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القابلة لتوليد الطاقة دراسة حول أفضل املواقع 
 اليمنيةالشمسية يف الجمهورية 

 
 

 : الولخص

عٔش امل٘قع اهفولٛ هوٌّٚ أْ أساضٛ ٙ

ضٌّ املِاطق  قعادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ت

ٗهلّ  ،املجاهٚٞ هت٘هٚذ اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ

هألطف مل ٙتٍ االطتفادٝ ًِٕ كٌصذس 

هزهم  ;هوطاقٞ بؼلى اقتصادٜ ستٟ اآلْ

ذساطٞ كاْ ًّ اهطشٗسٜ اهقٚاَ ب

 ٗاهع٘اًى املؤثشٝ عوٕٚ ػعاع اهؼٌظٛاإل

ألقاهٍٚ ادتػشافٚٞ هعذٝ ًِاطق ضٌّ ا

 بػشض اػتٚاس أفطى امل٘اقع سبعٞ هوٌّٚاأل

 ،يف اهٌّٚ املجاهٚٞ هوٌشطٞ اهؼٌظٚٞ

ٗد٘د عذٝ  ىلإٗأػاست اهِتا٢ر املظتؼوصٞ 

ٞ ألْ تلْ٘ ً٘قع هوٌشطٞ ٣ًًِٔٚاطق 

ضٌّ  ًذٙشٙٞ ًأسب ٗمتجى ،اهؼٌظٚٞ

أفطى دهٚى )ًأسب(  احملافعٞ األًجى

 .هوٌصادس اه٘اعذٝ هالطتػالي

ػعاع اإل–اهلوٌات املفتاسٚٞ: اهٌّٚ 

 ًجى.امل٘قع األ –اهؼٌظٛ

 

Abstract :  
Astronomical Site for 

Yemen shows that the territory 

of the Republic of Yemen  is 

located within ideal areas for 

generating solar energy. , but 

unfortunately has not taken 

advantages of it as a source of 

energy economically so far, so 

it was necessary to carry out a 

study on the solar radiation 

and the factors., influencing it 

for several areas within the 

four geographical regions for 

Yemen in order to choose the 

best ideal locations for the 

solar station in Yemen. The 

results indicatedto the 

existence ofseveral 

locationswell suited to be solar 

station. 

Marib Directorate 

represents the optimal 

governorate and the best guide 

of the most promising sources 

to exploitation. 

Key words: Yemen -solar 

radiation – ideal location. 
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والؼىاهة  الوةرةر     التىزيغ الخغرافي لإلشؼاع الشوسي في الخوهىرية اليونيةة 

 :ػليه

اهؼٌظٛ  ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ باطتقباهلا كٌٚات كبريٝ ًّ اإلػعاعأساضٛ متتاص 

عوٟ ًذاس اهظِٞ ُتٚذٞ ٗق٘عٔا ضٌّ اهِطاق املذاسٜ بني ػط االطت٘ا١ ًٗذاس اهظشطاْ 

 ص.[1(.1مشااًل كٌا ٓ٘ ً٘ضض يف اهؼلى ) 19.5_12بني دسديت اهعشض

 والتىزيع اجلغرايف لكنًُ اإلشعاعيىضح مىقع الًنً  (1الشكل )

 
دسدات عشضٚٞ( أْ أساضٛ ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ تلْ٘  7ٙعٔش امل٘قع اهفولٛ )ف٘ق 

ضٌّ املِاطق املجاهٚٞ هت٘هٚذ اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ سٚح ترتاٗغ كٌٚٞ اإلػعاع اهؼٌظٛ بني 

.َٙ٘ ٗهلّ هألطف مل ٙتٍ االطتفادٝ ًِٕ كٌصذس  2( كاه٘س٠ /ط350ٍ- 600)

طتفادٝ ًِٕ يف فجفٚف احملايٚى هوطاقٞ بؼلى اقتصادٜ ستٟ اهَٚ٘ فقذ سصشت اال

اهضساعٚٞ ٗاطتؼالص املوض ٗتظؼني املٚاٖ إال إُٔ يف اآلُٗٞ األػريٝ بذأ االٓتٌاَ ٙتضاٙذ 

بٔزا امل٘سد اهطبٚعٛ املتذذد يف أُتاز اهطاقٞ اهلٔشبا٢ٚٞ ٗتتباّٙ كٌٚٞ اإلػعاع 

ع٘اًى اهؼٌظٛ اه٘ايوٞ إىل ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ًّ ٗقت آلػش بظبب زتٌ٘عٞ ًّ اه

أثري عوٟ عِايش اهطبٚعٚٞ اهيت ٙظتشٚى اهتشلٍ فٚٔا أٗتػٚريٓا ٗٓٛ املظ٣٘هٞ عّ اهت

اهظا٢ذ عوٟ ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ػالي ػٔ٘س اهظِٞ ٗعوٟ املِاخ ض ًِاخ ططض األس

 ص 3ص ط2ٗفص٘هلا األسبعٞ ٗأٍٓ اهع٘اًى املؤثشٝ عوٟ اإلػعاع اهؼٌظٛ ٓٛ:ط
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 : زاويُ سقىط األشعُ الشنسًُ

اهضاٗٙٞ احملص٘سٝ بني أػعٞ اهؼٌع ٗاملظتٜ٘ األفقٛ هظطض األسض ٗختتوف  ٓٛ

ٓزٖ اهضاٗٙٞ ػالي اهَٚ٘ عظب دسدات اهعشض فتلْ٘ األػعٞ اهؼٌظٚٞ أكجش ق٘ٝ إرا 

ٗاهيت تعترب أفطى صاٗٙٞ ٗرهم هرتكضٓا عوٟ ًظاسٞ  كاُت صاٗٙٞ طق٘طٔا عٌ٘دٙٞ

مما جيعؤا أقى عشضٞ هعٌوٚات  أيػش ٗهقصش املظافٞ اهيت تقطعٔا األػعٞ اهؼٌظٚٞ

دسدٞ سشاسٝ طاعات اهِٔاس ختتوف ػالي اهَٚ٘ إر أْ كٌٚٞ اهطاقٞ تصى  اهتبذٙذ ادتٜ٘.

رسٗتٔا يف ٗقت اهعٔريٝ عِذًا تلْ٘ اهؼٌع عٌ٘دٙٞ ٗتقى يف اهصباغ ٗاهعصش بظبب 

ألسض ًٚالْ األػعٞ ٗتتأػش أعوٟ دسدٞ هوششاسٝ ُٔاسًا قوٚاًل عّ ٗقت اهعٔريٝ بظبب أْ ا

 تظتٌش يف ختضّٙ اذتشاسٝ يف اهظاعات اهيت توٛ ٗقت اهعٔريٝ.

ادتٌع بني صاٗٙٞ قشٙبٞ ًّ اهعٌ٘دٙٞ ُٗٔاس ط٘ٙى ٙ٘فش كٌٚٞ ٓا٢وٞ ًّ اهطاقٞ يف 

دسدٞ مشاال ٗدِ٘با ٗاهيت تعذ ادتٌٔ٘سٙٞ  30_15اهصٚف ٗػايٞ يف املِاطق اه٘اقعٞ بني 

( فامل٘قع باهِظبٞ هذٗا٢ش اهعشض رٗ تأثري مشاال 19.5_12اهٌِٚٚٞ دض١ا ًّ ٓزٖ امل٘اقع )

ط٘ي اهِٔاس  كبري عوٟ عِايش املِاخ ًّ سٚح حتذٙذ صاٗٙٞ طق٘ط األػعٞ اهؼٌظٚٞ،

( 1ًٗا ٙرتتب عوٌٚٔا ًّ حتذٙذ هوٌِاخ ألٜ ًِطقٞ يف ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ٗادتذٗي)
يف  املؼتاسٝ عظب األقاهٍٚ ادتػشافٚٞ ٙ٘ضض صاٗٙٞ اهظق٘ط هعذد ًّ احملافعات

 ص.4ط.اهٌّٚ
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 .( يىضح زوايا السقىط الشهريُ والفصلًُ والسيىيُ لعدد مً احملافظات املدتار1َجدول )

 
( طعذوت يف يععذٖ   °49.3اْ اقى صاٗٙٞ يف ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ) (1) دذٗيٙالسغ ًّ 

صاٗٙععٞ هظععق٘ط اإلػعععاع يف قٚععع االقععاهٍٚ يف تظععذٚؤا يف فصععى        أقصععٟ اهؼععٌاي،اقى 

اهؼعتا١ )دٙظععٌرب( ثععٍ تشتفععع ٓععزٖ اهضاٗٙععٞ باهتعذسٙر ستععٟ تتعاًععذ عوععٟ ادتٌٔ٘سٙععٞ اهٌِٚٚععٞ   

عوٛ ًذاس اهظِٞ يف ػٔشٜ )ًاٙ٘،ٙ٘هٚ٘( بظبب اُعٕ   يف تظذٚى اعوٛ قٌٚٞ هوضاٗٙٞ ٗعِذٓا

طعت٘ا١ إىل ًعذاس اهظعشطاْ يف ػعٔش     حتشن اهؼٌع ًّ ػعط اال  -يف ٓزا األثِا١ حيذخ:

  ٘ ٙالسعغ  ٗكٌعا   ًاٙ٘ ، ع٘دٝ اهؼٌع ًّ ًذاس اهظشطاْ إىل ػط االطت٘ا١ يف ػعٔش ٙ٘هٚع

٣ْ٘ ثععٍع تععععض     أْ أعوععٟع ًت٘طعععط هضاٗٙععٞع اهظعععق٘ط يف تظعععذٚوٕ يف طعععقطش٠ ٙوٚٔعععا ععععذْ ٗطععٚع

ٜ  ٗاذتذٙعذٝ ًٗعأسب   ٗٓععزٖ ( °73.45يف ادتٌٔ٘سٙععٞ ٓع٘ )  ، املت٘طععط هضٗاٙعا اهظععق٘ط اهظعِ٘

 مما جيعى كٌٚٞ اإلػعاع اهظاقطٞ عوٟ ادتٌٔ٘سٙٞ دٚذٝ. اهعٌ٘دٙٞ تقرتب ًّ اهقٌٚٞ اهقٌٚٞ
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 : طىل اليهار

املقص٘د بٕ ِٓا املذٝ اهيت ٙلْ٘ قشص اهؼٌع ظآش يف اهظٌا١ ٗالبذ ًّ اهتٌٚٚض 

بني ًذٝ اهظط٘ع اهِعشٜ ًٗذٝ اهظط٘ع اهفعوٛ إر أْ ًذٝ اهظط٘ع اهِعشٜ ٓٛ املذٝ 

اهؼٌع ٗغشٗبٔا  أًا ًذٝ اهظط٘ع اهفعوٛ فٔٛ اهيت ٙؼآذ فٚٔا احملص٘سٝ بني ػشٗق 

قشص اهؼٌعععع ٗاضشا يف اهظٌا١ ػالي اهِٔاس ٗتقى ًذٝ اهظط٘ع اهفعوٛ عّ اهِعشٜ 

الستذاب أػعٞ اهؼٌع باهظشب ٗاألتشبٞ ٗعِذًا ٙصش٘ ادت٘ متاًًا حيذخ اهتطابق 

اهيت ٙتوقآا ًلاْ ًا بٌِٚٔا ٗكوٌا اصداد ط٘ي اهِٔاس كوٌا كاُت طاقٞ اإلػعاع 

األٙاَ  أكرب ًقاسُٞ باهِٔاس اهقصري ٗخيتوف ط٘ي اهِٔاس سظب دسدٞ اهعشض يف أكجش

ً٘قع ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ عوٟ أُٔا تتٌٚض ظ٘ ًؼٌع ط٘اي اهعاَ ُٗٔاسًا  ٙذي، ػشٗقا 

ط٘ٙاًل يف أٗاػش اهشبٚع ٗبذاٙٞ اهصٚف يف سني تقى فرتٝ اهظط٘ع يف أٗاػش فصوٛ 

ٗاهؼتا١ ٗإْ كاْ ٓزا اهتباّٙ قوٚى بظبب ً٘قعٔا اهفولٛ اال إُٔ ٙؤثش يف ارتشٙف 

 ( ٙ٘ضض رهم:2ٗادتذٗي ) تباّٙ ًعذي اهظط٘ع اهؼٌظٛ

 ًُ يف عدد مً حمافظات اجلنهىريُ( يىضح عدد ساعات السطىع الفعل2جدول)

( ٙالسععغ أْ سذععٞ ٓععٛ أقععى املِععاطق اهٌِٚٚععٞ ًععّ سٚععح عععذد     2ًععّ ػععالي ادتععذٗي ) 

كجععشٝ اهػٚععَ٘  طععاعٞ /ٙععَ٘ ٗٙشدععع طععبب رهععم إىل  6.5طععاعات اهظععط٘ع اهفعوٚععٞ  عععذي  

ٗاُتؼععاس اهطععباب عوععٟ أساضععٚٔا ًععععٍ أٙععاَ اهظععِٞ بٌِٚععا قععذ أْ أعوععٟ املِععاطق اهٌِٚٚععٞ   

 اهؼٔش
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 9.2 10.3 10.3 10.5 8.3 7.2 5.9 10.2 10.6 8.5 9.4 9.2 9.2 يعذٖ

 9.0 10 10 10.5 9.0 7.1 6.2 9.0 9.0 8.8 8.9 9.4 9.6 يِعا١

 9.0 9.6 10.1 9.9 8.5 7.5 7.0 9.2 8.8 8.7 9.3 9.6 9.7 رًاس

 6.5 6.3 6.3 7.2 7.0 6.2 7.0 7.3 7.2 7.0 5.7 5.3 5.1 سذٕ

 7.8 8.8 8.8 9.3 6.8 5.3 5.4 6.9 7.5 8.4 8.7 9.2 8.6 أب

 8.4 8.7 9.5 9.4 8.0 7.6 7.0 7.4 8.8 8.7 9.1 8.7 8.4 تعض

 8.1 8.1 9.4 9.3 7.8 7.3 6.3 6.3 9.1 8.9 8.3 8.0 8.1 اذتذٙذٝ

 8.8 9.8 9.7 10.1 7.9 8.5 7.5 5.8 9.6 10 8.5 8.9 8.7 اهشٙاْ

 8.2 7.7 8.3 8.7 8.2 8.0 7.5 8.3 8.9 8.5 8.4 8.2 7.6 ط٣ْٚ٘

 9.3 9.6 10.4 10.3 9.2 8.5 8.2 9.4 9.9 8.7 9.0 9.1 9.7 ًأسب
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/َٙ٘ ٗٙشدعع طعبب   طعاعٞ  9.3ًععذي طعاعات اهظعط٘ع بٔعا      طط٘عاً ٓٛ ًعأسب سٚعح ٙبوعؼ   

اعوععٛ عععذد طععاعات طععط٘ع  ، ٙالسععغ تظععذٚىرهععم إىل يععفا١ اهظععٌا١ يف ٓععزٖ احملافعععٞ

َ  8.8اهظعاسوٚٞ يف اهشٙعاْ   ، هوظٔ٘ي طاعٞ/َٙ٘ 9.3ٞ اهؼشقٚٞ يف ًأسب هؤطب ، طعاعٞ/ٙ٘

ٌِؼفطععععععات اه٘طععععععطٟ يف يعععععععذٝ طععععععاعٞ/َٙ٘ ٗهو 8.4هوٌشتفعععععععات ادتبوٚععععععٞ يف تعععععععض

 /َٙ٘.طاعات2ظ9

 : صفاء السناء

ٙقصذ بٕ ػو٘ ادت٘ ًّ اهظشب ٗقوٞ ستت٘آا ًّ اهؼ٘ا٢ب املتٌجوٞ يف املشكبات 

ملا  ″ٗاهصوبٞ )اهع٘اهق ٗاهػباس ٗاهذػاْ( ُعشااملؼتوفٞ اهػاصٙٞ، اهظا٢وٞ )قطشات اهظشب( 

عرب عٌوٚات االُتؼاس ٗاالُعلاغ ٗاالًتصاص،  تقَ٘ بٕ ًّ أعاقٞ دتض١ ًّ اإلػعاع

يف كٌٚٞ األػعٞ اهؼٌظٚٞ اهيت تصى اهظطض  ″هزهم فإْ يفا١ اهظٌا١ تؤدٜ دٗسا باسصا

 األسض.

% ًّ ًظاسٞ ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ باخنفاض اهشط٘بٞ اهِظبٚٞ ٗٙقى فٚٔا ُظبٞ 70متتاص 

% ُٗظبٞ اهػٍٚ ٓزٖ ًتفشقٞ تتلْ٘ أسٚاُا ٗهلّ طشعاْ ًا تتبذد ٓزٖ 30اهتػٍٚٚ عّ 

اهظشب هتع٘د اهظٌا١ إىل يفا٢ٔا ٗيف فصى اهصٚف ٗعِذًا تلْ٘ اهؼٌع عٌ٘دٙٞ 

سذٝ ٙشتفع كجريا هعذَ ٗد٘د ًا خيفض ًّ عوٟ ًذاس اهظشطاْ فإْ اإلػعاع اهؼٌظٛ 

ًطاس ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ يٚفٚٞ فإْ قوٞ ٓزٖ األًطاس االػشٗق اهؼٌع ٗعوٟ اهشغٍ ًّ 

ٙعين قوٞ اهػَٚ٘ اهيت تػطٛ اهظٌا١ باطتجِا١ ستافعيت إب ٗسذٞ اهيت تلْ٘ ُظبٞ 

 اهتػٍٚٚ بٌٔا ًشتفعٞ بؼلى عاَ. 
 : كنًُ اإلشعاع الشنسٌ

اهيت حتعٟ بط٘ي عذد طاعات اهظط٘ع متتاص بلٌٚات إػعاع  ٙالسغ اْ املِاطق

ٙ٘ضض اهت٘صٙع ادتػشايف هلٌٚٞ  (3املتذذدٝ ٗادتذٗي ) كبريٖ مما ٙؤٓؤا إلُتاز اهطاقٞ

اإلػعاع اهًٚ٘ٚٞ ًِٕٗ ه٘سغ أْ إقوٍٚ اهلطبٞ اهؼشقٚٞ ٓ٘ األعوٟ ًّ سٚح كٌٚٞ 

.َٙ٘ ٙوٚٔا إقوٍٚ 2ٚذا د٘ي /ًَ 21.7اإلػعاع  ت٘طط إػعاع ًٙ٘ٛ عوٟ ًذاس اهظِٞ ٙبوؼ 

.َٙ٘ مما ٙؤٓؤٌا بؼلى كبري 2ًٚذا د٘ي /َ 21.2املِؼفطات اه٘ططٟ  عذي 

هت٘هٚذ اهطاقٞ اهلٔشبا٢ٚٞ باطتؼذاَ اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ، كٌا ٙالسغ تظذٚى اعوٛ 
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.َٙ٘، 2ًٚذا د٘ي /َ 22.4ًعذي طِٜ٘ هلٌٚٞ اإلػعاع هؤطبٞ اهؼشقٚٞ يف ًأسب 

.َٙ٘، هوظٔ٘ي اهظاسوٚٞ يف اهشٙاْ 2ًٚذا د٘ي /َ 21.9يِعا١هوٌِؼفطات اه٘ططٟ يف 

 ص5.َٙ٘. ط2ًٚذا د٘ي /19.9ََٙ٘ ٗهوٌشتفعات ادتبوٚٞ يف تعض .2ًٚذا د٘ي /َ 20.4
 

 .يىو(.2( يىضح معدل كنًُ اإلشعاع الشنسٌ الًىمٌ )مًجا جىل/و3جدول)

 

 : التضاريس

 عوٟ اهِش٘ اآلتٛ: تؤثش اهتطاسٙع
تؤثش عوٟ كٌٚٞ اهطاقٞ اإلػععاعٚٞ اه٘ايعوٞ باهضٙعادٝ كُ٘ٔعا تقوعى      املشتفعات ادتبوٚٞ  (1

ًعععّ ةاكعععٞ اهػعععالذ ادتعععٜ٘ ٗبعععزهم ٙقعععى تعععأثري اهع٘اًعععى ادت٘ٙعععٞ كاالًتصعععاص     

 ٗاالُعلاغ هوطاقٞ اهؼٌظٚٞ.

ٙععؤثش افجععاٖ اهظععف٘غ ٗا ععذاسٓا عوععٟ صاٗٙععٞ استفععاع اهؼععٌع فعِععذًا ٙلععْ٘ ا ععذاس      (2

ٙضٙععذ ًععّ استفععاع اهؼععٌع هععتقرتب ًععّ   اهظععفض ادتبوععٛ بذسدععٞ ًِاطععبٞ دِ٘بععا عٚععح   

 اهعٌ٘دٙٞ فإُٕ ٙؤدٜ إىل صٙادٝ كٌٚٞ اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ عّ طشٙق تقوٚى االُعلاغ.
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تعربص أٌٓٚععٞ عاًععى اهتطععاسٙع كأسععذ ع٘اًععى اهععتشلٍ يف كٌٚععٞ اهطاقععٞ اهؼٌظععٚٞ   (3

اه٘اسدٝ إىل ططض األسض ًّ ػالي إْ اهظف٘غ امل٘ادٔٞ ألػعٞ اهؼٌع تظتقبى اكعرب  

أْ املِععاطق  ااهعععى. كٌععع اهؼٌظععٛ ًقاسُععٞ ًععع اهظععف٘غ اه٘اقعععٞ يف  قععذس ًععّ اإلػعععا 

املِؼفطٞ ال تصؤا األػعٞ إال بعذ ٗقت ًتأػش ٗترتكٔا يف ٗقت ًبلش ٗهزهم قذ 

أْ كٌٚععٞ طاقععٞ اإلػعععاع اهؼٌظععٛ تعٔععش ًععّ ػععالي دسدععات اذتععشاسٝ يف ادتٌٔ٘سٙععٞ  

         ٗ د املعععآش  اهٌِٚٚععٞ ٗاهععيت تتؼععز ُطاقععات ط٘هٚععٞ عٚععح تتطععابق سععذٗدٓا ًععع سععذ

اهتطاسٙظععٚٞ اهش٢ٚظععٚٞ اهععيت متتععذ يف االفجععاٖ ُفظععٕ ٗاهظوظععوٞ ادتبوٚععٞ املٌتععذٝ ًععّ        

اهؼشق إىل اهػشب تلعْ٘ اهظعف٘غ ادتِ٘بٚعٞ ً٘ادٔعٞ ألػععٞ اهؼعٌع هفعرتٝ أطع٘ي ًعّ          

اهظف٘غ اهؼٌاهٚٞ .ٗباهتاهٛ تلْ٘ كٌٚٞ األػعٞ بٔا أكرب أًا اهظف٘غ اهؼٌاهٚٞ فعال  

 يف فصى اهصٚف ػالي ػٔشّٙ أٗ ثالثعٞ )بعني ًعاٙ٘    تلْ٘ ً٘ادٔٞ ألػعٞ اهؼٌع إال

إىل ٙ٘هٚ٘( أثِا سشكٞ اهؼٌع اهعآشٙعٞ ًعّ ًعذاس اهظعشطاْ ٗاهعع٘دٝ إهٚعٕ ٗكعزهم        

قععذ إْ ػطعع٘ط اذتععشاسٝ املتظععاٗٙٞ ًععّ اهؼععشق إىل اهػععشب تعطععٛ ًؤػععشا عوععٛ إْ          

 ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ًّ أفطى امل٘اقع هرتكٚب ستطات أُتاز اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ .

ػذٝ ا ذاس اهتطاسٙع ٗط٘هلا قذ ال فجعى أػعٞ اهؼٌع تصعى إىل األٗدٙعٞ إال يف   إْ  (4

فرتٝ ًتأػشٝ ًّ اهِٔاس ٗعوٟ اهعلع باهِظبٞ هقٌعٍ ادتبعاي ٗباهتعاهٛ ختتوعف كٌٚعٞ      

اهطاقعععٞ اإلػععععاعٚٞ اهًٚ٘ٚعععٞ ًعععّ قٌعععٍ ادتبعععاي إىل سطٚطعععٔا بعععاػتالذ طععع٘ي املعععذٝ  

 اهط٢٘ٚٞ.

أساضٚٔا يششاٗٙٞ ٗال ٙعٔش عوعٟ طعطشٔا أٜ   املِطقٞ اهؼشقٚٞ ًّ ادتٌٔ٘سٙٞ ًععٍ  (5

تطعاسٙع ًشتفعععٞ طع٠٘ ٓطععبٞ سطعشً٘ت ممععا جيععى تععأثري ٓعزا اهعاًععى )ادتبععاي يف      

سذب األػعٞ اهؼٌظٚٞ( عوٟ املِطقٞ غعري ًوٌع٘غ بعى ٙلعاد ِٙععذَ ٗعوٚعٕ فعإْ ٓعزٖ         

 ص6املِطقٞ ط٘ذ تلْ٘ أفطى امل٘اقع هوتضٗد باهطاقٞ اهؼٌظٚٞ. ط
ادتٌٔ٘سٙٞع اهٌِٚٚٞع ًؤٓوٞع إلُتعاز اهطاقٞع اهلٔشبا٢ٚٞع       قعذ إْ  ًّ ػالي اهتشوٚعى اهظعابق    (6

عععرب اطععتجٌاس اإلػعععاع اهؼٌظعٛع اهععزٜ متتولعٕع ٗاخنفععاض تععأثري اهع٘اًععى ادتػشافٚعٞع عوعٟع     

 ًؼذعٞ عوٟ االطتجٌاس بِذاغ. كٌٚتٕ االقتصادٙٞ
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 : اختيار الوحافظة األهث  هن ك  اقلين

بعني االعتباس عِذ اػتٚاس امل٘قع ِٓان عذد ًّ اهع٘اًى األػش٠ اهيت جيب أػزٓا 

ارتاص باحملطٞ هو٘ي٘ي إىل أعوٟ كفا١ٝ مملِٕ ٗرهم ًّ ػالي اػتٚاس املِطقٞ اهيت 

 تتٌٚض بعع:

 أكرب كٌٚٞ ًّ اإلػعاع اهؼٌظٛ اهظاقط.1-
 أعوٟ ًت٘طط ًٚى هضاٗٙٞ طق٘ط األػعٞ اهؼٌظٚٞ 2-

 أعوٟ ًعذي هظاعات اهظط٘ع اهفعوٚٞ.3-
ٚعاس احملافعٞ األًجى ًّ كى 1- 3ًّٗ ػالي ادتذاٗي ) بِا١ عوٟ ٓزٖ اهع٘اًى ( يف اػت

 إقوٍٚ هتلْ٘ ً٘قعًا هوٌشطٞ: 

 ( يىضح احملافظات املدتارَ مً كل إقلًه.4جدول )

 احملافعٞ املؼتاسٝ اإلقوٍٚ
 اهشٙاْ-سطشً٘ت  اهظٔ٘ي اهظاسوٚٞ
 تعض املشتفعات ادتبوٚٞ
 يِعا١ املِؼفطات اه٘ططٟ
 ًأسب اهلطبٞ اهؼشقٚٞ

(، ًّ 5اآلُفٞ اهزكش هوٌشافعات األسبع ًبِٚٞ فٚادتذٗي ) ًٞقاسُٞ اهع٘اًى اهجالث

ػالهٕ ٙتطض بأْ املِاطق األسبع اهظابقٞ ٣ًٔٚٞ ألْ تلْ٘ ً٘قعا" هوٌشطٞ اهؼٌظٚٞ 

 اذتشاسٙٞ باعتباسٓا أفطى املِاطق ضٌّ األقاهٍٚ األسبعٞ. أًا باهِظبٞ هوٌظاسٞ فإمن٘قع

احملطٞ طٚلْ٘ ػاسز املذْ اهظلِٚٞ ٗبعٚذًا عّ امل٘اقع اهصِاعٚٞ ٗيف ٓزٖ املِاطق 

تلْ٘ املظاسٞ املطو٘بٞ إلُؼا١ احملطٞ ًت٘فشٝ، أًا باهِظبٞ هوٌٚاٖ اهالصًٞ هوٌشطٞ 

% ًِٔا يف أبشاز اهتربٙذ ٗاملبادالت اذتشاسٙٞ فٌٚلّ اطتبذاهلا بذٗا٢ش 90ٗاهيت ٙظتؼذَ 

 ص7ُٚا ٗاملا١ أٗ بشًٗٚذ اهوٚجَٚ٘ ٗاملا١.طاًتصاص تظتؼذَ األً٘
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 ( يىضح خصائص أفضل املياطق يف اجلنهىريُ الًنيًُ.5جدول )

 وجه

 املقارىُ

 

 امليطقُ

 ساعات

 السطىع

 الفعلًُ

 كنًُ

 اإلشعاع

جىل/ مًجا 

 2و.يىو

 زاويُ

 سقىط

 االشعاع

 طريقُ

 التربيد

 املفضلُ

 اليسبُ املئىيُ

 لصفاء السناء

 شبكُ

 الربط

 مصدر

 املًاه

 73.06 21.9 9.0 يِعا١

دٗا٢ش 

 ٛاًتصاي

 + ًٚاٖ تربٙذ

 ٗاهِظبٞ غري 75%

ًظتقشٝ بظبب 

 االًطاس

 املٚاٖ ادت٘فٚٞ ًت٘فشٝ

 ًٚاٖ اهبشش ًت٘فشٝ %74 ًٚاٖ اهبشش 74.50 20.4 8.8 اهشٙاْ

 املٚاٖ ادت٘فٚٞ ًت٘فشٝ %68 دٗا٢ش اًتصاص 73.86 19.9 8.4 تعض

 73.86 22.4 9.3 ًأسب

 دٗا٢ش

 ٛاًتصاي

 + ًٚاٖ تربٙذ

 املٚاٖ ادت٘فٚٞ ًت٘فشٝ 78%

 (5ادتذٗي )ًّ ػالي اهذساطٞ اهظابقٞ هإلػعاع اهؼٌظٛ يف ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ٗ
( 2تبني أْ أفطى ً٘قع هوٌشطٞ اهؼٌظٚٞ ٓٛ ستافعٞ ًأسب امل٘ضشٞ يف اهؼلى )

 ص.8طٗرهم هألطباب اآلتٚٞ:
عوٟ ًظت٠٘ ادتٌٔ٘سٙٞ متتاص ستافعٞ ًأسب بأعوٟ ًعذي طِٜ٘ هظط٘ع مشظٛ  (1

 طاعٞ /9.3َ٘ٙ

هإلػعاع اهؼٌظٛ عوٟ ًظت٠٘ ادتٌٔ٘سٙٞ متتاص ستافعٞ ًأسب بأعوٟ ًعذي طِٜ٘  (2

 . َٙ٘(2ًٚذا د٘ي /َ 22.4)

عوٟ ًظت٠٘ ( °73.86هضاٗٙٞ اهظق٘ط )ستافعٞ ًأسب بأعوٟ ًعذي طِٜ٘  متتاص (3

 احملافعات األسبع.

%( عوٟ ًظت٠٘ 78ُظبٞ ٣ً٘ٙٞ طِ٘ٙٞ هصفا١ اهظٌا١ )متتاص ستافعٞ ًأسب بأعوٟ  (4

 ادتٌٔ٘سٙٞ

ٗد٘د ستطٞ ًاسب اهػاصٙٞ فٚاحملافعٞ ًجى عاًى اجيابٛ طٚؤدٜ اىل تقوٚى  (5

 تلاهٚف ُقى ٗت٘صٙع اهتٚاس اهلٔشبا٢ٛ.

 ت٘فش املظاسٞ اهالصًٞ إلُؼا١ احملطٞ عوٚٔا  ا أْ احملافعٞ رات ب٣ٚٞ يششاٗٙٞ (6

ٙ٘دذ بٔا ًظاسات ػاطعٞ مما جيعؤا ًِاطبٞ ًّ سٚح ٗفشٝ ٗتلوفٞ االسض 
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اهيت ِٙبػٛ اْ ٙقاَ عوٚٔا املؼشٗع اٗ ًّ سٚح تطاسٙع االسض اهصششاٗٙٞ ٗػو٘ 

 املِطقٞ ًّ ادتباي اهيت قذ تؤثش عوٟ االػععاع اهؼٌظٛ.

ت٘فش ػط٘ط اهِقى يف احملافعٞ طٚظآٍ يف اهتؼوص ًّ تلاهٚف ػق اهطشق  (7

 ٗتعبٚذٓا مما طٚظاعذ يف ختفٚض تلاهٚف اإلُؼا١.
 ( يىضح مىقع وحدود حمافظُ مأرب2الشكل )

 
جيب اْ تِطبق عوٕٚ اهعذٙذ ًّ  إْ اػتٚاس امل٘قع اهزٜ ِٙبػٛ تِفٚعز املؼشٗع عوٕٚ

اهؼشٗط اهيت تؤثش بؼلى ًباػش عوٟ اهتلوفٞ االقتصادٙٞ إلُؼعا١ احملطٞ ٗعوٟ قذسٝ 

اقٞ اهلٔشبا٢ٚٞ بأقصٟ كفا١ٝ مملِٕ ٗتتٌجى ػشٗط اػتٚعاس احملطٞ يف ت٘هٚذ اهط

 ص7امل٘قع يف اآلتٛ:ط
-a:املظاسٞ اهالصًٞ ًٗ٘ايفاتٔا 

حتتاز ستطات اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ اىل ًظاسات ٗاطعٞ ًّ االساضٛ الطتقباي أكرب 

قذس مملّ ًّ األػعٞ ٗكوٌا كاُت املظاسٞ ًت٘فشٝ بؼلى كبري أًلِِا 

ًظتقبال"طتؤدٜ اهٛ اذتص٘ي عوٟ ف٘ا٢ذ اقتصادٙٞ هوتؼػٚى كٌا اْ ت٘طعٞ احملطٞ 

اي تقى ًع صٙادٝ عذد % كْ٘ اذتادٞ هوع35ٌختفٚض تلاهٚف اهتؼػٚى ٗاهصٚاُٞ ستٟ 

 املِؼ٣ات.
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-bاهؼبلٞ اهلٔشبا٢ٚٞ هوشبط: 

إْ اهت٘هٚذ االقتصادٜ هوتٚاس اهلٔشبا٢ٛ يف ستطات اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ ٙؼرتط 

اهشبط بؼبلٞ ٗيى دتش اهتٚاس ٗكْ٘ االػعاع اهؼٌظٛ ميجى يفٞ أطاطٚٞ ستذدٝ 

تٚاس هوٌ٘قع هزهم جيب اػتٚاس ً٘قع هوٌشطٞ أقش ا ميلّ ًّ ػبلٞ ُقى اه

 اهلٔشبا٢ٛ.

-cطشق اهِقعى : 

 ا أْ املِاطق رات االػعاع املشتفع تقع بعٚذًا عّ اهتذٌعات اهظلِٚٞ ٗاملِؼ٣ات 

االقتصادٙٞ مما طٚططشُا اهٛ اُؼا١ ٗيالت طشفٚٞ ًشتبطٞ بؼبلٞ اهطشق اهعاًٞ، 

يف ًشسوٞ إُؼا١ احملطٞ جيب إٙصاي أدضا١ احملطٞ ٗاهيت تلْ٘ عادٝ رات أبعاد ٗأٗصاْ 

فجٔض ٗتعاجل اهطشق ًّ سٚح اهعشض ٗاملٚ٘ي  كبريٝ ًّٗ أدى حتقٚق رهم جيب أْ

ٗاستفاع ادتظ٘س ٗ ا إُٔ ط٘ذ ٙتٍ ُقى أدضا١ ًّ احملطٞ قابوٞ هولظش ٗاهيت طتِقى 

بأعذاد كبريٝ ٓزا ٙؤدٜ اىل صٙادٝ اهلوفٞ عوٟ فجٔٚض اهطشق ًٗعادتتٔا. عِذًا تبوؼ 

ض ًّ زتٌى كوفٞ احملطٞ عِذٓا ٙظٌ%10كوفٞ اهشبط بؼبلٞ اهطشق أكجش ًّ 

كٍ عّ ػبلٞ اهطشق، كٌا اْ ت٘فش ػط٘ط 50هوٌ٘قع املقرتغ اْ ٙبعذ فقط  قذاس 

طٚظآٍ يف اهتؼوص ًّ تلاهٚف ػق اهطشق ٗتعبٚذٓا مما  اهِقى يف احملافعٞ

 طٚظاعذ يف ختفٚض تلاهٚف اإلُؼا١  
-dاهتطاسٙع 

ِاطق عاًى اهتطاسٙع ٙعترب عاًاًل ًٌٔعًا يف اػتٚعاس امل٘قع باالضعافٞ اىل اْ امل

ادتبوٚٞ ال ميلّ اْ تت٘افش فٚٔا املظاسٞ اهلافٚٞ هتؼٚٚذ احملطعٞ كٌا إُ ٙتٍ سذب 

 اهؼٌع، هزهم ٙفطى أػتٚعاس تطاسٙع دػشافٚعٞ ًِؼفطٞ .

 داخ  هحةافظة هأرب : اختيار الوىقغ االهث  للوحطةة 

ثالثٞ ً٘اقع ًعاٙري اػتٚعاسامل٘قع ٗاهع٘اًى االػش٠ آُفعٞ اهزكشفقذ يف اػتٚعاس  بِا١ عوٟ

 ٓٛ: ( 3ٗاهؼلى ) ستتٌوٞ  داػى ستعافعٞ ًأسب ، امل٘ضشٞ  يف

 ًأسب املذِٙٞ .1-

 ًذٙشٙٞ ًاسب.2-
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 ًذٙشٙٞ يشٗاغ.3-
 

 .( يىضح التقسًه االدارٍ حملافظُ مأرب واملياطق املدتارَ ضنً احملافظ3ُالشكل )

 
هإلػعععاع اهؼٌظععٛ  امل٘اقععع اهظععابقٞ هلععا ُفععع اهبٚاُععات كععْ٘ اهذساطععات اهظععابقٞ     

هععععزهم يف االطععععتعاُٞ باملعوً٘ععععات ادتٚ٘ه٘دٚععععٞ ارتايععععٞ   كاُععععت هوٌشافعععععٞ كلععععى  

 بادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ ٗاهيت طتظاعذُا يف حتذٙذ ارتٚاس األًجى ًّ بني ارتٚعاسات املتاسعٞ،  

 هوجالخ املِعاطق املؼتعاسٝ تبني أْ:ملعوً٘ات ادتٚ٘ه٘دٚٞ بعذ االطالع عوٛ ا

طقععععٞ ًأٓ٘هعععٞ باهظلععععاْ ًٗظعععاستٔا يعععػريٝ هعععزهم يف      ًِطقععععٞ ًعععأسب املذِٙعععٞ ًِ   (1

اطععتبعادٓا كٌ٘قععع هوٌشطععٞ كُ٘احملطععٞ ععععادٞ اىل ًظععاسات كععبريٝ سغععٍ قععشب    

 املِطقعٞ ًّ ػط٘ط اهِقعى ًّٗ اهؼبلعٞ . 
ًِطقععٞ يععشٗاغ تعتععرب ًِطقعععٞ دبوٚععععٞ هععزهم يف اطععتبعادٓا كٌ٘قععع هوٌشطععٞ كععْ٘      (2

طععععٞ ٗاْ تلععْ٘ االسض ًِبظعععطٞ  احملطععٞ ععععادٞ اىل ًظعععاسٞ كافٚععٞ هتؼععٚٚذ احمل    

 هتقوٚى اهتلاهٚف االُؼا٢ٚٞ. 

ًِطقعععٞ ًذٙشٙععٞ ًععأسب عبععاسٝ عععّ ًِطقعععٞ ػععبٕ يععششاٗٙٞ ٗتتعع٘فش فٚٔععا املظععاسات          (3

 15اهؼاطعٞ ٗتعترب اٙطًا قشٙبٞ ًّ ػط٘ط اهِقى ٗامل٘ايالت ٗتبعذ عّ ًذِٙٞ ًأسب 

 املقرتغ .كٍ مما ٙؤٓؤا هتلْ٘ امل٘قع  33.5كٍ ٗعّ ستطٞ ًأسب اهػعاصٙٞ 
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( ٗاملعبني فٌٚٔعا   4،5ً٘ضعض يف اهؼعلى )   ًذٙشٙعٞ ًعأسب  امل٘قع املقعرتغ هوٌشطعٞ يف   

 .250َكٌا ٙبعذ عّ ػط٘ط اهِقى  باهِظبٞ ملذِٙٞ ًأسب ٗاحملطٞ اهػاصٙٞ ً٘قعٔا

 
 سبُ ملدييُ مأرب واحملطُ الغازيُيىضح املىقع املقرتح للنحطُ بالي ((4الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املىقع املقرتح للنحطُ الشنسًُح يىض ((5الشكل 
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النتائج:

أساضٛ ادتٌٔ٘سٙٞ اهٌِٚٚٞ تلْ٘ ضٌّ املِاطق املجاهٚٞ هت٘هٚذ اهطاقٞ اهؼٌظٚٞ  (1

ٙؤٓؤا إلُتاز اهطاقٞ اهلٔشبا٢ٚٞ عرب اطتجٌاس اإلػعاع اهؼٌظٛ ٗكٌا اْ  مما

 ذاغ.اخنفاض تأثري اهع٘اًى ادتػشافٚٞ عوٟ كٌٚتٕ االقتصادٙٞ تؼذع عوٟ االطتجٌاس بِ
ستافعات ًأسب ٗاهشٙاْ ٗيِعا١ ٗتعض ٓٛ أفطى أسبع ًِاطق ًّ كى إقوٍٚ  (2

ٌشافعٞ احملافعات ٓٚٗقٚعٔا ٣ًٔٚٞ ألْ تلْ٘ ً٘قع هوٌشطٞ اهؼٌظٚٞ ٗأًجى 

 أعوٛ إًلاُٚات هوطاقٞ اهؼٌظٚٞ.ًاسب الًتالكٔا 
أفطى امل٘اقع يف ادتٌٔ٘سٙٞ ًذٙشٙٞ ًاسب ضٌّ احملافعٞ األًجى )ًاسب( ٓٛ  (3

بب٣ٚٞ ػبٕ  ٙتٌٚض ٗامل٘قع ٗمتجى أفطى دهٚى هوٌصادس اه٘اعذٝ االطتػالياهٌِٚٚٞ

كٍ ٗعّ ػط٘ط اهِقى  15يششاٗٙٞ ،ًظاسات ػاطعٞ ٗٙبعذ عّ ًذِٙٞ ًأسب 

 .كٍ 33.5َ ٗعّ اهؼبلٞ اهلٔشبا٢ٚٞ حملطٞ ًأسب اهػعاصٙٞ 250ٗامل٘ايالت 

 : الوراحغ

 http://www.yms.gov.yeاألسياد ادت٘ٙٞ اهٌِٚٚٞ (1

 داًعٞ رًاس. .. قظٍ ادتػشافععٚادساطٞ االػعاع اهؼٌظٛ.2012.ًقبى اذتٚاطٛ (2

 http://irena.masder.ac.ae.هوبشح اهعوٌٛ ٗاملعوً٘ات (IRENػشكٞ ) (3

اإلػعاع اهؼٌظٛ ٗطاقٞ اهشٙاغ ٗدٗسٌٓا يف اُتاز اهطاقٞ يف اهعٌّٚ.   .2012اذتٚاطٛ. (4

 .رًاس ٞداًع كوعٚٞ اآلداب .سطاهٞ املادظتري

5) https://www.en.openei.org.  

 http://www.yemen-nic.info املشكض اه٘طين هألعاخ ٗاملعوً٘ات (6

 ستطات ت٘هٚذ اهطاقٞ. .2007د٘سز. احملٌذ. (7

 اهٌِٚٚٞ.. كتاب يادس عّ األسياد ادت٘ٙٞ 2009.ًِاخ ستافعٞ ًأسب (8
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