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 الخالصة

 

في جسيع أنحاء العالػ  .والتقدم االجتساعي واالقترادي في أي بمد ، واإلنتاجية الرشاعية ،  غذاءالساء ميػ جًدا لتؽافر ال      

بدبب العدد الستزايد مؼ الشاس ، والترشيع الدريع والتحزر ، واإلدارة  ، الدشؽات األخيرة، ازداد نقص السياه وتغير السشاخ في 

 غير السالئسة لسؽارد السياه الستاحة.

اليدف مؼ الدراسة الحالية ىؽ دراسة أداء الشعام الذسدي اليرمي ، وتحديدًا تأثير شكل اليرم متعدد الطبقات عمى ن إ      

لسدى ثالثة  مديشة كركؽك أنسؽذجا -باستخدام العروف السشاخية السحمية لمسشاطق العرق  اليؽاء السحيط السياه السجسعة مؼكسية 

 . اب( ،تسؽز  ، حزيران أشير )

ربعة جؽانب مؼ المؽح الزجاجي. يبمغ أفي ىذه الدراسة ، تػ ترسيػ وبشاء مجسع شسدي عمى شكل ىرم مشذؽري لو       

كؽن ت(. cm x 100 cm 100)  بعاد قاعدة اليرمأو  ( cm 15( وسسغ طبقة العزل لقاعدة اليرم )cm 140ارتفاع السجسع )

ثر مؼ ىذا كا لال يتحسالسحمية والن الجياز  باألسؽاقلتؽافر ىذا الدسغ  (mm 5بدسغ )جؽانب اليرميؼ مغطاة بزجاج 

( ويبمغ (cm 20   تقريباً تبمغ السدافة العسؽدية بيؼ كل رف  لزيادة السداحة الدطحية رفف داخل اليرمأخسدة ؽجد ت .الدسغ

 .( cm 10) في كل وحدة ىرمية قاعدة الرفؽفسسغ 

نذارة الخذب دتخدم تو مادة ماصة لمرطؽبة ، بؽصفو  ((CaCl2 كمؽريد الكالديؽم محمؽل يعسل السجسع باستخدام      

اه السسترة الشيار، يتػ تبخير السي أثشاء يتػ امتراص الرطؽبة مؼ الجؽ .  ثشاء الميل ،أ.  زافةمادة مبؽصفيا  والقساش

 يتػ تكثيف السياه الستبخرة عمى جؽانب السجسع الذسدي. أيزاً الطاقة الذسدية ، و  ساطةبؽ 

ل متر مربع مؼ لك يؽمياً لتر  1.25لى إنتاجية السياه الكمية ترل إظيرت الشتائج العسمية امكانية الحرؽل عمى أ       

سحمؽل كمؽريد الكالديؽم أعمى مؼ ب عمى القساش السذبع ي أداء اليرم السحتؽ ن أ أيزاً وضحت الشتائج أوقد  السداحة الدطحية.

مؽريد الى زيادة كسية محمؽل كجع إن ىذه الزيادة تر . وقد تػ إستشتاج 5ل الى حؽالي %رتاليرم الزجاجي االخر بشدبة 

 .% 6.2 زال تتجاو  التبايؼوتػ إستشتاج أيزا تطابق الشتائج الشعرية والعسمية بشدبة  الكالديؽم في الرفؽف.

 


