  يكون  التي  نهر دجلة  القريبة من  يكون شرقي  االحياء  اتجاه االنحدار   اا النهر أي ان 

احياء تتمثل في  الشمسي  االشعاع  اقل من  واليرموك  ويستلم كميات  الصناعية  والمنطقة  الجانب   الهرمات  اما في 
 . في احياء االخاء الكرامة تتمثل اذ  ،مقارنة بالجانب االيمن كثيرةااليسر تتوزع في مناطق 

في الخارطة   ميزةم  من مساحة مدينة الموصل  %38.8بنسبة    2كم76.2وتشغل مساحة    عاليةمناطق مالئمة بدرجة    -3 
فهو يعد اكثر مالئمة الختيار مواقع الخاليا الشمسية من الجانب   في الجانب االيمن   خاصةاالخضر الفاتح  باللون  

ب فيها  االنحدار  اتجاه  ويكون  المناطق  بقية  عن  ارتفاعا  اكثر  مناطق  لكونها  يكون االيسر  انه  أي  الجنوب  اتجاه 
المناطق   في  تتمثل  المناطق  ببقية  مقارنة  الشمسي  االشعاع  من  كبيرة  كميات  ويستلم  الشمسي  لإلشعاع  مواجها 

 في الجانب االيسر واحياء موصل جديدة وحي الربيع في الجانب االيمن . في احياء والرشيدية والمهندسينالمرتفعة 

عاليا    -  4 بدرجة  مالئمة  مساحة    جدا  مناطقة  الموصل  1.9بنسبة    2كم  3.8وتشغل  مدينة  مساحة  في  % من  تكون 
المدينة   تتواجد فياطراف  االيسر  الجانب  في  االثير  ابن  المدينة  وفي حي  ارتفاعا في  االكثر  وانحدارها    المناطق 

وبذلك تستلم اكبر كمية من االشعاع الشمسي مقارنة ببقية    تكون مواجهة لإلشعاع الشمسي  اذ   شديد باتجاه الجنوب 
 .خضر الغامق ومتمثلة باللون اال المناطق

 الختيار مواقع الخاليا الشمسية   ( المساحة والنسبة المئوية ألصناف المالءمة المكانية5الجدول )

 النسبة المئوية %  2المساحة كم اصناف المالمة المكانية 
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 1.40 2.84 قليلة مالءمة بدرجة 
 58.40 116.30 مالءمة بدرجة متوسطة 
 38.30 76.22 مالءمة بدرجة عالية 

 1.90 3.84 مالءمة بدرجة عالية جدا
 100.00 199.20 المجموع

 ( 7عمل الباحث باالعتماد على الخارطة )                       

الشمسية في  الخاليا  التي اعتمدت في اختيار مواقع  العمل ومراحلة  الذي يوضح خطوات  للنموذج  النهائي  الشكل 
 (.2مدينة الموصل كما في الشكل )

 ( مراحل تصميم نموذج منطقة الدراسة 2الشكل )

 
 Arc Map10.8عمل الباحث باالعتماد على برنامج       

 االستنتاجات 
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 : وهي حقائق يمكن عدها نتائج للبحث المنجز عدة الى   توصلناما تقدم بحثه م     

ان نماذج االرتفاعات الرقمية  ذات مصداقية عالية في رصد االشعة المباشرة وترسم صورة صادقة لتوزيع االشعة    –  1
 على سطح األرض . 

ختيار مواقع النشاء الخاليا الشمسية كونها تستلم  ال من الناحية المناخية ، تتميز منطقة الدراسة بجودتها ومالئمتها    –  2
 . كميات كبيره من االشعاع الشمسي

اظهرت الدراسة وجود ثالث مستويات من المالئمة المكانية الختيار مواقع الخاليا الشمسية وهي مناطق غير مالئمة    –  3
الموصل  %.41وبنسبة    2كم  2.8وتشغل مساحة   مدينة  المناطق    من مساحة  التالل وشملت  تكون في ظالل  التي 

انحداراته تكون  والتي  الشمسي  لإلشعاع  متوسطة  ا المواجهة  بدرجة  مالئمة  ومناطق  الشمال  مساحة    باتجاه  وتشغل 
بدرجة عالية     % 58.2وبنسبة    2كم115.9 ومناطق مالئمة  الموصل   مدينة  مناطق  اغلب  وتشغل مساحة  وتشمل 
مرتفعة    %40.3وبنسبة    2كم  80.3 مناطق  لكونها  المدينة  وغرب  شرق  في  وتزداد  المدينة  مساحة  اغلب  وتشمل 

 وانحدارها باتجاه الجنوب تستلم كميات كبيرة من االشعاع الشمسي.

واط.ساعة /    4320,284  –  10,616 سنوي لقيم االشعاع الشمسي الكلي تتراوح  بيناظهرت الدراسة ان المعدل ال  –  4
 . 2م

اظهرت الدراسة االمكانيات العالية لقدرات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في محاكاة العالم    –  5
بيئة   المكانية ضمن  المالئمة  المكانية واجراء عمليات  للظاهرة  بيانات حقيقية  تطبيقها على  الواقعي حين  الحقيقي 

از عدد هائل من العمليات التي ال يمكن انجازها يدويا وبخاصة ويمكن انج  (Spatial Analysis)التحليل المكاني  
 عمليات التحليل والمعالجة والمطابقة وغيرها . 

 المقترحات
 :  االتيفي ضوء نتائج البحث توصي الدراسة ب

 . المراكز البحثية المتخصصة في مجاالت الطاقة المتجددة والسيما الطاقة الشمسية فتح  - 1
 .تشجيع االستثمار في هذا المجال واالستعانة بتجارب البلدان الرائدة    - 2
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باألجهزةبالجامعات    اثر  تعزيز    -3 وتزويدها  العالمية  الجامعات  مع  إلجراء   التواصل  الالزمة  والمختبرات  والمعدات 
التي  الت الحقلية  بحوث جارب  المتجددة  تتطلبها  الدراسات   ،الطاقة  من  بدال  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  والسيما 

 . النظرية
 . اقتنائها على  المستهلكين تشجع  وبأسعار،ـ الشمسية ذات الكفاءة الجيدة في األسواق المحلية لواحتوفير األ  -4 
  ، السعي إلى بناء قاعدة صناعية في القطاع العام بعلى تشجيع صناعة منظومات شمسية متطورة في العراق    العمل    -  5

 أو تشجيع القطاع الخاص ببناء ورش لصناعة محلية، وذلك لصعوبة إدامة المنظومات المستوردة.

 المصادر
المستدامة وتطبيقاته .1 للتنمية  التحليلي  العلوم االنسانية ، جامعة كمال مرداوي وشعور جبيبة ، االطار  العربية ، مجلة  ا على الدول 

 2009،  33منتوري، الجزائر ، العدد  
العراق ، رسالة   .2 الرياح ( في محافظات جنوب  الشمسية وطاقة  الطاقة  المتجددة )  الطاقة  الجبارة ، استخدامات  حيدر ناصر شداد 

  2012ماجستير )غير منشورة (، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، 
   2006،   164محمد مصطفى الخياط ، الطاقة البديلة تحديات وامال ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  .3
ا .4 التبادالت  في  استخدامها  وامكانية  متجددة  كطاقة  الشمسية  الطاقة  استغالل  جدوى   ، اسمهان  الخارجية  بوعشه  حالة    –لتجارية 

 2019االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ، اطروحة دكتوراه)غير منشورة( ، كلية العلوم الجزائر
، رسالة     .5 الموصل  لمدينة  المكاني  التوسع  لدراسة  بعد  الجغرافية واالستشعار عن  المعلومات  بين نظم  المالءمة   ، علي نوح عدو 

   2020ماجستير)غير منشورة( ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة الموصل ،  
دبلوم س .6 رسالة   ، الموصل  مدينة  في  الخضراء  المناطق  تقويم  في  الجغرافية  البيانات  قاعة  استخدام   ، الجبوري  فاضل  سعيد  لطان 

   2006عالي)غير منشورة( ، جامعة الموصل ، كلية التربية ، 
،   2020-2000الموصل للمدة  داؤود سليم عجاج ، اثر العوامل الجغرافية في تحديد المحاور المتوقعة للتوسع الحضري في مدينة   .7

 2002، مركز دراسات الموصل ، جامعة الموصل ،   2مجلة اوراق موصلية ، العدد 
كلية   .8 الموصل،  جامعة   ،) منشورة  عالي)غير  دبلوم  رسالة  مكرون،  بيرة  لمنطقة  االرض  منحدرات سطح  تصنيف  وليد،  سالم  ندى 

 2008التربية للعلوم االنسانية، 
، انموذج جغرافي بالمنطق المضبب للغطاء النباتي لجبل سنجار ، اطروحة دكتوراه)غير منشورة(، جامعة  سحر سعيد قاسم الطائي   .9

   2008الموصل ، كلية التربية ، 
جامعة  .10  ، االول  المجلد   ، الحضارية  الموصل  موسوعة  مجلة   ، القديم  وتاريخها  الموصل  منطقة  جغرافية   ، الجنابي  حميد  صالح 

 1991الموصل،  
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 2020اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، 
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