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 الخالصة
كب االوطوالجساالولياتؤ قاالوعدسو ايياذد الاأيعد االستددددددددددددددلطاقاالوعللالةد اوتبدس دلاراعت دلاالس ل دس االو  ال  ا  اا

ئ لاالونستهلاتقترلاالسضد ال االوبر  اشدنهطسااالوو تاراتىاذ الاالستدس االتهطتاالوثير ا  االو  و ارالولهس  اييهس ار قا

  اذ هاالولقن ستاذياالوع الخ االوشعس لاأنااأتقن ستا سل ال لارذالتا صس  ارس لاهظ فلارارذوكا  اخالاالوععلااتىاا

 بن لارتوور االوثط بسء.ارالوليا  االوععك االتلخ ال طساألغ الضاالول يئلارتب ي االأل

بنظ االسال س االألجوالءاالوخسصدددلايع ةنلاو ووقاا عاالألخ ت االج الءا  سكسةاا  يلاونظسماالوع خنلاالوشدددعسددد لا

توورد االوبدس دلااجدلاأالوعنظو دلا  ااعع يدلارتقر  اأ الءاوا؛اا44.33رخ ارولاااا33.43يياشددددددددددددددعدسلاالوع القايخ اا ضا

 ANSYSتصددددددددع  االونعوذباالوخساايع بلاالوبس لاوتع خنلاالوشددددددددعسدددددددد لابب هس  االسهسددددددددسايتوهتت اااإذ.ااالوثط بسئ ل

Fluent ت ار  اا.و ق ق لاوتعنظو لاالو ئ سدددددد لاالألرو لاالوعوجو ةاييا  ةنلا سهلاله يسايياالتدددددد سه سخ االسيعس االنذوكايراا

االوعنظو لا  ا هععاشددددعسددددياتلثونااإذر قساوتعوالصددددفستاالوعوجو ةاييا  بلا سهلاله يساااأيضددددس اااالوطوالءااانفلاا  صددددعت

  اااالس ضددددد لاالوعسصدددددلراالأل ضااتدددددب اا ااا m 1.85ربس تفسااm 122بنصددددد ا ب ا صدددددنواا  االولجسباا الئ  ا

 ار ب ااm196.5 اايس تفسااا صددددددنوالا  االوثوهث يتااشددددددعسدددددد لا  خنلاريلوتدددددد اذ الاالوعهععاm 5ااالول ال ايسددددددعك

m10.160.0125رتدددددعكااااmبنصددددد ا ب اا يشدددددستا4ااتىاالوعصدددددنوالا  ا س ةاالوسدددددلرلااالوطوالئ لاالوعنفلرت لو اااا

5m.اوثلاشددددط اوع ةنلاو ووقاالورو  لخ ا ع لاق  االسشددددعساار  جلا  ال ةاالوع   انيالوسددددنلاااشددددط أاجع عاا  التددددلت ااا

بر اهلدسئ االوع دسكدسةارهلدسئ االوع بدلاالوععت دلاييااااصددددددددددددددا  دلاالو دلااوعد خاتاوت دل.ات ااعدلا قدس هدلااروتفل ةاالونطدس يدل

الوطوالءااا  ال ةال  ج لوتدددددددددددددد اانااأأظط تاالونلسئ ااا.%2ربنسدددددددددددددد لاي قاال لا  اااابرنطعساال ا سهلاله يسار  ارج اتواليقساجر 

. وبينت  تموز شهرفي  K 329.5 اعلاوطساتىاق نولثوناياتل ال ابليس ةاالسشعسااالوشعسياالوشعسيالوعهععاا  ااالوخس ب

اتىاأاوىااإالوشددددعسددددياتل ال ابليس ةا  جلا  ال ةاذوالءاالوعهععاولصددددلااالوطوالءاان ا خ باالوعهععاناتدددد الااأااالونلسئ اأيضددددس ا

وتبدس دلاالوثط بدسئ دلاةو ياااا عد لاااتىأااانأهلدسئ االوع دسكدسةاااا.اروعدساالظط تتعوزشددددددددددددددط اايياااا m/s 18.28ق عدلاوطدساا

اساهفيياااا%60الوشدددعسددديااالوعهععثفسءةاااتىاق علاوأا.اروسهتااkWh/day 487ايق علااتعوزالوعنلهلاوسهتايياشدددط ا

  ات اااا،الوعنظو لاالوع  رتددددلا عا نظو لا سهلالهس يساالستدددد سه لار نظو لاووبسه اييااله ره سدددد سيسوعقس هلابر اا.الوشددددط 

اMW 106.2يقس  اااالوعنظو لاالوع  رتددددلاا  ااالوسددددنو اوهع عاالسشددددط ااالوثتيااالوبس ل هلسبإ هعوااانااأااالولوصددددلاالوى

ايياواا نظو ليا سهلالهس يسارووبسه ااتىاالولوالوي.ااMW 78.8رااMW 52.7برنعسايكوناا


