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 الخالصة

نهكككككا مفلقكككككة وتعمكككككل فكككككي ا لككككك  أل المشككككككلة فكككككي المسكككككابف المفلقكككككة تكمكككككن فكككككي تكككككوفير الطاقكككككة ال زمكككككة للتسككككك ينان 

وتكككككوفير أجككككواء مريحكككككة و اصككككة فكككككي فصككككل الشككككتاء  هكككككاتتطلكككك  طاقكككككة عاليككككة لتسكككك ين مياه يضكككككا  أفصككككول السككككنة و 

األنظمكككككة الكهرباييكككككة فكككككي تدفيكككككة حمامكككككات  التقليكككككد  أووفق كككككا للمعكككككايير الدوليكككككة. و الب كككككا مكككككا يككككك د  اسكككككت دام الوقكككككود 

صككككككبحت تقنيككككككات أالسككككككباحة إلككككككى ارتلككككككاا تكككككككاليف التشككككككفيل والتلككككككوث البييككككككي . وللتفلكككككك  علككككككى هكككككك   المشككككككاكل   

اللككككواقط الشمسككككية حيككككث انككككل يعتبككككر مككككن أهككككم التقنيككككات وأكثرهككككا  هككككابالطاقككككة الشمسككككية ومن متمثلككككة لمتجككككددةالطاقككككة ا

للظككككككروف الم يمككككككة فككككككي بلككككككدنا مككككككن حيككككككث وفككككككرة الطاقككككككة الشمسككككككية  قككككككت الحككككككالي. ونظككككككرا  م يمككككككة للبييككككككة فككككككي الو 

ن البحكككككث فكككككي تصكككككميم مسكككككبف يعمكككككل بالطاقكككككة الشمسكككككية  قكككككد يحقكككككق  طكككككوة علميكككككة ونتكككككاي  أوشكككككدتها  لككككك ا نجكككككد 

ملموسكككككككة . التصكككككككميم المقتكككككككرن هكككككككو منظومكككككككة متكاملكككككككة مكككككككن حكككككككوض السكككككككباحة والمضككككككك ة والمرشكككككككف وصكككككككمامات 

لتحقيككككككق الهككككككدف مككككككن الدراسككككككة.ا  ؛  و ج تشككككككبيهي لحككككككوض حقيقككككككيمككككككشمسككككككي وقككككككد صككككككن  كنالككككككتحكم والمجمكككككك  ال

لمتفيكككككرات كككككل مكككككن  معكككككدل التككككدفق علكككككى أداء اللككككواقط الشمسكككككية وع قتككككل بحجكككككم المسكككككبف لدراسكككككة عمليككككة  أجريككككت

 ار آو  شكككككككباطشكككككككهر أجكككككككراء ا تبكككككككارات عمليكككككككة لث ثكككككككة إوبمتفيكككككككرات األحكككككككوال الجويكككككككة فكككككككي مدينكككككككة كرككككككككوك . تكككككككم 

ألنككككككل يحتككككككو  علككككككى أقككككككل كثافككككككة مككككككن اتشككككككعاا الشمسككككككي ودرجككككككة حككككككرارة الهككككككواء. تككككككم تصككككككميم  ؛ 2022 ونيسككككككان

( مكككككك   تثبيككككككت صككككككليحة مككككككن المنيككككككوم بظهككككككر ال قطيككككككين وط يهككككككا  120×260)2m  شمسككككككيين محليككككككينالقطككككككين 

نابيكككككك  التسكككككك ين  كمككككككا ثبتككككككت ألضككككككمان امتصككككككام اكبككككككر كميككككككة ممكنككككككة مككككككن الطاقككككككة الشمسككككككية  ؛ بكككككاللون االسككككككود

( يكككككتم 150)Wمككككن المضككككك ة الكهرباييككككة وبقككككدرة  ا  مناسككككب ا  الب سككككتيكية فككككوق صككككليحة االلمنيكككككوم. وتككككم ا تيككككار نوعككككك

لفكككككككرض تكككككككداور  ؛( 4عكككككككرض وسكككككككمك 76طكككككككول و156)cmلكككككككون شمسكككككككي كهربكككككككايي بابعكككككككاد  سكككككككاطةتشكككككككفيلها بو 

لضكككككمان تنقيكككككة  ؛ مكككككن المرشككككف ا  مناسكككككب ا  ل المنظومككككة الشمسكككككية المربوطكككككة علككككى التكككككوالي .وا تيكككككار نوعككككالمككككاء دا ككككك

( وربطهكككككككا 0.67)m( وبعمكككككككق   0.53 *10.9)2m ككككككككل منهمكككككككا المكككككككاء وثكككككككم ربطكككككككل بحوضكككككككي سكككككككباحة ب بعكككككككاد

علكككككى التكككككواز  لضكككككمان تحقيكككككق التوزيككككك  المتسكككككاو  للمكككككاء . علمكككككا ان ا تيكككككار حجكككككم الحكككككوض والمضككككك ة والللتكككككر 

وتنتهككككككي فككككككي  2022 شككككككباطبموجكككككك  معككككككايير قياسككككككية. أجريككككككت اال تبككككككارات لمككككككدة ث ثككككككة اشككككككهر تبككككككدأ مككككككن شككككككهر 

     ل للتكككككككككدفق ككككككككككانعكككككككككدفضكككككككككل مأظهكككككككككرت النتكككككككككاي  أن أLPM(7,3,1 )وبمعكككككككككدالت تكككككككككدفق  نيسكككككككككان نهايكككككككككة شكككككككككهر



 
 

 

II 

LPM (1) فكككككي حالكككككة اسكككككت دام كككككك  ال قطكككككين 70حكككككوالي  نيسكككككانعلكككككى قيمكككككة للكلكككككاءة فكككككي شكككككهر إ  بلفكككككت أ %

ن معككككككدل التككككككدفق المككككككن لض لككككككل تكككككك ثير إ  بينككككككت النتككككككاي  أ% فككككككي حالككككككة اسككككككت دام القككككككط واحككككككد 59بينمككككككا بلفككككككت 

لككككل القكككككدرة  2m (51.)  ن اسككككت دام القكككككط شمسككككي واحككككد وبمسكككككاحة أواضككككف فككككي زيكككككادة كلككككاءة اللككككواقط الشمسكككككية و 

ا  بلفكككككككت  (25)℃لكككككككى درجكككككككة حكككككككرارة التصكككككككميم إوالوصكككككككول  Lit(640 )تسككككككك ين حكككككككوض سكككككككباحة بحجكككككككم علكككككككى 

كانككككككت  نيسككككككانمككككككا بالنسككككككبة لشككككككهر أ   (33)℃ شككككككباطقصككككككى درجككككككة حككككككرارة ميككككككا  حككككككوض السككككككباحة فككككككي شككككككهر أ

 . ( 37)℃لمسبف لقصى درجة حرارة أ

وفككككككق التصككككككميم المقتككككككرن واللكككككككرة لعمليككككككة التسكككككك ين وفككككككق الظككككككروف البيييككككككة  يمكككككككن تطبيقهككككككا  ةالنتككككككاي  المسككككككتنبط

 على نطاق واس  في االماكن الترفيهية واالست دام المنزلي وعامل مهم للحلاظ على البيية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


