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Abstract 

 

The increase of energy consumption of fossil fuel as a result of the increase in the 

population of Iraq, the development of urban lifestyle, the increase in the number of 

vehicles as well as the increase of power generators has led to dangerous 

environmental risks, air, water and soil pollution, the spread of cancers and sensitivity 

diseases besides the reduction of the Iraqi exports of raw oil as a result of domestic 

consumption. Therefore; searching for solutions to restricting or surmounting these 

effects such as finding clean renewable sources of power have become inevitable.  

Among those renewable sources which are environmentally friendly and of middle cost 

is the solar power that includes solar heater and solar cells boards. Using 100.000 

solar heaters saves (324.800 Megawatt hour) within one year, while using 100.000 

solar cells system with an energy of (1000 watt) saves (438.000 Megawatt hour) within 

one year. Other means of reducing the effects of using fossil fuel is spreading the 

culture of power rationing and avoiding the waste and excessive consumption through 

cooperation with educational institutions by setting special programs such as courses, 

symposiums, posters and setting out a day for power consumption rationing. Turning 

off 10% of sets operation time in 1.000.000 house would save more than (2.076.120 

megawatt hour) per annum. 

Keywords: Solar Energy, Solar Modules, Solar Collectors, Rationalizing The Use of 

Electric Energy, Electricity Energy in Iraq. 
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 ةدراسه جدوى استخدام الطاقة الشمسية وترشيد استخدام الطاقة الكهربائيه لمعالجه أزم
ي 
 
ي العراقالنقص ف

 
 تجهي   الطاقة ف

 

 3 فاضل محمود عليوي

 4 ابوذرغانم المحنه 
 

 الملخص
ي العراق وتطور  زيادة استهالك

 
الطاقة من الوقود االحفوري نتيجة زيادة عدد السكان ف

ية و   أدىتوليد الكهرباء  محطات أزياد عدد السيارات وما تبعه من  أزياد الحياة الحض 
ة و  أخطار  إىل بة وانتشار بيئية خطير ي الماء والهواء والير

 
التحسس  أمراضتلوث ف

تقليل حجم صادرات العراق من النفط الخام نتيجة  إىل اضاةةوالرسطانات بال 
 . ات  االستهالك الداخلي ةكان من المحتم البحث عن حلول لتجاوز اوتقليل هذه التاثير
جددة الصديقة طاقات متجددة نظيفة. ومن المصادر المت إىلمنها تشجيع اللجوء 

ي تشمل السخان الشمسي  للبيئة وذات التكلفة المتوسطة
هي الطاقة الشمسية التر

ي انخفظت  ألواحو 
ان  ،% خالل العقد السابق90ها بحدود أسعار الخاليا الشمسية التر

ميجا. و. س ( خالل سنة واحدة 324،800)  يوةر سخان شمسي  10000 استخدام
 438،000واط يوةر )1000الخاليا شمسية بطاقة  منظومة من 100000واستخدام 

استخدام الوقود  آثار ميجا و.س( خالل سنة واحدة. ومن وسائل التقليل من 
ي استهالك الطاقة حيث  ارسا ثقاةة التقنيير  وعدم الهدر وال  إشاعةاالحفوري هي 

 
ف

ل يوةر بالسنة  1000000لـ  هجهةة% من زمن التشغيل لل 10ان اطفاء  ن مأكي  مي  
 .( ميجا.و.س بالسنة 2،076،120)

الشمسيه، السخانات الشمسيه،  لواحالطاقه الشمسيه، األ: الكلمات المفتاحية
ي العراق

 
 .ترشيد استخدام الطاقه الكهربائيه، الطاقه الكهربائيه ف

 المقدمة:
ي حير  ان الوقود االحفوري الذي تعتمد عليه 

 
ة الطاقة العالمية نظمأغلب أاحتياهجات المجتمعات للطاقة يةداد ف

ي السنوات القادمة. يمثل الوقود االحفوري )نفط، غاز، ةحم( نسبةأسعار ن تقل ورادته وتةداد أمحدود ويتوقع 
 
 ه ف

ي طور النضوب وب
 
ة هجدا من مصادر الطاقة المستخدمه ولكون هذه المصادر ف ار غالية وبسبب األ  أسعار كبير  رض 

ة عل حياة ومستقبل ال  ي من اهمها نسانالبيئية الخطير
ي  والتر

وكسيد الكاربون الذي يمتاز بخاصية أاطالق غاز ثان 
ي للحرارة بحيث يسمح بمرور االشعة الحرارية واليسمح بانبعاثها مسببا

ظاهرة االحتباس  االمتصاص االنتقان 
ة و  ايد درهجات الحرارة واختالل التوازن البيئيةآثار الحراري الخطير ة بير  الحامضية  مطار األ  وكذلك ظاهرة ها الخطير

ي الهواء والماء  إىلوظاهرة اتساع ثقب االوزون وترسب االشعة الضارة 
 
الغال  الجوي والتلوث بالمواد الكيمائية ف

بة] حلول لتقليل استهالك الوقود االحفوري ومن هذه الحلول الطاقات البديلة  إىل[. لذا كان من المحتم اللجؤ 1والير
ي السدود، طاقة اموا  )الطاقة النووية، الطاقة اال 

 
حيائية( والطاقات المتجددة )الشمس، الهواء، طاقة المياه ف

ي العالم أوطاقة حرارة باطن االرض(.  ،البحر 
 
ي إنتا  الكهرباء ف

 
ي أكير مساهم ف

ن الطاقة المتجددة حاليا هي ثان 
ي عام 25.2وشكلت 

 
[. ناقش العديد من 2النفط]بعد الفحم وقبل الغاز النووي و  ،2018٪ من االنتا  العالمي ف

ي العراق واستعرض 
 
ي العراق هذا المواضوع. درس الباحث كاظم وزمالؤه مشاكل الطاقه ف

 
الطاقة  أنواعالباحثير  ف

ي العراق ]
 
ي يستلةم حلها لمعالجه النمو والتوسع المستقبلي وزياده األحمال الكهربائية ف

[. 3المتجددة والتحديات التر
ي أكسيد الكربون درس الباحث الدوري عدة

واألنشطة  ،والصناعة ،موااضيع تخص الطاقه والبيئه مثل انبعاثات ثان 
ية تقديرات مستويات الشعاع الشمسي والطاقة  ،وحالة إنتا  النفط الخام ،وشبكات توزيــــع الكهرباء  ،البرسر
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نجة أ[. 4طاقة المتجددة األخرى ]مصادر ال إىل اضاةةبال  ،وكفاءة الطاقة الشمسية الكهرواضوئية ،الشمسية المركةة
ي العراق أنواعالقيم ومحمد دراسه استعراضت 

 
عدم استخدام الطاقة  إىلشار أو  ،وكميات الطاقات المتجددة ف

ي العراق مقارنه بوةره االشعاع الشمسي والساعات وااليا الطويله المشمسه
 
كما عراضت   .الشمسية بشكل كاٍ  ف

ي محاوالت الحكومة العراقية الست
ر
[. درس الباحث عباس 5الطاقات المتجدده ] أنواعخدام الطاقة الشمسية وباف

ي العراق وناقش معدل الطاقة الشمسية وإمكانية إطالق مشاريــــع الطاقة الشمسية 
 
واقع الطاقة الشمسية ف

ي مجال زياده اداء وكفاءه الخاليا الشمسيه والسخانات الشمسيه 6للتطبيقات الحرارية والشمسية ]
 
اضمن بيئه [. ف

[. وتعتير استخدام الطاقة الشمسية ذات 9-7العراق، انجةت العديد من الدراسات والبحوث النظريه والتطبيقيه]
ي العراق لطول 

 
الكلف المتوسطة كالخاليا الشمسيه والسخانات الشمسيه من الوسائل المناسبة استخدامها ف

قة خالل السنة وكذلك بسبب االنخفاض  ي االسواق سعار الكبير أل ساعات النهار المرسر
 
ها ووةره الموهجود منها ف

ة  إشاعةومن الوسائل االخرى  العالميه.  ي اثبتت نتائجها بارقام كبير
ي الدول المتقدمة والتر

 
ثقاةة التقنير  الشائعة ف

ي تشمل ماليير  الطلبة و 
بوية التر عوائلهم ومئات االال  من هجدوى العمل بها باستخدام االدوات والمؤسسات الير

ي اضوء مستجدات هجديده تساعد عل تقليل استهالك الطاقه 
 
اح وسائل ف . الهد  من الدراسه هواقير الموظفير 

ي توثق هجدوى هذه الحلول. ويتبع 
ا حاليا ومستقبال وتعزيةها بالجدول واالرقام التر ي نقصا كبير

ي تعان 
الكهربائيه التر

   ره للبيئه. ذلك تقليل انبعاثات الغازات الضا

ي تجهي   الطاقه:  أسباب -2
 
 النقص ف

ي القطاع الصناعي والةراعي نتيجه سلسله 
 
العراق بلد يعتمد اقتصاده بصوره رئيسيه عل تصدير النفط مع اضعف ف

 تدمير البنيه التحيه للبلد وتم عل إىلانتهت بحرب عنيفه ادت  من الحروب والحصار االقتصادي لمده اربعير  سنه
وقد عان  الحقا العراق من الحروب الداخليه  .ثرها دخول الواليات المتحده االمريكيه للعراق واسقاط نظام الحكمأ

االقتصاد والبنيه التحتيه ومن اضمنها الكهرباء. بال  ي الكبير مع تعي   إىل ةاضاةمما تسبب بتدمير
نسبه النمو السكان 

ي الطاقه  سبابمتكرر الذي يعتير احد األ ال أسعار واضعف النمو االقتصاد تبعا النخفاض 
 
الرئيسيه للنقص المةمن ف

 (1الكهربائيه وكما مواضح من الجدول)

ي للعراق للعام 1هجدول )
 [10]2018(: االحصاء السكان 

 الوالدات 1،205،239

 الوةيات 213،168

 الزياده السنويه 984،663

 التعداد الكلي  38،124،182

 نسبه النمو السنوي% 2.58

 4-0النسبه المئويه لالعمارمن  40.5

 49-15النسبه المئويه لالعمارمن  49.3

 64-50النسبه المئويه لالعمارمن  7.1

  65النسبه المئويه لالعمارةوق  3.1

 النسبه المئويه لسكان حض   69.8

 النسبه المئويه لسكان الريف 30.2

 

ي من 1. من هجدول )
 ل سكانيه بنيويه وهي : ربــع مشاكأ( يتبير  ان العراق يعان 

ي زياده الطلب عل الخدمات2.58) إىلنسبه نمو سنويه عاليه تصل  .1
ي تعت 

 ومنها الكهرباء.%( التر

ي عاده ولكن مع اضعف التنميه إ%( وهو مؤارسر 49.3نسبه الشباب عاليه هجدا) .2 بطاله   أزمة إىل أدىيجانر
ي التوظيف الحكومي 

 
ه وما راةقها من معونات وزيادة مفرطه ف منع زياده بناء  إىلمما ادي  كبير

 المحطات الكهربائيه. 

%( 3.1انحسار نسبه كبار السن ) إىل ىدأاضعف الخدمات االهجتماعيه والصحيه والماء والكهرباء  .3
ي تصل لنسب عاليه هجدا. 

 مقارنه مع الدول المتقدمه والتر

 إىل أدى %( واضعف القطاع الصناعي 96.8%( مقارنه بسكان المدن)30.2قله نسبه سكان الريف ) .4
اد لتوةير البضائع والسلع وبالتاىلي ذهاب هجةء كبير   إىلمن واردات بيع النفط  االعتماد عل االستير

                  الخار  مما يمنع تطوير قطاع الكهرباء. 

ي العراق -3
 
 سعه الطاقة المستهلكة ف
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ي عام \ ميجا.و.س 1011×1.4حواىلي ) االستهالك العالمي للطاقة   
 
بير    %42 إىلن يةداد أومن المؤمل  2006سنة ( ف

الوقود االحفوري والطاقة المجهةة  إىلمنها  %85. ان الطاقة المستعملة عير العالم يعود [11]  2030 - 2006عامي 
ي  14000 من أكي  ان احتيا  العراق للطاقة الكهربائية هي .[13][12] %6من مصادر متجددة ةقط حواىلي 

 
ميجا.و.س ف

ي عام  16000 أكي   إىلوقد زاد الطلب  2010عام 
 
ي عام 14] ،2012ميجا.و.س ف

 
 30-25ترواح الطلب بير   2018[. ف

ي حير  كان التوليد بمقدار 
 
( يواضح القدرة الكهربائية المتيرسة والمطلوبة 1[. شكل )15ميغاواط] 15الف ميغاوات ف

ي العراق
 
 .لعدد من السنير  ف

 
ي انتاج الطاقة الكهربائية المتيرسة والمطلوبة بالعراق بي   1ل)شك

 
 [.14] 2020-2012(: صاف

 

 )حلول الطاقة الشمسيه(:  -4

:  ن المصادر المتجددة المتيرسةإ ي العراق ويمكن استثمارها بكلف متوسطة هي
 
 ف

 :الخاليا الشمسية .4-1

اقة الشمسية هي ذات هجدوى اقتـصادية مقارنـة بمصادر الطاقة التقليدية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الط
ي وزارة الصناعة بتوليد الكهرباء بقدرة 

 
 5واط، أي مايعادل  1000حيث تقوم منظومة الخاليا الشمسية المصنعة ف

ة، وبالنظر  ـدار الـسنة تمتع العراق بساعات سطوع شمسي عل م إىلأمبير وتكون كاةية لتشغيل المنـةل الصغير
ليـة والةراعيـة وتتألف 3700 وتقـدر ب ( ساعة( ةمن الممكن استخدام الطاقة الشمسية لالستخدامات المي  

الشمسية، بطاريات الخةن، منظم الشحن  لواحالشمسية الفوتوةولتائية، هيكل حامل األ لواحالمنظومة من )األ
سنة اي  25من  أكي  دوالر(، وتعمل لمده  18000عر )وبس 2م10مساحة  إىلوتحتا   واط1500واط، عاكس  1200

ي والتحتوي عمليات  2دوالر بالشهر) 60بمعدل 
دوالر يوميا( وهو اقل من سعر الكهرباء الوطنية والمولد الكهربان 

اق وتلوث ] ي اشارات  لواح[. وقد شاع استخدام منظومات األ16احير
 
ي انارة الشوارع وف

 
الشمسية ف

ك. و.س( لساعة واحدة اي بحدود  1ئية لمشاريــــع الةراعة والري. ان المنظومة توةر طاقة )المروروالمضخات الما
ي اليوم ولعام واحد  12)

 
ميجا. و.س(.  438،000( منظومة يمكن توةير ) 100،000ك.و.س، ولـ ) 4380ك و س( ف

ين سنه ) ) ميجا. و. س ( من الطاقة  1ميجا. و. س(. ان كل ) 1،095× 104ولمدة خمس عرسر الشمسية يوةرحواىلي
 [.17البيئة كل عام] إىلتطرح  CO2طن( من غاز  850

ي  لواحاأل أسعار ن إ
ي الشكل ) الشمسيه ومكونات النظام الكهرواضون 

 
ي انخفاض مستمر وكما مواضح ف

 
 (. 2ف
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 [18]2020-2010الشمسيه من  لوا انتاج األ أزياد و  أسعار (: انخفاض 2شكل )

 

ي عام نال  أعالهمن الشكل 
 
كيبات والمنظومات  ،2010حظ نمت الطاقة الشمسية عل قدم وساق ف نمت الير

ي  أكي  الشمسية السنوية العالمية 
ي عام  16من  ،من ستة أاضعا  خالل العقد الماض 

 
 105 إىل 2010هجيجاوات ف

ي عام 
 
ي غضون ذلك .2019هجيجاوات ف

 
 2من  أكي  الوحدات الشمسية متعددة السيليكون من  أسعار انخفضت  ،ف

 عن  إىلدوالر لكل واط 
ً
ي الربــع الثالث من عام  0.20ما يزيد قليال

 
. هذا التخفيض بنسبة 2019دوالًرا لكل واط ف

ي تدةع التوسع العالمي للطاقة الشمسية. رهجع السبب الرئيسي وراء زيادة تناةسية 90
% هو أحد أهم العوامل التر

الحجم عل طول سلسلة التوريد بأكملها. نمت الطاقة النتاهجية  وةورات إىلالوحدات الشمسية من حيث التكلفة 
ي  أكي  العالمية للبوىلي سيليكون ب

ي العقد الماض 
 
المادة  ،بينما انخفض سعر البوىلي سيليكون ،من أربعة أاضعا  ف

ي عام  80من  أكي  من  ،األولية األساسية لنتا  الوحدات الشمسية
 
ي عام دوالًرا ة 8.40 إىل 2010دوالًرا ف

 
قط ف

2019[.18] 

ي الطاقة النتاهجية العالمية  ،وبالمثل
 
ي سعر الوحدة زيادة بمقدار خمسة أاضعا  ف

 
صاحب االنخفاض الحاد ف

 عل مدار العقد]
ً
 أنظمة[. ان استخدام 18للوحدة. كما شهدت قدرة إنتا  الرقائق والخاليا الشمسية نمًوا هائال

ه   كهرباء أرخص، اكتساب المال نتيجه انتا  الطاقه،ةواتير  إىلالخاليا الشمسيه يؤدي  تقليل انبعاث الغازات المض 
للصحه والبيئه، توةير الوقود الغراض التصدير، صيانة منخفضة، استقالليه عن الشبكة الوطنيه والشبكات 

ي العراق
 
 الخاصه ف

ي توةير الطاقه كليا  
 
 هجةئيا. أو  ف

 

 السخانات الشمسية:  .4-2

[ وباستخدام بيانات %19 ]60 (𝜂𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟وبكفاءة ) 2م3(  𝐴𝑐دام سخان االنابيب المفرغة بمساحة )باستخ   
ي ينتجها 𝑄[، يمكن معرةة الطاقة الحرارية )20( لمدينة بغداد ] 𝐼االشعاع الشمسي )

السخان الشمسي حسب  ( التر
 [21المعادلة االتالية ]

𝑄 = 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝐼                               (1) 

ي الجدول )
 
ي سيجمعها السخان تواضح ف

ة عام كامل ةان الطاقة التر  (. 2ولفير

ي مدينة بغداد والطاقة المكتسبة بواسطة سخان (:المعدل الشهري لالشعاع الساقط عل السطح األ2هجدول )
 
ي ف

ةقر
 [.22]60وبكفاءة % 2م 3حة نابيب المفرغة بمسااأل 
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 المجموع

موس\ ك.و.س
 م

1234.98 
 

2013.12 
 

 

ة الشتاء يمكن ان   1234.98 منها ،ك.و.س 3248  تساوي ( يكتسب السخان طاقة2من هجدول ) ك.و.س لفير
ي الماء الساخن والتدةئة

 
ة الصيف.  ك.و.س 2013.12و  تستخدم ف سخان ةان الطاقة  100،000د استخدام عن لفير
ين عام يمكن توةير  ،ميجا. و. س324800 المكتسبة وسعر هذا ميجا.و.س(.  812 ×104) منأكي  ولخمس وعرسر

واح من) ي حال زيادة الطلب عل  300-200السخان يير
 
ي لالستخدام ف

( دوالر، ويحتوي عل هجهاز تسخير  كهربان 
 قياسا الماء الساخن وهو ذو هجدوى اقتص

ً
السخانات الكهربائية وبكلفة  إىلادية عل الرغم من سـعره المرتفع قليال

ه يحقق وةرة مادية عالية عل صعيد االستهالك المادي ويمتاز بعمر 25( دوالر تـدةع مـدة )1شهرية )
ّ
( سنة، إذ إن

ي من خالل توةير طاقة كهربائ25تـشغيلي طويل )
 لالقتصاد الوطت 

ً
ه غير ملوث  ،ية( سنة ويحقق دعما

ّ
 عن أن

ً
ةضال

       [.23للبيئة ]

الشمسي اللوحي المسطح، هذه المجمعات عبارة عن صناديق معدنية  اهمها السخان أنواعوالسخانات عل عدة 
ببساطة بها نوع من الةهجا  الشفا  كغطاء أعل لوح امتصاص داكن اللون. وكذلك السخان الشمسي األنبوب 

 يستخدم هذا النوع من مجمعات الطاقة الشمسية سلسلة من األنابيب المفرغة لتسخير  المياه لالستخدامالمفرغ، 

                                        ترشيد االستهالك -5

ىلي نسبة -1
والقطاع  15ه القطاع التجاري %ثم يلي % من استهالك الطاقة الكهربائية 79 يمثل القطاع المي  

ي الشكل )  0.4والصناعي % 3% والمتجاوزون 1والقطاع الحكومي % 2الةراعي %
 
 (3كما مواضح ف

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [24] صنا ( :مخطط يمثل النسبة المئوية العداد المستهلكي   حسب األ 3شكل )
 



171 | Fadhil Mahmood OLEIWI  & Abothur G ALMOHANA 
 

 
 

June 2021, Volume 3, Issue 2 
 p. 165-173 

 

ان كلفة  .عمليه اقتصاديه توةر مقدار كبير من الطاقه الكهربائيههي  ن عمليه ترشيد استهالك الطاقه الكهربائيهإ
ك.و.س ويكون مقدار الطاقة الفائضة لسنة واحدة  0.96% شهريا يوةر 10اطفاء مصباح ةلورسنت واحد بحدود 

ي تم احتسابها من 3ميجا.و.س. الجدول ) 11،820( ك.و.س ولمليون مصباح سيوةر 11.52)
( يواضح النتائج التر

اض اطفاء األ خال ة هجهةةل اةير ل و لعام واحد. 10الكهربائية لفير  % من زمن التشغيل لمليون مي  

اضه من اطفاء األ 3هجدول ) لية هجهةة(: النتائج المفير ه  الكهربائية المي   ل و لعام  % من زمن10لفير التشغيل لمليون مي  
 واحد

ي 
االستهالك  الجهاز الكهربان 

 الشهري

 ك.و.س

 % من االستهالك10 توةير 
 ك.و.س

ل 1000000لـ ) الفائض السنوي  ( مي  

 ميجا.و.س

 السنوي الشهري

 11،520 11.52 0.96 9.6 مصباح ةلورسنت

ي   17،280 17.28 1.44 14.4 المصباح التوهجر

 57،600 57.6 4.8 48 ثالهجة

 100،800 100.8 8.4 84 مجمدة

 115،200 115.2 9.6 96 تلفزيون ملون

 4،320 4.32 0.36 3.6 يو/ مسجلراد

 90،000 90 7.5 75 غسالة مالبس

 45،000 45 3.75 37.5 مكواة

 36،000 36 3 30 مروحة

 864،000 864 72 720 مكيف الهواء

دة هواء  86،400 86.4 7.2 72 مير

 648،000 648 54 540 سخان ماء كبير 

 2،076،120  2076.12  173.035  المجمـــــــوع

 

ي الجدول  هجهةة% من زمن التشغيل لل 10طفاءإن إ
 
ل يمكن  1000000 لـ أعالهف من أكي  ن يوةر بالسنة أمي  

 ميجا.و.س بالسنة.  (2،076،120)

بوي:  - 6 ي الميدان الير
 
شيد ف  ثقافة الير

ي العراق  .1
 
 أنواع[، وان التعريف بالجدوى االقتصاديه و 25( طالب]10،000.000من)  أكي  يبلغ عدد الطالب ف

ي يتناسب مع المراحل العمريه والدراسيه المختلفه يمكن  نظمةاأل 
ن يكون ميدان أالمتجده مع مختض تعريق 

 ارشادي كبير هجدا. 

الطاقات المتجدده  أنواعويمكن ان يتم من ااضاةه المواضوع للمنها  العلميه واالقتصادي للتعريف ب .2
بوية من خالل  نرسر هذه الثقاةة باستخدام ومخططات تواهجدها وكذلك ويمكن النتائج  إاضاةةالمؤسسات الير

المناهج بصورة تتناسب مع المرحلة الدراسية المعينة المستهدةة) ابتدائية، متوسطة، اعدادية(  إىل أعاله
 والمواد الدراسية ) علوم، اهجتماعيات، اقتصاد(. 

ات تدعوا وتشجع عل التوةير  .3 ي حمالت توعية داخل المدارس بواسطه بوسير
 
ي استهالك الطاقة التوسع ف

 
 ف

شيد االستهالك )رةع  إىلطوعيا وقبل ان تلجا الدولة  ية لير ،رةع الدعم ( وماله من أسعار استخدام قوانير  هجير
   سلبية عل الطبقات الضعيفة من المجتمع.  آثار 

ها من المجاالت.  أهجهةةالتشجيع عل استخدام  .4 يد وغير ي االناره والتير
 
   منخفضه الطاقه ف

. حض اوق .5 ي
ي اوقات النهارالمبكر واستخدام التوقيت الصيق 

 
  ات العمل ف

ي يتيح استخدام االاضاءه الطبيعيه نهارا من خالل زياده مساحات النواةذ واستعمال  .6
استخدام نمط عمران 

ها من الوسائل العمرانيه.  ي الجدران والسقو  وغير
 
 العوازل ف

ي ال التشجيع عل استخدام الوقود السائل والغازي .7
 
ه بف منخفضه بدال من استخدام الكهرباء  أسعار تدةئه وتوةير

ائب عاليه عل    التدةئه الكهربائيه.  أهجهةةوةرض رض 

ي تستهلك .8
ه من الكهرباء باستبداله بتقنيات ذات استهالك  توهجيه بتحديث المعامل وخاصه تلك التر كميات كبير

 قل. أ
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 االستنتاجات والتوصيات:  -7

ي العراق ذات الكلف المتوسطة مثل األمصادر الطاقة المتج
 
الضوئية الشمسية والسخان  لواحددة المتيرسة ف

ي تقلل من استهالك الوقود االحفوري و 
ة من الطاقة والنظيفة والتر ه السلبية آثار الشمسي يمكن ان توةر كميات كبير

تجددة وبيان مقدار الطاقة و  ةائدة واهمية استخدام مصادر الطاقة الم عل البيئة.ومن المهم ان يعي المجتمع
ي حال عدم استخدام الوقود االحفوري.  CO2كميات 

 
ها ف ي يمكن توةير

 التر

وةرة وةائض يمكن ان يعوض بناء  إىليمكن ان يؤدي  ارسا ن ثقاةة توةير استهالك الطاقة وعدم التبذير وال أ
ي اال 

 
 وحةم التشجيع الماىلي محطات هجديدة لتوليد الكهرباء من خالل تغير عادتنا واسلوبنا ف

ستهالك.ان سن القوانير 
بناء المزيد من المحطات  إىلتقليل استهالك الطاقه الكهربائيه ويوةر الحاهجه  إىلعل استخدام وسائل تؤدي 

التوليديه للكهرباء وبالتاىلي مزيد من استهالك الوقود االحفوري المعد للتصديروتقليل الواردات الماليه من بيع 
 النفط. 
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