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 تسم اهلل انرمحن انرحٍم
 

 مِصْثَاحٌ فٍِهَا كَمِشْكَاجٍ نىُرِهِ مَثَمُ وَانْأَرْضِ انسَّمىَاخِ نىُرُ انهَّو (

 ٌىُقَدُ دُرِّيٌّ كَىْكَةٌ كَأَنََّا انسُّجَاجَحُ زُجَاجَحٍ فًِ الِْصْثَاحُ

 - ٌَكَادُ غَرْتٍَِّحٍ وَنَا شَرْقٍَِّحٍ نَّا زٌَتُْىنحٍِِ مُّثَارَكَحٍ شَجَرَجٍ مِن

 مَن ننُِىرِهِ انهَّو ٌَهْدِي نىُرٍِ عَهَى نُّىرٌ نَارٌ تَمْسَسْوُ لَْ وَنَىْ ٌضًُِءُ زٌَْتُهَا

 )مٌعَهٍِ شًَْءٍ تكُِمِّ وَانهَّو نهِنَّاشِ انْأَمْثَالَ انهَّوُ وٌَضَْرِبُ ٌَشَاء

 انعظٍم انعهً اهلل صدق                                                                                             

 53ية من سورة النور اآل                                                                                    
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 العمميإقرار المّقوم                              

 

واقع انتاج الطاقة الكهربائية في العراق و امكانات الموسومة )) االطروحةىذه  ناأشيد 

و المقدمة من طالبة الدكتوراه في (( دراسة في جغرافية الطاقة -استثمار الطاقة  المتجددة  
(( وقد زينب جبار فرج الزرَكاني  ))جامعة القادسية  اآلدابقسم الجغرافية في كمية 

 . العممية سميمة من الناحية فوجدتيا  ، ياً عممقومتيا 
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 اإلهداء

 ....رحيمهم  أحزنناالغالية التي فارقتنا يومًا و  األرواح إلى

 ............م ــــــــا بفراقهـــــــــــن مزقوا قموبنــــــــــــــــــــم إلى

 ............من تركوا ثغرة في حياتنا ال يممؤها سواهم  إلى

 .........حياتي بوجوده و كسر قمبي بفقده  أضاءمن  إلى

 (( الحبيبوالدي قدوتي في الحياة ))                                                  

 ......الى من عممني ان ال مستحيل في سبيل االبداع و الرقي 

 (( الشمري عبد الجبار رضا الدكتور)) االستاذ استاذي                                 

 رمحهما اهلل تعاىل 

 جهدي املتىاضعاهدي 

  زينب                                                                                       
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 الشكر و التقدير

الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى سيد الخمق أجمعين أبي القاسم محمد و     
 عمى آل بيتو الطاىرين .

االستاذ الدكتور رضا عبد الجبار الشمري رحمو أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني الى      
اهلل تعالى لما قدمو من نصح و توجيو لمباحثة الختيار موضوع االطروحة . كما اتقدم بفائق 

المشرف  رباط حسين االيداميرحمن الدكتور المساعد األستاذ شكري و وافر امتناني الى 
فقد أنار بخبرتو  ،ىذا الموضوع  الذي شجع الباحثة عمى الكتابة في ، االطروحةعمى ىذه 

الباحثة من خالل جيوده العممية المتميزة ومالحظاتو القيمة  أمامالطويمة طريق البحث العممي 
 المعين جزاه اهلل عني خير الجزاء . ِنْعم فكان ِنْعم المشرف و االطروحةطيمة فترة كتابة ىذه 

عباس فاضل عبيد الدكتور المساعد األستاذ  إلىكما أتقدم بالشكر و الثناء الجميل     
الدكتور صالح عاتي الموسوي لما قدمو من  األستاذو لما قدمو من التوجيو والنّصح الطائي 

حسون العامري موسى عبد  رافدوأقدم جزيل شكري واحترامي الى الدكتور  ،نصح و توجيو 
اب جامعة القادسية لما رئيس قسم الجغرافية و أساتذتي األفاضل في قسم الجغرافية بكمية اآلد

قّدموه من جيد عممي متميز خالل السنة التحضيرية . وال يفوتني تقديم الثناء و الشكر و 
الدكتور حسون الجبوري (  االمتنان الى األساتذة األفاضل )الدكتور لطيف كامل الجابري و

ي و وسيم زميمي احمد حامد خميو لدعميم ومتابعتيم المستمرة  . و اعطف باالمتنان عمى 
 السماوةفي دائرة كيرباء  حمزة كاظماحمد وال انسى ما قدمو الميندس  عبد الواحد النافعي ،

 شكري واحترامي .مو ف

 االطروحةو اتقدم بالشكر الجزيل الى كل من مد لي يد العون و المساعدة في كتابة ىذه     
 متمنية لمجميع دوام النجاح و التوفيق .



 

 ح

 املستخلص

مما ال يخفى عمى احد الواقع المرير لقطاع الطاقة الكيربائية في العراق و الذي كانت بدايتو مع      
كمية  مضاعفةيومنا ىذا . فعمى الرغم من  إلىو الذي استمر  ٜٜٔٔبداية حرب الخميج الثانية عام 

ليصل الى )  ٜٕٔٓعام  اإلنتاج، اذ تضاعف  ٜٕٔٓ- ٜٜٓٔخالل المدة من عام  اإلنتاج
،  ٜٜٓٔ( ميكا واط . ساعة عام  ٖٖٕٛٚٔٚٛكان )  أن( ميكا واط . ساعة بعد  ٜ٘٘ٚٚٛٚٛ

ما حصل في العراق بعد سقوط النظام السابق عام   زيادة في االستيالك ال سيما بعد نجد في المقابل
 و الذي  ٕٛٔٓ( دوالر سنويًا عام ٜٖٖ٘لدخل السنوي لمسكان ليبمغ )من ارتفاع مستوى ا ٖٕٓٓ

زيادة القدرة الشرائية لمسكان نتيجة زيادة صادرات النفط و ما يترتب من عوائد مالية عمى  إلى أدى
فضاًل عن ، ىذه الزيادة ، اال أن ىذه الزيادة ال يمثل تنمية اقتصادية و إنما تعد تنمية استيالكية 

، و التي  ٜٕٔٓ( نسمة عام  ٜٕٜٖٗٛٚٔمعدالت النمو السكاني المرتفع اذ بمغ عدد السكان )
( ميكا واط . ٜٕٚٚٚٚٛٗ) ٜٕٔٓزيادة استيالك الطاقة الكيربائية و التي بمغت عام  إلى أدت

  . ساعة
استحوذت عمى  إذ، اليوم بأىمية اقتصادية وسياسية و حضارية كبيرة  المتجددة الطاقة تحظىو     

فضاًل عن اصحاب القرار ، اىتمام المعنيين بمصادر الطاقة و الميتمين بالتغيرات المناخية و البيئية 
يقاس تقدم الدول بمعدل استيالك الفرد من عصب الحياة و  كونيا ،السياسي في الدول المتقدمة 

، فضاًل  مةلعالقتيا بالتنمية المستدايعد السبب الرئيس في تزايد االىتمام بموضوع الطاقة و  الطاقة .
 . االحفورية لمقترن باستيالك مصادر الطاقة عن تداعيات االحتباس الحراري و التموث البيئي ا

في  أىميتوو  لمطاقة المتجددةاالقتصادية و البيئية  األىميةالتأكيد عمى  إلىتيدف الدراسة         
العراق  يعد . اذ فضاًل عن النيوض بالواقع االقتصادي في العراق  الكيربائية حل مشكمة الطاقة

تتوافر فيو المتطمبات الطبيعية و البشرية التي تسيم في استثمار الطاقة واحدًا من الدول التي 
الموارد المالية التي  المتجددة من خالل الموقع الجغرافي و المناخ و الموارد المائية و توافر الخبرة و 

تمويل مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية  التي توفروائد النفطية يحصل عمييا من الع
الخارجي  و غياب التخطيط التنموي و التدخل تأثير ا يعد عدم االستقرار االمني و  . كم المختمفة

 آفاقياالطاقة الكيربائية و  إنتاجالمشكالت التي تواجو  أىمالجانب احد  أحادياعتماد اقتصاد 
 المستقبمية في العراق . 



 

 ط

الطاقة الكيربائية حقيقة  إنتاجزيادة  إلىالحاجة ىو الدراسة من نتائج  إليوإن أبرز ما توصمت     
ميمة ال يمكن إغفاليا خالل العقود القادمة بل وحتى خالل األيام التي نعيشيا في ظل زيادة معدالت 

% ، و ليتسنى تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية السريعة   ٔ,ٗالطمب السنوي و التي بمغت  
أن ما يستيمك من الطاقة الكيربائية لمقطاع المنزلي في العراق يعد الجزء األعظم و  إذفي العراق . 

كما ان حجم االستثمارات التي تخصص لقطاع  ٜٕٔٓ% من اجمالي االستيالك عام ٔ,ٜ٘بنسبة 
( ٕٛٔٓ- ٖٕٓٓ( مميار دوالر بين عامي )ٓٛوالتي بمغت اكثر من ) -ويًا الكيرباء في العراق سن

الطاقة المتجددة التي حبى اليدر الكبير في  وال يتوافق ابدًا مع ما ينتج من الطاقة الكيربائية .  -
ة ال سيما الطاقة الكيرومائية و الطاقة الشمسية و التي تعد مستثمرة فعاًل و طاقاهلل تعالى بيا العراق 

الحمول االقتصادية و البيئية التي يمكنيا ان  أىماحد  و طاقة المد و الجزر المتاحة لالستثمارالرياح 
تحل مشكمة الطاقة الكيربائية في العراق المتالكو لممتطمبات الطبيعة المتمثمة بالموارد المائية و 

جود منيا فعاًل ، و كثافة العديد من السدود و البحيرات االصطناعية مكممة لما مو  إنشاء إمكانية
(  و ٕ( )ممي واط/ سم ٕٓ٘ٙ – ٜٛٓٗاالشعاع الشمسي التي يتراوح مجموعيا السنوي ما بين )

( ساعة يوميًا ، فضاًل عن المساحات الواسعة الخالية من السكان ال سيما  ٕٔسطوع يصل الى ) 
مزارع من الخاليا الشمسية  إلقامةو التي تصمح  و المثنىو كربالء  في محافظات االنبار و النجف

باتت  ثمارىامكانات استالكيربائية ، اما طاقة الرياح فإ توفر كميات ىائمة من الطاقة إنمن شأنيا 
ممكنة نتيجة لمتطور التكنولوجي الذي خفف من اثارىا البيئية ) الضوضائي و البصري ( فضاًل عن 

منبسطة و مفتوحة واسعة بعيدة عن المناطق الطبيعية لمعراق و المتمثمة بتوفر مساحات  اإلمكانات
المناطق الصحراوية بإنشاء مزارع توربينات الرياح و باستعمال ابراج  ثمارالسكنية اذ من الممكنة است

( م عن مستوى سطح االرض لمحصول عمى سرعة رياح تصل  ٓٛيصل ارتفاعيا الى اكثر من ) 
يدية ىائمة تساعد عمى حل مشكمة الطاقة ( م / ثا ، و بالتالي اضافة وحدات تول ٓٔالى ) 

كما اوضحت الدراسة ان المشكالت السياسية ىي اىم المشكالت التي تواجو  الكيربائية في العراق .
 قطاع الطاقة الكيربائية في العراق . 

    

 



 

 ي

 احملتىيات

 الصفحة الموضوع
 أ االية القرانية

 ب اقرار المشرف
 ج اقرار المقّوم المغوي

 د عمميالمقّوم ال اقرار
 ه اقرار لجنة المناقشة 

 و االهداء
 ز الشكر والتقدير

 ط -ح المستخمص
 ع – ي فهرست المحتويات

 ص – ف فهرست الجداول
 ق فهرست الخرائط

 ر فهرست االشكال 
 ش فهرست الصور

 22-2 المقدمة 
 ٕ مشكمة الدراسة -أواًل :
 5 فرضية الدراسة -ثانيًا :
 ٖ اهداف الدراسة -:ثالثًا 
 4 منهج الدراسة -رابعًا:

 ٗ اهمية الدراسة -: خامساً 
 3 الحدود المكانية والزمانية -: سادساً 
 7 الدراسة  هيكمية -:سابعاً 

 8 الدراسات المشابهة -:ثامناً  
 الفصل االول                            

 في العراقتطور انتاج و استهالك الطاقة الكهربائية          
22- 223 

 المبحث االول                             
 تطور انتاج الطاقة الكهربائية في العراق                  

25-  34 



 

 ك

 24 (  2999 – 2992تمتد من عام )  -المرحمة االولى :
 ٗٔ (2999 -2992الطاقة الكهربائية لممـــــــــدة ) تطور السعات التصميمية لمحطات توليد -2
 ٘ٔ ( 2999 – 2992نمو االنتاج السنوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لممـــــــــــــــدة )  -0
 02 ( 2999 – 2992نمو معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية لممــــــدة )  -5

 ٕٗ  0229 – 0222تمتد من عام  -المرحمة الثانية :
 ٕٗ ( 0229 -0222تطور السعات التصميمية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لممـــــــــــدة ) -2
 ٕٛ ( 0229 – 0222نمو االنتاج السنوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لممـــــــــــــــدة ) -0
 ٖ٘ ( 0229 – 0222نمو معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية لممــــــدة )  -5

 ٜٖ 0229 – 0222تمتد من عام  -المرحمة الثالثة :
 ٜٖ  (0229 -0222تطور السعات التصميمية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لممـــــــــــدة ) -1
 ٕٗ ( 0229 – 0222الطاقة الكهربائية لممـــــــــــــــدة ) نمو االنتاج السنوي لمحطات توليد -0
 ٔ٘ ( 0229 – 0222نمو معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية لممــــــدة )  -5

 المبحث الثاني                               
 (  0229 -2992استهالك الطاقة الكهربائية في العراق لممدة ) تطور  

٘ٙ-ٔٔ٘ 

 ٙ٘  2999 – 2992تمتد من عام  -المرحمة االولى :
 39  0229 – 0222تمتد من عام  -المرحمة الثانية :

 02 (  0229– 0222لممدة ) تطور استهالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات -2
 ٜٙ )0229 – 0222) لممدة تطور استهالك الطاقة الكهربائية حسب المحافظات -0
 ٙٚ  ( 0229 – 0222الذروة السنوي لممدة ) تطور حمل -5
 ٜٚ ( 0229 – 0222تطور استهالك الفرد لمطاقة الكهربائية لممدة ) -4

 80 0229 – 0222تمتد من عام  -المرحمة الثالثة :
 ٙٛ (0229 –0222لممدة) تطور استهالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات  -2
 98 )0229 – 0222) لممدة تطور استهالك الطاقة الكهربائية حسب المحافظات -0
 227  ( 0229 – 0222تطور حمل الذروة السنوي لممدة ) -5
 ٓٔٔ ( 0229 – 0222تطور استهالك الفرد لمطاقة الكهربائية لممدة ) -4

 الفصل الثاني                             
 العراق المتجددة في ستثمار الطاقةالجغرافية ال االمكانات           

220-202 

 المبحث االول                          
  الطبيعية الستثمار الطاقة المتجددة االمكانات          

228-249 



 

 ل

 228 الموقع الجغرافي -2
 ٜٔٔ الموقع الفمكي –أ 

 ٜٔٔ الموقع بالنسبة لميابس و الماء –ب 
 202 السطح -0
 ٕٙٔ المناخ -5
 ٕٛٔ االشعاع الشمسي  –أ 
 ٖٓٔ درجة الحرارة -ب
 ٖٖٔ سرعة و اتجاه الرياح –ج 
 ٖٖٔ سرع الرياح الفصمية-2

 250 سرع الرياح السنوية -0
 242 الرطوبة النسبية  –د 

 ٔٗٔ االمطار  –ه 
 ٖٗٔ الموارد المائية  -4

 ٙٗٔ المياه السطحية  -اواًل :
 ٙٗٔ نهر دجمة  –أ 
 ٚٗٔ نهر الفرات-ب
 ٚٗٔ شط العرب  –ج 
 ٛٗٔ البحيرات و االهوار -د

 ٛٗٔ المياه الجوفية -ثانيًا : 
 المبحث الثاني                              

 البشرية الستثمار الطاقة المتجددة االمكانات             
ٔ٘ٓ-ٔٙٔ 

 ٔ٘ٔ رأس المال  -ٔ
 ٖ٘ٔ التطور التقني  -ٕ
 ٘٘ٔ التخطيط -ٖ
 ٚ٘ٔ السوق -ٗ
 ٜ٘ٔ االرض و استعماالتها -٘
 202 اليد العاممة و الخبرة -ٙ

 الفصل الثالث 
 واقع استثمار الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في العراق  

ٕٔٙ-ٕٕٙ 



 

 م

                               
 المبحث االول                              

 (الكهرومائية و الشمسية المتجددة المستثمرة في العراق ) الطاقة مصادر      

 
ٖٔٙ-ٕٕٓ 

 ٘ٙٔ الطاقة الكهرومائية   -اواًل :
 ٙٙٔ  -مزايا الطاقة الكهرومائية : - 2

 ٛٙٔ  -معوقات استعمال الطاقة الكهرومائية : –0
 ٜٙٔ  -انواع المحطات الكهرومائية : –5

 ٜٙٔ المحطات الكهرومائية المقامة عمى مساقط المياه الطبيعية  -اواًل :
 ٜٙٔ المحطات الكهرومائية المقامة عمى مساقط المياه االصطناعية  -ثانيًا :

 ٓٚٔ مكونات المحطات الكهرومائية  – 4
 ٔٚٔ العوامل الطبيعية و البشرية المؤثرة في توزيع المحطات الكهرومائية  -3
 ٕٚٔ واقع المحطات الكهرومائية في العراق  –  0
 ٕٚٔ التوزيع المكاني لممحطات الكهرومائية في العراق  -أ :
 ٙٚٔ (  0229 – 2992تطور انتاج المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )  -ب: 

 ٜٚٔ  الطاقة الشمسية  -ثانيًا :
 ٓٛٔ مزايا الطاقة الشمسية  -2

 ٓٛٔ معوقات استعمال الطاقة الشمسية  - 0
 ٔٛٔ تقنيات تحويل الطاقة الشمسية  – ٖ

 ٔٛٔ النظم الحرارية الشمسية الفعالة  -اواًل :
 ٕٛٔ النظم الحرارية الشمسية غير الفعالة   -ثانيًا :
 ٖٛٔ النظم الفولطاضوئية  -ثالثًا :

 ٗٛٔ   االشعاع الشمسي الواصل الى سطح االرضالمؤثرة في تباين قيم الطبيعية العوامل  -4
 ٗٛٔ زاوية سقوط االشعاع الشمسي   -أ :
 ٚٛٔ طول النهار    -ب:

 ٚٛٔ ساعات السطوع النظرية  -2
 ٜٛٔ ساعات السطوع الفعمية  -ٕ

 ٕٜٔ صفاء السماء  -ج:



 

 ن

 ٖٜٔ التضاريس  -د:
 ٖٜٔ الغطاء النباتي  -ه:

 ٜ٘ٔ   الشمسيةعمل و تركيب الخاليا  – 3
 ٜٛٔ  نتاج الطاقة الشمسية في العراق التطبيقات العممية إل  – 0

 ٜٛٔ استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي  - أ
 ٕٓٓ استعمال الطاقة الشمسية في قطاع المنزلي  - ب
 ٕٓٓ استعمال الطاقة الشمسية في القطاع التعممي  - ج
 ٕٕٓ استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي  - د

  الثانيالمبحث                              
 المد و الجزر (الرياح و المتجددة المتاحة لالستثمار في العراق ) طاقة طاقة مصادر ال

ٕٖٓ-ٕٕٙ 

 ٕٗٓ طاقة الرياح -اواًل :
 ٕٗٓ مزايا طاقة الرياح    - 2
 ٕ٘ٓ معوقات استعمال طاقة الرياح -0

 ٕ٘ٓ حركة الهواءثرة في العوامل المؤ  -5
 ٕ٘ٓ الموقع الجغرافي  - أ
 ٕٙٓ الموقع الفمكي   -1
 ٕٙٓ الموقع بالنسبة لميابس و الماء -0 

 ٕٙٓ سطحال - ب
 ٕٚٓ الضغط الجوي  -ج
 ٕٓٔ قوة االحتكاك  -د

 ٕٔٔ قوة كوريوليس  -ه
 ٕٕٔ انواع الرياح - 4

 ٖٕٔ  -نسيم البر و البحر : - أ
 ٕٗٔ  -نسيم الجبل و الوادي :  -ب    
 ٕ٘ٔ  -: الرياح اتجاه -3
 ٕٚٔ  -و توزيعها الشهري : الرياح طاقة قدرة  – 0
 ٕٕٓ -نتاج طاقة الرياح في العراق :التطبيقات العممية إل  – 7

 ٕٕٔ  -:طاقة المد و الجز  -ثانيًا : 
 ٕٕٔ -مزايا طاقة المد و الجزر : -2



 

 س

 ٕٕٕ  -معوقات استعمال طاقة المد و الجزر : - 0
 ٖٕٕ -ثرة في المد و الجزر:العوامل المؤ  - 5

 ٖٕٕ  -منازل القمر : - أ
 ٕٕٗ  -التصريف المائي  : - ب

 ٕٕٗ جيمورفولوجية االنهار : - ج
 ٕٕ٘ نوع الرياح و سرعتها : - د

 ٕٕٙ -نتاج طاقة المد و الجزر في العراق :التطبيقات العممية إل  - 4
 انفصم انرابع 

  في العراق إلنتاجهاالطاقة الكهربائية و االفاق المستقبمية مشكالت انتاج 
ٕٕٚ-ٕ٘ٗ 

  المبحث االول                          
 مشكالت انتاج الطاقة الكهربائية في العراق              

ٕٖٕ-ٕٗٓ 

 ٜٕٕ مشكالت سياسية  -اواًل :
 ٖٕٓ التأثير الخارجي  -ٔ
 ٕٖٕ  -:عدم االستقرار االمني  -ٕ
 ٖٖٕ -:مشكالت تخطيطية   -ثانيًا :
 ٖٖٕ  -لتخطيط التنموي :ا -ٔ
 ٖٕٙ -النمو السكاني : -ٕ

 ٖٕٛ  -المشكالت االقتصادية : -ثالثًا :
 ٜٖٕ  -:انعدام االقتصاد االنتاجي  -ٔ
 ٕٓٗ -: معدل التعريفة المنخفض -2

 المبحث الثاني                         
 في العراق الطاقة الكهربائية  إلنتاجاالفاق المستقبمية     

ٕٗٔ-ٕ٘ٗ 

 ٕٔٗ  -استثمار الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في العراق : -اواًل :
 ٕٙٗ الستثمار الطاقة المتجددة  ةاالقتصادي االبعاد -:ثانياً 

 ٕٓ٘ الستثمار الطاقة المتجددة  ةالبيئي االبعاد -: ثالثاً 
 ٕ٘٘ االستنتاجات و المقترحات 

 ٜٕ٘ المصادر 
 a-c الخالصة بالمغة االنكميزية

 



 

 ع

 فهرس الجداول                                           

رقم  
 الجدول

رقم    العنوان 
 الصفحة

 23 (1555 – 1591محطات االنتاج و انسعة انتصمٍمٍة نها خالل انمدة )  2
 27 ( 2999 – 2992الكهربائية في العراق ) م .و . س ( لممدة ) االنتاج السنوي لمحطات توليد الطاقة  0
 02 ( 1555 – 1551نهمدة )  المطار الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسةمجموع السنوي لال     5
 00 ( 1555 – 1551معامم االنتفاع االلتصادي نهمحطات انكهربائٍة انعامهة فً انعراق نهمدة )  4 

 00 ( 0229 – 0222إنتاج الطاقة الكهربائية و سعاتها التصميمية في العراق التي انشأت خالل المدة ) محطات  3
 09 (  0115 – 0111االنتاج انسنىي نمحطات تىنٍد انطالة انكهربائٍة فً انعراق ) و .و . س ( نهمدة )  0   

 52 ( 0115 – 0111نهمدة )  الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسة المطارمجموع السنوي لال 7
 53 ( 0229 – 0222في االنتاج لممدة )  محطات االنتاج و نسبة المشاركة   8
 50 ( 0115 – 0111معامم االنتفاع االلتصادي نهمحطات انكهربائٍة انعامهة فً انعراق نهمدة )   9
 42 ( 0115 – 0111فً انعراق انتً انشأت خالل انمدة ) و سعاتها انتصمٍمة محطات إنتاج انطالة انكهربائٍة  22

 45 (  0115 – 0111االنتاج انسنىي نمحطات تىنٍد انطالة انكهربائٍة فً انعراق ) و .و . س ( نهمدة )  22   
 47 ( 0112 – 0111نهمدة )  الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسة المطارمجموع السنوي لال 20
 32 ( 0229 – 0222في االنتاج لممدة )  محطات االنتاج و نسبة المشاركة  25
 30 ( 0115 – 0111معامم االنتفاع االلتصادي نهمحطات انكهربائٍة انعامهة فً انعراق نهمدة )  24
 38 ( 1555 – 1551اعهى حمم ذروة متحمك و مطهىب ) و . و . ( فً انعراق نهمدة )  23
 02 (0229 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب القطاعات لممدة )  20
 00 (  0229 – 0222لممدة ) ) ميكا واط . ساعة ( خطوط استيراد الطاقة الكهربائية   27
 72 (  0229 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب المحافظات  لممدة )  28

 78 ( 0115 – 0111اعهى حمم ذروة متحمك و مطهىب ) و . و . ( فً انعراق نهمدة )  29  
 82 (  0229 – 0222نصيب استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية ) كيمو واط . ساعة ( في العراق و حسب المحافظات لممدة )   02
 82  0229معدل نصيب الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام   02
 84  0229معدل نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام   00
 87 (  0229 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب القطاعات لممدة )  05
 88 ( 0229 – 0222لممدة ) ) ميكا واط . ساعة ( الطاقة الكهربائية و استثمار خطوط استيراد  04
 222 (  0229 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب المحافظات  لممدة )    03



 

 ف

 229 ( 0115 – 0111اعهى حمم ذروة متحمك و مطهىب ) و . و . ( فً انعراق نهمدة )  00
 220  (0229 –0222العراق و حسب المحافظات لممدة) نصيب استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية ) كيمو واط . ساعة ( في  07
 225  0225معدل نصيب الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام  08

 223 0225القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام معدل نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في  09  
 209 ( 0228 - 2980( في العراق  ) 0الفصمية و السنوية لالشعاع الشمسي الكمي)ممي واط/ سم المعدالت  52   

 252  ( 0228 – 2980لممدة )  لمعراق العظمى الحرارة درجات معدالت 52
 250 (  0228 – 2980لممدة )  لمعراق الصغرى الحرارة درجات معدالت 50

 254 ( 0228 – 2980لممدة )  ) م / ثا ( لعراقا سرعة الرياح  الشهرية و الفصمية و السنوية في معدالت  55   
 259 ( 0228 – 2980لممدة )  ) م / ثا ( لعراقا اتجاه الرياح في معدالت 54
 242 ( 0228 – 2980الرطوبة النسبية ) % ( في العراق لممدة ) معدالت 53
 245  (  0112 – 1521نهمدة  )  المطار الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسةمجموع السنوي لال 50
 275 0229السعات التصميمية و االنتاج لممحطات الكهرومائية في العراق لمعام  57
 277  ( 0229 – 2992تطور انتاج المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )  58
 280          المعدالت الشهرية لزوايا سقوط اإلشعاع الشمسي )درجة( لممحطات المدروسة في العراق 59
 289 ( 0228 - 2980المعدل الشهري لساعات السطوع الشمسي النظرية لممحطات المدروسة في العراق  ساعة / يوم لممدة )  42
 292 ( 0228 - 2980المعدل الشهري لساعات السطوع الشمسي الفعمية لممحطات المدروسة في العراق  ساعة / يوم لممدة )    42
 - 2980(  لممحطات المدروسة في العراق لممدة ) 0المجموع السنوي و المعدالت الشهرية و السنوية لكميات االشعاع الشمسي الكمي )ممي واط/ سم 40

0228 ) 292 
 022 ( 0228 – 2980المعدالت الشهرية لمضغط الجوي ) مميبار ( في العراق لممدة  ) 45
 027 لممحطات المدروسة في العراق    (انثانٍة فً مربع متر/واط) وانسنىٌة انشهرٌة انرٌاح فً انمتىفرة انطالة كثافة معدل  44
 057  0229و  0222و  0229و  0222و  2992 سكان العراق حسب المحافظات لالعوام  43

 

 

 

 

 



 

 ص

 فهرس الخرائط

 

 

 

 

 

 

 

رقم  عنوان الخريطة رقم الخريطة
 الصفحة

 0 الحدود الدولية والوحدات االدارية لمعراق     2
 – 0222محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق التي انشأت خالل المدة ) التوزيع المكاني ل 0

0229 ) 
07 

 ( 0229 – 0222محطات إنتاج الطاقة في العراق التي انشأت خالل المدة ) المكاني لالتوزيع  5
 

42 

ــراق  حســب المحافظــات  لممــدة )  4 ــي الع ــا واط . ســاعة ( ف ــة ) ميك ــة الكهربائي تطــور اســتهالك الطاق
0222 – 0229) 

70 

المحافظات  لممدة ) تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب  3
0222 – 0229 ) 

220 

 200 اقسام سطح العراق 0
 – 2980لممدة )  ) م / ثا ( العراق سرعة الرياح  الشهرية و الفصمية و السنوية في معدالت  7 

0228 ) 
257 

 243 التوزيع الجغرافي لمموارد المائية فـــــــــــــــــــــي العراق  8
 273 0229التوزيع الجغرافي السعات التصميمية لممحطات الكهرومائية في العراق لمعام   9
لممحطــات  (الثانيــة فــي مربــع متــر/واط) والســنوية الشــهرية الريــاح فــي المتــوفرة الطاقــة كثافــة معــدل 22

 المدروسة في العراق   
028 



 

 ق

 شكالفهرس األ
رقم  العنوان رقم الشكل

 الصفحة
 28 ( 2999 – 2992االنتاج السنوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق ) م .و . س ( لممدة )    2
 05 ( 2999 – 2992معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية العاممة في العراق لممدة )   0
 52 (  0229 – 0222االنتاج السنوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق ) م .و . س ( لممدة )  5
 57 ( 0229 – 0222معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية العاممة في العراق لممدة )  4
 44 (  0229 – 0222لممدة )  االنتاج السنوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق ) م .و . س ( 3
 30 ( 0229 – 0222معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية العاممة في العراق لممدة )  0
 39 ( 2999 – 2992اعمى حمل ذروة متحقق و مطموب ) م . و . ( في العراق لممدة )    7
 02 ( 0229 – 0222العراق لممدة ) تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في  8
 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع المنزلي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   9

0229  ) 
04 

 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الصناعي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   22
0229) 

03 

 00 ( 0229 – 0222استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الحكومي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة ) تطور    22

 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع التجاري ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   20
0229 ) 

07 

 – 0222ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة ) تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الزراعي)  25
0229 ) 

09 

 78 ( 0229 – 0222اعمى حمل ذروة متحقق و مطموب ) م . و . ( في العراق لممدة )  24
 85        0229معدل نصيب الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام  23
 83  0229معدل نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام  20

 88   (  0229 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  لممدة )    27
 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع المنزلي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )  28

0229  ) 
95 

 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الحكومي) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )  29
0229 ) 

94 

 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الصناعي) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   02
0229) 

90 

 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع التجاري) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   02
0229 ) 

97 



 

 ر

 – 0222تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الزراعي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   00
0229) 

98 

 229 ( 0229 – 0222اعمى حمل ذروة متحقق و مطموب ) م . و . ( في العراق لممدة )    05
 225  0225معدل نصيب الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام  04
 223 0225معدل نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام  03

 252 ( 0228 – 2980لممدة )  لمعراق العظمى الحرارة درجات معدالت  00    
 250 ( 0228 – 2980لممدة )  لمعراق الصغرى الحرارة درجات معدالت  07
 277 (  0229 – 0222تطور انتاج المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )    08
 279 0229االهمية النسبية لممحطات الكهربائية في العراق عام  09
 280 الكهربائيةنتاج الطاقة لية عمل النظم الشمسية الفعالة إل ا 52

 

 



 المقدمة
 

 
1 

 املقدمة                              

الذي ترتكز  األساسو و احدى المقومات الرئيسة لممجتمعات المتحضرة تعد الطاقة عصب الحياة ،       
) الفحم ، النفط ، . و يعد الوقود االحفوري المجتمعتحتاج الييا كافة قطاعات اذ  ،عميو الحضارة الحديثة 

الطاقة مصادر ،فضاًل عن  العالمصدر الرئيس لمعظم ىذه الطاقة في الم(  ، اليورانيوم  الغاز الطبيعي
 .المساقط المائية الطبيعية او االصطناعية ) السدود ( او طاقة الرياح و الطاقة الشمسية المتجددة من 

و لم يعد موضوع الطاقة امرًا  الطاقة لم يكن وليد الساعة بل وجد قبل االف السنين .ب االىتمام    
 تمك تعدى أنويقتصر االىتمام بو عمى االكاديميين و ذوي االختصاص و صانعي القرارات السياسية بل 

 أنو االجتماعية . و ال غرابة في  الوظيفية مواقعيم عن النظر بغض الجميع اىتمام ليصبح األطر
بمستقبل موارد الطاقة في  معنيين أصبحنا كأفراد أننا ذلك ، الشكل بيذا الطاقة بموضوع االىتمام يتوسع

تداعيات االحتباس الحراري و التموث مناطق تواجدنا بشكل خاص و في العالم بشكل عام ، فضاًل عن 
استحوذت مصادر الطاقة المتجددة عمى اىتمام المعنيين ف. باستيالك مصادر الطاقة  البيئي المقترن

تجددىا بالمقارنة مع  إمكانيةبمصادر الطاقة و الميتمين بالتغيرات المناخية و البيئية ، لنظافتيا و 
و ىناك السطحي  األرضمصادر الطاقة االحفورية فضاًل عن تباين نوعيتيا فمنيا الجوفي كحرارة باطن 

 اإلنسانو الجوي كالرياح و الشمس . و من بين ىذه المصادر ما كان معروفًا عند كاألنيار و البحار ، 
 الطاقة بالمفيوم الحديث . إنتاجغير  أخرى أغراضمنذ القديم و استعمميا في 

 أصبحتعنصر في انتشار استعمال الطاقة المتجددة عالميًا ، اذ  أىمو تعد التكمفة المعقولة     
ما احتسبت التكاليف البيئية  إذامن الطاقة التقميدية السيما  األنواعس مختمف بوسائميا المتعددة تناف

ذ تتجو انظار العالم  بأسره نحو استعمال الطاقة ل الطاقة من المصادر التقميدية . إنتاجضمن فاتورة 
ص النظيفة و الرخيصة في الوقت نفسو ، وحتى في الدول النفطية التي تمتمك الوقود االحفوري الرخي

ما انعم اهلل عمييا من طاقة نظيفة ال سيما الطاقة الشمسية و طاقة  ثماربدأت االفكار تتجو نحو است
الرياح  و التقميل من استيالك الوقود االحفوري الناضب و استغاللو اقتصاديًا بشكل يطيل من عمره 

 االفتراضي .

تغطي حاجة العالم من الطاقة الكيربائية ، في حال توافر عدد  أنو يمكن ألنواع الطاقة المتجددة       
السيما  اإلنتاجالطاقة و تحدد كمفة  إنتاجتسيم في  أنمن المتطمبات الطبيعية و البشرية ، التي من شأنيا 
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الموقع الجغرافي و المناخ و مدى توافر الموارد المائية و توافر الخبرة و التقنيات و السوق و مرونة 
و تحدد البعد االقتصادي إلنتاج الطاقة باالعتماد عمى الطاقة  اإلنتاجب و التي تؤثر عمى كمفة الطم

 المتجددة مقارنة بإنتاج الطاقة باستعمال الوقود االحفوري  . 

اتاحت الموارد المالية التي يحصل عمييا من العوائد النفطية  التيالعراق واحدًا من الدول و يعد     
فأن تحّسن  ،لالستيالك و تمويل مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية المختمفة  فرصًا متنامية

وما حصل في العراق بعد سقوط النظام السابق عام . مستوى معيشة السكان ىو محط رحال التنمية
مما ادى   3007( دوالر سنويًا عام  4228ليبمغ ) لمسكان من ارتفاع مستوى الدخل السنوي  3002

زيادة القدرة الشرائية لمسكان نتيجة زيادة صادرات النفط و ما يترتب من عوائد مالية عمى ىذه الزيادة الى 
فضاًل عن معدالت النمو أن ىذه الزيادة ال يمثل تنمية اقتصادية و إنما تعد تنمية استيالكية  اال ،

الى زيادة  أدتي و الت ، 3008نسمة عام  ( 28036783)بمغ عدد السكان  إذالسكاني المرتفع 
 فضاًل عن. ( ميكا واط . ساعة  37663668)  3008و التي بمغت عام استيالك الطاقة الكيربائية 

اقتصاد العراق عمى عدم االستقرار االمني و  التأثير الخارجي  و غياب التخطيط التنموي و اعتماد 
 .المستقبمية في العراق  آفاقياية و الطاقة الكيربائ إنتاجالمشكالت التي تواجو  أىماحد  واردات النفط

 مشكمة الدراسة  -أواًل :

كمة تحديد مش الن (0)،يعد تحديد مشكمة الدراسة الخطوة االولى من خطوات البحث العممي الجغرافي 
وتتمثل المشكمة الرئيسة  (3)،ىدافو أومنيا ينطمق الباحث نحو  األىميةغاية في  مراً أ دقيقاً  الدراسة تحديداً 
 -لمدراسة في :

و ما ىي  مدى استجابتيا لتوفير المتطمبات الفعمية لمسكان ؟و الطاقة الكيربائية في العراق ؟  إنتاج)) ما واقع  
 المتجددة ؟ ((  ستثمار الطاقةالالجغرافية المتاحة  اإلمكانات

  -و تنضوي داخل ىذه المشكمة مجموعة من االسئمة :     
                                                           

، عمان ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع  ، 0ط ،االتجاىات الحديثة في البحث العممي الجغرافي ، ( خمف حسين عمي الدليمي 0)
 . 54ص ،  3000

 ، GISالبحث الجغرافي بين المنيجية التخصصية و االساليب الكمية وتقنيات المعموماتية المعاصرة ، محمد ازىر سعيد السماك  (3)
 . 05ص ، 3000، عمان  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ،  0ط
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 الكيربائية الحاجة الفعمية من الطاقة الكيربائية و لكافة القطاعات العاممة في العراق؟ىل توفر المنظومة  -0
 ؟  الطاقة الكيربائية في العراق إلنتاجما ىي االمكانات الجغرافية المتاحة الستثمار الطاقة المتجددة  -3
 ؟  ما ىي المشكالت التي تواجو انتاج الطاقة الكيربائية في العراق  -2

 

 فرضية الدراسة  -ثانيًا :

نيا ن يؤكد عمييا الباحث ألأتعد عممية صياغة فرضيات الدراسة من الميام االساسية التي يجب        
 توسع افق الباحث في التعامل مع موضوع بحثو من خالل االلمام االولي بموضوع الدراسة ،كما انيا

و  ،ولي لمشكمة الدراسة أحل او ذ تعد الفرضيات تفسير مسبق إ (0)تصب في تحقيق ىدف الدراسة .
 -: ما يمي تتمثل فرضية الدراسة ب

، اذ تعد ( بالمتخمف  3008 – 0880الطاقة الكيربائية في العراق  لممدة )  إنتاجيتصف واقع    -0
 .المنظومة الكيربائية غير قادرة عمى تمبية الطمب عمى الطاقة الكيربائية و لكافة القطاعات 

ستثمار الطاقة المتجددة السيما الطاقة الشمسية و طاقة الرياح فضاًل الجغرافية الالزمة التوفر االمكانات  -3
 عن تطوير الطاقة الكيرومائية الموجودة في العراق فعاًل . 

من المشكالت التي تواجو ىذا القطاع الحيوي و المتمثمة بالمشكالت السياسية و التدخل  ىناك جممة -2
 النمو السكاني العالي . فضاًل عنالتخطيط  المتعاقبة من حيثومات الحك  إدارةسوء  الخارجي و

 هداف الدراسة أ -ثالثًا :

في العراق والعوامل  وتطورهو استيالك الطاقة الكيربائية  إنتاجواقع تيدف الدراسة الى الكشف عن      
فضاًل عن دراسة  ( و التغيرات التي مرت بيا خالل مدة الدراسة 3008- 0880لممدة ) المؤثرة فيو
 -:من حيثراق و العوامل المؤثرة فييا في العالستثمار الطاقة المتجددة  الجغرافيةاالمكانات 

 في العراق . الطاقة المتجددة االمكانات الطبيعية و البشرية الستثمار دراسة -0
 الوقوف عمى اىم المشكالت التي تواجو قطاع الطاقة الكيربائية في العراق . -3
 . الكيربائية في انتاج الطاقة الطاقة المتجددةالتوجيات المستقبمية الستثمار  -2

                                                           

 . 67خمف حسين عمي الدليمي ، مصدر سابق ، ص(0) 
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 الدراسة  منهج -رابعًا :

و االستيالك لمطاقة الكيربائية  اإلنتاجالمنيج التاريخي عندما يتطمب االمر تتبع تطورات الدراسة اعتمدت     
من خالل دراسة العراق  اإلقميميعمى المنيج كما اعتمدت  .(  3008 – 0880من عام ) لمظاىرة قيد الدراسة 

اقميمًا سياسيًا تخطيطيًا و دراسة خصائصو الجغرافية و مدى قدرتيا عمى تمبية متطمبات الطاقة الكيربائية  اذ يعد
المشكالت التي  أىمبشكل عام و الطاقة المتجددة بشكل خاص  و مدى استثمار مصادر الطاقة المتجددة و 

 المستقبمية .  آفاقياييا و تواج

 الدراسة أهمية -:  خامسًا 
الكيربائية الطاقة  إلنتاج المتجددة الطاقاتاستثمار  إمكانيةعمى  التركيزدراسة من خالل ال أىمية تأتي

فضاًل عن  أساسيةنتاجيا بصورة إون النفطي لمعراق الذي يعتمد في مما يخفف الضغط عمى المخز 
لتوفير الطاقة الطاقة الكيرومائية و الشمسية وطاقة الرياح  من اإلفادة لذا يمكن،  أسعار النفط المرتفعة

عن طريق التصدير في تعظيم الواردات المالية لمعراق في العراق كبديل لمنفط الذي يستغل الكيربائية 
طاقة التصف تذ إموال في التنمية بصورة عامة وتنمية قطاع الطاقة بصورة خاصة .واستثمار تمك األ

 ىميا:أبجممة من المميزات  المتجددة
، اذ يعد و الشمس و الرياح و المد و الجزر اعتمادىا عمى الموارد الطبيعية ، و ىي المياه الجارية  -0

 .تمك الموارد زيادة في منفعتيا و تقمياًل من مخاطرىا  استثمار
االحفورية التي تتصف انيا طاقة متجددة و غير معرضة لمنضوب و تختمف عن مصادر الطاقة  -3

لتوليد الطاقة الكيربائية من شأنو ان يدعم و يحافظ عمى مصادر الطاقة  ثمارىابالنضوب لذا فأن است
 الناضبة .

ال ينتج عنو مخمفات ضارة بالبيئة او لآلالت المستعممة  المتجددةاستعمال الطاقة  إن إذنظافتيا المطمقة  -2
اضر وسط الدعوات لمحفاظ عمى البيئة و التقميل من التموث و ، و تعد ىذه الميزة ىامة في الوقت الح

 .ثاني اوكسيد الكاربونال سيما غاز الحد من انبعاث غازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري 
 انيا كذلكمن المحطات الكيربائية ،  األخرى باألنواعمقارنة  األدنىحده  إلى اإلنتاجانخفاض تكاليف  -3

مما يجعل من الكمفة النيائية عمى المدى البعيد رخيصة مقارنة بالمحطات تمتاز بطول عمرىا التشغيمي ، 
 .البخارية و الغازية 



 المقدمة
 

 
5 

العاممة التي تحتاجيا المحطة و قمة  األيديلقمة الطاقة المتجددة لمحطات انخفاض النفقات التشغيمية  -4
ليذه  اإلنتاجانخفاض كمفة  إلى أدىاالنفاق لتوفير الوقود مما  إلىحاجتيا لمصيانة و عدم الحاجة 

 المحطات 
در بشكل واسع و اساعد التطور التقني الذي حققو االنسان في مجاالت مختمفة عمى استعمال ىذا المص -5

ة صناعة االسمنت المائي الالزم إلقامة السدود و المنشات الالزمة لتوليد الطاقة الكيربائي أىمياالتي من 
و كذلك اختراع و تطوير التوربين المائي و المولدات الضخمة التي يمكن ليا ان تنتج كميات كبيرة من 

الرياح المتحركة  و صناعة توربيناتالخاليا الشمسية زيادة كفاءة و الطاقة من خالل السقوط البسيط لممياه 
 عمى تحمل الضغط العالي فضاًل عن تطور االسالك و الكابالت القادرة  و ذات االبراج العالية

 الزمانية لمدراسة  الحدود المكانية و -: سادساً 

بدراسة امكانات استثمار الطاقة المتجددة  في العراق الذي تبمغ  مدراسةتتمثل الحدود المكانية ل    
 07و الذين يتوزعون في 3008نسمة عام  ( 28036783) ، وعدد سكانو 3( كم324043) مساحتو

االردن والكويت  ،سوريا  ،السعودية  ،تركيا  ،ولمعراق حدود مع ستة دول ىي : ايران  (0)محافظة .
( كم وىي نافذتو لالتصال بالعالم 47. فضاًل عن اطاللة بحرية عمى الخميج العربي بطول )( 0خريطة )

ئرتي بين دا أما فمكيًا فيمتد العراق (3)عن طريق الخميج العربي ثم الى البحر العربي ثم الى العالم .
عو الفمكي كسبو موقأذ إطبيعة المناخ السائد في المنطقة التي تحدد  ( شماالً 262 365 – 382 45عرض) 
. أما جغرافيًا فيو يقع في شمال ( شرقاً  372 345 – 272 345خطي طول )  مدارية , وبينة شبو ىذا حرار 

 .في الجزء الجنوبي الغربي من قارة اسيا  ،شرق الوطن العربي 

 

 

 
                                                           

 . 3008و  3000 – 3000جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية (  0)

 . 5، ص  3005جميورية العراق ، رئاسة مجمس الوزراء ، الييئة الوطنية لالستثمار ، الخارطة االستثمارية لمعراق ، (  3)
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 ( 1خريطة )                                       

 لمعراق  والوحدات االدارية الحدود الدولية                            

  
 . acr gis 8,2برنامج  -المصدر :
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لما شيدتو ىذه المدة  من تغيرات  ( 3008 - 0880ما الحدود الزمانية لمدراسة فتمتد بين عامي )أ
 اقتصادية و سياسية لمبمد اثرت بشكل كبير عمى قطاع الطاقة الكيربائية سواًء باإلنتاج او االستيالك .

  هيكمية الدراسة -: بعاً سا

عن االستنتاجات  ة فضالً فصول رئيس اربع مقدمة و الى االطروحةتم تقسيم  الدراسة مناىجو في ضوء 
 المصادر .قائمة  و المقترحاتو 

في العراق ويتكون من مبحثين  تناول المبحث و استيالك الطاقة الكيربائية  إنتاجتطور  األولالفصل تناول 
تطور  فركز عمى دراسة اما الثاني(  3008 – 0880الطاقة الكيربائية في العراق لممدة )  إنتاجتطور  األول

 (  3008 -0880دة ) ـــــــــاستيالك الطاقة الكيربائية في العراق لمم

ركز فيو  األول مبحثين ،استثمار الطاقة المتجددة في العراق وتضمن  إمكاناتلدراسة  نيوخصص الفصل الثا
البشرية الستثمار الطاقة  اإلمكاناتمــــــا الثاني فعالج أ ، الطبيعية الستثمار الطاقة المتجددة اإلمكاناتعمى 

 .  المتجددة

الطاقة الكيربائية في  إلنتاجواقع استثمار الطاقة المتجددة ن تضمن الفصل الثالث عمى دراسة في حي        
الكيرومائية و اىتم بدراسة الطاقة المتجددة المستثمرة في العراق )  األولو تكون ايضًا من مبحثين ،  العراق .
طاقة المد و الرياح و ي العراق ) طاقة ف المتاحة لالستثمارالمتجددة طاقة (،في حين ركز الثاني عمى الشمسية 
 الجزر (

و قسم الى  ،في العراق  إلنتاجياالمستقبمية  اآلفاقالطاقة الكيربائية و  إنتاجعمى مشكالت  رابعو ركز الفصل ال
 اآلفاقالطاقة الكيربائية في العراق وركز الثاني عمى  إنتاجمشكالت دراسة اىم ول منيا جاء فــــــــــــي األ مبحثين

 . في العراقالطاقة الكيربائية  إلنتاجالمستقبمية 
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 مشابهة دراسات  -: ثامناً 

 -وفيما يمي عرض لبعض منيا :تمتاز الدراسات في جغرافية الطاقة بقمتيا         

لؤلستاذ  (0)، 0870تعد اطروحة الدكتوراه الموسومة )) الطاقة الكيربائية و التنمية في العراق (( عام  -0
إذ تناول في  ،الدكتور عبد العزيز محمد حبيب من اول الدراسات التي تناولت موضوع الطاقة في العراق 

الطاقة الكيربائية فضاًل عن  دراستو تطور صناعة الطاقة الكيربائية في العراق و التوزيع المكاني إلنتاج
ودور تطور صناعة الطاقة الكيربائية في تنمية  ،االنماط الرئيسية الستيالك الطاقة الكيربائية في العراق 

 و الطاقة النووية .بيعي مصادر الطاقة االخرى المتمثمة بالنفط والغاز الط
كما تعد اطروحة الدكتوراه الموسومة )) تباين اتجاه و نوعية الرياح في العراق و امكانية استثمارىا ((  -3

إن الرياح اليابة عمى  في حقيقةتناول في دراستو ، اذ  لمدكتور اسماعيل عباس ىراط (3)، 3005عام 
وعمى  ،منطقة الدراسة من جيات مختمفة تعكس الخصائص الطبيعية إلقميميا الــذي نشأت فيو 

والسيما بعد معرفة ، ذلك يمكن معرفة حالة الطقس في موقع ما من معرفة نوع الرياح اليابة عميو 
عن أىمية  فضالً  ، ليا خالل تحركيا إلى ذلك المكانمجمل التغيرات والتحويرات التي تعرضت 

وعمى الرغم مما حصل من تطور ، بالبيئة  الصديقةالرياح كعنصر من عناصر الطاقة المتجددة 
 قميمــة ومحددة السيما في العراق.  لفي ىذا الجانب فان دراسة الرياح ال تزا

في   -الطاقة الشمسية و طاقة الرياح  –ة رسالة الماجستير الموسومة )) استخدامات الطاقة المتجدد -2
لمباحث حيدر ناصر شداد جبارة ، ( 2)، 3003محافظات جنوب العراق (( دراسة في جغرافية الطاقة عام 

و التي تناول فييا دراسة االمكانات الطبيعية و البشرية التي تتحكم بمصادر الطاقة المتجددة في 
حالي الستعماليا و الوقوف عمى ابرز المشاكل التي تعترضيا و محافظات جنوب العراق و تقيم الواقع ال
 توضيح االفاق المستقبمية الستثمارىا .

                                                           

 –ربائية و التنمية في العراق , اطروحة دكتوراه  )غير منشورة ( مقدمة الى كمية االداب الطاقة الكي(عبد العزيز محمد حبيب , 0)
 . 0870جامعة بغداد , 

تباين اتجاه و نوعية الرياح في العراق و امكانية استثمارىا ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، مقدمة الى اسماعيل عباس  ىراط ،  (3)
 . 3005المستنصرية ، كمية التربية ، جامعة 

في محافظات جنوب العراق ،   -الطاقة الشمسية و طاقة الرياح  –استخدامات الطاقة المتجددة ( حيدر ناصر شداد جبارة ،  2)
 . 3003رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة البصرة ، 
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تباين خصائص الرياح وامكانية استخداميا في انتاج الطاقة الكيربائية رسالة الماجستير الموسومة )) -3
دراسة لمباحث حسين غازي جودة تناول فييا (  0)، 3003(( عام  في العراق  22ºجنوب خط عرض 

خصائص سرعة الرياح واتجاىيا في منطقة الدراسة، ودراسة تباين ىذه الخصائص مكانيًا و 
زمانيًا و التعرف عمى إمكانية منطقة الدراسة في استعمال قوة الرياح ، كمولد لمطاقة 

بدياًل مناسبًا عنيا في المستقبل ، الكيربائية ومصدرًا اضافيًا لمطاقة االحفورية المستعممة او 
لنصب  يا سرعة رياح عالية ، تكون مالئمةفضاًل عن البحث عن مناطق واعدة تتوفر في
 مزرعة توربينات الرياح لتوليد الطاقة الكيربائية.

مكانات الجغرافية و سبل اطروحة الدكتوراه الموسومة ))  الطاقة الكيرومائية في العراق دراسة اال -4
، و التي تناولت مجموعة من لمباحث ىيثم ىالل دبيس تركي الدليمي  ( 3)، 3030(( عام تنميتيا

الكيرومائية في العراق الستثمارىا في انتاج الطاقة الكيربائية ، اذ كشفت الدراسة عن الكميات المحطات 
الجدوى االقتصادية الشيرية و الفصمية و السنوية من الطاقة و التي تنتجيا كل محطة فضاًل عن دراسة 

ليذه المشاريع و توصمت الدراسة الى ان ىذه المشاريع ليا اىمية واضحة في تحقيق عممية التنمية 
 المكانية في العراق .

دراسة تطبيقية  –رسالة الماجستير الموسومة )) تقييم الطاقات المتجددة و دورىا في دعم البنى االرتكازية  -5
لمباحث عمر عمي حماد محمد الفراجي (2)، 3030حافظة االنبار (( عام لمجمعات المنافذ الحدودية في م

و التي تناولت ىذه الدراسة مجمعات المنافذ الحدودية في محافظة االنبار اذ تيدف الى الكشف عن ، 
امكانات  الطاقات المتجددة ال سيما االشعاع الشمسي و الرياح و المياه و تقييم تمك االمكانات و بيان 

 اإلمكانات تمك وتحميل وصففي رفد خدمات البنى االرتكازية لجميع تمك المجمعات الحدودية دورىا 
 .االقتصادية جدواىا معرفة و تقييميا ثم ومن

                                                           

في   22ºفي انتاج الطاقة الكيربائية جنوب خط عرض ( حسين غازي جودة ، تباين خصائص الرياح و امكانية استخداميا 0)
 . 3003العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية جامعة المستنصرية ، 

تركي الدليمي ، الطاقة الكيرومائية في العراق دراسة االمكانات الجغرافية و سبل تنميتيا ، اطروحة دكتوراه  (ىيثم ىالل دبيس3)
 . 3030غير منشورة ، جامعة االنبار ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، 

دراسة تطبيقية لمجمعات المنافذ  – تقييم الطاقات المتجددة و دورىا في دعم البنى االرتكازية( عمر عمي حماد محمد الفراجي ، 2)
 . 3030الحدودية في محافظة االنبار ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة االنبار ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، 
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اطروحة الدكتوراه الموسومة )) التوزيع الجغرافي لمنظومات خاليا االشعاع الشمسي و استثماراتيا في  -6
 لمباحث خضر رشيد عبد الرحمن محمد  (0)، 3030عام  سفوح الجبال الجنوبية من محافظة دىوك ((

التي تناولت الدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في االشعاع الشمسي و تأثير عناصر المناخ في كفاءة 
االلواح الكيروضوئية و الكشف عن التوزيع المكاني و الزماني لالشعاع الشمسي في محافظة دىوك و 

مزارع الطاقة الكيروشمسية عمى سفوح الجبال  إلقامةعن تحديد انسب المواقع  الطاقة المنتجة منيا فضالً 
الجنوبية من محافظة دىوك و حساب الطاقة المتوقعة منيا و العمل عمى سد النقص بتوفير الطاقة 

 الكيربائية .
دورىا في رسالة الماجستير الموسومة )) تقييم امكانية استخدام الطاقة الشمسية في محافظة بغداد و  -7

لمباحثة مثال طالب فرج ( 3)، 3030تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الكيربائية (( عام 
دراسة العجز الواضح في تجييز الطاقة الكيربائية لمحافظة بغداد و التباين الساعدي و التي تناولت 

من القسم االوسط من العراق كمية الطاقة المستيمكة و المنتجة في المحافظة و وقوع منطقة الدراسة ض
الطاقة الكيربائية فضاًل عن توفر  إلنتاججعميا تمتمك كميات كبيرة من االشعاع الشمسي الكافي 

 المساحات الواسعة و المكشوفة و الكافية لنصب المحطات الشمسية .
ة في محافظات و نقل واستيالك الطاقة الكيربائي إلنتاجاطروحة الدكتوراه الموسومة )التحميل المكاني  -8

لمباحث عباس فاضل عبيد الطائي و التي تناولت دراسة (  2), 3006الفرات االوسط من العراق( عام 
 حاليًا ومستقباًل وما مدى استجابتيامنظومة الطاقة الكيربائية في محافظات الفرات األوسط كفاءة 

و الخطط المستقبمية لتجاوز مشكالت العجز انشطتيم االقتصادية والخدمية  لممتطمبات الفعمية لمسكان و
  . الكيرباء ومتطمبات المستقبلالحالية في توفير 

 

 

                                                           

بية التوزيع الجغرافي لمنظومات خاليا االشعاع الشمسي و استثماراتيا في سفوح الجبال الجنو (خضر رشيد عبد الرحمن محمد ، 0)
 . 3030من محافظة دىوك ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الموصل ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، 

تقييم امكانية استخدام الطاقة الشمسية في محافظة بغداد و دورىا في تحقيق التنمية المستدامة في ،  مثال طالب فرج الساعدي( 3)
 . 3030قطاع الطاقة الكيربائية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية االداب ، 

(
3
 ربائية في محافظات الفرات االوسط من العراقالتحميل المكاني النتاج و نقل واستيالك الطاقة الكيعباس فاضل عبيد الطائي ، (  

 . 2117، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الكوفة ، كلية االداب ، 
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 الفصل االول                                                 

 في العراقاستهالك الطاقة الكهربائية  تاجإنتطور                     

ختمف تدخل الطاقة في م إذ. الذي ترتكز عميو الحضارة الحديثةاالساس ، و المصدرتعد الطاقة           
ارة طيو الطعام نف اإلتكييال ن االستعماالت المنزلية لمتدفئةتدخل ضم، فيي ناسناالستعماالت اليومية لإل

، لذا اقترن التقدم تمفةفي مجاالت الحياة المخنستعمميا في وسائط النقل والصناعة والزراعة و  كذلك، وحفظو
المصدر  الوقود االحفوري يعدو قدار ما يستيمكو الفرد من الطاقة. مو الحضاري بمدى التوسع باستيالك الطاقة 

تمف عن مصادر الطاقة فضاًل عن الطاقة الكيربائية التي تخ ،الدول معظمالرئيس لمعظم ىذه الطاقة في 
نيا ال تشكل مصدرًا لمطاقة و إنفي ( يومنا، اليور االحفورية )الفحم، النفط، الغاز الطبيعي التي نفسيا ما ىي الطاقة ا 

و االصطناعية في توليدىا احتراق مصادر الطاقة االحفورية او المساقط المائية الطبيعية ا ناسناإل استثمرىا
دخوليا في جميع و  ناسناصبحت جزءًا مالزمًا ومكماًل لحياة اإل التي .او طاقة الرياح والطاقة الشمسية( )السدود

الطاقة  تاجإن، فضاًل عن التطور الصناعي الذي صاحب تطور و واستعماالتو اليومية المختمفةمفاصل حيات
  .الكيربائية

فارسية عمى نصب  –جمو نلنفط اإلعممت شركة ا إذ 1111في العراق فقد تأخر دخول الكيرباء حتى عام و       
منحت  1111وفي عام  ،جعمت منو مقرًا ليا الذيكيرباء في قرية البريم عمى شط العرب جنوبي العراق  ائنكم

من االعظمية امدادىا بالكيرباء و  ية التاجر البغدادي ابراىيم محمود الشابندر امتياز تنوير بغدادناالحكومة العثم
نو  كميزنولكن اتفاق  مصالحو مع مصالح اإل ،قزازة جنوب بغدادالى ال  1111دالع الحرب العالمية االولى عام ا 

يون ناية , نصب البريطناالبريط من قبل القوات 1111بعد احتالل بغداد عام و  ، حالت دون تنفيذ ىذا المشروع
الحرب لتشيد بغداد تثبيت أعمدة الكيرباء في شارع الرشيد ضمن  مدةالكيرباء ) الديزل ( تباعًا في العراق  ائنكم

ثم  نصب ىذه المكائناستمر ثم  (1)،ة والذي يعد أول دخول حقيقي لمكيرباء في العراقنامشروع كيرباء العباخ
تحقيق النمو االقتصادي لمبمد ال سيما بعد و  ازدياد اعدادىا تبعًا لزيادة الطمبو  تالىا نصب المحطات البخارية

     عشت االقتصاد العراقي .نأزيادة الواردات النفطية التي و  تأميم النفط

        

 
                                                                 

 نا، دار الوضاح لمنشر ، عم 1ط الطاقة الكيربائية في العراق  ،راشد عبد راشد الشريفي ، صناعة و  كاظم عبد الوىاب االسدي (1)
 . 71، ص  1112، 
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 المبحث االول                                           

 الطاقة الكهربائية في العراق  تاجإنتطور                             

تحسين و في تحقيق النمو االقتصادي عامل ميم الطاقة مصادر المتزايد عمى استعمال يعد االعتماد           
. االمر الذي ينعكس عمى  العالم كانبيا من س نابة ال يستيلنسمتطمبات التنمية االجتماعية و مستوى المعيشة 

لمختمف و  كبيرة في حياتنا اليومية أىميةلما ليا من زيادة الطمب عمى الطاقة ال سيما الطاقة الكيربائية 
 كانالساعداد زداد الطمب عمى الطاقة الكيربائية واستيالكيا مع تزايد ي إذ، االقتصاديةو  االجتماعيةاالستعماالت 

، االمر الذي يتطمب زيادة عدد وحدات  الحضاري لمبمدو  لتطور االقتصاديا مقدارو  وتحسن مستويات المعيشة 
ارتفاع مستوياتيم و  كانية جديدة تتناسب مع االعداد المتزايدة لمستاجإناو بناء محطات  الطاقة الكيربائية  تاجإن

 .الوقود المستعمل في ىذه المحطات نوعيةو  واع المحطاتنأين البيئية باختيار ناالقو و  الضوابطو  المعيشية

ازداد الطمب عمى الطاقة الكيربائية فيو نتيجة لزيادة عدد  إذالعراق ال يختمف عن غيره من دول العالم و      
توسع االسواق نتيجة لزيادة متوسط و  زيادة التبادل التجاري و (1)، 1111عام  (71111111 )بمغ  الذي كانالس

اقبال الناس عمى  و (1)، 1111عام سنويًا دوالر  9771بمغ  الذي، من الناتج المحمي الفرد العراقي  نصيب
الحرارة توفر الراحة لممواطن العراقي في ظل ارتفاع درجات  إنيا إناقتناء االجيزة الكيربائية المختمفة التي من ش

يتطمب زيادة عدد المحطات االمر الذي ،  عمى الشبكة الوطنية بالتالي زيادة الضغطو  ،في فصل الصيف
كثرة و  شبكات النقل لمعالجة االختناقاتو  تطوير محطات التحويلو  زيادة سعة ما موجود منيا و الكيربائية المنتجة

ن ايجاد حمول ناجعة ليذه دو  نلغاية االو  1111عام  ذى منيا الشعب العراقي منناع التيلمكيرباء  القطع المبرمج
 . المشكمة

المحطات الكيربائية  واعنأ تطورت إذ، يربائية في العراق بمراحل مختمفةالطاقة الك تاجإنمر تطور و        
ية كانسالفنية و القتصادية و االىميا أعوامل الالعديد من بفعل  ، خالل ىذه المراحلنوع الوقود المستعمل و  وسعاتيا

 . عمى تطورىا اثرتالتي سياسية الو 

تقسيم مراحل  تمفي العراق سعاتيا و  واع المحطات الكيربائيةنأ و الطاقة الكيربائية تاجإنستعراض تطور إل و    
  -: الطاقة الكيربائية في العراق تاجإنالتي تمثل واقع  ثالثةالتركيز عمى المرحمة الو  ، مراحل التطور الى ثالث

                                                                 

 . 1111ي ، بغداد ، كان( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، االحصاء الس1)
 . 11ص،  1111التقرير االقتصادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي ، االمارات العربية ،  (1)
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 (  0999 – 0991 ) تمتد من عام -:المرحمة االولى

 ( 0999-0991)تطور السعات التصميمية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لممــــــــــــــــــدة -0
أتسمت  إذ، كافة مفاصموبالتي مر بيا العراق  المراحلتعد ىذه المرحمة من اصعب وأسوء          

فرض و  1111عام  ةالثانيدالع حرب الخميج إنشطة االقتصادية في العراق بسبب نبتوقف أغمب اإل
ذاك إن، فسعت الحكومة كافةاشكالو باألستيراد و  العقوبات االقتصادية التي منعت عمميات التصدير

كامل نتيجة لمعمميات العسكرية التي  تعرضت لتدمير شبو التيالقائمة إلصالح المحطات الكيربائية 
محطة  إكمالشاء محطات جديدة باستثناء إن، فتوقفت عمميات لمبمد اليياكل االرتكازية استيدفت 

تتكون ىذه  إذ، 1111وبدأ تشغيميا عام  1111عام  الكيرومائية التي بوشر العمل فييا نادربندخ
ليكون بذلك اجمالي عدد المحطات الكيربائية   (1)،ميكا واط  122المحطة من وحدتين بسعة اجمالية 

محطة كيربائية بمغت سعتيا  ( 11)  1111ى عام ـــــــال  1191 عام العاممة في العراق لممدة من
 ،لعراق كافة من الشمال الى الجنوبتوزعت جغرافيًا بين محافظات ا،  ميكا واط  1121التصميمية  

ميكا واط ،   9111,9 السعة التصميمية ليا و  وحدة 11بمغت  بعدد وحداتو  بخارية محطة  19بواقع  و 
  فبمغتاما سعتيا التصميمية وحدة   22بعدد وحدات محطة و  12في حين بمغت عدد المحطات الغازية  

بسعة و  وحدة  71بواقع  و  محطات  1عددىا  كان، اما المحطات الكيرومائية ف ميكا واط  1191,9
 (  1جدول ) ميكا واط . 1171تصميمية  

 الذيعدد وحداتيا خالل ىذه المرحمة  زيادةالمحطات الغازية و  شاءإنالتوجو الى  الرغم منعمى و         
الطاقة الكيربائية لما لو من خصائص حرارية عالية  تاجإنالغاز الطبيعي في  ستثمارمحاولة جيدة ال يعد

ت ذات سعات كانالمحطات الغازية  إن، اال  ئةفضاًل عن خصائصو الكيميائية التي تجعمو اقل تمويثًا لمبي
%  من اجمالي السعات 11بمغت نسبة مشاركتيا  بذلكو  ، من النوع ذات الدورة المفتوحةو  تصميمية قميمة

 %21,1ى نسبة  ـــ، في حين استحوذت المحطات البخارية عمميمية لممحطات العاممة في العراقالتص
 . سعات التصميمية خالل ىذه المرحمة% من اجمالي ال 11,1الكيرومائية عمى نسبة   و 

لم يتم اضافة اي و  شاء اي محطة كيربائيةإنلم يتم  1111لغاية و  اما خالل السنوات الالحقة        
، بل تعرضت العديد من ىذه  مر بيا البمدي كانوحدات جديدة لممحطات القائمة نتيجة لمظروف التي 

  ذاك عن توفير قطع الغيارناعدم قدرة وزارة الكيرباء و  نتيجة لالستيالك تاجنالوحدات الى التوقف عن اإل

                                                                 

 . 1111غير منشورة ،  بياناتجميورية العراق  وزارة الكيرباء ، دائرة التخطيط والدراسات ، (1)
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 ( 1جدول )                                                

 (1555 – 1551)السعة التصمٌمٌة لها خالل المدة و تاجنمحطات اإل                  

  السعة التصمٌمٌة عدد الوحدات  عدد المحطات تاجنمحطات اإل

 مٌكا واط

 نسبة المشاركة

       % 

 06,1 1741,1 14 21 المحطات البخارٌة

 21 2717,1 00 20 المحطات الغازٌة

 16,7 1616 12 1 المحطات الكهرومائٌة

 266 1402 211 16 المجموع

غٌر  بٌانات، والدراساتجمهورٌة العراق  وزارة الكهرباء، دائرة التخطٌط -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :

  .   1555، منشورة

حسب ما متوفر من البدائل المحمية صيانة و اكتفت الوزارة بمحاوالتيا لم إذالبدائل نتيجة لظروف الحصار و 
الطاقة الكيربائية في الوقت الذي  إنتاجفضاًل عن االعتماد عمى ما متوفر من الوقود مما ادى الى تراجع 

 .الطاقة نتيجة لزيادة عدد السكان ازداد فيو الطمب عمى

 (0999 – 0991)ــــــــــــــدة لطاقة الكهربائية لممـالسنوي لمحطات توليد ا تاجننمو ال -2
الطاقة  تاجنشيدت مدة التسعينيات من القرن الماضي تراجعًا ممحوظًا في معدالت النمو السنوي إل      

فنية بسبب فرض الحصار من مشاكل اقتصادية و  مر بو البمدنتيجة لما ، الكيربائية في العراق
 ، اليياكل االرتكازيةالعمميات العسكرية التي استيدفت و  1111عام  ةالثانيوحرب الخميج االقتصادي 

الطاقة الكيربائية او حتى اضافة وحدات جديدة  تاجنشاء محطات جديد إلإناالمر الذي ادى الى توقف 
الكيرومائية  نامحطة دربندخ ، يستثنى من ذلكقائم من محطاتىو لغرض زيادة السعات التصميمية لما 

توقف عدد منيا و  المحطات الكيربائية القائمة تاجإن، فضاًل عن تراجع 1111ية عام نافي محافظة السميم
الوقود المستعمل في ىذه  عدم كفايةو  صيانةالبدائل الضرورية لمو  عن العمل نتيجة لعدم توفر قطع الغيار

 .المحطات
الطاقة الكيربائية في العراق خالل  تاجإنفيما يتعمق بواقع  (1الشكل )و  (1من دراسة جدول )و        
  -:ىيو  ( نالحظ مجموعة من الحقائق1111 – 1111)المدة 
 تاجناإلخفض إن إذ، ةالثانيمع بداية حرب الخميج  1111واضحًا عام  كان تاجنتراجع اإل نجد أن  -1

 1111عام  كان في حين، . ساعةميكا واط ( 17791797 )الكيربائية ليصل الىمطاقة السنوي ل
يعزى و  ،%  97 -و سنوي سالب مقداره  ـــــــــــــــــــــــــنم نسبةبو  . ساعةميكا واط 11717111 قد بمغ
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 الكيرومائية بسبب االضرار الفنية التيفي المحطات البخارية و  تاجنالى تراجع اإل خفاضنإلاىذا 
الوقود الخاص بالمحطات  فضاًل عن عدم توفر، قت بالمحطات نتيجة لمقصف العسكريلح

 حدث في كذلكاالمر الذي ادى الى توقف عدد من المحطات عن العمل بالكامل ،  البخارية
في  كذلكو توقف عدد من وحداتيا عن العمل أالبخارية ( دبس ،الدورة ،)جنوب بغدادمحطات 

في المحطات  تاجنبذلك تراجع اإل (، الناصرية، اليارثة ، النجيبية، بيجي محطات )المسيب
ميكا  (11911111) أن كانبعد  1111عام  ميكا واط . ساعة(  1111111 )ليصبح البخارية 

 (1119111 )ليصبح المحطات الكيرومائية في  تاجنخفض اإلإن كذلك، 1111عام  . ساعة واط
، في الوقت الذي ازداد . ساعةميكا واط(  1291121 )أن كانبعد  1111عام  . ساعةميكا واط

 (1111111 )أن كانبعد  1111عام  . ساعةميكا واط 1111711 المحطات الغازية ليبمغ تاجإن
، 1بغداد  )جنوبلدخول محطات  تاجنتعزى ىذه الزيادة في اإل، و 1111 عام  . ساعةميكا واط

، بغداد )الدورةفي محطات  تاجنزيادة اإلو  تاجنمرحمة اإل( الغازية الصرافية، التاجي المتنقمة
 خفاضإنعمى الرغم من ،  الشعيبة، خور الزبير( الغازية ،الحمة، ممة عبد اهلل، الموصل، الجديدة

 . في محطات )التاجي، النجف، دبس، الموصل الشرقية( الغازية تاجناإل
 عاميل خال الطاقة الكيربائية إنتاجفي  اً ىنالك تزايدإن  نتاجيتبين من خالل مقارنة سنوات اإل -1

) و ميكا واط. ساعة(  11111172) ليصل الى نتاجارتفع اإل إذ، من ىذه المدة  1117و1111
بعد على التوالً ،  %  1-و  %  11-سالب بنسبة نمو سنوي و  ،ميكا واط. ساعة( 11111911

الى عودة المحطات  نتاجيرجع السبب في زيادة اإلو  1111عام  ه اإلنتاجالذي شيد اإلنخفاض
) 1117و 1111، إذ بمغ إنتاج المحطات البخارية خالل سنتي  المتوقفة لمعملوالوحدات  البخارية

إنتاج  كانحين  في عمى التوالي ميكا واط. ساعة 11171111و ميكا واط. ساعة(  17711979
تعزى و    ميكا واط. ساعة ( 7111191)  و ساعةميكا واط. (  7711279) المحطات الغازية
 نتاج فيفضاًل عن زيادة اإل مرحمة اإلنتاجالى دخول محطة دبس المتنقمة  نتاجالزيادة في اإل

، ، الشعيبة، خور الزبير التاجي المتنقمة، النجف، دبس، ممة عبد اهلل، الموصل ،محطات )التاجي
، اما ن العملبغداد الجديدة عو  ، في الوقت الذي توقفت فيو محطتي الصرافية رقية(الموصل الش

 ) إذ بمغت 1117و 1111نتاج خالل سنتي فقد شيدت ايضًا زيادة في اإلالمحطات الكهرومائٌة 
 التوالي . ساعة عمىميكا واط. (  2121171) و   ميكا واط. ساعة(  9111122
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 ( 2جدول )                                                          

 (  0999 – 0991السنوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق ) م .و . س ( لممدة )  تاجنال     
 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 السنوات
 المحطات

 112111 1191117 1719111 1117111 1721111 1711197 1119172 1 1 1111722 جنوب بغداد
 1111917 1711171 1212171 1211111 1221717 1111111 1111111 1 1 1111119 الدورة

 7192111 7779911 7711211 1117911 7911111 1112111 7111111 1111171 1111117 1171191 المسيب
 111911 111291 11121 99911 71112 91122 11171 11791 1 111917 دبس
 7711111 7711119 1119211 7111111 1111111 1119111 9121171 2111119 1179211 2111919 بيجي

 911111 192111 171111 112211 111111 192112 111111 1171111 117111 111121 النجيبية
 1191191 1112111 1211712 1111111 1291129 1919111 1111111 7172191 1119911 7119111 الناصرية
 1111717 7117121 1111111 1111112 121712 1791192 911111 1 111211 1111291 اليارثة

 12111111 12119711 19297111 19217111 12111112 12277112 11171111 17711979 1111111 11911111 مجموع البخارية
 1 1 1 1 17121 11799 1111 11111 19921 .... 1جنوب بغداد 

 21111 22111 121911 191191 11121 117111 119211 711111 711217 1117 الدورة
 192171 217191 111179 191129 721111 111111 719111 119191 119172 711999 التاجي

 1 1 1 1 1 1 1 1 71192 ..... الصرافية
 1 1 11171 91111 91711 21111 11171 91121 9111 ..... التاجي م

 1 1 1 1 1 1 1 1 27111 197 بغداد الجديدة
 121111 111121 771111 711191 117911 111117 11117 111291 197292 111112 الحمة
 911911 127171 211117 271117 111771 111171 179717 111121 11129 999111 النجف
 711112 171911 917121 127911 791111 111191 111111 191111 112121 191191 دبس

 1 1 1 1 1111 11111 112211 17117 ...... ..... دبس م
 1121191 1111111 1111211 111912 171217 119912 112219 111111 121117 772211 ممة عبد اهلل
 117117 112111 291111 991191 112911 211117 911111 917111 121911 111111 الموصل
 121211 111117 171171 111179 111111 111191 111192 129121 11191 11111 الشعيبة

 711129 111721 117111 191711 111191 111121 111711 211111 711111 712111 خور الزبير
 71111 1 1 1 1111 11121 71117 12171 7111 1711 الموصل الشرقية
 1111112 1711211 1171112 7111111 7719119 7111111 7111191 7711279 1111711 1111111 مجموع الغازية

 119171 179211 111191 119171 921911 911971 911177 111127 111191 191111 سامراء 
 111111 791111 112111 111111 791111 771111 111117 711112 117111 171192 حمرين
 1911112 1911111 1979171 1211111 1111719 1117999 1111111 117171 117111 1112111 حديثة
 71129 12111 11199 71111 77191 91171 91111 91117 71192 11111 اليندية
 1 1 7121 1111 1911 1111 1211 1117 1711 1911 الكوفة

 1111111 1111111 1111111 1927179 7191111 1111111 7911111 7111111 1191211 1111111 الموصل الرئيسي
 111119 717299 711919 791112 711111 792111 771117 771111 111111 119111 التنظيمي الموصل

 111111 111117 111911 111171 171111 711711 192112 111111 17229 179111 سد الخزن بالضخ
 7991191 2111921 2211199 2111719 1111111 2111121 2121171 9111122 1119111 1291121 مجموع الكيرومائية

 11111111 12117921 12211117 19111771 12111111 12227112 11111911 11111172 17791797 11717111 المجموع
*معدل النمو 

97-  السنوي %  -17 -9  -2  -1  -1  -2  2- -17  

 .1999لغاية و  1111من  بياناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و  جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :

                                                                                       X t-Xoالنمو السنوي                                                                 نسبة*  

R= ˣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 
                                                                                                                                           Xo 

R معدل النمو السنوي = 

Xoسنة االساس = 

X t              سنة المقارنة = 

 



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
27 

 ( 1شكل )                                               
 ( 1111 – 1111السنوي لمحطات توليد الطاقة الكيربائية في العراق ) م .و . س ( لممدة )  تاجناإل          

          
 (  1الجدول ) بياناتمن عمل الباحثة باالعتماد عمى  -المصدر :  

 
اقل من عام بنسب لكن و  خفاضنإلاالى  تاجنعاد اإل1112 ،1119 ،1111خالل االعوام  -7

 )و  . ساعةميكا واط (12111111) و   . ساعةميكا واط(  12227112) تاجنبمغ اإل إذ 1111
عمى  % 1-و %  1- و % 2- سالب و سنويــــــــــــــــــــــبنسبة نمو  ساعة. ميكا واط(  19111771

 إذالبخارية خالل ىذه السنوات المحطات  تاجإنالى تراجع  تاجنفً اإل خفاضنإلاٌعزى و ، التوالي
(  19217111) . ساعةميكا واط(  12111112) . ساعةميكا واط (12277112 )ياتاجإنبمغ 

يعد تراجع الوضع االقتصادي بسبب طول مدة الحصار و ،  عمى التوالي . ساعةميكا واط
المحطات الكيربائية لعدم توفر  تاجإناالقتصادي المفروض عمى العراق السبب الرئيس لتدىور 

البدائل لممستيمك منيا فضاًل عن تردي نوع الوقود المستعمل في المحطات البخارية لعدم قدرة 
حققت زيادة  إنفبعد اما المحطات الغازية  . ايضاً  صيانةن توفيرىا لحاجتيا لممصافي النفط ع

 خفاضنإلاو عاد الى نجد أن،  . ساعة ميكا واط(  7111111) ليصل الى 1111عام  تاجنباإل
 الطبيعي الغاز في تجييزلمنقص نتيجة  ، . ساعةميكا واط(  7719119) ليصل الى 1119عام 

زيت الوقود  او زيت الديزل  النفط الخام اوالمجوء الى استعمال و  المخصص كوقود ليذه المحطات
عكس عمى إنو في المصافي المتيالكة بفعل سنوات الحصار الطويمة االمر الذي تاجإنالذي يتم 
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عدم وجود قطع لعن العمل   يةتاجناإلتوقف عدد من الوحدات و  كفاءة العمل لممحطات الغازية
 اال بشكل ضئيل جداً  صيانةعمميات لم تشيد تمك المحطات  إذ، الغيار الالزمة إلصالحيا

،  ، التاجي دورةال محطات ) السيما في،  محمية الصنع ليست بذات كفاءة باستعمال قطع غيارو 
ازداد  1112اما في عام . (، الموصل الشرقية، الحمة، دبس المتنقمة، الموصل التاجي المتنقمة

عمى الرغم من توقف  . ساعة واطميكا  (7111111) في المحطات الغازية ليصل الى تاجناإل
اما المحطات  .(، دبس المتنقمة، الموصل الشرقية1محطات )جنوب بغداد  في ثالث تاجناإل

ميكا  (2111121) الى ليصل 1119و 1111لعامي  فييا تاجإنالكيرومائية فقد استمر ازدياد 
مرة اخرى  خفاضنإلل تاجنعمى التوالي ثم عاد اإل . ساعة ميكا واط ( 1111111) و . ساعةواط
 . . ساعة ميكا واط 2111719بمغ  إذ 1112عام 

.  ميكا واط (12211117 )ليصل الى 1111و 1111لالزدياد خالل عامي  تاجنثم عاد اإل -1
 1111عن عام  نمو سنوي سالببنسبة عمى التوالي و  . ساعةميكا واط(  12117921 )و ساعة

متحققة لممحطات البخارية خالل عام  تاجنىناك زيادة في اإل نجد أن إذلكال العامين،   ( 2%-)
ميكا  (1117)بفارق ت ىذه الزيادة بسيطة و أن كان و . ساعةميكا واط(  19297111) 1111
بمغ  1111المحطات البخارية عام  تاجإن كان، في حين 1112 عن عام  . ساعة واط
. اما 1112عن عام  . ساعةواطميكا  (971111)بزيادة و  . ساعة ميكا واط (12119711)

 )1111و 1111خالل عامي  تاجنبمغ اإل إذ تاجنالمحطات الغازية فقد استمرت بتحقيق زيادة باإل
تعود ىذه الزيادة و  ،عمى التوالي . ساعة( ميكا واط1711211)و . ساعةميكا واط ( 1171112

الغاز الطبيعي  تاجإنبالتالي زيادة و  النفط تاجإنلتوفر الغاز الطبيعي كوقود لممحطات، نتيجة لزيادة 
الذي سمح بموجبو  1119عام  نافي نيس 112د صدور قرار مجمس االمن رقم المصاحب بع

من لمعراق بتصدير جزء من النفط مقابل الغذاء وبعض المستمزمات الطبية واستمرت بعدىا سمسمة 
االمر الذي رفع كفاءة عمل  (1)، تصديرىاتم بموجبيا زيادة كميات النفط المسموح بالتي قرارات ال

نتٌجة لزٌادة مناسٌب المٌاه حققت . لوقود الالزم لتشغٌل هذه المحطاتلتوفر ا  ىذه المحطات

ثم  ، . ساعةميكا واط (0067611 ) بلغ تاجنزٌادة فً اإل 2114المحطات الكهرومائٌة عام 

                                                                 

،  1111 -1111بسمة ماجد حمزة المسعودي ، االثار االقتصادية والسياسية لقرارات االمم المتحدة تجاه العراق لممدة من  (1)
 . 11، ص 1111وم السياسية ، جامعة النيرين ، رسالة ماجستير)غير منشورة( ، مقدمة الى كمية العم
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الى  خفاضنإلايعود ىذا و  . ساعة ميكا واط(  2111921) بمغ إذ 1111عام  تاجنخفض اإلإن
في باقي المحطات ال  تاجناإل خفاضإنتوقف محطة الكوفة الكيرومائية عن العمل فضاًل عن 

 . مناسيب المياه خفاضإنحمرين بسبب سيما محطة 
بنسبة نمو و  . ساعة ميكا واط (11111111) ليبمغ 2111الطاقة الكهربائٌة عام  تاجإنخفض إن -9

في  خفاضإني اكبر ناىو ث خفاضنإلايعد ىذا و  ، 1111% عن عام  17-بمغ سنوي سالب 
في المحطات  تاجن، فبالرغم من استمرار ازدياد اإلخالل ىذه المرحمة 1111بعد عام  تاجناإل

 (1111112) . ساعةميكا واط (12111111) ليذه المحطات تاجنبمغ اإل إذالغازية و  البخارية
 إن، اال  دة محطة الموصل الشرقية الغازية لمعملسيما بعد عو ال عمى التوالي  . ساعةميكا واط

ساعة . ميكا واط( 7991191) بمغ إذبشكل ممحوظ  تاجنخفض فييا اإلإنالمحطات الكيرومائية 
لنيري  مناسيب المياه خفاضنإلنتيجة  1111عن عام  . ساعةميكا واط ( 1271911)وبفارق 
-حراف عن المعدل إنبو  / ثا 7م 911بمغ تصريف نير دجمة  إذ 1111الفرات لمعام و  دجمة

بسبب  (1)، 19,1 -حراف عن المعدل  إنبو  / ثا 7م 111اما تصريف نير الفرات فقد بمغ  111,9
توقف عدد من الوحدات  ، االمر الذي ادى  ( 7قمة االمطار لمعام ذاتو جدول )و  ظروف الجفاف

 .عن العمل 

                                                     

 ( 3جدول  )

 ( 1555 – 1551للمدة )  ساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسةمتالمطار المجموع السنوي لال

 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 السنوات 
 المحطات

 201,2 111,1 106,4 117,4 110,1 111,0 011,6 144,2 161,0 110,0 الموصل

 M 001,1 111,4 101,1 171,1 117,1 111,1 174,4 111,7 111,1 كركوك

 17,1 221,7 221,7 17,6 10,4 211,1 211,1 77,1 12,7 211,7 بغداد

 216,7 14,7 211,1 111,1 42,0 276,1 272,1 211,4 271,2 46,1 الحً

 01,0 76,1 110,1 211,1 116,1 241,1 216,0 221,1 71,2 10,2 الرطبة

 M M M 211,16 216,16 214,16 220,16 201,26 201,06 117,16 السماوة

 214 211,2 211,1 276,7 221 261,1 224,0 221 111,4 01,2 الناصرٌة

 117,0 41,1 111,1 121,1 211,1 211,6 244,0 201,1 114,2 17,1 البصرة

غير منشورة  بياناتقسم المناخ  ، ة والرصد الزلزاليواء الجوينالييأة العامة لإل، وزارة النقل ، جميورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
، 1111 . 

 
                                                                 

يار المارة في محطات الرصد الرئيسة لنيري ن( وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة الدارة الموارد المائية ، تصاريف مياه اإل1)
 .  1111ار ، ذآ غير منشورة ، بياناتالفرات ، و  دجمة
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 (0999 – 0991)الكهربائية لممــــــدة  محطاتاالقتصادي لم تفاعنال معامل نمو  -7
تختمف  إذ، عداد المحطات وقدراتيا التصميميةالمنتجة تبعًا لتباين أ الكيربائية تتباين الطاقة           

نوع المحطة و  ، عمرالوقود الالزم لعمل المحطةكمية و  نوع اىمياعدة عوامل بتأثير  من عام آلخر
 انةصيلم ةالالزم يةالمال الموارد التخصيصاتثم ، توفر الموارد المائيةو  المناخية، الظروف الكيربائية

 التوليد  وحداتعدد االمر الذي ينعكس عمى ، عن توفر الخبرة الفنية الالزمة ، فضالً  توفير البدائلو 
 قدرة الكيربائية ال إنمما يعني  ، ذلك العاموعدد الوحدات الخارجة عن العمل خالل  تاجنالمؤىمة لإل

الطاقات  إنفي حين ،  لواحد او اكثر من ىذه العوامل اً تبع خرآل عام الفعمية ىي عرضة لمتغير من
تكون يا إنلذا فاال في حالة اضافة محطات جديدة ال تتاثر بيذه العوامل لممحطات الكيربائية  التصميمية

 .  تاجنية المحطة عمى اإلكانثابتة وتعكس ام
االقتصادي لممحطات الكيربائية  تفاعناإلبنمو معامل فيما يتعمق  (1الشكل )و  (1من دراسة جدول )و    

  -:ىيو  ( نالحظ مجموعة من الحقائق1111 – 1111خالل المدة )
نجدىا ترتفع  إذبين الطاقة التصميمية بين الطاقة المنتجة لممحطات الكيربائية و  اً ىناك تباين نجد أن -1

فة الذكر، ناآللتأثير أحد العوامل من النصف او تنخفض الى اقل من ذلك تبعًا  أكثرا الى إناحي
عن الطاقة المنتجة  خفاضنإل% نتيجة  111االقتصادي دائمًا اقل من  تفاعناإلمعامل  إنبذلك فو 

االكبر  ىوعد الذي ي و 1111% عام 11االقتصادي  تفاعناإلمعامل بمغ  إذ .الطاقة التصميمية
قد حققت المحطات و  ، الوضاع في العراق خالل ىذا العامستقرار اعمى الرغم من إخالل ىذه المدة و 

واخيرًا المحطات الغازية االقتصادي ثم المحطات الكيرومائية  تفاعناإلمعامل بالبخارية النسبة االعمى 
 .(% عمى التوالي12,1، 11,9، 92,9)

%  11 بمغ إذمستوى خالل ىذه المدة  الى ادنى 1111االقتصادي عام  تفاعناإلمعامل  ثم تراجع  -1
تعرضت  إذلمعراق  اليياكل االرتكازيةاستيدف خالليا  التي ةالثانيبسبب دخول العراق حرب الخميج 

االقتصادي لممحطات  تفاعناإلمعامل بالتالي تراجعت ارية لمدمار والتوقف عن العمل و المحطات البخ
 االقتصادي تفاعناإلمعامل  تراجع كذلك،  االدنى خالل ىذه المدة ىوو  % 19صل الى لي البخارية 

، اما المحطات التدميرو  جة لتعرض السدود لمقصف% نتي 17,1لممحطات الكيرومائية لتصل الى 
 . %12,9صل الى االقتصادي لي تفاعناإلمعامل  الغازية فقد ارتفع فييا 
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صل الى لي 1117و 1111عامي  االقتصادي لالرتفاع بشكل تدريجي خالل تفاعناإلمعامل  ثم عاد -7
 تاجنارتفع فييا اإل التي% عمى التوالي نتيجة لعمميات االعمار لممحطات البخارية  11و % 71

 12% و  11لتصل الى  1117و 1111االقتصادي خالل عامي  تفاعناإلمعامل  ارتفاع وبالتالي 
تاج إنتفاع فييا باالتفاع نتيجة الرتفاع نمعامل اإل، اما المحطات الغازية فاستمر  % عمى التوالي

عمى التوالي، كذلك  1117و 1111خالل عامي  % 19% و 17,1المحطات الغازية إذ بمغت 
تفاع االقتصادي لممحطات الكيرومائية بعد عمميات اعمار السدود وتوفر كميات نمعامل اإل ارتفع

 1117و 1111خالل عامي %  71,1% و  71,1المياه الالزمة لعمل ىذه المحطات إذ بمغت 
 عمى التوالي .

                                                                                                                   

 

 ( 4جدول )

 ( 1555 – 1551االقتصادي للمحطات الكهربائٌة العاملة فً العراق للمدة )  تفاعناإل*معامل 

         
 المحطات

 المجموع محطات الدٌزل المحطات الكهرومائٌة الغازٌةالمحطات  المحطات البخارٌة
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2116 1116 1111,1 10,1 2172 111,4 20,6 2701 116,7 17,1 ---- ---- ---- 4471 1117,7 11 

2112 1616 2661,7  11,6 2002 141,1 20,1 2701 111,7 21,2 ---- ---- ---- 4111 2111,7 16 

2111 1766 2111,0 16,6 2112 144,7 11,4 2701 111,2 12,7 ---- ---- ---- 4111 1111,1 11 

2111 1116 2116,7 10,6 2112 117,2 11,6 2701 461,1 14,4 ---- ---- ---- 4411 1611,1 16 

2111 1116 2717,7 11,4 2112 112,4 14,2 2701 421,1 17,1 ---- ---- ---- 4411 1611,4 11 

2111 1116 2711,4 11,1 2112 144,1 11,4 2701 721,4 11,0 ---- ---- ---- 4411 1611,4 11 

2110 1116 2476,7 12,6 2112 117,2 11,1 2701 417,4 11,0 ---- ---- ---- 4011 1114,0 17 

2114 1116 2470,7 12,2 2112 161,1 11,1 2701 411,1 16,1 ---- ---- ---- 4011 1614,6 16 

2117 1116 2710,1 11,1 2142 117,1 10,1 2701 464,1 14,1 ---- ---- ---- 4141 1611,7 16 

2111 1116 2744,4 11,1 2112 114,1 14,7 2701 160,1 12,7 ---- ---- ---- 4011 1712,7 14 

 2116من  بٌاناتقسم االحصاء المركزي ،  ، النظم و مركز المعلومات ،وزارة الكهرباء  ،جمهورٌة العراق  -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر : 
 ( 1الجدول ) بٌاناتو ، 2111لغاٌة و

  (.)م.والطاقة المنتجة                                 

 266× االقتصادي =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفاعناإلمعامل *            
 ( .الطاقة التصمٌمٌة )م.و                           

 ،دراسة فً تحلٌل الجدوى االقتصادٌة وكفاءة االداء  –تقٌٌم المشارٌع االقتصادٌة  ،طالل محمد الكداوي  ،المصدر : عبد العزٌز مصطفى عبد الكرٌم 
 .111ص ، 2111 ،الموصل ، طبعة جامعة الموصل م

 السنوي ) م. و. س ( تاجناإل                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ** الطاقة المنتجة ) م .و ( =
 للسنة الكبٌسة (  7471ساعة او )  7406                                 
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 (  1شكل )                                                  

 ( 1555 – 1551االقتصادي للمحطات الكهربائٌة العاملة فً العراق للمدة )  تفاعناإلمعامل                     

 
 

 (  1الجدول ) بٌاناتعمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر :

صل لي 1112و 1119و 1111م خالل االعوا خفاضنإلااالقتصادي الى  تفاعناإلمعامل  ثم عاد -1
توقف و  في المحطات البخارية تاجناإل خفاضن، نتيجة إل % عمى التوالي71 ، % 71 ،% 71الى 

قمة الوقود بسبب و  عدم توافر البدائلد عن العمل بسبب تقادم المحطات و عدد من وحدات التولي
عكس عمى إنمنع عمميات االستيراد االمر الذي ض الحصار االقتصادي عمى العراق و استمرار فر 
خالل االعوام االقتصادي لممحطات البخارية  تفاعناإلبذلك تراجعت نسبة معامل و  تاجنكمية اإل
، اما المحطات  % عمى التوالي 11 ، %11,1  ، %17,1لتصل الى  1112 ، 1119 ،1111

، ثم  % 11,1صل الى لي 1111زداد خالل عام إاالقتصادي  تفاعناإلمعامل  نجد أنالغازية ف
لتوقف العمل في عدد من وحدات التوليد السباب فنية او   1119فييا خالل عام  تاجنخفض اإلإن

محطات السيما  في عدد من تاجنتراجع اإل إذلعدم توفر الغاز الطبيعي الالزم كوقود ليذه المحطات 
، الموصل  ، الموصل ، دبس المتنقمة ، الحمة ، التاجي المتنقمة ، التاجي في محطات ) الدورة

ىذه الى  ، ثم عاد%  17,1صل الى  االقتصادي لي تفاعناإلمعامل خفض إنبالتالي و  (الشرقية
المحطات الغازية ال سيما بعد صدور مذكرة  تاجإن% لزيادة  11,7 بمغ إذ 1112 االرتفاع عام

االقتصادي  تفاعناإلمعامل   ازداد كذلك. اق باستيراد بعض المواد االساسيةالتفاىم التي سمحت لمعر 
% عمى التوالي  17,2 و % 71,1صل الى لي 1119و 1111الل عامي لممحطات الكيرومائية خ
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الى  تاجن، ثم عاد اإل كيرومائية الرتفاع مناسيب المياهفي المحطات ال تاجننتيجة لزيادة اإل
 .  % 71,2 بمغاالقتصادي لي تفاعناإلمعامل خفض إنوبالتالي  1112عام  خفاضنإلا
 % 11بمغ لكال العامين فع ليرتاالقتصادي إ تفاعناإلمعامل  نجد أن 1111و 1111و خالل عامي  -9

 11,9 و % 11,1ى االقتصادي لممحطات البخارية قد ازداد ليصل ال تفاعناإلمل امع نجد أن إذ، 
ا المحطات % عمى التوالي ، ام 72,1 % و  77,1لغازية بمغت لممحطات او  ، % عمى التوالي

، ثم  % 11,1صل الى لي 1111قتصادي خالل عام اال تفاعناإلمعامل  الكيرومائية فقد ارتفع
في المحطات الكيرومائية  تاجناإل خفاضنإلنتيجة  1111% خالل عام  71,1صل الى خفض ليإن

 توقف عدد من وحدات التوليد في محطة حمرين بعد توقف محطة الكوفة عن العمل و السيما 
 .مناسيب المياه خفاضإنبسبب محطة حديثة و 

المحطات  تاجإن خفاضنإلنتيجة %  71بمغ لي 1111االقتصادي لعام  تفاعناإلمعامل خفض إن  -2
 خفاضإنسبب  الذيلمسدود  صيانةاعمال اللنصف بسبب تراجع مناسيب المياه و الكيرومائية الى ا

القتصادية لممحطات ا تفاعناإلمعامل بمغ  إذ، 1111يربائية عام المحطات الك تاجإنكمية 
والغازية لعام  االقتصادي لممحطات البخارية تفاعناإلمعامل ، في حين ازداد % 11,1الكيرومائية 

                                                                   . % عمى التوالي 71,1و % 17,1صل الى لي 1111

  2119 – 2111تمتد من عام  -:ةالثانيالمرحمة 

  (2119-2111)ـدة ـــلطاقة الكهربائية لممـــــتوليد اتطور السعات التصميمية لمحطات  -1
استمرار  المدة شيدت ىذه إذ، ايضاً التي مر بيا العراق الصعبة  المراحلمن  المدة تعد ىذه          

 ،1117دخول قوات االحتالل االمريكي لمعراق عام  ىا سقوط النظام وفرض الحصار االقتصادي تال
نيب وعمميات سمب و  اليياكل االرتكازيةاستيداف دمار نتيجة لمعمميات العسكرية و  البمد من وما شيده

غالبًا ما تعرضت  إذ،  بشكل كبير عمى عمل المحطات الكيربائية أثر الذياالمني  االستقرار ناوفقد
األمن حال دون  عدامإن و العمميات االرىابيةحدوث  فضاًل عن.  نظومة الكيربائية لمسرقة والنيبالم

وبعد استقرار االوضاع السياسية في  (1)، شاء المحطات الكيربائيةإن و صيانةدخول الشركات العالمية ل
لحل مشكمة أزمة الكيرباء التي  ، ات الكيربائيةشاء ونصب عدد كبير من المحطإنالعراق بدأت عمميات 

ومن خالل . آثارىا لحين اعداد ىذه الدراسةت واستمر  ةالثانيالزمت العراق بعد أعقاب حرب الخميج 
                                                                 

 . 1111-1-1العراقي السابق ، لقاء منشور شبكة الجزيرة االخبارية بتاريخ ( كريم وحيد ، وزير الكيرباء  1)
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ىي محطات غازية باستثناء  مدةشأت خالل ىذه الإنجميع المحطات التي  نجد أن ( 9دراسة الجدول )
تتكون من أربع وحدات بسعة  1112شأت عام إنشاءىا في محافظة المثنى إنمحطة ديزل واحدة تم 

 11المدة ىذه شئت خالل إنعدد المحطات الغازية التي  كانفي حين . ميكا واط 21اجمالية تصميمية 
طات سعة شاء ىذه المحإنبذلك اضيف ب، و ميكا واط  7111بسعة تصميمية اجمالية  محطة غازية

 . ي العراقية لممحطات الكيربائية العاممة فتاجنميكا واط لمقدرة اإل  7991 تصميمية اجمالية تصل الى
استحوذت محافظة  إذ، عمى عدد من محافظاتىذه المحطات توزعت جغرافيًا  نجد أن( 1من خريطة )و 

، اما محافظة كركوك فقد امتمكت  ميكا واط 1111بسعة تصميمية و  بغداد عمى خمس محطات غازية
صالح و  ، اما محافظات البصرة ميكا واط 911وبسعة تصميمية  خالل ىذه المدة ثالث محطات غازية

ميكا واط  112ميكا واط و 111وبسعات تصميمية  ناغازيت ناشات فييا محطتإنبابل فقط و  الدين
 محطة غازية واحدةشئ فييا نأذي قار فو  اما محافظات ميسان والمثنى ، ميكا واط عمى التوالي119و

منيا  شئ فييا محطة غازية واحدة لكلنأالنجف فميكا واط اما محافظتي نينوى و  17بسعة تصميمية 
  .  ميكا واط عمى التوالي112و  97وبسعات تصميمية 

التي يمتاز بيا الغاز مخصائص البيئية والحرارية ل شاء المحطات الغازيةإنالتوجو نحو  و يعد     
جاز مقارنة بالمحطات نشاء وسرعة اإلنقمة تكاليف اإلو ارتفاع كفاءة توليد الطاقة الكيربائية و ، الطبيعي

توفير الطاقة الكيربائية  ناشاء ىذا النوع من المحطات الكيربائية لضمإنالتوجو نحو  كانالبخارية.  ف
. وىي ذات سعات مختمفة ن لمطاقة الكيربائيةامة من الحرمي ولسنوات طوينالمشعب العراقي الذي ظل يع

، النوع االول يسمى بالدورة المفتوحة يستعمل الغازية نوعان  ممحطاتول ( 1)، ( ميكا واط191- 1)من 
. تقدر  %  11 –%  19 يمتاز ىذا النوع من المولدات بكفاءة تتراوح مـــــــــــا بين و ، الدورة الغازية فقط 

( شيرًا 11- 11ويستغرق تشييدىا مدة ) ، دوالر / ميكا واط الف 211والي كمفة تشييد الوحدة الواحدة ح
ت فال ، أما عممية اعادة تشغيل ىذا النوع من المحطامنية المستغرقة لتصنيع التوربينز ال بضمنيا المدة

 فيي المحطات الغازية ذات الثانيأما النوع  . ا تم استعمالو في العراقىو ماال دقائق معدودة و  يحتاج
 الف 111منخفضة كمفة تشييد و  ، % 21يا ذات كفاءة عالية تصل الى إنالدورات المركبة والتي تمتاز ب

عمى و  .  كثيرًا عن مدة تشييد النوع االولال تزيد  إذدوالر / ميكا واط ، فضاًل عن مدة تشييدىا القصيرة 
و كمما ارتفعت درجة الحرارة درجة إنالرغم من مميزات ىذه المحطات فيي ليا عدد من  العيوب منيا 

زيادة ما لوقود المتمثل بالغاز الطبيعي  و شحة ا إن كذلك،  % 1قدرة الوحدة  إنخفضت واحدة كممامئوية 
 تؤثر وبشكل سمبي عمى عملو التي العالية ونسبة الكبريت العالية  متمثمة بالرطوبةاليحتويو من شوائب 

         اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىذه الشوائب لمتوربين فضاًل عن االضرار التي تسببيا نتاجىذه المحطات وتقمل من كفاءة اإل

                                                                 

 www.bentalrafedain.com،  افاقو  واقع العراق في الكيرباء ، خمف كاظم جواد( 1)
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 ( 5جدول )                                                       

 ( 2119 – 2111شأت خالل المدة ) إنتصميمية في العراق التي سعاتها او  الطاقة الكهربائية تاجإنمحطات 

 السعة االجمالٌة مٌكاواط عدد الوحدات تارٌخ التشغٌل المحافظة نوعها  المحطة

 111 0 1666 كركوك غازٌة مال عبد هللا الجدٌدة

 110 1 1661 بغداد غازٌة قدس

 11 1 1661 البصرة غازٌة  الشعٌبة

 010 1 1661و1661 صالح الدٌن غازٌة بٌجً

 11 2 1661 بابل غازٌة الحلة

 110 1 1661 البصرة غازٌة خور الزبٌر 

 11 2 1661 مٌسان غازٌة كانالبزر

 11 2 1661 المثنى غازٌة السماوة

 11 2 1661 ذي قار غازٌة الناصرٌة

 110 1 1661 بغداد غازٌة جنوب بغداد االولى 

 241 1 1661 بغداد غازٌة قدس

 01 2 1661 كركوك غازٌة كركوك

 106 2 1661 كركوك غازٌة كركوك

 06 1 1660 المثنى دٌزل السماوة 

 76 1 1664 صالح الدٌن غازٌة التاجً

 166 7 1667 بغداد غازٌة ةالثانٌجنوب بغداد 

 11 1 1667 نٌنوى غازٌة الموصل

 166 7 1667 بابل غازٌة المسٌب

 110 1 1661 بغداد غازٌة القدس

 110 1 1661 النجف غازٌة ةالثانٌالنجف 

 1114 11    المجموع

 1666 ،غٌر منشورة  بٌانات، دائرة التخطٌط والدراسات  ،جمهورٌة العراق  وزارة الكهرباء  -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :

 .1661 لغاٌة و

اال انيا تعد حل جيد ( 1).سنة 71دورية ال يتعدى  صيانةعمر المحطة الغازية في حالة اتباع دورات  إن كذلك، 
الوقود المحمي ليا بدل االعتماد عمى استيراد الغاز الطبيعي  استثمارفي حال لمشكمة الطاقة الكيربائية في العراق 

 .لشروط الدولة المجيزة من ايران و الذي يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة فضاًل لخضوع االستيراد 

                                                                 

في الخميج  اقميمية ، المصادر المستقبمية لمطاقةو  ايو ماكدونالد ، مستقبل الطاقة النووية : نظرة عالميةو  ىولغر روغنر –س نا( ى1)
،   1111، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ، االمارات ،  1العربي ) ىيدروكربونية ام نووية ام متجددة ( ،  ط

 . 79ص



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
14 

 

 (  2خريطة )                                          

  ( 2119 – 2111شأت خالل المدة ) إنفي العراق التي  الطاقة الكهربائية تاجإنمحطات التوزيع المكاني ل         

 

 (  1الجدول ) بٌاناتمن عمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر :
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 (2119 – 2111)ــــدة لكهربائية لممـــــــــــالسنوي لمحطات توليد الطاقة ا تاجننمو ال -2
غم من زيادة بالر  خفاضإن بين ازدياد وما الطاقة الكيربائية  تاجإنتذبذب في شيدت ىذه المدة       

دخول بسبب استمرار الحصار االقتصادي و بسبب الظروف التي مر بيا البمد ، معدالت النمو السنوي
محاوالت اشاعة الفوضى ما تاله من و  1117لثالثة وتغيير نظام الحكم عام العراق حرب الخميج ا

نو  لمبمد السيما  اليياكل االرتكازيةاستيدفت ارواح ابناء الشعب و التي رىابية االتخريبية و العمميات تشار الا 
منع وصوليا لممحطات الكيربائية فضاًل عن تخريب ابيب نقل النفط الغاز و نأصافي النفط و حقول وم

 . خطوط نقل الطاقة الكيربائية
الطاقة الكيربائية في العراق خالل  تاجإنفيما يتعمق بواقع  (7( والشكل )2من دراسة جدول )و        
 -:ىيو  ( نالحظ مجموعة من الحقائق1111 – 1111)المدة 

ميكا (  11111111 )( من1111 – 1111في العراق خالل المدة )الطاقة الكيربائية  تاجإنازداد  -1
وبفارق  1111ام ـــــــــــــــع . ساعة ميكا واط (11117717) الى 1111ام ــــــــــع . ساعةواط
تضاعف خالل ىذه  تاجناإل إن، اي %  91+ بمعدل نمو سنوي و  . ساعةميكا واط (11111127)

 نصف .و  المدة بحدود مرة
، 1111الطاقة الكيربائية خالل السنوات  تاجإنىنالك تزايد في  تاجنيتبين من خالل مقارنة سنوات اإل -1

 (71111119)و . ساعةميكا واط (11111111) ليصل الى تاجناإل ارتفع إذ، 1111، 1111
عام  11+ بنسبة نمو سنوي و عمى التوالي  . ساعةميكا واط 79111112و   . ساعةميكا واط
المتحقق في المحطات  تاجنلزيادة اإل تاجنتعود الزيادة في اإلو ،  1111لعام  71+  و 1111

. ميكا واط(11117117 ) فييا خالل السنوات الثالث من االلفية الجديدة تاجنالبخارية التي بمغ اإل
، ليعمى التوا . ساعة ميكا واط(  11111117) و . ساعةميكا واط (11111171)  و ساعة
. ميكا واط (9111111)فييا  تاجنبمغ اإل إذايضًا  تاجنحققت المحطات الغازية زيادة في اإل كذلك
يعزى سبب الزيادة ، و  . ساعةميكا واط (1171211) و . ساعةميكا واط ( 1711191) و ساعة
طات فضاًل عن دخول الى عودة الوحدات الى العمل نتيجة لتوفر الوقود الالزم ليذه المح تاجنفي اإل

ومحطة القدس  1111( الغازية لمعمل عام ل وممة عبد اهلل الجديدة وبيجيحمام العميمحطات )
، اما  (9ا ذات سعات تصميمية عالية جدول )يإنتمتاز ىذه المحطات بو  1111الغازية عام 

 مغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذ ب 1111ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفييا ع تاجناإل خفاضإنالمحطات الكيرومائية فقد استمر 
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 (6جدول )                                           

 (  0115 – 0111السنوي لمحطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة فً العراق ) م .و . س ( للمدة )  تاجناإل    

 1661 1667 1664 1660 1661 1661 1661 1661 1662 1666 السنوات
 المحطات

 1 1 511 51115 92221 012111 095111 051051 052011 91101 دبس
 2119101 0051011 0110001 0110515 2150155 2015901 2011111 1115551 1252592 5001105 بٌجً

جنوب 
 بغداد

0512511 0159215 0109951 911005 151009 111951 515192 101590 101012 111251 
 2151115 2251512 0500210 0120151 921111 101091 0151105 2111151 2110051 2910111 الدورة

 1109009 1215210 1595911 5190012 5010211 1121010 1591095 5122121 1121909 5915211 المسٌب
 2110190 5555905 5950555 5909521 5010111 5919505 2901092 1550015 2110951 5151029 الناصرٌة

 2521195 2001115 2015105 2011101 2551192 0921000 0510155 2005515 1190011 2111105 الهارثة
 005919 015510 005515 051015 021251 999190 191111 520512 101000 011121 النجٌبٌة
مجموع 
 البخارٌة

00015125 21112150 20111105 01111502 05221021 05050005 05511152 01011952 05015511 01119515 
 0055555 0205101 155519 959121 105150 921155 0521101 0050102 0110292 115221 الموصل
الموصل 
 الشرقٌة

---- 25901 51011 00101 15111 000 1105 11 2510 5921 
 1 1 1 1 010 2910 0110 1599 0115 ---- حمام
 510110 101151 101051 591111 110511 129111 211001 215501 015105 255011 دبس

 1 1 1 1 05515 21101 21211 59519 51015 1915 دبس م
 019910 121211 150155 500010 011125 050515 111122 0111190 905011 0905211 ملة عبد هللا

ملة عبد هللا 
 الجدٌدة

---- 0592910 0105155 0151225 0211111 150211 552912 101202 101222 001101 
 0015050 0120211 0590109 121 200910 ---- ---- ---- ---- ---- كركوك

 2201019 2111191 0101151 250001 0525910 0091201 215519 50291 00 ---- بٌجً
 251551 551110 120150 0501291 119020 211150 --- --- --- ---- بٌجً م
جنوب 

 2بغداد
---- ---- ---- ---- ---- ---- 0000150 0219951 0011121 0205955 

جنوب 
 1بغداد

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0052551 
 512159 1 1 21059 11105 510195 202201 515090 501111 210511 الدورة
 5511051 2200251 0125151 2111122 0112511 0511110 011022 055220 ---- ---- القدس
 112091 101125 510 55509 291111 559215 115115 101151 191101 111101 التاجً

 1 1 012 1 1 0511 0111 5999 5050 111 التاجً م
 590199 500150 100515 192000 111009 115522 511012 500111 111000 111111 الحلة

 0112050 512151 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- المسٌب
 115511 515191 111011 519210 052591 011500 112100 951105 110155 511021 2النجف
 212115 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1النجف

 19525 091150 011225 12100 ---- ---- ---- ---- ---- ---- السماوة
 19110 05510 0125151 025011 ---- ---- ---- ---- ---- ---- الناصرٌة

 221110 091555 00111 010595 ---- ---- ---- ---- ---- ---- كانالبزر
 2101592 2015055 2500151 2211155 121001 0101091 100990 001211 550111 101191 خور الزبٌر

 250921 051101 012111 250150 99001 10010 011291 201011 500590 251500 البترو
 211111 551901 201001 200510 050991 15095 15151 210011 011121 002011 الشعٌبة

Cps ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 111 1 1 
مجموع 
 الغازٌة

5011091 1512159 0050191 1552991 9111125 9119511 02015915 02951251 01015152 21955152 



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
16 

الموصل 
 الرئٌسً

0201199 2012190 2105211 2529005 2951501 2201910 2219510 2111151 0111109 0110101 

الموصل 
 التنظٌمً

091112 225521 525111 295915 511152 290151 211012 220991 010151 251099 

سد الخزن 
 بالضخ

059121 015095 511291 022101 012510 51255 551 129 11119 01125 

 512901 095502 215020 510510 512151 115501 519511 555125 291011 200515 سامراء 

 510512 0515210 0019010 0011121 0110195 0111512 0010015 119001 155911 0091550 حدٌثة

 00192 25550 052110 251955 210122 209192 219911 021100 55059.1 10519 حمرٌن

 11590 20209 1512 01001 55515 51505 11510 11101 51191 55111 الهندٌة

 12 0050 5951 5555 9510 1111 1510 1510 0111 1 الكوفة

مجموع 
 الكهرومائٌة

5091511 5110111 1511111 1155911 5119925 1095009 1910019 1511112 29522151 2051201 

 0150100 11119 1250 05109 011919 520512 19505 511001 00109 00191 الدٌزل

 10295515 55515101 52550211 51119115 20515019 51191511 21115590 55101111 50121005 21092201 المجموع
****معدل 

النمو 
 السنوي %

 01+ 51+ -2  +05  +1   +05   +09   +51  +52  

من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :

 .1661لغاٌة و 1666

                                                                   X t-Xoالنمو السنوي                                                                 نسبة**** 
R= ˣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 

                                                                                                                                                  Xo 

                                                     

 ( توقف المحطة عن االنتاج  6) 

 رحلة االنتاج( لم تدخل المحطة م ----)

 

 (1)شكل

 

 (  1661 – 1666السنوي لمحطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة فً العراق ) م .و . س ( للمدة )  تاجناإل    

 
 (              0الجدول ) بٌاناتمن عمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر :               

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 ساعة.االنتاج مٌكا واط 
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رات استمرار فتنيري دجمة والفرات و المياه لنتيجة لتراجع مناسيب  ميكا واط. ساعة( 7112911)
ية خالل عامي تاجنقدرتيا اإل، ثم استعادت المحطات الكيرومائية  (1الجفاف وقمة االمطار جدول )

 . ساعة ميكا واط(  1921111)و . ساعة ميكا واط (7111112) تاجنبمغ اإل إذ 1111و 1111

فضاًل عن الفرات يادة مناسيب المياه لنيري دجمة و بالتالي ز لزيادة التساقط المطري و  عمى التوالي
نو  تاجنمرحمة اإليعد دخول محطات الديزل لو  .عودة محطة الكوفة لمعمل تشارىا في عدد من ا 

ذاك بيذه المحطات ناة الحكومة نااستع إذلمطاقة الكيربائية  تاجنمحافظات البمد احد اسباب زيادة اإل
شائية ليذه المحطات نقمة الكمفة اإلالكيربائية لسيولة نصبيا و لطاقة ا تاجإنلسد النقص الحاصل في 

ي المصافي العاممة في عموم البمد، توفر الوقود الالزم لتشغيل ىذه النوع من المحطات ففضاًل عن 
الحكومة  إنما ينتج عنيا من اضرار بيئية اال السعات التصميمية ليذه المحطات و بالرغم من قمة و 

ىذه المحطات لمسنوات  تاجإن بمغو  ،حطات لتوفير الطاقة الكيربائيةع من الملجأت لمثل ىذا النو 
(  911112)و . ساعةميكا واط (11211)و . ساعةميكا واط (11111 )1111، 1111 ،1111

 . عمى التوالي . ساعةميكا واط

 ( 4جدول  )                                                            

 ( 1661 – 1666للمدة )  المطار الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسةمجموع السنوي لال                         

 1661 1667 1664 1660 1661 1661 1661 1661 1662 1666 السنوات 
 المحطات

 111,7 211,4 211,7 122,1 111,1 114,2 114,0 161,4 101,1 141,7 الموصل

 M 121,2 111,1 117,1 241,2 211,1 111,7 102,0 144,6 111,1 كركوك

 M M 267,1 201,1 11,1 11,2 04,1 10,1 71,2 04,0 بغداد

 M M 260,1 241,2 01,1 74,0 71,1 210,6 00,1 71,1 الحً

 M M 41,4 11,1 17,1 41,1 11,1 211,1 261,1 71,1 الرطبة

 M M M 201,16 01,16 14,6 11,2 71,06 40,16 221,6 السماوة

 M 17,0 261,4 111,7 221,1 01,1 11,7 212 01,1 267,6 الناصرٌة

 M 11,1 11,1 241,2 211,1 04,2 71,7 71,4 214,1 216,6 البصرة

غير منشورة  بيانات ،قسم المناخ ، الزلزالية والرصد واء الجوينالييأة العامة لأل، وزارة النقل ، جميورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
، 1111 . 

بنسبة نمو و  . ساعة ميكا واط (12219911)ليصل الى  1117عام  خفاضنإلاالى  تاجنعاد اإل -7
عرض في منطقة الدراسة لت الطاقة الكيربائية تاجإن خفاضإنسبب يعود و  ، % 1 -سنوي سالب  

السياسي مما م االستقرار االمني و عكس عمى عدإن الذيتغيير نظام الحكم البمد لحرب الخميج الثالثة و 
، او توقف ستيداف منظومة الطاقة الكيربائيةادى الى صعوبة الحصول عمى مصادر الوقود او ا

بعض المحطات الكيربائية او بعض وحدات التوليد عن العمل بسبب تعرضيا لمعمميات العسكرية او 
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الطاقة الكيربائية فضاًل  تاجإن، مما ادى الى تناقص  تشرت في البمدإنالتي يجة لمفوضى التخريب نت
المحطات البخارية  تاجإنخفض إنقد و . طط إلعادة بناء المنظومة الوطنيةعمى تنفيذ الخ تأثيرىاعن 

. ميكا واط(  1111111)وبفارق  . ساعةميكا واط (11111711)نتيجة ليذه الظروف ليصل الى 
. ميكا واط 1771112المحطات الغازية ليصل الى  تاجإنخفض إن كذلك،  1111عن عام  ساعة
فقد حققت . اما المحطات الكيرومائية 1111عن عام  . ساعةميكا واط (1111111)وبفارق  ساعة

في محطات  تاجنخفض اإلإن كذلك. . ساعةميكا واط (1199111)ليصل  تاجنزيادة بسيطة في اإل
 . ساعةميكا واط (911917 )وبفارق . ساعةكا واطمي(  21717 )الديزل بشكل كبير ليصل الى
 .من محطات الديزل بفعل نقص الوقودنتيجة لتوقف العمل في عدد 

وبنسبة نمو سنوي  . ساعةميكا واط (71212711)ليصل الى  1111لالرتفاع عام  تاجنثم عاد اإل -1
محققًا  . ساعة ميكا واط (19111111)المحطات البخارية ليصل الى  تاجإن، فقد ازداد  17+ 

ما المحطات الغازية فقد حققت ، أ. ساعةميكا واط (111111)بمغت  1117بسيطة عن عام زيادة 
.  ميكا واط(  1121111)وبزيادة  . ساعةميكا واط (1111119)لتصل الى  تاجنزيادة جيدة في اإل

في اغمب المحطات الغازية فضاًل عن دخول  تاجننتيجة لزيادة اإل،  1117عام  تاجإنعن  ساعة
محطات الديزل زيادة حققت المحطات الكيرومائية و  كذلك،  تاجنمرحمة اإلمحطة بيجي المتنقمة الى 

 عمى . ساعةميكا واط ( 711911)و  . ساعة ميكا واط  (9111117 )لتصل الى تاجنفي اإل
 .التوالي

وبنسبة  . ساعةميكا واط(  11717111)ليصل الى  خفاضنإلاالى  تاجنعاد اإل 1119في عام و   -9
محطات الديزل في المحطات البخارية والكيرومائية و  تاجناإل خفاضنإل، نتيجة  1نمو سنوي + 

ميكا  (121111) و . ساعةميكا واط (1117111)و . ساعةميكا واط(  17171119 )ليصل الى
ابيب نقل نأالديزل لتعرض المحطات البخارية و  تاجإنفي  خفاضنإلايعود ، و  عمى التوالي . ساعةواط

في المحطات الغازية ليصل الى  تاجن. في حين ازداد اإللمتخريب بفعل العمميات االرىابيةالوقود 
ضمن  تاجنمرحمة اإلمحطة كركوك الغازية السيما بعد دخول  . ساعةميكا واط(  1111922)

 .اقل تمويثًا لمبيئة مصادر وقودمحاوالت الحكومة لتوفير الطاقة الكيربائية باالعتماد عمى 
 ) ليصل الىالطاقة الكيربائية  تاجإنازداد  1111، 1111، 1111، 1112خالل االعوام   -2

. ميكا واط ( 79719111) و . ساعةميكا واط (71791112)و . ساعةميكا واط (71111117
+  و % 17، وبنسبة نمو سنوي بمغت +  عمى التوالي . ساعةميكا واط (11117717 )و ساعة



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
11 

الطاقة  تاجإنبالرغم من اجمالي الزيادة في و .  % عمى التوالي 91+  و % 71+ و % 11
البخارية لم تساىم بشكل كبير في المحطات  إناال ،  1111ية خالل ىذه السنوات السيما الكيربائ

ثم  ،. ساعةميكا واط(  17921171 )ليصل الى 1112خفض عام إنيا تاجإن إنا إذىذه الزيادة 
. ميكا واط (11111191)ليصل الى  1111 ،1111، 1111الرتفاع خالل االعوام ل تاجنعاد اإل
. اما عمى التوالي . ساعةميكا واط (12121727)و . ساعةميكا واط (19127711)و ساعة

، 1112االعوام الطاقة الكيربائية بشكل كبير خالل  تاجإنالمحطات الغازية فقد ساىمت في زيادة 
 . ساعةميكا واط (11129117)فييا الى  تاجنوصل اإل إذ 1111، 1111، 1111

. ميكا واط ( 11179191) . ساعةميكا واط (11119171)و . ساعةميكا واط ( 11172171)و
، النجف كان ، البزر  ، الناصرية )السماوةلزيادة الى دخول محطات تعود ىذه او  ، عمى التوالي ساعة

في المحطات العاممة  تاجنفضاًل عن زيادة اإل تاجنمرحمة اإل( الغازية 1، جنوب بغداد  ، المسيب1
 تاجنفقد حققت زيادة بسيطة في اإل. اما المحطات الكيرومائية يجة لتوفر الوقود الالزم لممحطاتنت

فييا الى  تاجنثم عاد اإل . ساعة ميكا واط(  1121111)فييا الى  تاجنوصل اإل إذ 1112عام 
. ميكا واط (1922121)ليصل  1111، 1111، 1111بشكل كبير خالل االعوام  خفاضنإلا

عمى التوالي نتيجة  . ساعةميكا واط (1171111) و . ساعةميكا واط (1171172) و  ساعة
عمى عمل المحطات  أثر الذيمناسيب المياه بفعل سنوات الجفاف خالل ىذه االعوام  خفاضنإل

 تاجنتراجع اإل التيىذا ما نجده واضحًا في محطة حديثة الكيرومائية ية و تاجنقدرتيا اإلالكيرومائية و 
 التيبالرغم من سعتيا التصميمية    . ساعةميكا واط ( 711911)ليصل الى  1111فييا عام 

ية السنوية بمغت الواردات المائ إذمناسيب مياه نير الفرات  خفاضنإل، نتيجة ميكا واط 221ت بمغ
في محطات الديزل  تاجنخفض اإلإن كذلك (1)./ ثا7م 119 بتصريف بمغو  / سنة7م مميار 1.71فيو 

. ميكا واط (1191)و   ميكا واط . ساعة ( 17211 )ليصل الى  1111و 1112خالل عامي 
ى االرتفاع خالل عام فييا ال تاجنالتوالي لتوقف عدد من المحطات عن العمل ثم عاد اإلعمى  ساعة
ممحوظة خالل عام حققت محطات الديزل زيادة ، و . ساعةميكا واط (21211)ليصل  1111
 .. ساعةميكا واط (1191111)ليصل الى  1111

                                                                 

المارة في محطات الرصد الرئيسة لنيري  يارن( وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة الدارة الموارد المائية ، تصاريف مياه اإل1)
 . 1111غير منشورة ،  بياناتالفرات ، و  دجمة
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 (1)و (2) تبين من معطيات الجداول تاجناإل الطاقة الكيربائية حسب نوع محطة تاجإنعند مقارنة  -1
  -:ما يمي( 1)و
 تاجنفي المحطات الغازية فقد ارتفع اإل كانالطاقة الكيربائية  تاجإنزيادة حصمت في  أكبر إن –أ 

عام  . ساعةا واطميك(  11179191)ليصل الى  1111عام  . ساعةميكا واط ( 9111111)من 
طات الغازية حلمم تاجنتضاعف اإل إذ،  . ساعةميكا واط (19171121)بزيادة قدرىا  و 1111
شاء إننتيجة التوسع في  تاجنيعود السبب في زيادة اإل. و  مرة 7,2( بحدود 1111 – 1111)لممدة 

عدد المحطات الغازية عام  كان إذ، زية مما زاد من سعاتيا التصميميةالعديد من المحطات الغا
لتبمغ  1111رتفع عددىا خالل ن إ، في حي واطميكا  1171( محطة وبسعة تصميمية 11) 1111
مت المحطات الغازية المرتبة االولى في تبذلك اح. و  ميكا واط 7111محطة وبسعة تصميمية  17
 1111في عام ، و  خالل االعوام السابقة ةالثانيت تحتل المرتبة أن كانبعد  1111منذ عام  تاجناإل

 . % 91,9 تاجنبمغت نسبة مشاركتيا في اإل
ميكا  (12121727)والبالغة  1111ي عام المحطات البخارية ف تاجإن خفاضإنبالرغم من  –ب 
بفارق و  . ساعةميكا واط (11117117)والبالغ  1111عميو في عام  كان، عما  . ساعةواط
عام  تاجنفي اإل ةالثانيبذلك احتمت المحطات البخارية المرتبة ، و  . ساعةميكا واط (1111121)

% عام  21المرتبة االولى وبنسبة مشاركة ت تحتل أن كان% بعد  11مشاركة بمغت وبنسبة  1111
1111 . 

 1111% عام  1وبنسبة  تاجناحتمت المحطات الكيرومائية المرتبة الثالثة في كميات اإل –ج 
 1111عميو عام  كانعما  . ساعةميكا واط (1171111 )فييا ليصبح تاجنالسيما بعد تراجع اإل

 . . ساعةميكا واط(  722721 )وبفارق . ساعةميكا واط( 7112911)
وبنسبة مشاركة  1111ام ـــــــالطاقة الكيربائية ع تاجإنتحتل محطات الديزل المرتبة الرابعة في  –د 

 أن كانبعد   . ساعةميكا واط( 1191111) 1111يا ليصل عام تاجإنازداد  إن% بعد 1,9
    .1111عام    . ساعةميكا واط 11111
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 ( 0جدول )                                       
 ( 2119 – 2111لممدة )  تاجنفي ال  نسبة المشاركة و  تاجنمحطات ال                    

 % تاجناإل نسبة مشاركة المحطات في                          السنوات
 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 المحطات
 11 17 12 11 11 11,9 91 21 29 21 البخارية
 91,9 11 11 11 77 71,9 11 19 17 11 الغازية

 1 1 11 12 11 11 11 17 11 11 الكيرومائية
 1,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الديزل

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع
 ( 2جدول ) بيانات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :

 

 (2119 – 2111)الكهربائية لممــــــدة االقتصادي لممحطات  تفاعنال نمو معامل  -7

 11محطة ) 11شاء إنة في العراق بعد لممحطات الكيربائيشيدت ىذه المدة زيادة السعات التصميمية       
الطاقة  تاجإنبذلك ازداد ، و  ميكا واط 7991صميمية بمغت بسعة ت، محطة ديزل واحدة( و  غازيةمحطة 

 .االقتصادي خالل ىذه المدة تفاعناإلينعكس عمى نسبة معامل  الذيالكيربائية 

االقتصادي لممحطات  تفاعناإلبنمو نسبة معامل فيما يتعمق  (1الشكل )و  (1و من دراسة جدول )
  -:( نالحظ مجموعة من الحقائق وىي1111 – 1111خالل المدة ) الكيربائية
نتيجة  1111و 1111و 1111خالل االعوام  تاجنحققت المحطات الكيربائية زيادة في اإل -1

 تفاعناإلمعامل بذلك ازداد و  ، ة بعد زيادة عدد المحطات العاممةلزيادة السعات التصميمي
عد يو  ، % عمى التوالي 91  و %  11 و % 11االقتصادي  تفاعناإل بمغ إذ االقتصادي
المحطات البخارية قد حققت و  ،االكبر خالل ىذه المدة  ىو 1111المتحققة عام  االنتفاع

اعمى  بذلك حققو  عمى الرغم من ثبات السعات التصميمية ليذه المحطات تاجنزيادة في اإل
 و %  91,1  بمغ إذ 1111و 1111و 1111خالل االعوام اقتصادي  تفاعإنمعامل 
 12,1 ،  %  91,1  بمعامل ثم المحطات الغازية،   % عمى التوالي  21,9 و %  91,7
االقتصادي خالل  تفاعناإلمعامل  خفاضإنيعود سبب و  ، عمى التوالي%   99,9،   %

 دخولياو  زيادة السعات التصميمية لممحطات الغازية عمى الرغم من 1111و 1111عامي 
تاج اال بشكل نلم تدخل مرحمة اإلوحدات التوليد الجديدة  إنية اال تاجنضمن المحطات اإل
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عكس إنتاج االمر الذي نىناك فجوة بين السعات التصميمية وكميات اإل نجد أنتدريجي لذا 
 تفاعناإلمعامل  ا المحطات الكيرومائية فقد ازداداالقتصادي. ام تفاعناإلعمى معامل 

 % 11,2صل الى % لي 11,9 بمغ إذ 1111خالل عام  اً خفاضإن شيد أناالقتصادي بعد 
تاج المحطات إنعمى التوالي، نتيجة لزيادة  1111،  1111% خالل عامي  11,1، 

. كذلك حققت محطات الديزل  تاجنالكيرومائية وعودة محطة الكوفة الكيرومائية الى اإل
خالل االعوام  % 11%،  9,1،  % 9,9 االقتصادي بمغ تفاعناإلالعاممة نمو لمعامل 

 عمى التوالي. 1111، 1111، 1111
 

 (5جدول )                                              

 ( 0115 – 0111االقتصادي للمحطات الكهربائٌة العاملة فً العراق للمدة )  تفاعناإلمعامل       

 المجموع الدٌزل محطات المحطات الكهرومائٌة المحطات الغازٌة المحطات البخارٌة المحطات

ت
سنوا

ال
 

صمٌمٌة 
 الت
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ال

M
.W
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 المنت
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ال

 

M
.W

 

 
ل
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ا
 

صمٌمٌة 
 الت

طاقة
ال

M
.W

 

جة
 المنت

طاقة
ال

 

M
.W

 

 
ل
معام

إل
ا

ن
ع
تفا

 

%
ي

صاد
القت

ا
 

صمٌمٌة 
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1666 1176 1607,1 12,1 2211 006,4 17,1 2701 101,1 21,1 10 1,6 1,1 4621 1611,1 11 

1662 1176 1101,1 11,1 2720 711,0 10,6 2701 111,1 11,0 10 1,2 1,7 4010 1012,1 14 

1661 1176 1117,1 02,1 2720 2667,2 11,1 2701 116,1 14,1 41 01,1 71,6 4411 1611,7 11 

1661 1176 2011,1 12,1 2720 714,2 10,2 2701 111,1 11,2 11 4,1 11,1 4011 1614,2 11 

1661 1176 2411,1 11,1 2144 2646,2 11,2 2701 011,1 11,2 71 10,0 11,2 4161 1111,1 11 

1661 1176 2141,4 11,0 1111 2647,4 17,1 2701 117,0 11,1 71 27,1 11,6 7212 1111,1 16 

1660 1176 2117,6 17,7 1111 2177,7 11,1 2701 104,2 16,1 242 2,1 6,7 7101 1161,1 12 

1664 1176 2011,1 11,0 1171 2140,4 11,1 2701 112,1 14,1 112 6,7 6,1 7044 1011,4 11 

1667 1116 2410,1 11,6 1761 2112,7 01,0 2701 111,4 24,1 114 4,1 2,0 1611 1621,6 11 

1661 1116 2776,6 14,1 1166 1171,7 46,1 2701 111,6 24,1 111 216,7 10,1 1011 1421,0 11 

 2الجدول )  بٌاناتو ، 2020لغاٌة و 2116من  بٌاناتقسم االحصاء المركزي ،  ، النظم و المعلوماتمركز  ،وزارة الكهرباء  ،جمهورٌة العراق  -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر : 
 (0 – 2) و (1 –

 )م.و(الطاقة المنتجة                 
 266× االقتصادي =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفاعناإلمعامل *

 م.و( الطاقة التصمٌمٌة )            
 2111 ،الموصل ، مطبعة جامعة الموصل  ،دراسة فً تحلٌل الجدوى االقتصادٌة وكفاءة االداء  –تقٌٌم المشارٌع االقتصادٌة  ،طالل محمد الكداوي  ،المصدر : عبد العزٌز مصطفى عبد الكرٌم 

 111ص ،
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 (1شكل )

 ( 2119 – 2111االقتصادي لممحطات الكهربائية العاممة في العراق لممدة )  تفاعنال معامل             

 
 ( 5الجدول ) بٌاناتعمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر :

 
بمغت  إذمستوى خالل ىذه المدة  الى ادنى 1117االقتصادي عام  تفاعناإلمعامل ثم تراجع  -1

اليياكل العمميات العسكرية التي استيدفت و  لثة% بسبب دخول العراق حرب الخميج الثا 71
عمميات ارىابية وما تالىا من فوضى و تغيير نظام الحكم  لمعراق فضاًل عن االرتكازية
تعرضت المحطات البخارية لمدمار  إذ،  نقل الوقود والمحطات الكيربائيةابيب إناستيدفت 

دي لممحطات البخارية  لتصل االقتصا تفاعناإلمعامل بالتالي تراجع و  التوقف عن العملو 
صل الى لي الغازية االقتصادي لممحطات  تفاعناإلمعامل تراجع  كذلك،  % 11,1الى 
، اما وحدات التوليد التي تعرضت لمقصف توقف عدد منو  لنقص الوقود% نتيجة  12,1

 %  11,1االقتصادي لتصل الى  تفاعناإلمعامل فييا  فقد ارتفع كيرومائية المحطات ال
 خفاضإنمحطات الديزل مما ادى الى  تاجإنخفض إن، في حين  رتفاع مناسيب المياهأل

 . % 11,9صل الى االقتصادي لي تفاعناإلمعامل 
نتيجة  %   11لتصل الى  1111 خالل عاماالقتصادي لالرتفاع  تفاعناإلمعامل ثم عاد  -7

 تفاعناإل بالتالي ارتفاع معاملو  تاجنارتفع فييا اإل التيلعمميات االعمار لممحطات البخارية 
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 تفاعناإلمعامل ارتفع  كذلك،  % 17,9صل الى لي  1111 االقتصادي خالل عام
ال سيما بعد دخول المحطات الغازية  تاجإننتيجة الرتفاع ممحطات الغازية االقتصادي ل

شيدت  كذلك، 1111 % خالل عام  91,1  لتصل الى تاجنمحطة بيجي المتنقمة مرحمة اإل
توفر كميات المياه الالزمة ل نظراً  تاجنمحطات الديزل ارتفاع باإلو  لمحطات الكيرومائيةا

 1111ا عام ماالقتصادي لي تفاعناإلمعامل بالتالي ازداد ية و ناتوفر الوقود لمثو  االولىلعمل 
 . عمى التوالي%  11,1 و %79,1صل الى لي

، نتيجة  % 11صل الى لي 1119خالل عام االقتصادي  تفاعناإلمعامل خفض إن  -1
 نتيجةالمحطات الكيرومائية ومحطات الديزل و في المحطات البخارية  تاجننخفاض اإلإل
العمميات االرىابية التي تعرضت لو توقف عدد من وحدات التوليد عن العمل بسبب ل

 بذلك تراجعو  تاجنعكس عمى كمية اإلإناالمر الذي  خطوط نقل الوقود و  تاجنمحطات اإل
%  11,1 و % 11,1 و % 71,2االقتصادي ليذه المحطات لتصل الى  تفاعناإلمعامل 

خفضت إناالقتصادي قد  تفاعناإلنسبة معامل  نجد أن، اما المحطات الغازية ف عمى التوالي
لسعات التصميمية لممحطات الغازية نتيجة لزيادة ا،  %11,1لتصل الى  1119خالل عام 
عنو فجوة بين السعات لم تزداد اال بنسبة بسيطة مما نتج  تاجنكمية اإل إنفي حين 

  .لممحطات الغازية تاجنكميات اإلالتصميمية و 
االقتصادي  تفاعناإلمعامل  نجد أن 1111 ،1111 ،1111 ، 1112و خالل االعوام   -9

نتيجة ، عمى التوالي%  11 ،%  19 ، %  17 ، % 11 بشكل تدريجي  لتبمغ  ارتفع
وتوفر الوقود  صيانةية ال سيما بعد عمميات الالغاز لممحطات البخارية و  تاجنلزيادة اإل

مل امع نجد أن إذ،  تاجندخول المحطات الغازية الجديدة مرحمة اإللممحطات البخارية و 
 % 11 ، % 11,2 ، % 71,1ات البخارية قد ازداد ليصل الى االقتصادي لممحط تفاعناإل
 ، % 21,2 ، %  91,1 ، % 91,7لممحطات الغازية بمغت و  ، عمى التوالي%  11,1 ،

االقتصادي  تفاعناإلمعامل المحطات الكيرومائية فقد ارتفع  ، اما عمى التوالي%  11,7
 1111و 1111خالل االعوام  خفضإن، ثم  %71,1لتصل الى   1112خالل عام 

في  تاجناإل خفاضنإلنتيجة ،  % 11,7 و % 11,1 و % 11,1ل الى لتص 1111و
محطة حديثة عن العمل و  محطة الكوفة  في تاجنحطات الكيرومائية السيما بعد تراجع اإلالم

ت الديزل خالل محطا تاجإنخفض إن كذلك .لنير الفراتمناسيب المياه  خفاضإنبسبب 
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 خفضإنبالتالي و  صيانةمن محطات الديزل بسبب ال لتوقف عدد 1111و 1112عامي 
رتفاع ال، ثم عاد ل % عمى التوالي 1,1 و % 1,1االقتصادي لتصل الى  تفاعناإلل معام

                                          . % عمى التوالي  12,7 و % 1,2 و لتبمغ 1111و 1111خالل عامي 

  2109 – 2101تمتد من عام  -:المرحمة الثالثة

 ( 2109- 2101ــدة )ــالكهربائية لممــــــلطاقة تطور السعات التصميمية لمحطات توليد ا-0
ثرت بشكل كبير اكثيرة امنية  واقتصادية و  سياسية عطافات إنشيد العراق خالل ىذه المرحمة        

ارتفاع اسعار النفط العالمية لمستويات غير  والعالمية   تياء االزمة الماليةإنفبعد ،  عمى قطاع الكيرباء
( دوالر / برميل ليصل الى 111سنوي لسعر سمة خامات اوبك عتبة )تخطى المتوسط ال إذ، مسبوقة

زيادة الواردات  عكس عمى اقتصاد العراق من خاللإناالمر الذي ( 1)،1111دوالر/ برميل عام  (111,9)
الحمول لمعالجة ازمة  إليجادسعت الحكومات العراقية المتعاقبة خالل ىذه المرحمة و  ، المالية لمعراق

يفتقر الييا الشعب العراقي عمى الرغم من رصد  التيتعد احدى المتطمبات االساسية لمحياة  التيالكيرباء 
ليذه  دون ايجاد الحمول الجذرية مميار دوالر ( 11ضمن موازنة الدولة بمغت )مبالغ ىائمة ليذا القطاع 

منية تمثمت بدخول داعش أ المرحمة ازمات سياسية وخالل ىذه فضاًل عن ذلك شيد العراق ، االزمة
من قبل عصابات داعش  احتاللياالكبرى و المحافظات العراقية مساحة % من  71ضياع لمعراق و 

خطوط النقل الكيربائية ات السيما المحطات الكيربائية و ليذه المحافظ اليياكل االرتكازيةتدمير االرىابية و 
بدماء  تحرير ارض الوطنو  بعد القضاء عمى ىذه العصابات، و  يربائيةنقل الوقود لممحطات الك وخطوط

مطالبة ىي الحقوقيم و  بأبسط، بدء الحراك الشعبي في اغمب المحافظات الجنوبية لممطالبة ابناءه الزكية
( محطة 11إضافة ) ومة بتحقيق ىذه المطالب من خالل، لذا سعت الحكبتوفير الطاقة الكيربائية

لممحطات الغازية النصيب االكبر من  كانو ،  ( ميكا واط11911,1)اجمالية بسعة تصميمية كيربائية و 
نظرًا لما تمتع ،  ( ميكا واط1211بسعة تصميمية اجمالية )و  محطة غازية (11) بواقعو  ىذه المحطات

خريطة  من و   ، (11جدول )فت الذكر إناقتصادية  حرارية و صائص بيئية وبو ىذه المحطات من خ
، عمى عشرة محافظات ما بين شمال ووسط وجنوب العراق جغرافيًا  ىذه المحطات توزعت  نجد أن(  7)
  ثالثعمى الجزء االكبر من ىذه المحطات بواقع النجف و  ميسانو البصرة محافظات استحوذت  إذ
 

                                                                 

 . 111، ص 1111( التقرير االقتصادي العربي الموحد ، 1)
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 (01جدول )                                                        

 ( 2109 – 2101شأت خالل المدة ) إنسعاتها التصميمة في العراق التي و  الطاقة الكهربائية تاجإنمحطات      

 ميكا واط  السعة االجمالية  عدد الوحدات تاريخ التشغيل المحافظة نوعها  المحطة
 91 2 2101 بغداد غازية الرشيد

 001 1 2101 ميسان غازية الكحالء
 59 5 2101 بغداد ديزل عمي السبعالشهيد
 511 21 2101 صالح الدين ديزل سامراء
 521 2 2100 بغداد غازية الصدر

 211 2 2102 بابل غازية الحمة الجديدة
 211 2 2102 كربالء غازية كربالء

 511 011 2102  ديزل محافظات متفرقة
 251 01 2102 االنبار ديزل مخمص كافي

 095 10 2102 ميسان ديزل العمارة
 090 20 2102 الديوانية ديزل الديوانيةشرق 
 095 10 2102 الديوانية ديزل الديوانيةشمال 

 292 12 2102 كربالء ديزل شرق كربالء
 0151 5 2102 واسط بخارية الكوت
 12 0 2105 بغداد ديزل الحرية
 0251 01 2105 بابل غازية الخيرات

 55 0 2105 النجف غازية نجف جديدة
 292 0 2105 كركوك غازية 2كركوك 

 105 5 2105 نينوى غازية نينوى الغازية
 501 2 2105 البصرة غازية الرميمة
 101 0 2105 واسط  بخارية الكوت

 011 0 2101 النجف غازية الحيدرية سيمنس
 021 2 2101 ميسان غازية 2 كانبزر 

 511 1 2105 النجف غازية الحيدرية
 511 1 2105 ميسان غازية العمارة
 151 1 2105 البصرة غازية البصرةشط 

 251 2 2105 البصرة غازية النجيبية
 511 1 2105 الديوانية غازية الديوانية

 152 1 2101 ديالى غازية المنصورية
 1.0 1 2100 االنبار ديزل الرطبة

 00512.0     المجموع
 . 2121و 2101غير منشورة ، بياناتجمهورية العراق  وزارة الكهرباء ، دائرة التخطيط والدراسات ،  -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
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 (  1خرٌطة )                                                        

 ( 1621 – 1626شأت خالل المدة ) إنفً العراق التً  الطاقة الكهربائٌة تاجإنمحطات التوزٌع الجغرافً ل

 

 ( 26)الجدول  بٌاناتالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على : 
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( ميكا 119، 111، 1911وحدات وبسعة تصميمية اجمالية )( 2،  11،  11)غازية بواقع محطات 
( وحدة وبسعات 11، 1، 1، 1)بابل بواقع و  في كل من محافظاتي بغداد إنمحطتو  ،واط عمى التوالي

اما في محافظات نينوى وديالى وكربالء  ، ميكا واط عمى التوالي (1171، 112، 711، 11تصميمية )
( وحدة وبسعة تصميمية 1، 1، 1، 1، 9محطة واحدة لكل منيم وبواقع )شاء إنكركوك فتم والديوانية و 
 .لي( ميكا واط عمى التوا111، 911، 112و 171، 219اجمالية )

يمية بسعة تصمو ( محطات ديزل 11)شاؤىا خالل ىذه المرحمة  فيي إناما محطات الديزل التي تم     
واقع محطتين في بتوزعت جغرافيا ً ىذه المحطات  نجد أن،  في حين  ( ميكا واط1171,1اجمالية ) 

، 111تصميمية )( وحدة وبسعة 12، 11، 17، عدد وحداتيا ) محافظات  بغداد واالنبار والديوانية
شاء إنفتم   وميسان كربالءصالح الدين و  ، اما محافظات عمى التوالي ( ميكا واط  717، 172,1

( ميكا 119، 111، 711( وحدة وسعة تصميمية )11، 11، 11حطة ديزل واحد لكل منيما بواقع )م
عمى مناطق متفرقة ( ميكا واط 721( وحدة وبسعة تصميمية )111ء )شاإنواط عمى التوالي ، فضاًل عن 

ىي محطة الكوت البخارية  من البمد ، اما المحطات البخارية فتم اضافة محطة واحدة في محافظة واسط
الكوت ( ميكا واط ، ثم تم اضافة وحدة واحدة لمحطة  1291سعة تصميمية ) و  ( وحدات9بواقع )
 . ( ميكا واط 211وبسعة تصميمية )  البخارية

 ( 2109 – 2101ـــــــــــــدة ) طاقة الكهربائية لممــالسنوي لمحطات توليد ال تاجننمو ال -2
كيربائية محطة  (71)شاء نالطاقة الكيربائية نتيجة إل تاجإنشيدت ىذه المدة زيادة في           

اضافة وحدات جديدة لممحطات العاممة فضاًل عن ( ميكا واط 11111,1بسعات تصميمية بمغت )
السيطرة عمى الحراك الشعبي الذي بيدف توفير الطاقة الكيربائية و ، يمية ليازيادة السعات التصملغرض 

 .وفي مقدمتيا الطاقة الكيربائية طمق لممطالبة بتوفير الخدمات االساسيةإن
الطاقة الكيربائية في العراق خالل  تاجإنفيما يتعمق بواقع  (9الشكل )و  (11من دراسة جدول )و        

  -:( نالحظ مجموعة من الحقائق وىي1111 – 1111لمدة )ا
ميكا ( 11111121) ( من1111 – 1111كيربائية في العراق خالل المدة )الطاقة ال تاجإنازداد  -1

وبفارق  1111ام ـــــــــــــــع . ساعةميكا واط (11111199الى ) 1111ام ــــــــــع . ساعةواط
تضاعف خالل ىذه  تاجناإل إناي  ، %  111+بمعدل نمو سنوي و  . ساعةواطميكا  (12172111)

 .ضعفينالمدة بحدود 
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 (11جدول )                                                                 

 (  0115 – 0111السنوي لمحطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة فً العراق ) م .و . س ( للمدة )  تاجناإل                     

 1621 1627 1624 1620 1621 1621 1621 1621 1622 1626 السنوات
 المحطات

 6 6 6 6 6 721222 1170611 1647241 1121241 1114124 بٌجً

 104712 141240 111176 011717 111771 171116 061111 111117 110217 461171 جنوب بغداد

 1214121 1617211 1121114 1116472 1111111 1100002 1176611 1111146 1114416 1021260 الدورة

 1621106 1111771 1211010 1121267 1101110 1241721 1171162 1711111 1111724 1607110 المسٌب

 1614610 20211716 27110071 21711142 21111420 7112261 1114721 71 ---- ---- الكوت

 1614610 1101622 1401176 1117140 1671616 1661160 1111714 1124747 1774721 1114120 اصرٌةالن

 2106714 1612211 2261111 2112111 2161024 2161672 2161110 2761177 2411211 2111176 هارثةال

 120412 111616 106016 124266 471112 111421 2611214 741111 162211 421111 نجٌبٌةال

مجموع 
 البخارٌة

21111714 21161612 21104611 24071167 12222064 10147614 17166247 16712170 17176166 11141640 

 111211 11111 6 6 6 111611 2611410 2241711 2211611 2211114 الموصل

 2411176 712004 101170 127 6 111200 161 ---- --- ---- نٌنوى

 6 6 6 6 6 6 6 6 006 4170 الموصل الشرقٌة

 267466 127066 174111 166101 111141 101260 011141 041171 010447 022611 دبس

 2621412 2610111 2661427 2267001 2611116 2607141 001111 411701 012121 464414 ملة عبد هللا

ملة عبد هللا 
 الجدٌدة

110764 011411 010116 070111 010112 164116 141171 116114 171041 176141 

 2116114 1212111 1114111 1111161 1116601 1112161 1611111 2401716 2001071 711242 كركوك

 6 6 6 6 6 2611711 1121111 1110771 1221411 2140120 بٌجً

 6 6 6 6 6 6 6 261004 111471 267110 بٌجً م

 1117114 2111112 111476 --- --- --- --- --- --- --- منصورٌة

 414421 2264171 726111 2640711 101767 2216771 716711 2612114 2616711 2611460 2جنوب بغداد

 2616111 111111 411070 077111 061701 416121 701171 2670102 2210414 2271427 1جنوب بغداد

 6 46716 6 111141 076164 011122 011001 016411 421117 001141 الدورة

 1112144 1116212 1176111 1441712 1711111 0167614 1111117 160701 1726411 1417411 القدس

 16610 1127 41211 121111 01111 162111 241111 7114 1101 17106 الرشٌد

 1111067 2171741 2211061 2272071 2271022 2010614 2111471 140211 126117 --- الصدر

 011112 007421 424211 120217 112414 121111 111111 060107 012112 111167 التاجً

 712117 007111 071401 000111 141117 144110 112612 171477 --- --- التاجً الجدٌدة

 402200 174116 114167 104112 106420 141747 111411 111111 171212 021011 الحلة

 2112111 2177712 2111241 2111161 2661711 2110614 714611 14710 --- --- الحلة الجدٌدة

 166071 2111116 2161141 111171 762116 471171 714121 2611012 144110 112111 المسٌب

 2211441 177111 2270617 2211211 711141 171117 112107 101416 111721 120206 2النجف

 2276111 2601162 401211 2621166 411161 2161017 2121211 2214111 2217224 2614141 1النجف

 1211022 1212111 1111620 1211111 07101 --- --- --- --- --- 166النجف 

 2212111 2210111 2217141 2164106 2122211 2106114 176476 --- --- --- كربالء

 1417441 1711117 1161111 1111116 1116611 1171171 1112111 11177 --- --- الخٌرات

 6 6 6 11441 112406 --- --- --- --- ---  الحٌدرٌة

 1110177 1601116 1214121 2414421 121174 --- --- --- --- --- الدٌوانٌة

 11066 246071 161111 127710 217117 14102 10116 7221 6 271111 السماوة

 210161 264774 211141 117117 110621 121111 111017 06461 241111 214721 الناصرٌة

 110717 211112 221116 01061 6 121107 116171 111140 121111 111146 2 كانبزرال

 200710 111276 161161 117212 141401 4211 --- --- --- --- 1 كانالبزر

 6 6 176 1111 --- --- --- --- --- --- كانالبزر

 6 6 07111 2117 6 212167 104110 211111 21107 02216 الكحالء

Frz .... 44661 214111 211272 271610 211111 261011 221102 221111 212212 

 1460617 1421210 1111614 1124410 2117170 1141612 1227474 1101616 1121121 1420111 خور الزبٌر

 1111601 1614117 0711104 0101741 1141141 1117211 11116 --- --- --- الرمٌلة

 1101611 1772411 1074112 1111014 162116 --- --- --- --- --- شط البصرة

 270421 16111 6 6 17 41111 110107 121171 111112 111670 بتروال

 2177026 2111122 2401111 2210447 111141 --- --- --- --- --- النجٌبٌة

 200111 111101 114271 112201 111011 14172 201116 276110 124217 171621 الشعٌبة

 6 6 6 6 6 111 176 1111 --- --- الكرمة

 1111421 1101122 1101620 1121647 101122 --- --- --- --- --- العمارة
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مجموع 
 الغازٌة

16110174 12661710 11216111 11614161 14111474 11617171 10111421 16101716 17161621 16120111 

الموصل 
 الرئٌسً

16466176 2041147 2711112 1166114 711124 2011124 2741421 116101 017117 1171012 

الموصل 
 التنظٌمً

142211 117111 172107 161012 211010 212141 111160 122617 271114 171111 

سد الخزن 
 بالضخ

261121 44261 211111 7141- 22661- 6 6 6 2272 1411 

 146117 111711 116106 172011 111761 171121 114611 111126 112601 101611 سامراء 
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لغاٌة و 1626من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :
1616. 

 . كردستاناقلٌم  تاجإنتتضمن  1626لسنة  تاجناإل بٌانات*
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في    ميكا واط. ساعة( 11117717، بعد أن كان )1111إنخفض إنتاج الطاقة الكيربائية في عام  -1
 (191911وبفارق ) 1111خالل عام  ميكا واط. ساعة( 11111121لينخفض الى ) 1111عام 

نتيجة مشاكل  1111، ويعود سبب تراجع اإلنتاج في الطاقة الكيربائية خالل عام ميكا واط. ساعة
امدادات الوقود  و التي اىمياعديدة تواجو منظومة الطاقة الكيربائية السيما لممحطات البخارية والغازية 

جعًا في مما ادى الى توقف بعض محطات توليد الطاقة الكيربائية عن العمل كميًا، إذ نجد أن ىناك ترا
إنتاج المحطات البخارية نتيجة لخروج عدد من وحدات التوليد عن العمل في محطات )بيجي، جنوب 
بغداد، الناصرية، اليارثة، النجيبية( البخارية، لينخفض إنتاج الطاقة الكيربائية لممحطات البخارية عام 

ميكا واط. ( 12121727) 1111، بعد أن كان عام ميكا واط. ساعة( 19171111بمغ ) 1111
( %، كذلك إنخفض إنتاج 1,9-وبنسبة نمو سالب ) ميكا واط. ساعة( 1172912وبفارق )   ساعة

( 11172911) 1111المحطات الغازية عمى الرغم من دخول محطتي )الرشيد، الكحالء( ليبمغ عام 
( 211129وبفارق )   ميكا واط. ساعة( 11179191) 1111بعد أن كانت عام  ميكا واط. ساعة
، ويرجع سبب إنخفاض إنتاج المحطات الغازية نتيجة لتوقف عدد من المحطات عن ميكا واط. ساعة

ومحطة التاجي المتنقمة الغازية ، فضاًل العمل كذلك ىو الحال في توقف محطة الدبس المتنقمة الغازية 
ممة عبد اهلل ،  ممة عبد اهلل،  في محطات )الموصل تاجنعدد من وحدات التوليد عن اإلعن توقف 

الديزل خالل عام محطات المحطات الكيرومائية و  تاجإنفي حين ازداد .  ( الغازية1النجف ،  الجديدة
 . عمى التوالي . ساعةميكا واط( 1191191)و . ساعة ميكا واط( 7219111ليصل الى ) 1111

نسبة نمو سنوي ، و ساعة. ميكا واط( 11127171ليصل الى ) 1111 خالل عام خفاضنإلااستمر  و -7
بنسبة نمو سنوي و  . ساعة ميكا واط( 19119111)ليصل الى  1111لالرتفاع خالل ثم عاد  % 1-
خالل  تاجنبمغ اإل إذلممحطات الغازية  تاجنجاءت الزيادة نتيجة الرتفاع اإلو ، % عمى التوالي 11+ 

عمى  ساعة. ميكا واط( 17111917)و . ساعة ميكا واط( 11111112) 1111و 1111عامي 
( ، الكرمة الحمة الجديدة، الخيرات ،التاجي الجديدة ،التوالي، السيما بعد دخول محطات )الصدر

، ممة عبد اهلل  ، ممة عبد اهلل لمحطات )الموصل تاجنفضاًل عن زيادة اإل تاجناإل مرحمةالغازية 
. اما بالنسبة المتوقفة لمعملدة وحدات التوليد ( الغازية نتيجة عو ، القدس ، بيجي ، كركوك الجديدة

. ميكا واط( 7711911ليصل الى ) 1111خفض عام إنيا قد تاجإن نجد أنلممحطات الكيرومائية ف
 مستوى تدني نتيجة بالمياه المشاريع تزود التي يارناأل في المياه منسوب خفاضإننتيجة  ساعة

 المخزون في سمباً  أثر   مما ماھوروافد والفرات دجمةنيري  أعالي دول من العراق الى المائية اإليرادات
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/  7( مميار م71,19) 1111االيرادات المائية لنيري دجمة والفرات عام  بمغت إذ، ق العرا في المائي
 تاجنليصل اإل 1111ثم عاد لالرتفاع مرة اخرى عام  (1)،عمى التوالي / سنة 7( مميار م11,21)و سنة
ليصل  1111عام  تاجنحققت محطات الديزل زيادة في اإل كذلك. . ساعةميكا واط( 1712111الى )
( 1197119ليصل الى ) 1111خفض عام إنقد  أن كانبعد  . ساعةميكا واط( 9111911الى )

ليصل الى  1111و 1111 فييا خالل عامي تاجناما المحطات البخارية فتراجع اإل . ساعةميكا واط
 خفاضنإلاجاء ىذا ، و عمى التوالي . ساعةواطميكا ( 17121111)و . ساعةميكا واط( 1911911)

( بسبب النقص الحاصل في الوقود مسيب، العدد من الوحدات العاممة لمحطتي )بيجي نتيجة لخروج
مرحمة عمى الرغم من دخول محطة الكوت البخارية ، و ابيب نقل الوقودنال التخريبية ألبسبب االعم

 . . ساعةميكا واط( 11بمغت ) إذت بسيطة كان تاجنمشاركتيا في اإل إناال  1111عام  تاجناإل
. ميكا واط( 91911112الكيربائية ليصل الى )الطاقة  تاجإنازداد  1111، 1117عامي خالل  -1

، % عمى التوالي 29+ و % 19+وبنسبة نمو سنوي  . ساعةميكا واط( 21112911)و ساعة
فييا ليصل الى  تاجنازداد اإل إذ 1111و 1117خالل عامي  تاجنحققت المحطات البخارية زيادة باإلو 
تحققت ىذه و  ، عمى التوالي . ساعةميكا واط( 11111211)و . ساعةميكا واط( 11217111)

مرحمة فييا الخمسة  دخمت وحدات التوليد إذالبخارية  في محطة الكوت تاجنالزيادة نتيجة لزيادة اإل
بسعة و  1111سادسة عام تشغيل وحدة  البخارية بعدالكوت في محطة اكثر  تاجنزاد اإل كذلك، تاجناإل

محطة بيجي  ، اماالتصميمية لمحطة الكوت البخارية ( ميكا واط مما زاد من الطاقة211تصميمية )
 أن كانبعد  1111عام  . ساعةميكا واط( 111111اصبح ) إذالتراجع فييا ب تاجنفبدأ اإل

الى توقف عدد من وحدات  خفاضنإلايرجع سبب ىذا ، و 1117عام  . ساعةميكا واط( 1712111)
قطع خطوط نقل الوقود بعد دخول التخريب الذي تعرضت لو المحطة و  التوليد العاممة نتيجة لعمميات

الل في المحطات الغازية خ تاجنازداد اإل كذلك. االرىابية الى محافظة صالح الدينعصابات داعش 
. ميكا واط( 71191111)و . ساعةميكا واط( 11171119ليصل الى ) 1111و 1117عامي 
، 1 كانالبزر ، ، كربالء نينوى ىذه الزيادة نتيجة لدخول محطات )، وجاءت  لتواليعمى ا ساعة
عكس عمى إناالمر الذي بالتالي ازدات السعات التصميمية لممحطات الغازية و  تاجنمرحمة اإل( الرميمة
. اما ن العمل بسبب العمميات االرىابيةالمتنقمة ع ، بالرغم من توقف محطة بيجي تاجناإلزيادة 

                                                                 

 . 11، ص  1111( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، تقرير االحصاءات البيئية لمعراق لسنة 1)
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. ميكا واط( 1211111ليصل الى ) 1117ييا عام ف تاجنالمحطات الكيرومائية فقد ازداد فييا اإل
. ثم عاد  (11، جدول )1117زيادة التساقط المطري لعام  ، نتيجة لزيادة مناسيب المياه بفعلساعة
 1111عام  . ساعةواط ميكا( 1179111الكيرومائية ليصل الى ) في المحطات خفاضنإلل تاجناإل

صل الرئيسي سد المو في محطتي ) تاجناإل خفاضنإل، نتيجة . ساعةميكا واط( 1117911وبفارق )
جاء نتيجة لسقوط محافظة نينوى بيد  الذيتوقف سد الخزن التنظيمي وسد الموصل التنظيمي( و 
في حين . تاجنى تدمير السدود االمر الذي ادى الى تراجع اإلعمدت ال التيعصابات داعش االرىابية 

 .  ميكا واط( 1111191ليصل الى ) 1117حطات الديزل عام م تاجإنازداد 

 

                                                 
 

 (10 جدول  ) 

 (  0118 – 0111للمدة )  المطار الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسةمجموع السنوي لال        

 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 السنوات 
 المحطات

 M 112,1 211,7 111,1 711,1 199,9 111,2 111,1 111,2 الموصل
 111,1 111,9 711,1 719,9 711,1 711,7 111,1 111,1 121,1 كركوك

 111,1 11,2 111,9 111,1 111,1 717,1 111,1 12,1 11,9 بغداد
 719,2 12,1 117,9 111,2 111,7 111,1 11,1 111,7 11,7 الحً

 M M M 191,2 191,2 179,1 17.1 11,1 111,1 الرطبة
 119,1 91,1 99,1 111,1 111,1 111,1 119,1 91,1 11,1 السماوة

 112,9 11,1 91,7 17,1 111,1 119,1 112,1 19,1 91,2 الناصرٌة
 M M 171,9 12,1 29,1 191,7 119,7 29,7 71,1 البصرة

 غير  بيانات ة والرصد الزلزالي،  قسم المناخ ،واء الجوينالييأة العامة لإل، وزارة النقل ، جميورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :     
 . 2121منشورة ، 

 1111فض مرة اخرى عام عادت لتنخ، ثم  تاجنمرحمة اإلنتيجة لدخول محطات جديدة ،  ساعة
نتيجة لتعرض  . ساعةميكا واط( 1991121وبفارق ) . ساعةميكا واط( 2211111لتصل الى )

ابيب نقل الوقود في المناطق نأعدد من محطات الديزل لمتوقف بفعل نقص الوقود الناتج عن تدمير 
 . عت لسيطرة عصابات داعش االرىابيةالتي خض

الكيربائية في العراق ليصل الى الطاقة  تاجإنارتفع  1111، 1112، 1119خالل االعوام  -9
. ميكا واط( 19211111، ). ساعةميكا واط( 11111911، ) . ساعةميكا واط( 21911911)

ساىمت المحطات و   عمى التوالي، % 111+ %،  19+ %،  21+ ، وبنسبة نمو سنوي ساعة
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ميكا ( 12111111يا )تاجإنبمغ  إذ 1111، 1112، 1119خالل االعوام  تاجنالبخارية في زيادة اإل
 ، عمى التوالي . ساعة ميكا واط( 71111912، ) . ساعةميكا واط( 11711111، ) . ساعةواط

، في حين  التصميمية ( لزيادة سعاتياوتحققت ىذه الزيادة في محطات )المسيب، الكوت، الناصرية
تراجع  كذلك، العمميات االرىابية لعصابات داعشالبخارية عن العمل بسبب  توقفت محطة بيجي

راجع مناسيب النجيبية لخروج عدد من وحدات التوليد عن العمل نتيجة لتفي محطات اليارثة و  تاجناإل
، مما نتج عنو نقص في كميات مطارقمة االفرات لمرور العراق بفترات جفاف و الالمياه لنيري دجمة و 

خفض فييا إناما المحطات الغازية فقد .  محطات البخارية لالستمرار بعممياالتي تحتاجيا الالمياه 
الرغم من دخول محطات )النجف ب، . ساعةميكا واط( 79111117ليصل الى ) 1119عام  تاجناإل

 تاضافة سعاو  ، تاجنمرحمة اإل( الغازية يبية، العمارة، النج، شط البصرةالديوانية، الحيدرية، 111
( الغازية بسبب توقف محطات )الموصل، نينوى، بيجي إن، اال تصميمية جديدة لممحطات الغازية

ضاًل عن توقف محطات ، فصالح الدينو  عمى محافظتي نينوىسيطرتو و  دخول عصابة داعش
 تاجإنفي تراجع  ( نتيجة لمنقص الحاصل في امدادات الوقود سبب رئيس، الكحالء، الكرمة1 كان)البزر 

ليصل الى  1111و 1112لالرتفاع خالل عامي  تاجن، ثم عاد اإل1119الطاقة الغازية عام 
، ال سيما بعد دخول عمى التوالي . ساعةميكا واط( 91129171)و . ساعةميكا واط( 12171111)

،  1 كانعودة محطات ) نينوى ، البزر و  تاجن( الغازية مرحمة اإل كانمحطتي ) المنصورية ، البزر 
ليصل الى )  1119في المحطات الكيرومائية عام  تاجنخفض اإلإن كذلك .الكحالء ( الغازية لمعمل 

توقف و  بسبب دخول عصابات داعش االرىابية لمحافظة نينوى  ميكا واط . ساعة(  1791122
الى  تاجنمحطة سد الخزن بالضخ عن العمل نتيجة استيداف السدود بالعمميات االرىابية ، ثم عاد اإل

 خفاضنإلاعاد الى  إنما لبث و   ميكا واط . ساعة(  7712219ليصل الى )  1112االرتفاع عام 
قمة و  مناسيب المياه خفاضإنبسبب   ميكا واط . ساعة(  1119119ليصل الى )  1111عام 

ليصل الى  1111و 1112و 1119محطات الديزل بالتراجع خالل االعوام  تاجإناستمر و  االمطار .
ميكا واط (  1211111) ، ميكا واط . ساعة(  1111117، )   ميكا واط . ساعة(  1111111) 

 عمى التوالي  ، بسبب النقص الحاصل في امدادات الوقود .   . ساعة
بنسبة نمو و  ، ميكا واط . ساعة(  11119121ليصل الى )  1111خالل عام  تاجنخفض اإلإن -2

ميكا (  11911711الغازية ليصل الى ) و  المحطات البخارية تاجإنخفض إن إذ، %   111سنوي  + 
عمى التوالي ، بسبب نقص امدادات الوقود ،    ميكا واط . ساعة(  11111119) و   واط . ساعة
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نتيجة   ميكا واط . ساعة(  1111271المحطات الكيرومائية ليصل الى )  تاجإنخفض إن كذلك
)   ميكا واط . ساعة(  122129الكوفة ليصل الى ) و  الينديةو  في محطتي حديثة تاجناإل خفاضنإل

مناسيب  خفاضنإلعمى التوالي نتيجة  ميكا واط . ساعة(  711) و ميكا واط . ساعة(  71191
/  7( مميار م 1,91)  1111بمغت االيرادات المائية السنوية لنير الفرات عام  إذنير الفرات لالمياه  
 (1)،/ سنة  7( مميار م 17,21في حين بمغ االيراد المائي السنوي لنير دجمة لنفس العام  ) سنة ، 
، اما محطة سد  ميكا واط . ساعة(  111191بمغ )  الذيمحطة سامراء  تاجإناثر سمبًا عمى  الذي

فييا نتيجة لحدوث عطل في نظام السيطرة االلي الذي يسيطر  تاجناإل خفضإنالموصل التنظيمي فقد 
ليصل  تاجن، اما محطات الديزل فقد حققت زيادة في اإلاطالقات السد لممياه و  عمى احمال الوحدات

جاءت ىذه الزيادة ضمن محاولة وزارة الكيرباء لتوفير و  ، ميكا واط . ساعة(  7121911الى ) 
 .شاؤىاإنقمة تكاليف و  جازىاإنسرعة و  عمى محطات الديزل لسيولة الطاقة الكيربائية باالعتماد

بنسبة نمو و  ميكا واط . ساعة(  11111199ليصل الى )  1111لالرتفاع  خالل عام  تاجنعاد اإل   -1
 ميكا واط . ساعة(  91112711المحطات الغازية ليصل الى )  تاجإنازداد  إذ% ،   111سنوي  + 

السيما بعد  ميكا واط . ساعة(  9112192المحطات الكيرومائية ليصل الى )  تاجإنازداد  كذلك، 
عودة محطات ) الموصل الرئيسي ، الموصل التنظيمي ، سد الخزن بالضح ( لمعمل بشكل منتظم بعد 

محطات ) حديثة  تاجإنازداد  كذلكوحدات المحطات المتضررة  ، و  لمسدود صيانةالو  عمميات االعمار
 تاجناإل نجد أن كذلكالفرات . و  الكوفة ، سامراء ( نتيجة لزيادة مناسيب المياه لنيري دجمة، اليندية ، 

لتحسن امدادات الوقود ليذه ميكا واط . ساعة. (  2111711ليصل الى ) قد ازداد في محطات الديزل
 تاجنخفض اإلإن إذ 1111المحطات البخارية لعام  تاجإنىناك تراجع في  نجد أنالمحطات . في حين 
ال سيما بعد توقف عدد من وحدات التوليد عن  ميكا واط . ساعة(  19111112فييا ليصل الى ) 
 في محطات ) جنوب بغداد ، المسيب ، الكوت ، اليارثة ، النجيبية ( .  صيانةالعمل لغرض ال

 11)و ( 11تبين من معطيات الجداول )  تاجنالطاقة الكيربائية حسب نوع محطة اإل تاجإنعند مقارنة  -1
  -( ما يمي : 17 )و (

 تاجنفي المحطات الغازية فقد ارتفع اإل كانالطاقة الكيربائية  تاجإناكبر زيادة حصمت في  إن –أ 
ميكا واط . (  91112711ليصل الى )   1111عام   ميكا واط . ساعة(  11172911من ) 

                                                                 

( 1111ونوعية المياه لسنة  العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، االحصاءات البيئية لمعراق ) كميةجميورية (  1)
 . 11، ص 1111، 
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 تاجنتضاعف اإل إذ،  ميكا واط . ساعة(  71111191بزيادة قدرىا ) و  1111عام  ساعة
 تاجنيعود السبب في زيادة اإلو  ( مرة . 1,9( بحدود )  1111 – 1111لممحطات الغازية لممدة ) 

عدد  كان إذشاء العديد من المحطات الغازية مما زاد من سعاتيا التصميمية ، إننتيجة التوسع في 
( ميكا واط ، في حين ارتفع  7211بسعة تصميمية )و  ( محطة 19)  1111المحطات الغازية عام 

مت تبذلك احو  ( ميكا واط .11111بسعة تصميمية ) و  ( محطة79لتبمغ )  1111عددىا خالل 
عام %  91,1 تاجنبمغت نسبة مشاركتيا في اإلو  ، تاجنالمحطات الغازية المرتبة االولى في اإل

1111  . 
ميكا (  19111112)  ليصل الى 1111المحطات البخارية في عام  تاجإن ارتفاعبالرغم من  –ب 

بفارق و    ميكا واط . ساعة(  19171111البالغ ) و  1111عميو في عام  كان، عما   واط . ساعة
بنسبة مشاركة و  ةالثانييا استمرت باحتالل المرتبة إناال ،   ميكا واط . ساعة(  11111111) 

 .  1111% عام  71  نسبة مشاركتيات أن كانبعد ،   1111عام %   11,9بمغت  
بنسبة مشاركة  و  1111الطاقة الكيربائية عـــــــام  تاجإنفي  الثالثةالمرتبة بمحطات الديزل  جاءت – ج

 أن كانبعد    ميكا واط . ساعة(  2111711)  1111يا ليصل عام تاجإنازداد  إن% بعد   1,1
 . 1111عام    ميكا واط . ساعة(  1191191) 
 1111% عام 9,1بنسبة  و  تاجنفي كميات اإل الرابعةاحتمت المحطات الكيرومائية المرتبة  -د

عميو  كانعما  ميكا واط . ساعة(  9112192)  1111فييا ليصبح عام  تاجناإل بالرغم من زيادة
 .   ميكا واط . ساعة(   1111111بفارق ) و    ميكا واط . ساعة( 7219111)  1111عام 
 (05جدول )                                       

 ( 2109 – 2101لممدة )  تاجنفي ال  نسبة المشاركة و  تاجنمحطات ال                         

 % تاجننسبة مشاركة المحطات في اإل                          السنوات
 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 المحطات
 11,9 71,1 72 79,1 71,1 71,1 11,1 11,1 71,1 71 البخارية
 91,1 91 91,9 91 91,1 91,1 11,1 91,1 91,1 11 الغازية

 9,1 1,1 1,9 1,1 7,1 1,1 1,1 1,2 1,7 1 الكيرومائية
 1,1 1 1 1,9 1 1,1 17,1 11,1 7,1 9 الديزل

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع
 ( 11جدول ) بيانات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
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 ( 0115 – 0111الكهربائٌة للمــــــدة ) االقتصادي للمحطات  تفاعناإلمعامل نمو  -1

بواقع محطة  11شاء إنلممحطات الكيربائية في العراق بعد شيدت ىذه المدة زيادة السعات التصميمية      
(  11911,1بسعة تصميمية بمغت ) و  (محطات ديزل ، محطة بخارية واحدة  11محطة غازية ،  11) 

ينعكس عمى  الذيمعالجة ساعات القطع المبرمج و  الطاقة الكيربائية تاجإن في محاولة لزيادةميكا واط  ، 
 االقتصادي خالل ىذه المدة . تفاعناإلنسبة معامل 

االقتصادي لممحطات  تفاعناإلبنمو معامل فيما يتعمق   ( 2الشكل )و  ( 11من دراسة جدول )و      
  -ىي :و  ( نالحظ مجموعة  من الحقائق 1111 – 1111خالل المدة )  الكيربائية 

 1111و 1111و 1111بشكل تدريجي خالل االعوام االقتصادي  تفاعناإلمعامل خفض إن -1
 يعود سببو  عمى التوالي ،%   71  و %  71  و %  71  و % 71بمغت  إذ 1117و
في المحطات  تاجناإل خفاضإنالى  1111االقتصادي خالل ىذه عام  تفاعناإلمعامل  خفاضإن

خفض إنلي ابالتو  صيانةالغازية نتيجة لتوقف عدد من وحدات التوليد العاممة الغراض الو  البخارية
%  عمى التوالي ،   71,1  و %  11,1بمغت   إذاالقتصادي لكال المحطتين  تفاعناإلمعامل 

 1111محطات الديزل لعام و  االقتصادي لممحطات الكيرومائية تفاعناإلمعامل في حين ازداد 
االقتصادي  تفاعناإلمعامل  خفاضإناما  % عمى التوالي  .  11,1  و % 11,1لتصل الى  

الفجوة بين الغازية فيعود الى زيادة و  لممحطات البخارية 1117و 1111و 1111خالل االعوام 
لم تدخل مرحمة  إذبين الطاقة المنتجة و  جديدة  السعات التصميمية لممحطات بعد اضافة محطات

خفض إناالقتصادي لممحطات البخارية قد  تفاعناإلمعامل  نجد أناال بشكل تدريجي لذا  تاجناإل
بنسبة  لممحطات الغازية و  % عمى التوالي ،   71,1 و %  71,1 و %  71,1ليصل الى   

خفض إناما المحطات الكيرومائية فقد   % عمى التوالي  .  11,9  و % 71,2  و % 71,1
 إذ 1117و 1111و 1111شيد ارتفاعًا خالل االعوام  االقتصادي بعدىا تفاعناإلمعامل 

 اإلنتفاعمعامل % عمى التوالي ، ويعود ىذا التذبذب في  و % 12,1%    11,1ت  ــــــــــــــــــبمغ
ارتفاع مناسيب إلنخفاض و االرتفاع تبعًا اإلنخفاض و ما بين  نتاجاالقتصادي الى تذبذب اإل

 الكيرومائية في ضوء ثبات السعات التصميمية ليا . 11,1 لممحطات صيانةعمميات الو  المياه
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 ( 14جدول )                                                 

 ( 0115 – 0111االقتصادي للمحطات الكهربائٌة العاملة فً العراق للمدة )  تفاعناإلمعامل                
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ت
سنوا

ال
 

طاقة 
ال

صمٌمٌة 
الت

M
.W

 

جة
 المنت

طاقة
ال

 
M

.W
  

ل
معام

إل
ا

ن
ع
تفا

 

%
ي

صاد
القت

ا
 

طاقة 
ال

صمٌمٌة 
الت

M
.W

 

جة
 المنت

طاقة
ال

 
M

.W
  

ل
معام

إل
ا

ن
ع
تفا

 

%
ي

صاد
القت

ا
 

طاقة 
ال

صمٌمٌة 
الت

M
.W

 
جة

 المنت
طاقة

ال
 

M
.W

  
ل
معام

إل
ا

ن
ع
تفا

 

%
ي

صاد
القت

ا
 

طاقة 
ال

صمٌمٌة 
الت

M
.W

 
جة

 المنت
طاقة

ال
 

M
.W

  
ل
معام

إل
ا

ن
ع
تفا

 

%
ي

صاد
القت

ا
 

طاقة 
ال

صمٌمٌة 
الت

M
.W

 

جة
 المنت

طاقة
ال

 
M

.W
  

ل
معام

إل
ا

ن
ع
تفا

 

%
ي

صاد
القت

ا
 

1626 1741 2417,1 11,7 0221 1126,2 14,7 2701 121,0 11,2 710 111,1 17,2 21077 1010,1 14 

1622 1666 2411,4 11,4 0112 1114,7 14,1 2701 177,6 16,7 111 211,2 12,2 21011 1001,0 11 

1621 1666 2126,1 16,1 0171 1011,2 14,0 2701 166,1 10,7 1121 142,1 11,4 20607 1121,1 11 

1621 0116 1627,0 12,1 22121 1121,4 11,1 2701 110,2 17,1 1162 112,1 16,1 12461 0766,0 12 

1621 0116 1126,6 11,4 22177 1111,1 14,0 2701 111,0 24,1 1111 401,4 11,1 11161 4416,4 11 

1621 1171 1111,4 16,2 21116 1666,1 14,4 2011 107,1 20,1 2111 116,1 17,1 11101 4721,1 11 

1620 0201 1112,4 11,1 21126 1170,1 16,1 2011 171,1 11,0 2410 111,4 21,1 11111 1227,6 12 

1624 0201 1127,1 14,6 21011 1727,6 11,0 2011 116,0 21,1 2410 271,4 26,1 11114 1441,4 11 

1627 1171 1101,1 11,1 21117 1110,2 16,7 2701 164,0 22,2 2117 141,6 21,1 11111 1101,1 16 

1621 1141 1101,6 11,2 21441 1411,1 12,7 2701 141,4 16,4 2117 417,7 17,1 11216 26612,4 11 

الجدول  بٌاناتو ، 2020لغاٌة و 2116من  بٌاناتقسم االحصاء المركزي ،  ، النظم و مركز المعلومات ،وزارة الكهرباء  ،جمهورٌة العراق  -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر : 
 ( 22 – 2) و (26 – 2) 

 )م.و(الطاقة المنتجة                  
 266× االقتصادي =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفاعناإلمعامل *

 الطاقة التصمٌمٌة )م.و(                 
 ،الموصل ، مطبعة جامعة الموصل  ،دراسة فً تحلٌل الجدوى االقتصادٌة وكفاءة االداء  –تقٌٌم المشارٌع االقتصادٌة  ،الكداوي طالل محمد  ،المصدر : عبد العزٌز مصطفى عبد الكرٌم 

 .111ص ، 2111

                                                           

 

 ( 6شكل  )                                                                                           

 ( 0115 – 0111االقتصادي للمحطات الكهربائٌة العاملة فً العراق للمدة )  تفاعناإلمعامل                            

 
 

 ( 21الجدول ) بٌاناتمن عمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر :
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االقتصادي تبعًا لتذبذب السعات  تفاعناإلشيدت محطات الديزل ايضًا تذبذب في معامل  كذلك
عمميات و  اىميا توفر الوقودعدة عوامل يخضع ل الذيلمحطات الديزل  تاجنكميات اإلو  التصميمية

 1111و 1111خالل عامي %  11,1  و %  19,1 و %  71,1بمغت ىذه النسبة  إذ صيانةال
ًا خالل ىذه المدة خفاضإنكثر األ 1117االقتصادي عام  تفاعناإلعد معامل يو  .عمى التوالي  1117و

(  11117.1بمغت )  التيالطاقة المنتجة و  بسبب الفجوة الواسعة بين الطاقة التصميمية لممحطات
 ميكا واط .

 تفاعناإلمعامل ارتفع  إذ، %  79الى  صل لي 1111االقتصادي عام  تفاعناإلمعامل ارتفع ثم  -1
لممحطات البخارية ال  تاجن% ، بعد زيادة اإل  71,1ليصل الى  ممحطات البخارية االقتصادي ل

 كذلك ، تاجن( مرحمة اإل211توليد جديدة بسعة تصميمية )سيما محطة الكوت بعد دخول وحدة 
،  تاجنلزيادة اإل% نتيجة   71,2صل الى ادي لممحطات الغازية  لياالقتص تفاعناإلمعامل ازداد 

%    11,7االقتصادي لتصل الى   تفاعناإلفييا معامل خفض إناما المحطات الكيرومائية  فقد 
في محطات ) الموصل الرئيس ، الموصل التنظيمي ، سد الخزن بالضخ (  تاجننتيجة لتراجع اإل

محطات الديزل  تاجإنخفض إن كذلك، بسبب دخول عصابات داعش االرىابية لمحافظة نينوى 
 .  %  71,7صل الى  االقتصادي لي تفاعناإلمعامل  خفاضإنمما ادى الى 

%   عمى  77صل الى  لي 1119خالل عام  خفاضنإلااالقتصادي  تفاعناإلمعامل ثم عاد  -7
زيادة السعات التصميمية ادت الى  إنلممحطات الكيربائية اال  تاجنالرغم من ارتفاع كمية اإل

لممحطات االقتصادي  تفاعناإلنجد ارتفاع معامل  إذاالقتصادي .  تفاعناإلمعامل  خفاضإن
في الوقت الذي  تاجنارتفع فييا اإل التي% ،    91,1ليصل الى   1119لعام البخارية 

فضاًل عن توقف عدد خفضت فييا سعاتيا التصميمية ال سيما بعد توقف محطة بيجي البخارية إن
تدمير خطوط نقل الطاقة . في و  من وحدات التوليد العاممة بعد دخول عصابات داعش االرىابية

% لتحقق اقل  11,1صل الى لياالقتصادي لممحطات الغازية  تفاعناإلمعامل خفض إنحين 
 و الغازيةالسعات التصميمية لممحطات نتيجة الرتفاع لممحطات الغازية خالل ىذه المدة  معامل

نتيجة لتوقف محطات ) الموصل ، نينوى ، بيجي ( الغازية المحطات الغازية  تاجإن خفاضإن
، الكحالء ، الكرمة (  1 كانتوقف محطات ) البزر و  بسبب العمميات االرىابية لعصابات داعش

 شيدت المحطات الكيرومائية كذلك، الغازية بسبب نقص الوقود الالزم لعمل ىذه المحطات  
الموصل الرئيس ، الموصل في محطات ) تاجنلتراجع اإلنظرًا  تاجنباإل اً خفاضإنمحطات الديزل و 



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
11 

توقف ) سد الخزن بالضخ ( عن العمل بسبب دخول عصابات داعش االرىابية و  ، التنظيمي (
صل ل 1119االقتصادي ليما عام  تفاعناإلمعامل  بالتالي ازدادو  يةإنالوقود لمث نقصو  الولىل

 % عمى التوالي .  11,1  و %  12,9الى  
بمغت   إذاالقتصادي لالرتفاع بشكل تدريجي  تفاعناإلمعامل  عاد 1111و 1112خالل عامي و   -1

الغازية لعام و  في المحطات البخارية تاجناإل رتفاع إلنتيجة % عمى التوالي ،   11  و %  11
% عمى   91  و % 91,1صل الى االقتصادي لي تفاعناإلل معام بذلك ازدادو  1111و 1112

% عمى التوالي لممحطات الغازية . اما   11,2  و %  11,1  و التوالي لممحطات البخارية
%   17,2ليصل الى   1112االقتصادي عام  تفاعناإلمعامل فقد ارتفع المحطات الكيرومائية 

الى  الكوفة ( ، ثم عاد المعامل في محطات ) حديثة ، حمرين ، تاجنالرتفاع اإلنتيجة 
محطة سد الموصل  تاجإن خفاضإن% ال سيما بعد   19,1صل الى  لي 1111عام  خفاضنإلا

االقتصادي  تفاعناإلمعامل خفض إن كذلكبعد احداث داعش .  صيانةالرئيس نتيجة لعمميات ال
بسبب  %   11,7  و %  11,9صل الى  لي 1111و 1112لمحطات الديزل خالل عامي 

  . صيانةعمميات الو  النقص الحاصل في امدادات الوقود
نتيجة لتراجع  ، %  11 صل الى لي 1111  االقتصادي خالل عام تفاعناإلمعامل خفض إن -9

معامل  خفاضإناالمر الذي ادى الى الكيرومائية و  الغازيةو  في المحطات البخارية تاجناإل
%  عمى التوالي  11,1 و % 11,1  و %  91,9   صل الىلي االقتصادي لممحطات تفاعناإل
 صل الى لي 1111االقتصادي خالل عام  تفاعناإلفييا معامل  اما محطات الديزل فقد ارتفع، 

 .توفر الوقود و  صيانةال سيما بعد عمميات اللمحطات الديزل  تاجننتيجة لزيادة اإل،  %  11,7
% ال  17صل الى لي 1111اخرى عام مرة االقتصادي الى االرتفاع  تفاعناإلمعامل ثم عاد   -2

االمر الذي نتج عنو محطات الديزل و  الكيرومائيةو  الغازيةلممحطات  تاجنسيما بعد زيادة اإل
%  71,7 و % 71,1  و % 11,1صل الى  حطات ليقتصادي لمماال تفاعناإلزيادة معامل 

صل الى  االقتصادي فييا لي تفاعناإلمعامل اما المحطات البخارية فقد تراجع عمى التوالي ، 
عدد من وحدات التولٌد عن العمل ال سيما بعد توقف فييا  تاجناإل خفاضنإل% ، نتيجة  97,1

  فً محطات ) جنوب بغداد ، المسٌب ، الكوت ، الهارثة ، النجٌبٌة ( . صٌانةلغرض ال
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  الثانيالمبحث                                        

 (  2109 -0991استهالك الطاقة الكهربائية في العراق لممدة ) تطور             

ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي من اىم القوى و  التنمية االقتصاديةو  كانيعد نمو الس           
الطاقة الكيربائية  تاجإن اتكانامتطور و  بإناستيالكيا من جو  الطاقة الكيربائيةالمحركة  لتطور الطمب عمى 

لتمبية تطور الطمب في قطاعات االستيالك المختمفة ) المنزلي ، الصناعي ، الزراعي ، الحكومي ( من 
الستيالكية في مختمف القطاعات او  قد شيد استيالك الطاقة الكيربائية في العراق تطورًا كبيراً و  ب اخر .إنج

مقابل  الزيادة  تاجنزيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية واجو الكثير من المعوقات بسبب تراجع اإل إن، اال 
 .  كانارتفاع المستوى المعيشي لمس و يةكانالس

 تقسيم مراحل التطور الى ثالث مراحل ،تم يربائية في العراق الطاقة الك استيالكالستعراض تطور و       
  -الطاقة الكيربائية في العراق : استيالكالتركيز عمى المرحمة الثالثة التي تمثل و 

  0999 – 0991تمتد من عام  -المرحمة االولى :
، فبعد خروج العراق كافة  ييرات عمى المستويات( تغ 1111 -1111شيد العراق خالل  المدة من )        

االقتصاد العراقي الذي تحول الى اقتصاد عسكري بالدرجة االولى  يكتإنية سنوات نامن حرب دامت ثم
، دخل العراق من جديد بسبب دكتاتورية النظام مفاصل الحياة االخرى و  اليياكل االرتكازيةمقابل اىمال 

%  11دمرت  إذمضمار حرب جديدة سبقتيا عقوبات اقتصادية شمت االقتصاد العراقي بالكامل ، السابق 
بفعل العمميات العسكرية التي  1111عام  ةالثانيشبكة الكيرباء الوطنية في حرب الخميج من مرتكزات 

مع استمرار العقوبات االقتصادية و  شبكات النقل بشكل مباشر ،و  الطاقة الكيربائية تاجإناستيدفت محطات 
كفاءة الشبكة الوطنية الى  خفضتإن و فقدت السوق المحمية قطع الغيار المطموبةو  صيانةتدنت مستويات ال

مما اثر ساعة في اليوم  11تستمر الى اكثر من  التيمستويات غير معيودة لتتسع ظاىرة القطع المبرمج 
  العراقي . لممجتمعبشكل كبير عمى الحياة اليومية 

العقوبات االقتصادية المكمفة من قبل  نالجو  لمنظام السابق كانالتي  تاجنعمى الرغم من مشاكل اإلو         
ت مكمفة بابرام العقود الخاص باستيراد قطع كان التيالدواء و  االمم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء

توفير التخصيصات و  ذه العقودتأخير العمل بيو  الغيار الخاص بالمحطات الكيربائية دور كبير في اعاقة
( تطورًا في استيالك الطاقة الكيربائية بشكل  1111 – 1111شيدت المدة ) ، فقد المالية الخاصة بيا 
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( 11717111)  أن كانبعد  1111( نسمة عام  17711111بمغ )  الذي كانبسبب تزايد عدد السكبير 
 إذادى الى زيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية  الذي( نسمة ،  2111111بفارق ) و  (1)، 1111نسمة عام 

( ميكا واط .  71927111ليصل الى ) 1111( ميكا واط . ساعة عام 11111111ازداد االستيالك من )
شيد القطاع المنزلي تطورًا في كمية استيالك الطاقة  كذلك% ،  1,1 بنسبة نمو سنويو  1111عام ساعة 

 1779111ارتفع ليصل الى )  1111( ميكا واط . ساعة عام  1971111يبمغ )  أن كانالكيربائية فبعد 
  (1). 1111( ميكا واط . ساعة عام 

يعد اكثر  الذيلمقطاع المنزلي  معدل نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائيةفي حين شيد       

تراجعًا ( 1111 – 1111خالل المدة ) واقعية في تحديد معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية 
( كيمو واط .  171) أن كان( كيمو واط . ساعة بعد  791ليصل الى )  1111خفض المعدل عام إن إذ، 

 يعكس الواقع المتردي لممحطات الكيربائية الذي، %   1,1 –بنسبة نمو سنوي بمغت و  1111ساعة عام 
  عدم قدرتيا عمى توفير الطاقة الكيربائية .و 

يعد اعمى كمية استيالك لمطاقة  الذي  ( 0999 – 0991حمل الذروة السنوي لممدة )  اما     

يسجل عند استعمال  الذيو النياية العظمى لمطمب إنيعرف ب إذالكيربائية خالل مدة معينة من السنة ، 
يشير  إذ (7)ما يمكن من الطاقة الكيربائية . الطاقة الكيربائية في قطاعات االستيالك المختمفة القصى

 الذيالالزم ايصاليا الى المستيمكين ، و  مقدار حمل الذروة الى كمية الطاقة الكيربائية المطموب توفرىا
كفاءتيا في توفير الطاقة الكيربائية بما يعادل حمل الذروة و  يعكس القدرات التصميمية لممحطات الكيربائية

شاء محطات توليد جديدة او زيادة السعات التصميمية لما ىو قائم إنبالتالي تحديد الحاجة الى و  السنوي
التوزيع عن القيام بدورىا بايصال الطاقة الكيربائية و  تحديد كفاءة او عجز شبكات النقلمنيا فضاًل عن 
ائعات الكيربائية خالل التوسع لمتقميل من الضو  حاجتيا لمتطويرو  مواقع االستيالكو  تاجنبين محطات اإل
  عمميات النقل .

  -( يتضح ما يمي :1الشكل )و  ( 19من دراسة الجدول )و         

                                                                 

 . 1111 – 1111القوى العاممة لممدة كان و جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، احصاءات الس (1)

 .  1111لغاية  و  1111من  بياناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و  زارة الكيرباء ، مركز المعموماتجميورية العراق ، و  (1)
 .771راشد عبد راشد الشريفي ، مصدر سابق  ، صو  ( كاظم عبد الوىاب االسدي7)
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، نتيجة ( باالرتفاع من سنة الخرى  1111 – 1111تميز حمل الذروة السنوي لممدة من ) ي       
اعمى حمل ذروة متحقق  ت نسبةكانو  بالتالي زيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية ،و  كانلزيادة عدد الس

ى تساوي يعز و  ،تساوي صفر  1111و 1111و 1111الى اعمى حمل ذروة مطموب خالل االعوام 
عمى حمل ذروة مطموب الى تحقق االكتفاء من الطاقة الكيربائية عام اعمى حمل ذروة متحقق مع أ

م السابق الخفاء واقع تنتيجو حكومة النظا كان، في حين يعود التى التعتيم عمى الحقائق الذي  1111
عمى حمل ذروة متحقق الى اعمى حمل ذروة مطموب خالل ىذه المدة ، ثم بدأت نسبة أ العراق المتردي

 خفاضإن و كانرتفاع الحمل المطموب لزيادة االستيالك الناتج عن زيادة عدد السنتيجة إل خفاضنإلاب
 تاجإناثرت بشكل كبير عمى محطات  التيالحمل المتحقق مع استمرار سنوات العقوبات االقتصادية 

تقادم محطات و  شبكات النقل بسبب عدم توفر الوقود الالزم لممحطات الكيربائيةو  الطاقة الكيربائية
عمى حمل متحقق خفضت نسبة أإنبالتالي و  صيانةعدم توفر قطع الغيار الالزمة لمو  شبكات النقلو  تاجناإل

 التيتعد ىذه النسبة جيدة مقارنة بالسنوات الالحقة و  ،%   19الى   1111الى اعمى حمل مطموب عام 
نو  تعكس المستوى االقتصادي المزري لمشارع العراقي العقوبات االقتصادية و  المستوى المعيشي خفاضا 

االجيزة ، فضاًل عن القطع  ليذه كانحال دون اقتناء الس الذيالتي منعت استيراد االجيزة الكيربائية 
 ( ساعة يوميًا اوقات الذروة . 11 – 11المبرمج لمطاقة الكيربائية الذي يصل ما بين ) 

 
 ( 15جدول )                                        

 ( 1555 – 1551. ( فً العراق للمدة ) و مطلوب ) م .و اعلى حمل ذروة متحقق                  

 نسبة المتحقق الى المطموب % اعمى حمل مطموب حمل متحقق اعمى السنة
1111 9121 9121 1 
1111 1111 1111 1 
1111 1177 1177 1 
1117 1112 9117 11 
1111 1111 1191 11 
1119 1117 9171 12 
1112 1111 9111 11 
2114 1211 9772 11 
2117 1211 9992 17 
2111 1117 9111 19 

النظم  ، قسم االحصاء و  جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات -عمل الباحثة باالعتماد عمى :من  -المصدر :
 . 1111و لغاية 1111من  بياناتالمركزي ، 
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 ( 4شكل )                                    
 ( 1555 – 1551. ( فً العراق للمدة ) و مطلوب ) م .و اعلى حمل ذروة متحقق             

 

 (  21الجدول ) بٌانات -من عمل الباحثة باالعتماد على :          

 

  2119 – 2111تمتد من عام  -: ةالثانيالمرحمة 
 (  2119 – 2111لممدة ) الطاقة الكهربائية حسب القطاعات تطور استهالك -0
 ما بين ازديادالطاقة الكيربائية  ( تذبذبًا في استيالك 1111 - 1111شيدت المدة من عام )        
نو  ي منيا المنظومة إنالكبيرة التي تعالمشاكل  الناجمة عنو  تاجنمعدالت اإلفي نتيجة لمتذبذب  خفاضا 

 تاجنعدم مواكبة اإلو  الكيربائية مما نتج عنو تذبذب عدد ساعات تجييز الطاقة الكيربائية الى المستيمكين
  تطور الطمب .و  ناميالتجييز لتو 
 

حسب تطور استيالك الطاقة الكيربائية فيما يتعمق  (1الشكل )و  (  12من دراسة جدول )و        
 -ىي :و  ( نالحظ مجموعة  من الحقائق 1111 – 1111في العراق خالل المدة ) القطاعات 

 من (  1111 – 1111الطاقة الكيربائية في العراق خالل المدة )  استيالككميات  تازداد -1
  ميكا واط . ساعة ( 12111111الى ) 1111ام ــــــــــع  ميكا واط . ساعة(  11111791)
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 ، %  71+بمعدل نمو سنوي و   ميكا واط . ساعة ( 1711117بفارق ) و  1111ام ـــــــــــــــع
 نصف و  تضاعف خالل ىذه المدة بحدود مرة تاجناإل إناي  (1)، %  7,7معدل نمو تراكمي  و

الطاقة الكيربائية خالل  استيالكىنالك تزايد في  االستيالكيتبين من خالل مقارنة سنوات  -1
ميكا واط .  (11111791ليصل الى ) ازداد االستيالك إذ،  1111،  1111،  1111 االعوام
 عمى التوالي  ميكا واط . ساعة ( 19111111)و   ميكا واط . ساعة(  11912911)و  ساعة

كميات تعود الزيادة في و  ، 1111لعام   71+  و 1111عام    11+ بنسبة نمو سنوي  و 
، فضاًل عن المتحقق خالل السنوات الثالث من االلفية الجديدة  تاجناإلاالستيالك نتيجة لزيادة 

بمغت الطاقة الكيربائية المستوردة من  إذبدء الحكومة باستيراد الطاقة الكيربائية من سوريا ، 
، لمعالجة  ( 11، جدول )  1111عام  ميكا واط . ساعة(  121111الخطوط السورية ) 

زيادة و  الكيربائية في ظل تنامي الطمب عمى الطاقة الكيربائية ل في تجييز الطاقةالنقص الحاص
، مما اضافة تكاليف اقتصادية جديدة في سبيل توفير الطاقة عدد ساعات القطع المبرمج 

 .الكيربائية 
بنسبة نمو و  ميكا واط . ساعة ( 11121111ليصل الى )  1117عام  خفض االستيالكإن -5

 تاجإن خفاضنإلاستيالك الطاقة الكيربائية  خفاضإنيعود سبب و  %  ،  12 -سنوي سالب  
 نتيجة لتوقف بعض المحطات الكيربائية او بعض وحدات الطاقة الكيربائية في منطقة الدراسة 

لفوضى التي بفعل اعن العمل بسبب تعرضيا لمعمميات العسكرية او التخريب فييا التوليد 
عكس عمى إن، الذي تغيير نظام الحكم و  تشرت في البمد بعد دخول العراق حرب الخميج الثالثةإن

 االستيالكو  تاجنلتحقيق التوازن بين اإلساعات القطع المبرمج عدد زيادة و  كميات االستيالك

 
 

                                                                 

  ) ]=n^1( xtr – [ 1 ( النمو التراكمي 1)
Xo                                

r النمو التراكمي = 
Xt سنة المقارنة = 

Xo   سنة االساس = 
n: تاج الطاقة الكيربائية في مدينة البصرة ) نشوء ، إنحسين عمي احمد واقع و  محمد حسن عودة -= عدد السنوات  ، المصدر

 . 91، ص 1112،  71االدارية ، المجمد الثالث عشر ، العدد و  التطور ، المعوقات ( ، مجمة الغري لمعموم االقتصادية
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 ( 01جدول )                                            
 (  2119 – 2111ساعة ( في العراق  حسب القطاعات لممدة ) . تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط       

 % 1111 % 1117 % 1111 % 1111 % 1111 السنة
 القطاع
 21,1 11212111 91,1 9711211 91,7 11229771 11,1 11119111 11 1171911 المنزلي

 11 1111917 11,9 1111271 11,1 1111919 19,1 9111191 11,9 9921111 الصناعي
 9,1 1117112 1,1 111917 1,9 1171711 1,1 111111 1,1 111111 الزراعي
 2 1121227 9,2 911111 9,1 1191117 9,1 1711191 9,1 1117111 التجاري
 1,1 1111191 11,1 1171111 11,1 1117111 19,2 7911111 11,7 1171122 الحكومي
 111 11111217 111 11121111 111 19111111 111 11912911 111 11111791 المجموع
نسبة 

 النمو %
---   +11   +71  -12   +11  

 

 % 1111 % 1111 % 1111 % 1112 % 1119 السنة
 القطاع
 91 17211911 11,1 1111111 91,7 1111111 91,9 1111171 91,1 1711191 المنزلي

 11,1 9719127 12,1 1192111 11,1 1122211 11,7 1111112 11,1 1119191 الصناعي
 7,1 111711 7,1 111129 1,1 299119 7,1 912111 1,7 119171 الزراعي
 9,1 1917111 9,9 1111727 1,9 1111911 9 117127 9,1 111121 التجاري
 11,7 1111111 11,1 7111111 11,1 7111771 19 1711211 17,1 1111919 الحكومي
 111 12111111 111 11111112 111 19111111 111 19211711 111 11119219 المجموع
نسبة 

 النمو %
-9  -11  -12  -1  +71  

جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي ،  -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .1111و لغاية  1111من  بيانات
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 ( 1شكل )

 ( 1111 – 1111تطور استيالك الطاقة الكيربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )             

            
 (  12بيانات الجدول ) -عمل الباحثة باالعتماد عمى :              

بمغ المستورد منيا   إذعمى الرغم من استمرار العمل عمى استيراد الطاقة الكيربائية من الخطوط السورية 
 .  1117عام   ميكا واط . ساعة(  111111)

وبنسبة نمو سنوي   ساعةميكا واط . (  11111217ليصل الى ) 1111ثم عاد االستيالك لالرتفاع عام  -1
، نتيجة لعودة المحطات الكيربائية المتضررة بالعمميات العسكرية الى العمل وزيادة اإلنتاج  11+ 

، فضاًل عن زيادة  ميكا واط . ساعة(  71212711)  1111لممحطات العاممة إذ بمغ اإلنتاج عام 
،  ميكا واط . ساعة(  111771مغت )كمية الطاقة الكيربائية المستوردة من الخطوط السورية التي ب

كذلك ابرمت الحكومة عقودًا جديدة الستيراد الطاقة الكيربائية من ايران إذ بمغت كمية الطاقة الكيربائية 
، وعمى الرغم من تحقق  1111عام  ميكا واط . ساعة(  112179المستوردة من الخطوط االيرانية ) 

تجة والمستوردة التي واكبيا زيادة باالستيالك نتيجة الرتفاع متوسط الزيادة في كمية الطاقة الكيربائية المن
نواع مختمفة من االجيزة اء الشعب العراقي فضاًل عن دخول أالدخل وتحسن المستوى المعيشي البن

الكيربائية التي عمد السكان القتناؤىا التي تعد احد معالم الرفاىية التي حرم منيا الشعب لسنوات طويمة 
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ام الحكم السابق وسمسمة الحروب المستمرة ، مما ادى استمرار عمميات القطع المبرمج الذي كان ابان نظ
 ( ساعة يوميًا . 12 – 11يستمر ما بين ) 

 

 ( 01جدول )                                                         

 (  2119 – 2111لممدة ) (  ميكا واط . ساعة) خطوط استيراد الطاقة الكهربائية            
 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 السنة

 الخطوط
 --- --- --- 1111 111912 111771 111111 121111 --- --- السورية
 1111212 1121111 111111 1121111 277111 112179 --- --- --- --- االيرانية

 1661و لغاٌة 1666من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات -المصدر من عمل الباحثة باالعتماد على :

. 

 

بمغ )  إذخفض استيالك الطاقة الكيربائية في العراق إن 1111،  1112،  1119خالل االعوام  -0
ميكا واط . (  19111111) و ميكا واط . ساعة(  19211711) و ساعةميكا واط . (  11119219

% عمى التوالي ، عمى الرغم من زيادة   12- و % 11- و % 9-بنسبة نمو سنوي سالب  و  ساعة
ذ 1111و 1112السيما خالل عامي  نتاجاإل  ميكا واط . ساعة(  71111117بمغ  ) وا 
استمرار عمميات استيراد الطاقة الكيربائية من و  ، عمى التوالي  ميكا واط . ساعة(  71791112)و

لتصل الى  )  1111و 1112و 1119تضاعفت كمياتيا خالل االعوام  التيية يرانالخطوط اال
  ميكا واط . ساعة(  111111) و ميكا واط . ساعة(  1121111) و ميكا واط . ساعة(  277111

ميكا واط . (  111912بمغت )  التي 1112و 1119الخطوط السورية خالل عامي و  عمى التوالي ،
االستيالك الى ارتفاع  إنخفاضيعود سبب   إذعمى التوالي ،   ميكا واط . ساعة(  1111) و ساعة

)  1111بمغت عام  التيشبكات التوزيع و  شبكات النقلنتاج و نسبة الضائعات في محطات اإل
عدم و  نتيجة لتقادم شبكات النقل(  1)،%  92تصل الى اكثر من  التي ميكا واط . ساعة(  11117711

مواكبتيا لالحمال الكيربائية التي تضاعفت بسبب دخول اجيزة كيربائية لمبمد دون خضوعيا الى رقابة 
شبكات و  التخريبية التي تستيدف خطوطو  السيطرة النوعية ، فضاًل عن العمميات االرىابيةو  جياز القياس
  المستيمكة  .و  لكيربائية مما ادى الى اتساع  الفجوة بين كميات الطاقة الكيربائية المنتجةنقل الطاقة ا

                                                                 

 . 1111و لغاية 1111من  بياناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و  ( جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات 1)



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
01 

 ميكا واط . ساعة(  11111112ليصل الى )  1111و 1111عاد االستيالك لالرتفاع خالل عامي  -1
% عمى التوالي ، نتيجة لزيادة  71% و +  1-ونسبة نمو سنوي   ميكا واط . ساعة(  12111111و) 

(  1111111إنتاج المحطات الكيربائية وزيادة الطاقة الكيربائية المستوردة من الخطوط االيرانية التي بمغت ) 
ميكا (  111111ك . ف . )  111عمارة  –خإنقين والخط كرخة  –من خط سربيل زىاب  ميكا واط . ساعة

 –ك . ف . وخرمشير  111عمارة  –خإنقين وكرخة  –، وخطوط  سربيل زىاب  1111عام  اعةواط . س
و)  ميكا واط . ساعة(  1971117و)  ميكا واط . ساعة(  121911ك . ف . التي بمغت )  111بصرة 

% ، إذ  19عمى التوالي ، كذلك تراجعت نسبة الضائعات لتصل الى بنسبة  ميكا واط . ساعة(  1117211
التي كان لخطوط التوزيع النصيب  ميكا واط . ساعة(  11111119مغت كمية الطاقة الكيربائية الضائعة  ) ب

 االكبر فييا . 
  -( ما يمي : 12عند مقارنة استيالك الطاقة الكيربائية حسب القطاعات تبين من معطيات الجداول ) -7
يعد القطاع المنزلي ىو االكثر استيالكًا لمطاقة الكيربائية الذي يمثل كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة   –أ 

لالستعمال المنزلي في االجيزة الكيربائية المتنوعة لمتبريد والتدفئة واإلنارة واجيزة التنظيف واجيزة االتصاالت 
 ديثة التي ال غنى عنيا . المرئية والسمعية التي تعد من ضروريات الحياة الح

(  1111 – 1111إذ تصدر القطاع المنزلي كميات استيالك الطاقة الكيربائية في العراق لممدة )       
(  1( والشكل ) 12وعمى الرغم من تذبذب كميات االستيالك في القطاع المنزلي كذلك يتضح من الجدول )

(  17211911ى ) ليصل ال 1111عام   ميكا واط . ساعة(  1171911اال إن االستيالك ازداد من ) 
االستيالك عمى التوالي . في حين سجل % من اجمالي   91%  11وبنسبة   1111عام   ميكا واط . ساعة

ميكا واط . (  9711211إذ بمغت )  1111و  1117القطاع المنزلي ادنى كمية استيالك خالل عامي 
القطاع المنزلي الى  ، ويعود سبب إنخفاض االستيالك في ميكا واط . ساعة(  1111111و)  ساعة

نتيجة  لظروف حرب الخميج الثالثة وما تالىا من احداث  1117إنخفاض االستيالك بشكل عام خالل عام 
، وعمى الرغم من إنخفاض كمية االستيالك في القطاع المنزلي الى  1111وتدىور الوضع االمني خالل عام 

% من اجمالي االستيالك   91,7% و   91,1 بمغت 1111و 1117إنو سجل نسبة استيالك خالل عامي 
اعمى نسبة استيالك لمقطاع المنزلي خالل ىذه المدة التي   1111عمى التوالي . كذلك سجل عام 
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 لدن اقتناؤىا منو  تعد بداية دخول االجيزة الكيربائية لمعراق التي% من اجمالي االستيالك   21,1بمغت  
  الحكومي .و  ي الصناعيقطاعالستيالك في عمى كمية االستيالك فضاًل عن تراجع ا عكسإناالمر الذي  كانالس

 

 ( 1شكل )
 (  1111 – 1111تطور استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاع المنزلي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )   

 
 (  12الجدول ) بيانات -عمل الباحثة باالعتماد عمى :                      

 
كة في المؤسسات الصناعية يشمل كمية الطاقة الكيربائية المستيم الذيع الصناعي القطا اما –ب 

 متوسطةو  ات كبيرةتقسم الى مؤسس التي، النسيجية و  الغذائيةو  شائيةناإلو  اليندسيةو  الكيمياوية
في مقدار ما يستيمكو من الطاقة  ةالثاني رتبةل المتحافقد ،   د العاممين فيياصغيرة حسب عدو 

 .(  1111 – 1111الكيربائية خالل المدة ) 
ىناك تذبذبًا في استيالك القطاع الصناعي  إن(  11الشكل )و  ( 12الجدول )يتضح من و       

(  9719127) ليصل الى  1111تراجع االستيالك في القطاع الصناعي عام  إذلمطاقة الكيربائية 
 1111عميو في عام  كان، عما   % من اجمالي االستيالك   11,1بنسبة و  ميكا واط . ساعة

تراجع يعد و  % من اجمالي االستيالك .  11,9بنسبة و  ميكا واط . ساعة(  9921111البالغ ) و 
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كميات استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع الصناعي مؤشر خطير يدل عمى تدىور الواقع 
عن العمل  المؤسسات الصناعيةتوقف عدد من  اليياكل االرتكازيةتدمير يعد  إذالصناعي لمبمد . 
السبب الرئيس في تراجع كميات استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع  1117بعد احداث عام 

لتصل  1111( منشأة عام  11121البالغة ) و  ت الصناعيةخفضت اعداد المنشآإن إذ، الصناعي 
مثل توقف ) الشركة العامة لمفوسفات ، الشركة العامة لمصناعات  (1)، 1111( عام  17112الى ) 

، الشركة العامة لالسمدة الشمالية / بيجي ، الشركة العامة لصناعة البطاريات  الديوانيةالمطاطية / 
، الشركة العامة لمصناعات الكيربائية ،  ميسانو  / بابل ، الشركة العامة لمصناعات الورقية / البصرة

الموصل ، الشركة العامة و  ميسان د ، الشركة العامة لصناعة السكر فيالحديو  لعامة لمصمبالشركة ا
فضاًل عن توقف عدد كبير   ( 1)ات البتروكمياوية ( .ـــالشركة العامة لمصناعلمصناعات الجمدية ، 

 من الصناعات الصغيرة في مختمف محافظات العراق .
 (  11شكل )                                       

 ( 1111 – 1111) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )  الصناعيتطور استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاع  

 
 (  12الجدول ) بيانات -عمل الباحثة باالعتماد عمى :                    

                                                                 

 . 1111و 1111جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية لعامي   (1)
ون االول كان،  1111( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، تقرير االحصاءات البيئية لمعراق لسنة 1)

 . 111 – 121، ص  1111
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خالل المدة من حيث كميات استيالك الطاقة الكيربائية  ةالثالث رتبةجاء القطاع الحكومي بالمو  –ج 
 يشمل كميات الطاقة الكيربائية المستيمكة في المؤسسات الحكومية الذي، (  1111 – 1111) 
نو  دور العبادةو  الجامعات الحكوميةو  المدارسو  المستشفياتو   . ارة الشوارع ا 

في ىي االعمى القطاع الحكومي قد شيد زيادة  نجد أن( 11الشكل )و  ( 12الجدول )من و        
بنسبة  و  ميكا واط . ساعة(  1111111ليصل الى )  1111استيالك الطاقة الكيربائية خالل عام 

  11,7بنسبة  و  ميكا واط . ساعة(  1171122)  أن كان% من اجمالي االستيالك بعد  11,7
االجيزة و  اجيزة الحاسوبو  التدفئةو  التبريد زيادة اجيزةعد تو  . 1111% من اجمالي االستيالك عام 

المكتبية في المؤسسات الحكومية فضاًل عن استحداث دوائر حكومية جديدة السبب الرئيس لزيادة 
ادنى استيالك لمطاقة فقد شيدا  1111و 1117عامي اما االستيالك في القطاع الحكومي . 

ميكا (  1111191) و ميكا واط . ساعة(  1171111بمغت )  إذلقطاع الحكومي الكيربائية في ا
% من اجمالي االستيالك عمى التوالي ، بسبب توقف   1,1 و % 11,1بنسبة  و  واط . ساعة

ما اعقبيا من و  العمل في المؤسسات الحكومية نتيجة لمعمميات العسكرية لحرب الخميج الثالثة
 اضطراب الوضع االمني في البمد .

 ( 11شكل )                                                   
 ( 1111 – 1111تطور استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاع الحكومي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )       

 
 (  12الجدول ) بيانات -عمل الباحثة باالعتماد عمى :            

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 القطاع الحكومً



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
04 

 – 1111اما القطاع التجاري فقد احتل المرتبة الرابعة في استيالك الطاقة الكيربائية لممدة )  –د 
 المطاعمو  الفنادقو  يشمل كميات استيالك الطاقة الكيربائية في المحال التجارية الذي، (  1111

 ات . نمكاتب االعالو  القاعاتو  المعارضو  نااالفر و 
ارتفاع استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع  إن( يتضح 11من الشكل )و  ( 12الجدول )و      

ميكا (  1117111)    أن كانبعد   ميكا واط . ساعة(  1917111بمغ )  إذ 1111التجاري عام 
ذلك لتطور اعداد المشتركين بيذا القطاع نتيجة الرتفاع و  ًا ،سنوي%   7,1 بنسبة نمو و  واط . ساعة

. في حين سجل عام الفنادق و  المطاعمو  فتح المحالت التجاريةالتوسع في و  المستوى المعيشي
ذلك بسبب تاثير و  ميكا واط . ساعة(  911111بمغ )  إذادنى استيالك في القطاع التجاري  1117

الفوضى التي شيدىا البمد و  العمميات االرىابيةو  ما تالىا من تغيير نظام الحكمو  حرب الخميج الثالثة
  1,9بمغت   إذ 1111. اما اعمى نسبة مشاركة لمقطاع التجاري من اجمالي االستيالك فسجمت عام 

 . %  9بمغت   التي 1112% ، في حين سجمت اقل نسبة مشاركة عام 
 (  11شكل )                                        

 ( 1111 – 1111) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة ) التجاري تطور استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاع         

 
 (  12الجدول ) بيانات -عمل الباحثة باالعتماد عمى :                

 1111في حين احتل القطاع الزراعي المرتبة الخامسة في استيالك الطاقة الكيربائية لممدة )  –ه 
يشمل استيالك الطاقة  الذييعد اقل القطاعات استيالكًا لمطاقة الكيربائية  إذ( ،  1111 –
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حظائر االبقار  و حقول الدواجنو  المضخات التي تستعمل لمريو  الكيربائية في مشاريع الموارد المائية
.  

عام  سجل إذستيالك ليذا القطاع ( يتضح تذبذب اال 17الشكل )و  ( 12الجدول )من و         
ميكا واط . (  111111)  أن كانبعد ،   ميكا واط . ساعة(  111711)  استيالكًا بمغ 1111
% سنويًا ، اما   1,2بنسبة نمو  و  فقط  ميكا واط . ساعة(  21171بفارق ) و  1111عام  ساعة

ادنى  كانفي حين  ميكا واط . ساعة(  1171711بواقع )  1111خالل عام  كانف اعمى استيالك
بسبب الوضع المتردي لمعراق  ميكا واط . ساعة(  111917بواقع )  1117استيالك قد سجل عام 
. و الذي ادى الى توقف مفاصل الحياة في العراق دخول قوات االحتالل و  بعد حرب الخميج الثالثة

أن بعد  1111% عام   7,1بمغت   إذفقد شيدت تراجعًا ايضَا النسبية لمقطاع الزراعي  ىميةاما األ
 1111ت قد سجمت عام كان، اما اعمى نسبة مشاركة لمقطاع الزراعي  1111% عام   1,1ت  كان

% من اجمالي   1,1 كانت 1117ت ادنى نسبة قد سجمت عام كان% في حين   9,1بواقع  
النسبية لمقطاع الزراعي دلياًل عمى تراجع النشاط  ىميةاأل خفاضإنيعد و  استيالك الطاقة الكيربائية .

 باغمب مفاصمو ال سيما بعد فتح ابواب االستيراد لكافة المنتوجات الزراعية من الخضرواتالزراعي 
فضاًل عن تراجع باسعار تنافس المنتوج الوطني و  ناااللبو  المحومو  الدواجنو  االسماكو  الفواكوو 

لتالفي بشكل بسيط  تاجناصحاب المين الزراعية بتركيا او اإلدفع  مماقمة االمطار و  مناسيب المياه
، مما نتج عنو خسائر اقتصادية بالغة لمبمد نتيجة لخسارة مورد الخسائر المادية التي لحقت بيم 

نو  اقتصادي ميم  تحول االقتصاد العراقي الى اقتصاد استيالكيو  فاق العممة الصعبة الستيرادىا ،ا 
 .اعتماد البمد بشكل كامل عمى الواردات النفطية و 
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 (  17شكل )                                       
 ( 1111 – 1111) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة ) الزراعيتطور استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاع         

 
 (  12الجدول ) بيانات -عمل الباحثة باالعتماد عمى :             
             

 (   2119 – 2111) لممدة تطور استهالك الطاقة الكهربائية حسب المحافظات -2
المعايير الميمة في تحديد و  واقع استيالك الطاقة الكيربائية حسب المحافظات من االسسيعد       

 يوضح ىذا المعيار حقيقة معدل استيالك كل فرد من الطاقة الكيربائية إذسياسات التنمية البشرية ، 
االستيالكية المختمفة و  دوره في تطوير القطاعات االقتصاديةو  بالتالي معرفة كفاءة قطاع الكيرباءو 

يتميز استيالك الطاقة الكيربائية في العراق بارتباط كمياتو في كافة المحافظات من خالل و  لمبمد .
التحكم الوطنية لمطاقة الكيربائية الذي يتم من خاللو تزويد كل و  ا عمى مراكز السيطرةاعتمادى
لكل محافظة ،  كانتعتمد عمى نسب الس التيبالكميات المقررة ليا من الطاقة الكيربائية محافظة 

ت أن كانحتى و  عدد المحطات الكيربائية المتوطنة لكل محافظةو  تاجندون االعتماد عمى حجم اإل
من دراسة و  المحافظة ال تمتمك محطات كيربائية عاممة الرتباط البمد باكممو بشبكة كيربائية موحدة .

في حسب المحافظات تطور استيالك الطاقة الكيربائية فيما يتعمق  ( 1والخريطة )(   11جدول )
  -ىي :و  ( نالحظ مجموعة  من الحقائق 1111 – 1111العراق خالل المدة ) 
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 ( 18جدول )                                                           

 (  2119 – 2111تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب المحافظات  لممدة )                         
 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 المحافظة

 % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك
 11,2 1191717 71 9279171 11,1 1711111 11,1 7911119 11,2 9719191 79,1 1111111 17 1111112 11,2 11111771 11,1 1211712 11,9 1111919 بغداد

 1,9 1111121 9,1 1111227 2,1 1111171 1,1 1111119 2,1 1111711 2,1 1129111 1,7 111119 1,1 1111172 1,2 1111211 9 172117 كركوك

 11,2 7171119 2,1 1111111 19,1 1711111 19,7 1119112 11,1 1111711 11,1 1717192 11,1 1111971 1,1 1122111 1,1 1111911 1,1 1271111 نينوى
 1,1 1111111 1,1 1111291 1,9 1111111 2,1 1117197 2,1 1171711 2,2 1711111 1,9 191111 2,1 1211111 2,1 1112199 2,7 1117111 صالح الدين

 1,7 911291 1,1 111911 1,1 119112 1,7 711111 7,1 991111 7,9 171171 1,7 111111 1,1 212112 1,1 919111 1,7 112212 ديالى
 1,1 1192121 9,1 1111179 2,9 1111911 --- 1197 1,1 912111 1,2 122271 1,1 111121 9,1 1197111 9,1 1111111 9,1 1111111 االنبار

 1,2 1111121 1,7 112111 1,9 111111 1,2 117291 7,1 211111 7,1 111171 1,1 121111 1,1 171211 1,2 911111 1,1 911711 بابل
 7,1 177111 1,1 192111 1,1 111111 1,7 799199 1,1 711191 1,1 111177 1,1 11111 1,1 129191 1,2 791121 1,9 111211 الديوانية

 1,1 111272 7,1 992171 1,1 117111 1,1 221111 7,1 971111 7,7 211111 1,1 111121 1,9 272191 1,1 911119 1,2 111711 واسط
 7,9 119111 7,1 211911 7,2 911219 7,1 912191 7,1 219991 7,1 111119 1,7 171117 1,1 112221 1,9 911191 1,1 111111 النجف

 7,1 171111 7,7 212121 7,1 971221 7,9 919291 1,1 912121 7,1 211111 1,1 111911 1,1 211111 1,1 191119 1,1 711111 كربالء
 1,1 191192 7,1 911111 7,2 921117 7,1 111271 1,1 112111 1,7 111927 1,9 191119 1,1 919191 1,1 111211 1,1 711111 المثنى

 1,1 121791 7,7 211217 7,1 117111 7,7 911191 1,1 171111 1,7 111927 1,9 192111 1 117121 1,1 111111 1 717111 ميسان
 9,2 1121711 2,1 1111911 1,1 1111711 9,1 171911 9,2 111111 1,1 122112 1,1 111111 1,1 212711 1,9 991171 1,9 111112 ذي قار

 1,1 1111111 17,7 1111711 19,1 1171171 19,1 1111111 17,1 1117171 11,1 1111111 11,1 1912119 11,7 1111111 11,1 1211711 11,1 1771171 البصرة
 111 12111111 111 11111112 111 19111111 111 19211711 111 11119219 111 11111111 111 11121111 111 19111111 111 11912911 111 11111791 المجموع

 .1111و لغاية  1111من  بياناتجميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي ،  -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
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 التوزيع الجغرافي الستيالك الطاقة الكيربائية في العراق يتميز بالتباين من محافظة الخرى إن
 الصناعيو  تركز النشاط الحكوميو  كانيقل في اخرى ، تبعًا لتباين توزيع السو  يتركز في محافظةو 
 . بين المحافظات التجاري و 
 في ثالث 1111% خالل عام   91,7بنسبة  و  يتركز استيالك الطاقة الكيربائية في العراق -1

فضاًل عن  في المحافظات الثالثة  كانمحافظات ) بغداد ، نينوى ، البصرة ( نتيجة لتركز الس
الطاقة الكيربائية  تاجإننجد تركز اكبر محطات  إذالحكومي فييا ، و  التجاريو  النشاط الصناعي

 شائيةناإلو  البتروكيمياويةالصناعات و  في ىذه المحافظات فضاًل عن صناعات تكرير النفط
تحتل محافظة بغداد المرتبة االولى في استيالك الطاقة الكيربائية بنسبة و  الجمود .و  الورقو 

المؤسسات و  النشاط الصناعي % من مجموع استيالك الطاقة الكيربائية نتيجة لتركز 11,2
فضاًل عن المراكز التجارية الكبيرة و  الدوائر الحكومية و  السفاراتو  الحكومية الكبيرة كالوزارات

  و %  11,2بنسبة  و  الثالثةو  ةالثانيالبصرة بالمرتبتين و  تأتي محافظتي نينوىو  ي ،كانالتركز الس
 % من مجموع استيالك العراق عمى التوالي .  1,1

% فقد توزع في اثني عشرة   11,1بنسبة  و  1111اما بقية استيالك الطاقة الكيربائية  عام  -1
تحتل محافظة كركوك و  % من مجموع استيالك العراق .  1,7 -%  1,9محافظة يتراوح بين 

 االنبار، تأتي بعدىا محافظة صالح الدين ، ذي قار ، بابل ،  %   1,9بنسبة  و  المرتبة االولى
  9,2% ،    1,1  بنسبةو  ، المثنى ، واسط ، ديالى ، ميسان،  الديوانية، النجف ، كربالء ، 

  ، %1,2    ، %1    ، %7,9   ، % 7,1   ، % 7,1   ، %1,1    ، %1,1    ، %
استيالك  خفاضإنيعزى سبب و  من مجموع استيالك العراق عمى التوالي .%  %1,1 ،    1,1

 فييا كان، المثنى ، واسط ، ديالى ( الى قمة عدد الس ميسانالطاقة الكيربائية في محافظات ) 
 قمة المشاريع الصناعية فضاًل الى ضعف القطاع التجاري فييا .و 
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 ( 1)خريطة                                    
 ( 2119 – 2111لممدة )  المحافظات  ( في العراق  حسب ميكا واط . ساعةتطور استهالك الطاقة الكهربائية ) 

 
 ( 11الجدول ) بياناتمن عمل الباحثة باالعتماد عمى  -المصدر :
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( في  1111 – 1111الطاقة الكيربائية في جميع المحافظات خالل المدة )  تطور استيالك  -7
 % 1,7 -حققتا نمو سنوي سالب   ناالمتو  االنبارو  ستثناء محافظتي بغدادجميعيا بإ المحافظات

ما تالىا و  1117% عمى التوالي نتيجة لمظروف التي مر بيا البمد بعد احداث عام   1,1 – و
تتباين ىذه المحافظات فيما بينيا في نسب نمو و  حروب طائفية .و  من عمميات ارىابية

، كربالء  ، بابل ،  الديوانيةتأتي في الصدارة محافظة ذي قار ثم و  االستيالك خالل ىذه المدة
 التي، النجف ، نينوى ، صالح الدين ، واسط ، ديالى ، البصرة  ميسانالمثنى ، كركوك ، 

% ،    1,1  % ،  11,1% ،    11,1حققت نسب نمو سنوي في استيالك الطاقة الكيربائية  
1    ، %1,1    ، %1,1    ، %1,1    ، %1,7    ، %2,7  ، %  9    ، %7,1   %

 كانيعزى ىذا النمو باالستيالك الى زيادة عدد السو  ،% عمى التوالي   %1,7 ،    7,1،  
 االجيزة الكيربائية بشكل كبيرو  يةكمالدخول السمع الو  كانفضاًل عن ارتفاع متوسط الدخل لمس

يعد القطاع المنزلي ىو القطاع االكثر استيالكيا لمطاقة  إذ، عمى اقتناؤىا  كاناقبال السو 
 الكيربائية خالل ىذه المدة .

 1111الكيربائية في العراق عام  احتمت محافظة بغداد المرتبة االولى في كمية استيالك الطاقة -1
% من اجمالي استيالك   11,2نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1191717بمغت )  التي

( ميكا 1111919بمغ ) الذي 1111خفض االستيالك مقارنة بعام إنقد و  ،الطاقة الكيربائية 
التراجع باستيالك  يعزىو  % من اجمالي االستيالك ،  11,9نسبية   أىميةبو  واط . ساعة

الطاقة الكيربائية في محافطة بغداد الى الوضع االمني المتردي بعد دخول قوات االحتالل 
، ال حروب طائفية و  عمميات ارىابيةو  فالت امنيإنما تالىا من و  1117االمريكي لمعراق عام 
التيجير و  القتلو  تعد بداية الحروب الطائفية المقيتة التي 1111و 1112سيما خالل عامي 

المحافظات الجنوبية  النزوح الىو  مناطقيمو  ارغم العديد من العوائل الى ترك منازليم الذيالقسري 
نتج عنو تراجع االستيالك في بغداد خالل ىذين العامين ليصل الى ) و  لمحفاظ عمى حياتيم

 %  11,1 نسبية  أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1711111) و ( ميكا واط . ساعة 7911119
 من اجمالي االستيالك عمى التوالي .  %   11,1 و

في كمية استيالك الطاقة الكيربائية في العراق  ةالثانياما محافظة نينوى فقد احتمت المرتبة      
% من   11,2نسبية   أىمية( ميكا واط . ساعة  ، ب 7171119بمغت )  إذ 1111عام 

بكمية  1111نينوى تحتل المرتبة الثالثة عام ت محافظة أن كاناجمالي االستيالك ، بعد 
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% من اجمالي   1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1271111استيالك بمغت  ) 
يعزى نمو استيالك الطاقة الكيربائية في محافظة نينوى الى زيادة االستيالك في و  ،االستيالك 

الى اقتناء  كاناشي الذي دفع السارتفاع المستوى المعو  كانالقطاع المنزلي لزيادة عدد الس
 االجيزة الكيربائية المتنوعة .

محافظة البصرة المرتبة الثالثة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام احتمت  في حين      
% من اجمالي   1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1111111بمغت )  التي 1111

( 1771171بمغ االستيالك خالليا ) التي 1111شيد ارتفاع بسيط مقارنة بعام  إذاالستيالك ، 
 % من اجمالي االستيالك .  11,1نسبية   أىميةبو  ميكا واط . ساعة

 1111الخامسة عام و  صالح الدين فقد احتال المرتبتين الرابعةو  اما محافظتي كركوك     
 أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1111111 )و ( ميكا واط . ساعة 1111121باستيالك بمغ ) و 

قد  شيد االستيالك و  % من اجمالي االستيالك عمى التوالي ،  1,1  و %  1,9نسبية  
احتمت محافظة كركوك المرتبة السادسة بكمية  إذ 1111ارتفاعًا في كمتا المحافظتين مقارنة بعام 

% من اجمالي استيالك  9نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 172117)  بمغتاستيالك 
بمغت استيالك  احتمت محافظة صالح الدين المرتبة الرابعة بكميةالطاقة الكيربائية ، في حين 

 من اجمالي االستيالك .  %  2,7نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1117111)
استيالك بمغت بكمية  1111ة عام في حين احتمت محافظة ذي قار المرتبة السادس    
ازداد  إذ، % من اجمالي االستيالك   9,2نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1121711)

( ميكا  111112االستيالك خالليا )  كان التي 1111اضعاف مقارنة بعام  ةاالستيالك ثالث
تعزى زيادة االستيالك في و  % من اجمالي االستيالك ،  1,9 نسبية أىميةبو  واط . ساعة

 محافظة ذي قار الى زيادة االستيالك في القطاع الحكومي يميا القطاع المنزلي .
(  1111121ت من نصيب محافظة بابل بكمية استيالك بمغت ) كاناما المرتبة السابعة ف     

تضاعفت كمية االستيالك ضعفين  إذ،  1111% عام   1,2نسبية   أىميةبو  ميكا واط . ساعة
نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 911711بمغ االستيالك خالليا )  التي 1111عن عام 

 الحكومي . و  % نتيجة لزيادة االستيالك في القطاعين المنزلي  1,1
المرتبة الثامنة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام  االنبارفي حين احتمت محافظة     

% من اجمالي   1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1192121بمغت )  التي 1111
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ال سيما بعد دخول قوات االحتالل  االنبارخفض االستيالك في محافظة إنقد و  ،االستيالك 
أن ( ميكا واط . ساعة بعد  111121خفض االستيالك ليصل الى ) إن إذ 1117االمريكي عام 

شيدت محافظة  كذلك% .   9,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1111111)  كان
لتصل الى )  1112و 1119تراجعًا كبيرًا في استيالك الطاقة الكيربائية خالل عامي  االنبار

تشار إن( ميكا واط . ساعة عمى التوالي بعد  1197) و ( ميكا واط . ساعة 912111
اليياكل عمدت الى تدمير  التيتمركزىم في مناطق متعددة من المحافظة و  العصابات االرىابية

 يربائية بشكل كبير في المحافظة استيالك الطاقة الك خفاضإنلممحافظة مما ادى الى  الرتكازيةا
 1111احتمت محافظة النجف المرتبة التاسعة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام و     
% من اجمالي استيالك   7,9نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 119111بمغت )  التي

 التي 1111ازداد االستيالك ضعفين عن كمية االستيالك عام  إذالطاقة الكيربائية في العراق 
جاءت ىذه الزيادة في و  % ،  1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 111111بمغت ) 

حقق قطاعي  كذلكبالدرجة االساس ، االستيالك نتيجة لزيادة االستيالك في القطاع المنزلي 
 التجاري زيادة ممحوظة .و  الحكومي

في كمية استيالك الطاقة  الديوانيةو  ت من نصيب محافظتي كربالءكاناما المرتبة العاشرة ف  
( ميكا واط .  177111) و ( ميكا واط . ساعة 171111بمغت )  إذ 1111الكيربائية عام 

قد ازداد و  المحافظتين من اجمالي االستيالك .% لكال   7,1نسبية   أىميةبو  ساعة عمى التوالي
(  711111بمغ )  الذي 1111االستيالك في كال المحافظتين ثالث اضعاف االستيالك عام 

تحققت ىذه الزيادة نتيجة  إذ( ميكا واط . ساعة عمى التوالي ،  111211) و ميكا واط . ساعة
عمى اقتناء االجيزة الكيربائية بشكل كبير بسبب  كانلمزيادة في القطاع المنزلي بسبب اقبال الس

ارتفاع المستوى المعاشي فضاًل عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف و  كانزيادة عدد الس
 . 
فقد جاءت بالمرتبة الحادية عشرة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية  ميساناما محافظة      

 إذ% ،   1,1نسبية   أىميةبو  يكا واط . ساعة( م 121791بكمية استيالك ) و  1111عام 
 الذي 1111من الطاقة الكيربائية مرتين عن استيالكيا عام  ميسانتضاعف  استيالك محافظة 

% . وجاءت ىذه الزيادة في   1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 717111بمغ ) 
 الحكومي .و  االستيالك نتيجة لزيادة استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاعين المنزلي
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في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام عشرة  ةالثانيفي حين جاءت محافظة المثنى بالمرتبة   
 نجد أن إذ% ،   1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 191192بمغت )  التي 1111

االستيالك خالليا  كان إذ 1111االستيالك قد تضاعف مرتين في محافظة المثنى مقارنة بعام 
 استحوذ القطاعين المنزليو  % ،  1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 711111) 
 الحكومي عمى النسبة االكبر من االستيالك في المحافظة . و 

في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام  ةاما محافظة واسط فقد احتمت المرتبة الثالثة عشر     
ازداد  إذ،  %  1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 111272بمغت )  التي 1111

 ،( ميكا واط . ساعة  111711بمغ )  الذي 1111االستيالك في المحافظة مقارنة بعام 
 الحكومي في المحافظة .و  الزيادة نتيجة لزيادة االستيالك في القطاعين المنزليجاءت ىذه و 

في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام  ةجاءت محافظة ديالى بالمرتبة الرابعة عشر و      
حقق زيادة  إذ% ،   1,7نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 911291بمغت )  التي 1111

تحققت الزيادة و  ( ميكا واط . ساعة ، 112212بمغ )  الذي 1111عام باالستيالك مقارنة ب
احتل المرتبة االولى من كمية  الذيباالستيالك نتيجة لزيادة االستيالك في القطاع الحكومي 

   الزراعي .و  التجاري و الصناعيو  االستيالك  في المحافظة يميو القطاع المنزلي
    
 

  -: ( 2119 – 2111) تطور حمل الذروة السنوي لممدة -5
نو  ( تغيرات 1111 – 1111شيد العراق خالل المدة  من )      ، كافة ت مفاصمو عطافات شمما 

 تغيير نظام الحكمو  1117دخول قوات االحتالل االمريكي عام و  فاستمرار العقوبات االقتصادية
نو  ارتفاع المستوى و  كانعدد السالحروب الطائفية فضاًل عن زيادة و  االمنيو  عدام االستقرار السياسي ا 

عمى  كاناقبال السو  فتاح االقتصادي الذي سمح باستيراد مختمف السمع االستيالكيةناإلو  المعيشي
الذي  اقتناؤىا بشكل كبير ، االمر الذي ادى الى زيادة استيالك الطاقة الكيربائية بشكل كبير 

د خالل فصل ستعمال اجيزة التبريالى ا كانيمجأ الس إذعكس عمى تطور حمل الذروة السنوي إن
 .ب لمتخمص من ارتفاع درجات الحرارة آ الصيف السيما في شير
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مطموب في و  ي يوضح اعمى حمل ذروة متحققذال ( 11الشكل )و  ( 11من دراسة جدول )و       
  -( نالحظ مجموعة من الحقائق  اىميا : 1111 – 1111العراق لممدة ) 

( بالتذبذب من عام  1111 – 1111يتميز حمل الذروة السنوي المتحقق في العراق لممدة )  -1
 تاجنتعتمد عمى كمية اإل التييعكس كمية الطاقة الكيربائية المجيزة خالل السنة  الذيالخر 

 التوزيع .و  كفاءة شبكات النقلو 
ز باالرتفاع الذي فقد تمي ( 1111 – 1111في العراق لممدة ) اما حمل الذروة السنوي المطموب  -1

 أن كانبعد  . (و ) م . (11111ليصل الى ) 1111ارتفع عام  إذوصل الى الضعف ، 
 . . (و ) م .( 2111)

نجد  إذمطموب تذبذبًا من عام الخر  ذروة  حملاعمى متحقق الى ذروة حمل اعمى شيدت نسبة  -5
اعمى حمل ذروة متحقق عام  كان إذ،  %   11بمغت   التي 1111اعمى نسبة تحققت عام  أن

بفارق و  . (و ( ) م . 2191. ( في حين اعمى حمل ذروة مطموب ) و ( ) م . 2111)  1111
يعزى ارتفاع نسبة الحمل المتحقق الى الحمل المطموب الى ارتفاع و  ، . (و ( ) م . 171) 

واع إنالتوزيع نتيجة لمسماح لمعراق بدخول و  تحسن عمل شبكات النقلو  1111االستيالك عام 
استمرار االستيالك من قطع الغيار وفق مذكرة التفاىم التي اصدرتيا االمم المتحدة فضاًل عن 

نو  كانعمى وتيرة واحدة نتيجة لموضع االقتصادي المتردي لمس عدم و  المستوى المعيشي خفاضا 
المرتفع بسبب ظروف الحصار االقتصادي توفر االجيزة الكيربائية ذات االستيالك الكيربائي 

استمرار العمل و  ، الكيربائيةاالجيزة و  يمنع استيراد اغمب المواد الذيالمفروض عمى العراق 
اما ادنى نسبة فقد سجمت  ( ساعة يوميًا .  12 – 11يستمر ما بين )  الذيبالقطع المبرمج 

 ( ) م . 1111الي بمغ ) و  اعمى حمل متحقق خفاضإن% بسبب   91بمغت   التي 1112عام 
 ( ) م . 1114بفارق ) و . (و ) م .(  1771) كانالذي  مقابل اعمى حمل مطموب  . (و

نسبة الحمل المتحقق الى الحمل المطموب الى تراجع االستيالك عام  خفاضإنيعزى و . ( ،و
استيدفت محطات العمميات االرىابية التي و  الطائفيةالحروب  نتيجة لدخول البمد مرحمة 1112

 دخول قوات مقابل ارتفاع الطمب عمى الطاقة الكيربائية بعد التوزيع ، و  شبكات النقلنتاج و اإل
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 (09جدول )                                                 

 ( 2119 – 2111في العراق لممدة ) . ( و مطموب ) م .و  اعمى حمل ذروة متحقق                        

 نسبة المتحقق الى المطموب % اعمى حمل مطموب اعمى حمل متحقق السنة
1111 1129 2111 11 
1111 9919 2197 11 
1111 2111 2191 11 
1117 9111 2111 12 
1111 9112 1711 19 
1119 9711 1119 21 
1112 1111 1771 91 
1111 9111 1211 97 
1111 9271 11111 91 
1111 2171 11111 21 

النظم  ، قسم االحصاء و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :

 . 1661و لغاٌة 1666من  بٌاناتالمركزي ، 

 (  01شكل )                                                            
 ( 2119 – 2111. ( في العراق لممدة ) و مطموب ) م .و  اعمى حمل ذروة متحقق                             

 

 
 (  21جدول ) بٌاناتباالعتماد على  -عمل الباحثة : 

نو  تغيير نظام الحكمو  1117االحتالل لمبمد عام  دخول البضائع ذات و  فتاح العراق عمى االسواقا 
عمى اقتناء االجيزة الكيربائية المتنوعة نتيجة الرتفاع المستوى  كانالمناشئ المختمفة واقبال الس
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استمرار و  الحمل المطموبو  المعيشي ، مما خمق فجوة تزداد عام بعد اخر بين الحمل المتحقق
 . كاناة السنايزيد من مع الذيالعمل بنظام القطع المبرمج 

حقق نسبة  إذ(  1111 – 1111شكل تدريجي خالل المدة ) محتقق بذروة تطور اعمى حمل  -1
 مطموب خالل المدة ذاتيا بشكل كبيرذروة % ، في حين تطور اعمى حمل   7,1نمو سنوي  

شبكات و  المحطات الكيربائية المنتجة واقع مما يعكس (1)% ، 2,17حقق نسبة نمو سنوي و 
بشكل يتناسب مع التطور الحاصل عمى توفير الطاقة الكيربائية الضعيفة قدرتيا و  التوزيعو  النقل

 .قدرتيم الشرائية و  تطور مستواىم المعيشيو  كانفي اعداد الس
 

                    

 ( 2119 – 2111تطور استهالك الفرد لمطاقة الكهربائية لممدة ) -1

 الشعوبو  رفاىية االممو  مقياسًا لمدى تقدميعد معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية مؤشرًا او         
ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية يدل عمى التوسع في استعمال االجيزة  إن إذالمجتمعات ، و 

 الحضارية لمفرد . و  الثقافيةو  االوضاع االجتماعيةو  تحسن في االحوال المعاشيةو  الكيربائية 

، االول يستعمل نصيب الفرد من  ناالطاقة الكيربائية يوجد معيار لمعرفة معدل نصيب الفرد من و      
ىذا المعيار مضمل الحتوائو عمى كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة و  اجمالي الطاقة الكيربائية المستيمكة

فيستعمل معدل  الثانيالتجارية فضاًل عن المنزلية . اما المعيار و  الحكوميةو  في القطاعات الصناعية
ىذا اكثر دقة العتماده الكميات و  الفرد من الطاقة الكيربائية المستيمكة في القطاع المنزلي فقط نصيب

 (  1)فقط . كانالمستيمكة من قبل الس

                                                                 

  ) ]=n^1( xtr – [ 1 ( النمو التراكمي 1)
Xo                                

r النمو التراكمي = 
Xt سنة المقارنة = 

Xo   سنة االساس = 
n  عدد السنوات = 
 . 772راشد عبد راشد الشريفي ، صناعة الطاقة الكيربائية في العراق، مصدر سابق  ، صو  ( كاظم عبد الوىاب االسدي(  1)
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القطاع المنزلي قد احتل الصدارة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية طيمة مدة  إنيتضح مما سبق اذ         
( ميكا واط . ساعة خالل عام  17211911االستيالك في القطاع المنزلي ليصل الى ) تطور  إذالدراسة ، 

بذلك تضاعف االستيالك المنزلي خالل و  ، 1111( ميكا واط . ساعة عام  1171911)  أن كانبعد  1111
القطاع المنزلي اىم القطاعات ذات العالقة  إن يتضح كذلك( مرة .  1,1( بحدود )  1111 – 1111المدة ) 

 بالتالي تحديد نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية المستيمكة . و  كانالوثيقة مع اعداد الس

  -:( تتضح مجموعة من الحقائق 19الشكل )و  ( 11)و ( 11) ينمن دراسة الجدولو      

)  أن كان( ، فبعد  1111 – 1111شيد معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية ارتفاعًا خالل المدة )  -1
بنسبة و  ، 1111( ) ك . و. س ( خالل عام  111ارتفع ليبمغ ) ،  1111( ) ك . و. س ( عام  121
 تاجنزيادة كميات اإليعزى السبب في ارتفاع نصيب الفرد خالل ىذه المدة الى و  % سنويًا ،  1,1نمو  
 استيراد الطاقة الكيربائية فضاًل عن التغيرات االقتصاديةو  يعود الى زيادة عدد المحطات الكيربائية الذي

تغيير نظام و  ت االحتاللادخول قو و  االجتماعية التي شيدىا الشارع العراقي بعد حرب الخميج الثالثةو 
نو  كانارتفاع المستوى المعيشي لمسو  الحكم في البمد استيراد و  فتاح االسواق المحمية عمى االسواق االجنبيةا 

عمى اقتناؤىا مما زاد الطمب عمى الطاقة الكيربائية السيما  كانتوجو السو  االجيزة الكيربائية المختمفة
 ربائية .يادى الى ارتفاع معدل نصيب الفرد من الطاقة الك الذيالقطاع المنزلي 

خالل المدة ) كافة الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية لمحافظات العراق نصيب معدل في  تطور حصل   
الى ارتفاع كمية الطاقة الكيربائية المجيزة لممحافظات فضاًل  التطورويعزى سبب ىذا  ( ، 1111 – 1111

ن يستثنى م معدالت االستيالك ،  زيادة ع المستوى المعيشي الذي ادى الى ارتفاو  كانعن زيادة عدد الس
 1111نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية خالل عام  معدلًا في خفاضإنذلك محافظة بغداد التي شيدت 

بنسبة نمو و  ( ) ك . و. س ( 1111فييا )  كان التي 1111( ) ك . و. س ( ، مقارنة بعام  211ليبمغ ) 
االستيالك  إنخفاضدل نصيب الفرد الى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع خفاضإنيعزى سبب و  % ،  1,7-سنوي سالب  

حروب طائفية و  تخريبةو  االجمالي لممحافظة نتيجة لالحداث التي تمت تغيير نظام الحكم من عمميات ارىابية
 اثرت بشكل كبير عمى الحياة في محافظة بغداد . 
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 ( 21جدول )                                                            

 (  2119 – 2111حسب المحافظات لممدة ) و  نصيب استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية ) كيمو واط . ساعة ( في العراق 

 1111 1111 السنة
 ( استيالك الفرد ) كيمو واط .ساعة كانعدد الس ساعة (القطاع المنزلي) ميكاواط . (استيالك الفرد ) كيموواط. ساعة   كانعدد الس ساعة ( القطاع المنزلي) ميكا واط . المحافظة
 211 2111971 1211111 1111 1111911 9119111 بغداد
 211 7112111 1111112 711 1191111 119117 نينوى
 272 1719197 111111 117 211211 711111 كركوك

 129 1771112 791111 171 1111111 171111 صالح الدين
 111 1711179 719111 111 1711211 179911 ديالى 
 112 1117791 211111 711 1199211 719127 االنبار
 721 1191111 111117 127 191111 111111 واسط
 111 1111222 112111 191 1221111 121111 بابل

 711 1117191 117112 191 117111 111111 كربالء
 717 1111111 192111 112 111111 111912 النجف
 171 1111211 121121 111 111111 171112 الديوانية
 711 217112 111111 111 111111 171711 المثنى

 711 1111711 917211 111 1711111 712111 ذي قار 
 717 111111 797912 711 211111 111771 ميسان
 112 1119171 112212 117 1111911 922112 البصرة
 111 11119111 17211911 121 11111111 1171911 المعدل

 . 1111 – 1111القوى العاممة لممدة و  كان، احصاءات الس جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء -1 -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 . 1111و 1111 – 1111جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية  -1
 . 1661و لغاٌة 1666من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات-7

 ( 20جدول )                                         

  2119معدل نصيب الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام        
 . سو حصة الفرد ك . . سو االستهالك م . اسم الدولة  ت

 24026 10062666 الكوٌت 2

 21011 12407666 قطر 1

 22110 71161666 االمارات 1

 7461 26276666 البحرٌن 1

 4124 211141666 السعودٌة 1

 1116 21171666 ناعم 0

 1144 26721666 نالبن 4

 2171 22110666 االردن 7

 2162 222421666 مصر 1

 2110 14271666 سورٌا 26

 121 1116666 فلسطٌن 22

 716 10212666 العراق 21

 211 1111666 الٌمن 21

 221 1611666 ناالسود 21

النظم  ، قسم و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات -2 -المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى : 

 . 1661و لغاٌة 1666من  بٌاناتاالحصاء المركزي ، 
االجتماعية لغرب اسيا ، االمم المتحدة ، نيويورك ، العدد و  المجموعة االحصائية لمنطقة االسكوا ، المجنة االقتصادية -1

 .1111الثالثون ، و  الثاني
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 1111ىناك تباين فيما بين محافظات العراق في معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية عام  -1
كمية االستيالك عميو و  كمية الطاقة الكيربائية المجيزةو  لكل محافظة كانيعزى الى تباين اعداد الس الذي

ىذا التباين تم تقسيم االستيالك الى اربع مستويات في معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة  إنلبيو  ،
  -الكيربائية :

تتضمن و  ( ) ك . و. س ( 211المحافظات التي يصل فييا معدل نصيب الفرد الى اكثر من )  - أ
صيب الفرد من الطاقة الكيربائية فييا ) بمغ معدل ن إذكركوك ، و  نينوىو  ثالثة محافظات ىي بغداد

 ( ) ك . و. س ( عمى التوالي . 272،  211،  211
) (  111 – 111المحافظات التي يتراوح معدل نصيب الفرد فييا من الطاقة الكيربائية ما بين )   - ب

بمغ معدل نصيب  إذ، البصرة و  االنبار و الديوانيةو  تضم اربع محافظات ىي بابلو  ك . و. س (
 ( ) ك . و. س ( عمى التوالي .  112،  112،  171،  111الفرد من الطاقة الكيربائية فييا ) 

(  711 -711بين )  االمحافظات التي يتراوح فييا معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية م –ج 
 إذالمثنى و  قارذي و  واسطو  النجفو  ميسانو  ىي كربالءو  تضم ستة محافظاتو  ،) ك . و. س ( 

( ) ك . و. س ( عمى  711،  711،  721،  717،  717،  711بمغ معدل نصيب الفرد فييا ) 
 التوالي .

( ) ك  111المحافظات التي ينخفض فييا معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية القل من )  -د
الفرد من الطاقة  بمغ معدل نصيب إذصالح الدين ، و  تتضمن محافظتين ىما ديالىو  . و. س (

 ( ) ك . و. س ( . 129،  111الكيربائية فييا ) 
الحاجة و  و لمعرفة واقع استيالك الفرد من الطاقة الكيربائية في العراق ودوره في تحديد حجم االستيالك -7

الفرد من الطاقة الكيربائية مع معدل الفعمية من الطاقة الكيربائية لذلك ال بد من مقارنة معدل نصيب 
مع تشترك اغمبيا  التينصيب الفرد من الطاقة الكيربائية لبعض دول الجوار في غرب اسيا ) االسكوا ( 

معدل نصيب  نجد أن بياناتعند مقارنة الو  االجتماعية.و  االقتصاديةو  الطبيعيةالعراق بعدد من المقومات 
( ) ك . 11211 – 111االسكوا يتراوح ما بين )  إنالفرد من اجمالي استيالك الطاقة الكيربائية في بمد

دولة ضمن عشرة عمى مستوى اربعة عشرة  ةالثانييحتل العراق المرتبة و  . 1111و. س ( خالل عام 
( ) ك . و. س (  191البالغة ) و  في معدل نصيب الفرد من اجمالي استيالك الطاقة الكيربائيةاالسكوا 

، االردن ،  نا، لبن نايأتي العراق بعد كل من الكويت ، قطر ، االمارات ، البحرين ، السعودية ، عمو  ،
يبمغ معدل نصيب الفرد من اجمالي الطاقة الكيربائية في ىذه الدول )  إذمصر ، سوريا ، فمسطين ، 
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11211  ،17211  ،11172  ،1111  ،1111  ،9711  ،1911  ،1111  ،1111  ،1792  ،
الرابعة و  ةر بالمرتبتين الثالثة عش ناالسودو  ، في حين جاءت اليمن( ) ك . و. س ( عمى التوالي  117
( ) ك . و. س (  عمى  111،  117بمغ معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيرباء فييما )  إذعشرة 
اة من عجز الحكومات التي ناحجم المعو  يعكس الواقع المرير الذي يعيشو الشعب العراقي الذي، التوالي 

تتمثل  التيب العراقي توالت عمى استالم مقاليد الحكم في توفير ابسط مستمزمات الحياة الكريمة لمشع
  يم .رفاىيتو  احد اىم المقاييس التي تعكس مدى تقدم الشعوبو  بالطاقة الكيربائية التي تعد عصب الحياة

                                                  
 

 (  05شكل )                                                   

        2119معدل نصيب الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام                          

 
 (  11الجدول ) بيانات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى :  -المصدر :

 
 
 

عند مقارنة معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية و  (12الشكل )و  ( 11من الجدول )و      
فييا معدل نصيب الفرد من االستيالك في  يترواح الذياالسكوا  نافي العراق في القطاع المنزلي مع بمد

 ةالثانييحتل العراق ايضًا المرتبة  إذ(  ) ك . و. س (  ،  11912 – 21القطاع المنزلي ما بين ) 
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بمغ معدل نصيب الفرد من االستيالك في القطاع و  عشرة عمى مستوى دول االسكوا االربعة عشرة ،
بعد كل من قطر ، الكويت ، البحرين ، االمارات ، جاء و  ( ) ك . و. س (  ، 111المنزلي فيو ) 
، االردن ، سوريا ، مصر ، فمسطين ، وقد بمغ معدل نصيب الفرد من  نا، لبن ناالسعودية ، عم

،  1121،  7111، 2792،  2211،  1771،  11912ليذه الدول ) االستيالك في القطاع المنزلي 
في حين يرتفع معدل نصيب  عمى التوالي ،   ( ) ك . و. س ( 911،  911،  211،  121،  111

بمغ فييا معدل نصيب  التي ناالسودو  الفرد من االستيالك المنزلي في العراق مقارنة مع كل من اليمن
 ( ) ك . و. س (  عمى التوالي . 21،  117الفرد من االستيالك المنزلي ) 

 ( 22جدول )                                                              

  2119الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام  نصيبمعدل                        

 . سو حصة الفرد ك . كانعدد الس . سو االستيالك م . اسم الدولة  ت
 11912 1911111 19111111 قطر 1
 1771 7191111 11721111 الكويت 1
 2211 111111 9119111 البحرين 7
 2792 1111111 11111111 االمارات 1
 7111 12112111 111171111 السعودية 9
 1121 1199111 1111111 ناعم 2
 111 1199111 1171111 نالبن 1
 121 2111111 1112111 االردن 1
 211 11919111 17112111 سوريا 1
 911 11111111 17111111 مصر 11
 911 1111111 1111111 فمسطين 11
 111 11119111 17211911 العراق 11
 117 11192111 1119111 اليمن 17
 21 17111111 1912111 ناالسود 11
من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات -1 -المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى : 

 . 0115و لغاٌة 0111
 . 2102الثالثون ، و  الثانياالجتماعية لغرب اسيا ، االمم المتحدة ، نيويورك ، العدد و  المجموعة االحصائية لمنطقة االسكوا ، المجنة االقتصادية -2
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 (  01شكل )                                         

  2119استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام معدل نصيب الفرد من           

 
 (  11الجدول ) بيانات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى :  -المصدر :

 

عمى الرغم من اشتراك العراق مع معظم دول االسكوا ال سيما دول الخميج في المقومات و         
ما يوفره من عائدات مالية و  الغاز الطبيعي (و  بامتالكيا لموقود االحفوري ) النفطالمتمثمة و  االقتصادية

توفر المياه من و  بساط االرضإنالمتمثمة بو  ضخمة فضاًل عن المقومات الطبيعة التي يمتمكيا العراق
معدالت استيالك الطاقة الكيربائية مقارنة بدول  خفاضإنالعراق يمتاز ب إنالفرات ، اال و  نيري دجمة

بمغ معدل  إذ( ) ك . و. س (  ،  11111بفارق كبير يصل مثاًل بالمقارنة مع دولة قطر ) و  الخميج
نصيب الفرد من االستيالك المنزلي في قطر ضعف معدل نصيب الفرد من االستيالك المنزلي في 

 ي منيا المنظومة الكيربائية في العراقناس المشاكل التي تعىذا الفارق يعكو  مرة ، 11العراق بمقدار 
 المجيز من الطاقة الكيربائية .و  الفرق الكبير بين الطمبو 
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 2109 – 2101تمتد من عام  -المرحمة الثالثة :
 ( 2109 – 2101لممدة ) الطاقة الكهربائية حسب القطاعات تطور استهالك  -0

(  1111 - 1111)  المدة  شيد استيالك الطاقة الكيربائية بشكل عام نموًا كبيرًا خالل   
، الطمب عمييا من جية اخرى و  كانزيادة عدد السو  الطاقة الكيربائية من جية تاجإننتيجة لزيادة 

نتيجة لمظروف االمنية التي مر بيا كميات االستيالك في ىذا النمو لم يخمو من التذبذب  إناال 
 عكس عمى كميات االستيالك . إن الذيالبمد خالل ىذه المدة 

حسب تطور استيالك الطاقة الكيربائية فيما يتعمق  (11الشكل )و  ( 17من دراسة جدول )و        
 -ىي :و  ( نالحظ مجموعة  من الحقائق 1111 – 1111في العراق خالل المدة ) القطاعات 

 من (  1111 – 1111ازدادت كميات استيالك الطاقة الكيربائية في العراق خالل المدة )  -1
  ميكا واط . ساعة ( 11111111الى ) 1111ام ــــــــــع  ميكا واط . ساعة(  11117121)
 ، %  11+بمعدل نمو سنوي و   ميكا واط . ساعة ( 11711111بفارق ) و  1111ام ـــــــــــــــع
 تضاعف خالل ىذه المدة بحدود مرة تاجناإل إناي  ،سنويًا  % 1,1معدل نمو تراكمي  و
 .تقريبًا نصف و 

 عاميتبين من خالل مقارنة سنوات االستيالك ىنالك تزايد في استيالك الطاقة الكيربائية خالل  -1
تعود الزيادة في و  ،   ميكا واط . ساعة (11117121ازداد االستيالك ليصل الى ) إذ 1111

والذي يعود لزيادة تجييز  1111عام المتحقق خالل  تاجنكميات االستيالك نتيجة لزيادة اإل
الحكومة باستيراد الطاقة  استمرار، فضاًل عن الطاقة الكيربائية لممستيمكين بمختمف قطاعاتيم 

بمغت الطاقة الكيربائية المستوردة من  إذ، ابرام عقود جديدة مع تركيا و  ايرانالكيربائية من 
تشمل ثالثة خطوط ىي  التي  1111عام  ميكا واط . ساعة( 1117991) ية يراناالالخطوط 
 اما الخط التركي، (  كرمنشاة –) ديالى و ( ناعباد –ىارثة ) و سربيل زىاب ( –قين ناخط ) خ

سموبي ( فقد بمغت الطاقة الكيربائية المستوردة من خاللو )  –المتمثل بالخط ) زاخو و 
، في حين بمغت الطاقة الكيربائية المستوردة عن طريق   ميكا واط . ساعة(  1111111
عام ميكا واط  121بذلك تم اضافة و  ، (11جدول ) ميكا واط . ساعة(  921117البارجات ) 

   لمعالجة النقص الحاصل  الى كمية الطاقة الكيربائية المنتجة في محاولة 1111
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 (  25جدول )                                                                    

 (  2109 – 2101ساعة ( في العراق  حسب القطاعات لممدة )  .  تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط      
 % 1111 % 1117 % 1111 % 1111 % 1111 السنة

 القطاع

 5090 01111051 59 01510500 5991 05005101 15 00112105 11 02122001 المنزلي

 0990 0121005 21 9112151 2095 1101500 2195 1520511 2195 5511205 الصناعي

 290 929211 591 0519551 595 0011110 295 151299 295 109211 الزراعي

 191 2190005 1 2101515 595 0901552 591 0111121 591 0551225 التجاري

 2991 02905111 2195 02219551 2591 0901251 2591 1119105 2591 1121011 الحكومي

 595 0512201 195 0920111 199 0100900 190 019510 --- ---- المتجاوزين

 011 15995511 011 15110509 011 55115555 011 25155510 011 21115110 المجموع

  10+  15+  20+  1-  ---- النسبة

 

 % 1111 % 1111 % 1111 % 1112 % 1119 السنة
 القطاع
 5990 20021102 59 25515155 50 21995011 1195 01952155 1092 21211910 المنزلي

 0292 5951219 0290 1105529 0091 5129912 0191 1025550 0595 1119001 الصناعي

 092 505215 095 511020 091 119191 091 115201 091 110955 الزراعي

 599 2011591 590 2500155 591 2105915 5 0951100 191 5101112 التجاري

 0191 1021021 0190 5001515 0191 1555191 5095 02195115 2195 00519000 الحكومي

 1 5101195 1 2115552 595 2201211 199 0001215 -- ---- المتجاوزين

 011 10112119 011 59595995 011 15151000 011 50155011 011 12151111 المجموع

  10+   15+  51+  10+  51+ النسبة

 

جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي ،  -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :

 . 1621 و لغاٌة  1626بٌانات من 
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 ( 11شكل )  

 (  2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  لممدة )          

 
 (  17الجدول ) بيانات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :

 ( 21جدول )                                            
 (  2109 – 2101لممدة ) (  ميكا واط . ساعة) الطاقة الكهربائية استثمار و  خطوط استيراد          

 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 السنة
 الخطوط
 111991 211911 1191112 1111112 1112117 1117919 1971111 1112119 119112 ---- كردستان
 --- --- --- --- --- --- --- 12112 --- --- السورية

اال
يران

ية
  111117 --- 111111 1121111 1121711 1111111 1111171 1111191 1119111 سربيل زىاب –قين إنخ 

  --- --- --- --- --- --- --- 1111171 1111111 انعباد –ىارثة 
  --- --- --- --- --- --- --- 1121111 1719711 كرمنشاة –ديالى 
  1111112  1711111 1911171 1912111 1111111 1197711 11111 --- كرخة –عمارة 

  1111121 --- 1911112 1121111 1711721 1217111 1111111 --- --- خرم شير-خور الزبير 
  1191117 --- 1111111 1211111 1111171 7112111 7199129 --- --- ميرساد –ديالى  

  1211111 9279111 9179719 2912111 2111791 1111121 1111711 9111111 1117991 الخطوط االيرانية مجموع
  --- --- --- --- --- --- --- 11211 1111111 التركية

  --- --- 1111121 1211211 1111121 1111919 1121191 1721111 921117 البارجات

االستثمار
 

  IPP --- --- --- --- 111111 111211 121992 -119 -721ىارثة 
  911111 111119 111797 112171 111291 --- --- --- --- الشعيبة

  7171171 1111117 --- --- 17121 --- --- --- --- خورمالة
  19 1111 --- --- --- --- --- --- --- ماءناإل

  17112711 1111171 --- --- --- --- --- --- --- بسماية
  11119111 2191121 1171111 1111112 1111111 --- --- --- --- خطوط االستثمار مجموع

 . 1621و لغاٌة 1626من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و المعلومات مهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركزج -المصدر :
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 المشاريع االقتصادية في ظل تنامي الطمب عمى الطاقةو  في تجييز الطاقة الكيربائية لممواطنين
فضاًل عن بالعممة الصعبة الستيراد الطاقة الكيربائية  و  ية الدولة اموال طائمةانالكيربائية ، مما كمف ميز 

االحرى بالحكومة  كانالمستعمل كوقود في المحطات الغازية ، ايران و استيراد الغاز الطبيعي من 
ما موجود منيا  وصيانة زيادة السعات التصميمةو  استعمال ىذه االموال في بناء محطات كيربائية جديدة

ة بالموالدات إنلجوءىم الى االستعو  اة المواطنين من ساعات القطع المبرمجان، ال سيما مع استمرار مع
 يكت كاىل المواطن العراقي ماديًا فضاًل عما تسببو من تموث بيئي خطير . إناالىمية التي 

بنسبة نمو سنوي سالب  و  ميكا واط . ساعة( 19179721ليصل الى )  1111خفض االستيالك عام إن -7
اكل الفنية واالعطال التي تعإني منيا لممشاستيالك الطاقة الكيربائية  إنخفاضيعود سبب و  %  ، 1 -

تصل في منطقة الدراسة خطوط النقل ومحطات التحويل مما يسبب ضائعات كبيرة في الطاقة الكيربائية 
عمى الرغم ، زيادة عدد ساعات القطع المبرمج و  عكس عمى كميات االستيالكإن الذي، %   79الى  
االيرانية ىو خط ) الطاقة الكيربائية من الخطوط ابرام عقد جديد مع ايران واشراك خط رابع الستيراد من 

، فضاًل عن  1111عام   ميكا واط . ساعة (9111111بمغ المستورد منيا  )كرخة ( وبذلك  –عمارة 
رجات بمقدار ) والبا  ميكا واط . ساعة(  11211استمرار االستيراد من الخطوط التركية بمقدار ) 

، كذلك تم االستيراد من منطقة كردستان لتزويد المحافظات القريبة   ميكا واط . ساعة(  1721111
( ميكا واط .  119112)  1111منيا ال سيما محافظتي نينوى وكركوك إذ بمغ المستورد منيا عام 

 ساعة .
و)  ميكا واط . ساعة( 79119799ليصل الى ) 1117و 1111ثم عاد االستيالك لالرتفاع عامي   -1

% عمى التوالي  ، نتيجة   29% و +  11( ميكا واط . ساعة وبنسبة نمو سنوي  +  19111711
 1111لزيادة اإلنتاج لممحطات العاممة ودخول محطات غازية جديدة مرحمة اإلنتاج إذ بمغ اإلنتاج عام 

عمى التوالي ،   ميكا واط . ساعة(  21119117و)  ميكا واط . ساعة(  11171917)  1117و
ميكا (  111771زيادة كمية الطاقة الكيربائية المستوردة من الخطوط االيرانية التي بمغت ) فضاًل عن 
، كذلك ابرمت الحكومة عقودًا جديدة الستيراد الطاقة الكيربائية من ايران إذ بمغت كمية  واط . ساعة

ميكا واط . (  1111711)  1117و 1111الطاقة الكيربائية المستوردة من الخطوط االيرانية لعامي 
عمى التوالي ال سيما بعد ابرام عقود جديدة واستبدال خط )  ميكا واط . ساعة(  1111121و)  ساعة
خرم  –عبادان ( بالخط ) الزبير  –ميرساد ( واستبدال خط ) ىارثة  –كرمنشاة ( بالخط )ديالى  –ديالى 
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 1111بمغت عامي   إذالبارجات ازدادت كمية الطاقة الكيربائية المستوردة من  كذلك ،شير ( 
اما  عمى التوالي ، ميكا واط . ساعة (  1111919) و ميكا واط . ساعة(  1121191)  1117و

) و ( 1112119)  1117و 1111فقد بمغ خالل عامي  كردستانالمستورد من منطقة 
رية لتبادل ابرمت الحكومة العراقية عقدًا مع نظيرتيا السو  كذلك ( ميكا واط . ساعة  1971111

 111تيم  –بدء تشغيل خط ) القائم  إذي ناة العامة لمربط الثمناالطاقة الكيربائية تحت مظمة االم
بمغت الطاقة الكيربائية  إذ 1111تجريبيًا عام سويدية (  –خط ) تل ابو ظاىر و  كي . في (
العقود معيا عام اما الخطوط التركية فقد تم الغاء .  ميكا واط . ساعة(  12112المستوردة ) 

واكبيا  التيالمستوردة و  عمى الرغم من تحقق الزيادة في كمية الطاقة الكيربائية المنتجةو  . 1111
تحسن المستوى المعيشي البناء لنتيجة الحكومي و  ال سيما في القطاعين المنزليزيادة باالستيالك 

االجيزة المكتبية المختمفة  فضاًل عنالتدفئة و  تجييز الدوائر الحكومية باجيزة التبريدو  الشعب العراقي
 التي( ساعة يوميًا  12 – 11يستمر ما بين )  كان الذي، مما ادى استمرار عمميات القطع المبرمج 
 .ساعة في بعض المناطق  11لتصل الى تزيد ايام الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة 

بشكل استيالك الطاقة الكيربائية في العراق  خفضإن 1112،  1119،  1111خالل االعوام  -5
) و ميكا واط . ساعة(  11171111) و ميكا واط . ساعة(  17117712بمغ )  إذتدريجي 

% عمى   11+و %  91+  و % 21+بنسبة نمو سنوي و  ميكا واط . ساعة(  71279111
بمغ   إذ  1112و 1119و 1111 خالل االعوام تاجنالتوالي ، عمى الرغم من زيادة اإل

(  11111112) و ميكا واط . ساعة(  11911197)و ميكا واط . ساعة(  11111119)
و يعود السبب في ذلك النخفاض االستيالك لممحافظات التي عمى التوالي  ميكا واط . ساعة

استمرار عمميات استيراد الطاقة الكيربائية من الخطوط و  ،خضعت لسيطرة داعش االرىابية 
لتصل الى  )  1112و 1119و 1111كمياتيا خالل االعوام  تراجعت التيية يراناال

ميكا (  9179719) و ميكا واط . ساعة(  2912111) و ميكا واط . ساعة(  2111791
عمى التوالي ، في حين بمغت الطاقة الكيربائية  المستوردة من البارجات )   واط . ساعة
ميكا (  1111121) و واط . ساعةميكا (  1211211) و ميكا واط . ساعة(  1111121
في حين بمغت الطاقة عمى التوالي  1112و 1119و 1111خالل االعوام  واط . ساعة

(  1112117) و ( ميكا واط . ساعة 1117919)  كردستانالكيربائية المستوردة من منطقة 
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 1112و 1119و 1111( ميكا واط . ساعة خالل االعوام  1111112) و ميكا واط . ساعة
ية عن طريق االستثمار في تاجنسعت وزارة الكيرباء الى زيادة الطاقة اإل كذلك. عمى التوالي 

كمية الطاقة بمغت  إذ، الشعيبة ، خورمالة (  IPPثالث محطات استثمارية في البصرة ) ىارثة 
 ميكا واط . ساعة(  1111112) و ميكا واط . ساعة(  1111111) الكيربائية المنتجة فييا 

 إذعمى التوالي ،  1112و 1119و 1111خالل االعوام  ميكا واط . ساعة(  1171111) و
 االنبارو  دخول عصابات داعش وسقوط محافظتي نينوىاالستيالك الى  خفاضإنيعود سبب 

في ارتفاع نسبة الضائعات توقف االستيالك في كال المحافظتين بشكل كامل فضاًل عن و 
 1119و 1111االعوام خالل بمغت  التيشبكات التوزيع و  شبكات النقلو  تاجنمحطات اإل

) و  ميكا واط . ساعة(  71122111)  ميكا واط . ساعة(  11111111)   1112و
  91 و %  17  و %  11 الى اكثر من نسبيا تصل  التي ميكا واط . ساعة(  11911912

عدم مواكبتيا لالحمال و  محطات التحويلو  نتيجة لتقادم شبكات النقل(  1)، % عمى التوالي 
الكيربائية التي تضاعفت بسبب دخول اجيزة كيربائية لمبمد دون خضوعيا الى رقابة جياز 

بعد دخول عصابات داعش التخريبية و  السيطرة النوعية ، فضاًل عن العمميات االرىابيةو  القياس
اتساع  الفجوة بين  شبكات نقل الطاقة الكيربائية مما ادى الىو  التي تستيدف خطوطاالرىابية 

 المستيمكة  . و  كميات الطاقة الكيربائية المنتجة
  ميكا واط . ساعة(  17191111ليصل الى )  1111 عاد االستيالك لالرتفاع خالل عام -2

استمرار المحطات الكيربائية و  تاجإن% عمى التوالي ، نتيجة لزيادة   91نسبة نمو سنوي  + بو 
ميكا واط . (  9279111بمغت )  التيية يرانالطاقة الكيربائية من الخطوط اال عمميات استيراد

في حين ازدادت الطاقة الكيربائية المنتجة في المحطات االستثمارية لتصل الى ) ،  ساعة
بسماية االستثماريتين مرحمة و  ماءنبعد دخول محطتي اإل ميكا واط . ساعة(  2191111

لتصل الى  كردستانكمية الطاقة الكيربائية المستوردة من منطقة  خفضتإنفي حين  ، تاجناإل
ياء عقود االستيراد منيا بتاريخ إناما البارجات التركية فقد تم ميكا واط . ساعة  (1191112)

 ميكا واط . ساعة ( 11711199) الضائعات في حين ازدادت كمية .  1112- 11 – 11

                                                                 

 .1112لغاية و  1111من  بياناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و  ( جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات 1)
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نتيجة لتدميرىا بفعل العمميات لخطوط التوزيع النصيب االكبر فييا  كان التي% ،   91بنسبة  و 
عودة المحافظات  1111يعود سبب ازدياد االستيالك خالل عام و  االرىابية لعصابات داعش .

 الحياة ليذه المحافظات بشكل تدو  بالتالي عودة النازحينو  التي سقطت بيد العصابات االرىابية
الحكومي النصيب االكبر بزيادة و  لمقطاعين المنزلي كانتمي بالو  ريجي ميكا واط . ساعة

 . االستيالك  
ميكا واط (  71917117ليصل الى )  1111مرة اخرى عام  خفاضنإلاثم عاد االستيالك الى  -1

في المحطات الكيربائية  تاجناإل خفاضنإل، نتيجة %   19+ نمو سنوي   بمعدل و  . ساعة
المستورد و  العاممة بسبب النقص الحاصل في الغاز الطبيعي الالزم توفره لعمل المحطات الغازية

ية لتصل الى ) يرانتراجع كمية الطاقة الكيربائية المستوردة من الخطوط االو  ايرانمن 
التقميل من و  ربائيةفي محاولة لالكتفاء الذاتي من الطاقة الكي ميكا واط . ساعة(  1211111

خاض المستورد من منطقة إنفضاًل عن االعباء المالية التي تنفق عمى استيراد الطاقة الكيربائية 
كمية الطاقة الكيربائية  نجد أن، في حين ميكا واط . ساعة ( 211911)ليصل الى  كردستان

.  ميكا واط . ساعة(  11119111المنتجة في المحطات االستثمارية قد ازدادت  لتصل الى ) 
%   91بنسبة و  ميكا واط . ساعة(  99119171ازدادت كمية الضائعات لتصل الى )  كذلك

، مما نتج عنو تراجع االستيالك لمقطاعات االستيالكية كافة مما ادى الى زيادة عدد ساعات 
المالية بسبب زيادة االعباء و  من عدم توفر الطاقة الكيربائية كانامتعاض السو  القطع المبرمج

 . المجوء لمموالدات االىمية 
 ميكا واط . ساعة(  11111111ليصل الى ) 1111ثم عاد االستيالك لمزيادة مرة اخرى عام   -1

في المحطات العاممة فضاًل عن زيادة  تاجنيعود لزيادة اإل الذي%   11نمو سنوي  +  نسبةبو 
( ميكا واط  111991بمغ )  الذي كردستانمنطقة و  كميات االستيراد من المحطات االستثمارية

 .ساعة .
( ما يمي 17عند مقارنة استيالك الطاقة الكيربائية حسب القطاعات تبين من معطيات الجداول ) -1

:-  
 1111 – 1111تصدر القطاع المنزلي كميات استيالك الطاقة الكيربائية في العراق لممدة )   –أ 
( اال 11يتضح من الشكل ) كذلكعمى الرغم من تذبذب كميات االستيالك في القطاع المنزلي و  ،( 
ليصل الى  1111عام   ميكا واط . ساعة(  11117121االستيالك ازداد من )  إن
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% من اجمالي   91,1%    12بنسبة  و  1111عام   ميكا واط . ساعة( 11111111)
 إذ  1111 نزلي ادنى كمية استيالك خالل عاماالستيالك عمى التوالي . في حين سجل القطاع الم

يعود سبب و  ،% من اجمالي االستيالك   17بنسبة  و  ميكا واط . ساعة(  11111219بمغت ) 
نتيجة  1111االستيالك بشكل عام خالل عام  خفاضإناالستيالك في القطاع المنزلي الى  خفاضإن

 محطات التحويل مما نتج عنو ضائعات كبيرة لمطاقة الكيربائية و  تقادم خطوط النقلو  لممشاكل الفنية
ميكا ( 11111111بمغت ) التي 1111. في حين سجل القطاع المنزلي اعمى كمية استيالك عام 

تعد اعمى نسبة استيالك ايضًا نتيجة  التي% من اجمالي االستيالك   91,1بنسبة  و  واط . ساعة
عكس عمى كمية االستيالك فضاًل عن تراجع االستيالك في قطاعي إنلمظروف المناخية االمر الذي 

بمغت  التي 1111اما ادنى نسبة استيالك لمقطاع المنزلي فقد سجمت عام  الحكومي .و  الصناعي
 ظات بشكل كامل .بعض المحافسيطرتو عمى و  % بعد دخول عصابات داعش  71,1

                                                                  
 

 ( 00 شكل ) 
  ( 2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع المنزلي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )     

 
 (  17)الجدول  بياناتالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

من حيث كميات استيالك الطاقة الكيربائية خالل المدة )  ةالثانيجاء القطاع الحكومي بالمرتبة  - ب
( 11من الشكل )و  الذي جاء فيو بالمرتبة الثالثة . 1111( يستثنى من ذلك عام  1111 – 1111
سجل اعمى كمية  إذالقطاع الحكومي قد شيد تذبذبًا في كمية استيالك الطاقة الكيربائية  نجد أن
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% من   11,1بنسبة  و  ميكا واط . ساعة(  11119112بمغت )  1111استيالك خالل عام 
الزراعي في المناطق التي و  الصناعيو  تجييز القطاع المنزلي خفاضإناجمالي االستيالك بسبب 

بمغت   إذاقل كمية استيالك  1111خضعت لسيطرة عصابات داعش االرىابية ، في حين سجل عام 
االستيالك بشكل عام فضاًل عن زيادة  خفاضإن، ويعود سبب  ميكا واط . ساعة(  9111919) 

القطع المبرمج لممؤسسات الحكومية ضمن محاوالت الحكومة لسد النقص الحاصل في كمية الطاقة 
الحرارة االيعاز بضرورة توجيو التجييز لمقطاع المنزلي السيما بعد ارتفاع درجات و  الكيربائية المجيزة

زيادة عدد ساعات القطع المبرمج و  في فصل الصيف وغضب الشارع العراقي بسبب سوء الخدمات
النسبية  ىميةتسجيل النسبة االقل في األ 1111شيد عام  إذساعة يوميًا  ،  11تصل الى  التي

 % من اجمالي االستيالك  ، في حين  سجمت النسبة االعمى  11,2 بمغت التيلمقطاع الحكومي 
 % من اجمالي االستيالك .                71,7نسبية بمغت   أىميةوب 1112عام 

                                                        

 ( 09شكل )
 ( 2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الحكومي) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )     

 
 (  17الجدول ) بياناتالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى  

في مقدار ما يستيمكو من الطاقة الكيربائية  فقد احتل المرتبة الثالثة اما القطاع الصناعي  – ج
 أىميةبو  ةالثانيجاء بالمرتبة  إذ 1111يستثنى من ذلك عام  (  1111 – 1111خالل المدة ) 
ىناك تذبذبًا في استيالك القطاع الصناعي  إن( 11يتضح من الشكل )و  ،%   11,9نسبية بمغت  
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(  1117911ليصل الى )  1111تراجع االستيالك في القطاع الصناعي عام  إذلمطاقة الكيربائية 
عميو في عام  كان، عما   % من اجمالي االستيالك   11,1  نسبية أىميةبو  ميكا واط . ساعة

% من اجمالي   11,7 بمغت  ة ينسب أىميةبو  ميكا واط . ساعة(  9921119البالغ ) و  1111
مؤشر  1111عام يعد تراجع كميات استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع الصناعي و  االستيالك .

الصناعية عام  عمى الرغم من ازدياد عدد المنشاتخطير يدل عمى تدىور الواقع الصناعي لمبمد 
بواقع فييا ت الصناعية الصغيرة النصيب االكبر لممنشآ كان( منشأة ،  12919لتصل الى )  1111

احتمت فييا صناعة منتجات  التيتعود في معظميا لمقطاع الخاص  التي( منشأة  19111) 
 ئية ) الحدادة (شانالمخابز المرتبة االولى من حيث عدد المنشات تمييا صناعة المنتجات المعدنية اإل

شطة الكمية ن% من مجموع اإل  11الخياطة حيث تشكل مجموع ىذه الصناعات  و  صناعة االثاثو 
عمى  ة( منشأ 111) و ( 211المتوسطة العاممة  ) و  ، في حين بمغ عدد المنشأت الصناعية  الكبيرة

تشمل )  التي( منشأة  11211الصناعية العاممة )  عدد المنشأت كان فقد 1111اما عام  التوالي ،
( منشأة صناعية  11171) و ( منشأة صناعية متوسطة 92) و ( منشأة صناعية كبيرة 911

  (1)صغيرة .
الذين  كانيعد الس إذاحتل المتجاوزين المرتبة الرابعة من حيث استيالك الطاقة الكيربائية ،  –د 

من ثم حساب االقيام المادية و  يستعممون الطاقة الكيربائية بدون عدادات لحساب الطاقة المستيمكة
كميتيا محسوبة ضمنًا مع مجموع الطاقة و  يكون ربطيم بشكل مباشر عمى اسالك الشبكة إذليا ، 

 الكيربائية المباعة لكل صنف من اصناف االستيالك . 
ت الطاقة الكيربائية المسجمة ) كان إذ 1111بدأ تسجيل ىذا النوع من االستيالك عام     

 % من اجمالي االستيالك ثم بدأت تزداد  1,1 نسبية  أىميةبو   ميكا واط . ساعة(  111721

                                                  

 

  

                                                                 

 جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، مديرية االحصاء الصناعي ، احصاء المنشات الكبيرة( 1)
 . 1111و 1111الصغيرة لعامي  و  المتوسطةو 
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 (  21شكل )                                                            

 ( 2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الصناعي) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )    

 
 ( 17الجدول )  بياناتالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

      
         

% من اجمالي استيالك   1نسبية   أىميةبو   ميكا واط . ساعة( 7111119الى )لتصل      
يعود سبب ازدياد استيالك ىذه الفئة من الطاقة الكيربائية لزيادة و  ، 1111الطاقة الكيربائية عام 

غير منظم و  ونيناالمساكن التي شيدت عمى االراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية بشكل غير ق
 وزارة الكيرباء عمى جرد بعض ىذه المساكن لتقدير كمية الكيرباء المستيمكة .عممت و  ،

 – 1111في استيالك الطاقة الكيربائية لممدة )  الخامسةاما القطاع التجاري فقد احتل المرتبة  -ه 
( يتضح ارتفاع استيالك الطاقة الكيربائية في القطاع التجاري عام 11من الشكل )و  ( ، 1111
 ميكا واط . ساعة(  1971119)  أن كانبعد   ميكا واط . ساعة(  1711177بمغ )  إذ 1111

ذلك لتطور اعداد المشتركين بيذا القطاع نتيجة الرتفاع المستوى و  ( % سنويًا ، 1,2بنسبة نمو ) و 
الفنادق . في و  المطاعمو  القاعاتو  الصاالتو  الموالتو  التوسع في فتح المحالت التجاريةو  المعيشي

 ميكا واط . ساعة(  1112112بمغ )  إذادنى استيالك في القطاع التجاري  1111حين سجل عام 
االعطال اتي لحقت و  بسبب المشاكل الفنيةاستيالك الطاقة الكيربائية بشكل عام  خفاضنإلذلك و 

نو  المحوالت الكيربائية فضاًل عن ارتفاع درجات الحرارةو  خطوط النقلو  بمحطات التوليد  خفاضا 
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بمغت )  التياعمى نسبة استيالك لمطاقة الكيربائية  1119، في حين سجل عام  مناسيب المياه 
  1,1بمغت   التياعمى نسبة مشاركة سجل القطاع التجاري خالليا و  ميكا واط . ساعة(  7111111

 1112، في حين سجمت اقل نسبة مشاركة عام  1111من اجمالي االستيالك فسجمت عام % 
 % .  9بمغت  التي

                                                    
 

 ( 20شكل )
 ( 2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع التجاري) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )      

 

 
 ( 17الجدول )  بياناتالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

 
 
 1111في استيالك الطاقة الكيربائية لممدة )  سادسةفي حين احتل القطاع الزراعي المرتبة ال – و
( يتضح تذبذب 11من الشكل )و  يعد اقل القطاعات استيالكًا لمطاقة الكيربائية .و  ( ، 1111 –

ىو ادنى و  ميكا واط . ساعة(  911111بمغ ) لي  1111عام  خفضإن إذاالستيالك ليذا القطاع 
ميكا واط (  211121)  أن كان، بعد (  1111 – 1111استيالك لمقطاع الزراعي خالل المدة ) 

خالل عام  كان% سنويًا ، اما اعمى استيالك ف 7,1 - سالبة  بنسبة نموو  1111عام  . ساعة
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النسبية لمقطاع الزراعي فقد  ىميةاما األواط .  ميكا واط . ساعة(  1911972بواقع )  1117
، اما  1111% عام   1,9ت  أن كانبعد  1111% عام   1,7بمغت   إذشيدت تراجعًا ايضَا 

ت كانفي حين ،  %   7,1بواقع   1117ت قد سجمت عام كاناعمى نسبة مشاركة لمقطاع الزراعي 
يعد و  % من اجمالي استيالك الطاقة الكيربائية .  1,7 و بمغت 1111ادنى نسبة قد سجمت عام 
تحويميا الى اراضي سكنية غير و  تجريد االراضي الزراعيةو  مفاصمو  معظمتراجع النشاط الزراعي ب

توقف معظم حقول الدواجن بسبب الخسائر المادية التي تعرض ليا اصحابيا لعدم وجود و  نظامية
 خفاضإنسببًا في سيطرة المنتوجات المستوردة عمى السوق المحمية ، و  الدعم الحكومي ليذه المشاريع

 استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاع الزراعي . 
 (  22شكل )                                                      

 ( 2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية لمقطاع الزراعي ) ميكا واط . ساعة ( في العراق لممدة )     

 
 ( 17الجدول ) بياناتالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

 

 (  2109 – 2101لممدة ) لطاقة الكهربائية حسب المحافظات تطور استهالك ا-2
 – 1111شيد استيالك الطاقة الكيربائية في محافظات العراق تطورًا كبيرًا خالل المدة )     

ارتفاع درجات الحرارة الذي دفع و  ارتفاع المستوى المعيشي ليمو  كان( نتيجة لزيادة عدد الس 1111
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الحكومي  فضاًل عن ارتفاع االستيالك في القطاع،  الى اقتناء االجيزة الكيربائية المتنوعة  كانالس

 نتيجة لزيادة عدد المؤسسات الحكومية .
حسب تطور استيالك الطاقة الكيربائية فيما يتعمق  ( 9والخريطة )(  19من دراسة جدول )و    

  -ىي :و  ( نالحظ مجموعة  من الحقائق 1111 – 1111في العراق خالل المدة ) المحافظات 
التوزيع الجغرافي الستيالك الطاقة الكيربائية في العراق ، تبعًا لتباين توزيع  ىناك تباين في  -1

ىناك  إن كذلك، التجاري بين المحافظات و  الصناعيو  تركز النشاط الحكوميو  كانالس
ازداد في و  االستيالك قد نما نجد أن إذتباين في كميات االستيالك خالل مدة الدراسة 

 . الفنية  و  خفض في محافظات اخرى تبعًا لمعوامل التقنيةإن، في حين بعض المحافظات 
في  1111% خالل عام   11,2بنسبة  و  يتركز استيالك الطاقة الكيربائية في العراق -1

فضاًل عن  ىذه المحافظاتفي  كان( نتيجة لتركز الس، نينوى  ) بغداد ، البصرة  محافظات
تحتل محافظة بغداد المرتبة االولى في و  الحكومي فييا.و  التجاريو  النشاط الصناعي

% من مجموع استيالك الطاقة الكيربائية   11,71استيالك الطاقة الكيربائية بنسبة  
الدوائر و  السفاراتو  المؤسسات الحكومية الكبيرة كالوزاراتو  نتيجة لتركز النشاط الصناعي

البصرة  تأتي محافظةو  ،ي كانالتركز الس المراكز التجارية الكبيرة فضاًل عنو  الحكومية 
اما محافظة نينوى فقد من مجموع استيالك العراق %   17,11بنسبة  و  ةالثاني بالمرتبة

 .من مجموع استيالك العراق %   1,11بنسبة  و  احتمت المرتبة الثالثة
 اثنا% فقد توزع في   99,1بنسبة  و   1111اما بقية استيالك الطاقة الكيربائية  عام  -7

ازداد  إذ( من مجموع استيالك العراق . % 1,1 -%  1,1محافظة يتراوح بين )  عشر
 ديالىىذا ما نجده واضحًا في استيالك محافظة و  االستيالك لمعظم محافظات العراق ،

%  ، تأتي بعدىا محافظة  1,1بنسبة  و  في كمية االستيالك الرابعةالتي احتمت المرتبة 
،  ، واسط االنبار،  ميسان،  الديوانية، بابل  كربالء ،  كركوك ،  ، ذي قار ، النجف

%   9,1% ،   9,1% ،   2,9 % ،  2,1  % ، 2,1بنسبة  و  ، المثنى ،صالح الدين 
% من مجموع  %1,1 ،    %1,1 ،    %1,1 ،    %7,7 ،    %7,1 ،   1,7،  

الكيربائية في الك الطاقة استي خفاضإنيعزى سبب و  استيالك العراق عمى التوالي .
تدميرىا لمبنى و  )صالح الدين ( نتيجة تبعات دخول عصابات داعش االرىابية محافظة



 انفصم االول                                         تطىر إنتاج واستهالك انطاقة انكهربائية في انعرق
 

 
266 

قمة و  فييا كان( الى قمة عدد الس المثنى ،واسط )  التحتية لممحافظتين ،  اما محافظتي 
التقنية التي و  العوامل الفنيةفضاًل عن  ضعف القطاع التجاري فييا و  المشاريع الصناعية

 .ي منيا شبكات النقل مما ادى الى تراجع كمية الطاقة الكيربائية المجيزة لممحافظتين ناتع
(  1111 – 1111تطور استيالك  الطاقة الكيربائية في جميع المحافظات خالل المدة )  -1

حققتا نمو سنوي  انالمتو  المثنى و  في جميع المحافظات باستثناء محافظتي صالح الدين
% عمى التوالي نتيجة لمظروف التي مر بيا البمد بعد دخول  1,1 – و % 2,1 –سالب 

فرض سيطرتو عمى اغمب اجزاء و  عصابات داعش االرىابية لمحافظة صالح الدين
 إنخفاضت من انلممحافظة ، اما محافظة المثنى فقد ع اليياكل االرتكازيةتدميره و  المحافظة

محطات التحويل فضاًل عن سوء و  النقلتقادم خطوط و  الطاقة الكيربائية المجيزة لممحافظة
عدم قدرتيا عمى توفير الطاقة الكيربائية البناء المحافظة من و  االدارة لمحكومة المحمية

شاء محطات غازية إنخالل ايجاد حمول جذرية مثل نصب محطات تحويمية او المطالبة ب
اعات القطع المبرمج اة ابناء المحافظة بسبب زيادة عدد سانجديدة  مما ادى الى ازدياد مع

تأتي في و  تتباين ىذه المحافظات فيما بينيا في نسب نمو االستيالك خالل ىذه المدةو  .
 ،  ذي، كركوك ، البصرة   ميسان، الديوانية  ، ديالى ، النجفثم  كربالءالصدارة محافظة 

الك حققت نسب نمو سنوي في استي بغداد التي، نينوى ، ، واسط  بابل،  االنبارقار ، 
 1,2% ،   1,1% ،   11,1% ،   17,1% ،    17,2% ،    11الطاقة الكيربائية  

  ، %1,1   ، %1,1    ، %1,1    ، %1,1    ، %2,1   ، %1,2     ، %1,2 
فضاًل عن ارتفاع  كانيعزى ىذا النمو باالستيالك الى زيادة عدد السو  % عمى التوالي ،

كان ارتفاع متوسط الدخل لمسو  مئوية  91ْتتجاوز   يالتدرجات الحرارة خالل فصل الصيف 
يعد القطاع المنزلي ىو القطاع  إذعمى اقتناء االجيزة الكيربائية المتنوعة  ،  كاناقبال السو 

االكثر استيالكيا لمطاقة الكيربائية يميو القطاع الحكومي فضاًل عن تطور القطاع التجاري 
لزيادة نشاط السياحة الدينية والنجف االشرف  ال سيما في محافظتي كربالء المقدسة 

 الضرحة االئمة االطيار عمييم السالم خالل ىذه المدة .
                               

 



 استهالك انطاقة انكهربائية في انعرقإنتاج وتطىر                                   انفصم االول       
 

 
262 

 ( 05جدول )                                                                                     

 (  2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب المحافظات  لممدة )                         
 1111 1111 1111 1112 1119 1111 1117 1111 1111 1111 المحافظة

 % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك % االستيالك
 11,71 11111191 19,1 1111191 11,1 11111111 77,1 17111179 71,1 17271117 12,1 11111191 17,1 11111111 17 1111217 19,1 2211111 77,2 1111211 بغداد

 2,91 7117211 1,1 1111111 2,2 1219119 9 1171191 1,7 1111111 7,1 1221117 2,9 1111121 1,1 1112119 1,2 1191111 9 1771171 كركوك

 1,11 1711122 1,1 1121121 9 1111211 1 1 1 1 1,9 291197 1,1 7111919 11 7911111 11 1117111 11,1 1117111 نينوى

 1,11 112191 1,1 111111 1,7 911111 1,2 217111 1,9 112211 1,1 112117 9,2 1911912 2,1 1111112 1,1 1111119 1 1111191 صالح الدين

 1,11 7121119 1,1 1111111 1,2 1112911 1,1 1211121 1,1 1111171 1,1 1111111 9 1122111 9,1 1111911 1,1 112791 7,2 117111 ديالى

 7,71 1211172 7,1 1191121 7,1 1191129 1 1 1 1 1,9 171121 1,1 1111111 1,1 1911111 1,1 172111 7 111111 االنبار

 9,11 1911111 9 1111171 1,1 1117171 1,7 7112111 2 1911111 9,1 1971191 1,7 1111711 7,1 1719111 1,1 1111111 1,2 1121911 بابل

 1,72 1111911 1,9 1111111 1,1 1111111 1,7 1212711 1,1 1111119 1 1197171 7 1771911 1,1 111117 1,1 111711 1,1 191111 الديوانية

 1,11 1721711 1,1 1171292 9,1 1111717 9,1 1121111 9,1 1111119 1,9 1111277 7,9 1911191 7,9 1171119 7 119111 1,2 111111 واسط

 2,11 7797111 1,2 7111911 2,7 1911111 1,2 1197111 9,1 1171291 9,7 1711179 7,1 1111111 7,2 1199799 7,1 121121 7,1 177111 النجف

 9,11 1271171 9,7 1117111 1,1 1171112 9,1 1111111 1,2 1111111 1,2 1117111 7,1 1291112 7,9 1111111 7,1 111119 1,2 111122 كربالء

 1,11 211172 1,7 911199 1,1 172971 1,1 119117 7,7 1719711 7,1 1211111 1,1 1111111 1,1 1111111 1,1 191721 1,1 111229 المثنى

 7,11 1112717 1 1921171 7 1119211 7 1199191 1,1 1111719 1,1 1111919 1 1119717 7,1 1111997 1,1 211911 1,1 111171 ميسان

 2,11 7121111 2,1 1971111 9,1 1711711 2,1 1127111 1,1 1111121 1 7911111 2,1 1111127 9,1 1112111 2 1991111 2 1211211 ذي قار

 17,11 2172111 11,2 1119179 11 1112171 11,1 1111111 11,1 1111191 11,1 1119191 11,1 2219121 11 1111191 11,1 7111121 1,7 1927179 البصرة

 111 11111111 111 71917117 111 11111211 111 71279111 111 11171111 111 17117712 111 19111711 111 79119799 111 19179721 111 11117121 المجموع

  . 1111و لغاية  1111من  بياناتجميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي ،  -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
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 (  9خريطة )                          

 ( 2109 – 2101تطور استهالك الطاقة الكهربائية ) ميكا واط . ساعة ( في العراق  حسب المحافظات  لممدة ) 

 
 ( 19الجدول ) بياناتمن عمل الباحثة باالعتماد عمى  -المصدر :
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احتمت محافظة بغداد المرتبة االولى في كمية استيالك الطاقة الكيربائية في العراق عام  -9
% من   11,71نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 11111191بمغت )  التي 1111

بمغ )  الذي 1111االستيالك مقارنة بعام  ارتفعقد و  ،اجمالي استيالك الطاقة الكيربائية 
 كانو  ،% من اجمالي االستيالك   77,2نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1111211

ارتفاع المستوى و  كاننتيجة لزيادة عدد السلمقطاع المنزلي النصيب االكبر في ىذه الزيادة 
قد شيد و  .المجوء الى اقتناء االجيزة الكيربائية  و  المعيشي فضاًل عن ارتفاع درجات الحرارة

 1111 – 1111استيالك الطاقة الكيربائية في محافظة بغداد تذبذبًا مستمرًا خالل المدة ) 
( ميكا واط .  2211111بمغ )  الذياقل استيالك لمطاقة الكيربائية  1111عام  شيد إذ( 

التوزيع فضاًل عن فساد الحكومة و  الضائعات لشبكات النقلو  بسبب االعطال الفنيةساعة 
الى الموالدات االىمية لتعويض  كانتوجو السو  مما زاد من ساعات القطع المبرمج المحمية

فقد شيدت  1119اما عام ساعات القطع المبرمج مما اثقل كاىميم باعباء مالية كبيرة . 
( ميكا  17271117بمغ )  الذياعمى استيالك في الطاقة الكيربائية في محافظة بغداد 

من  كانال سيما بعد نزوح الس كاندة الى زيادة عدد الستعزى ىذه الزياو  واط . ساعة
  المحافظات التي خضعت لعصابات داعش االرىابية .

في كمية استيالك الطاقة الكيربائية  ةالثانيفقد احتمت المرتبة  البصرةاما محافظة          
نسبية   أىمية( ميكا واط . ساعة  ، ب 2172111بمغت )  إذ 1111في العراق عام 

تحتل المرتبة الثالثة عام  البصرةت محافظة أن كان% من اجمالي االستيالك ، بعد   17,1
%   1,7نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1927179بكمية استيالك بمغت  )  1111

الى  البصرةيعزى نمو استيالك الطاقة الكيربائية في محافظة و  من اجمالي االستيالك ،
 ارتفاع المستوى المعاشيو  كانلزيادة عدد الس نتيجة زيادة االستيالك في القطاع المنزلي

فضاًل عن الى اقتناء االجيزة الكيربائية المتنوعة  كانالذي دفع السارتفاع درجات الحرارة و 
 .زيادة االستيالك في القطاع الصناعي نتيجة 

 1711122باستيالك بمغ ) و  1111فقد احتمت المرتبة الثالثة عام  اما محافظة نينوى     
قد  شيد و  % من اجمالي االستيالك ، 1,11نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة

بكمية  ةالثانياحتمت محافظة نينوى المرتبة  إذ 1111االستيالك ارتفاعًا مقارنة بعام 
% من اجمالي   11,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1117111استيالك بمغت ) 
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 1111ازداد االستيالك في محافظة نينوى خالل االعوام  و استيالك الطاقة الكيربائية ،
( ميكا  7911111( ميكا واط . ساعة و)  1117111بكمية بمغت )  1117و 1111و

( ميكا واط . ساعة عمى التوالي ، ثم بدأ االستيالك  7111919) و واط . ساعة
( ميكا واط . ساعة  291197بكمية )  1111 في محافظة نينوى خالل عام خفاضنإلاب

بسبب دخول عصابات داعش  1112و 1119في حين توقف االستيالك خالل عامي 
نزوح العوائل الى المحافظات االخرى لمنجاة و  سقوط المحافظة تحت سيطرتيمو  االرىابية
الصناعية بشكل كامل ، ثم عاد و  الحكوميةالمؤسسات و  اليياكل االرتكازيةتدمير و  بحياتيم

من العصابات  1111االستيالك لالرتفاع بشكل تدريجي لممحافظة بعد تحريرىا عام 
 .االرىابية 

 7121119باستيالك بمغ  )  و 1111اما محافظة ديالى فقد احتمت المرتبة الرابعة عام    
قد  و  االستيالك عمى التوالي ،% من اجمالي   1,11نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة

احتمت محافظة ديالى المرتبة  إذ 1111شيد االستيالك ارتفاعًا في المحافظة مقارنة بعام 
نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1117111بكمية استيالك بمغت )  1111الثامنة عام 

الصناعي و  لييعد تطور االستيالك في القطاعين المنز و  % من اجمالي االستيالك ،  7,2
 ةالثانياىم اسباب زيادة االستيالك في المحافظة في حين استحوذ قطاع المتجاوزين المرتبة 

 في كمية االستيالك في محافظة ديالى .                                   
في كمية استيالك الطاقة  الخامسةالمرتبة عمى  النجفمحافظة استحوذت  في حين       

  2,11نسبية   أىميةب و ( ميكا واط . ساعة 7797111بمغت )  التي 1111الكيربائية عام 
بمغ االستيالك  يـــــــــــــالت 1111مقارنة بعام  كبيرشيد ارتفاع  إذ% من اجمالي االستيالك ، 

 ،% من اجمالي االستيالك   7,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 177111خالليا ) 
الحكومي فضاًل عن زيادة و  تحققت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة االستيالك في القطاعين المنزليو 

                                                                                               .تعود الى تطور نشاط السياحة الدينية في المحافظة  التياالستيالك في القطاع التجاري 
بكمية استيالك بمغت )  1111عام  سادسةالالمرتبة فقد احتمت محافظة ذي قار اما       

ازداد  إذ% من اجمالي االستيالك ،   2,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 7121111
( ميكا واط  1211211االستيالك خالليا )  كان التي 1111مقارنة بعام  ضعفيناالستيالك 
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تعزى زيادة االستيالك في محافظة و  % من اجمالي االستيالك ، 2نسبية   أىميةبو  . ساعة
 ذي قار الى زيادة االستيالك في القطاع الحكومي يميا القطاع المنزلي .

في حين احتمت محافظة كركوك المرتبة السابعة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية         
% من  2,91نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 7117211بمغت )  التي 1111عام 

 التي  1111قد حقق االستيالك في محافظة كركوك زيادة مقارنة بعام و  اجمالي االستيالك ،
شيدت  كذلك% .  9نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1771171بمغ االستيالك خالليا ) 

( تبعًا لمظروف  1111 – 1111محافظة كركوك تذبذبًا في كمية االستيالك خالل المدة ) 
اثرت بشكل كبير عمى كمية الكيرباء المستوردة  التيالصراعات السياسية في المحافظة و  االمنية

 .  كردستانمن محافظات 
( ميكا واط .  1271171بكمية استيالك ) و  مت محافظة كربالء المرتبة الثامنةفيما احت     

ازداد االستيالك ثالث اضعاف مقارنة بعام  إذ%   9,1نسبية   أىميةبو  1111ساعة عام 
( ميكا واط  111122احتمت المحافظة المرتبة الثالثة عشرة بكمية استيالك حينذاك )  إذ 1111
يعود السبب في زيادة االستيالك الى تطور االستيالك في و  ،%   1,2نسبية  أىميةبو  . ساعة

الحكومي فضاًل عن تطور القطاع التجاري نتيجة لتطور السياحة الدينية في و  القطاعين المنزلي
 المحافظة . 

(  1911111ت من نصيب محافظة بابل بكمية استيالك بمغت ) كانف تاسعةاما المرتبة ال    
كمية االستيالك عن عام  ازدادت إذ،  1111% عام  9,11نسبية   أىميةبو  ميكا واط . ساعة

%   1,2نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1121911بمغ االستيالك خالليا )  التي 1111
 الحكومي . و  نتيجة لزيادة االستيالك في القطاعين المنزلي

بالمرتبة العاشرة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام  الديوانيةفي حين جاءت محافظة      
 نجد أن إذ% ،   1,72نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1111911بمغت )  التي 1111

االستيالك خالليا )  كان إذ 1111مقارنة بعام  الديوانيةاالستيالك قد ازداد في محافظة 
الحكومي و  استحوذ القطاعين المنزليو  % ،  1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 191111

 عمى النسبة االكبر من االستيالك في المحافظة . 
في كمية استيالك الطاقة  ميسانت من نصيب محافظة كاناما المرتبة الحادية عشرة ف   

% من   7,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1112717بمغت )  إذ 1111الكيربائية عام 
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 الذي 1111قد تضاعف االستيالك في المحافظة ضعفي االستيالك عام و  اجمالي االستيالك .
 تحققت ىذه الزيادة نتيجة لمزيادة في القطاعين المنزلي إذ( ميكا واط . ساعة ،  111171بمغ ) 

ارتفاع المستوى المعاشي فضاًل عن ارتفاع درجات  و كانالحكومي  بسبب زيادة عدد السو 
 تجييزىا باالجيزة المكتبية المتنوعة .و  زيادة عدد المؤسسات الحكوميةو  ي فصل الصيفالحرارة ف
عشرة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية  ةالثانيفقد جاءت بالمرتبة  االنباراما محافظة      
 إذ% ،   7,71نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1211172بكمية استيالك ) و  1111عام 

بمغ )  الذي 1111من الطاقة الكيربائية عن استيالكيا عام  االنبارازداد  استيالك محافظة 
قد شيد استيالك الطاقة الكيربائية في و  % .  7 نسبية  أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 111111
توقف و  ( ميكا واط . ساعة 171121ليبمغ )  1111تراجعًا كبيرًا عام  االنبارمحافظة 
بعد سقوط المحافظة تحت سيطرة  1112و 1119بشكل كامل خالل االعوام  االستيالك

  1111عصابات داعش االرىابية ، ثم عاد االستيالك الى الزيادة بعد تحرير المحافظة عام 
 وجاءت ىذه الزيادة في االستيالك نتيجة لزيادة استيالك الطاقة الكيربائية لمقطاعين المنزلي

 الحكومي .و 
 1111في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام  الثالثة عشرةالمرتبة  واسط افظةاحتمت محو     
% من اجمالي استيالك  1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 1721711بمغت )  التي

 التي 1111ازداد االستيالك ضعفين عن كمية االستيالك عام  إذالطاقة الكيربائية في العراق 
جاءت ىذه الزيادة في و  % ، 1,2نسبية  أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 111111بمغت ) 

، فضاًل عن قطاع  الزراعيو  الحكوميو  المنزلي اتاالستيالك نتيجة لزيادة االستيالك في القطاع
بمغت كمية االستيالك فيو نصف االستيالك في القطاع المنزلي لممحافظة  الذيالمتجاوزين 

 نتيجة لزيادة عدد المنازل التي شيدت ضمن االراضي الزراعي . 
في كمية استيالك الطاقة  ةعشر  فقد احتمت المرتبة الرابعة صالح الديناما محافظة     

% ،  1,11نسبية   أىميةبو  ساعة( ميكا واط .  112191بمغت )  التي 1111الكيربائية عام 
( ميكا واط .  1111191بمغ )  الذي 1111االستيالك في المحافظة مقارنة بعام  خفضإن إذ

جاء التراجع و  %  1نسبية   أىميةاحتمت محافظة صالح الدين المرتبة الرابعة ب إذ ساعة ،
المحافظة تحت سيطرتيا سقوط معظم مناطق و  باالستيالك منذ دخول عصابات داعش االرىابية

ما زالت و  مما ادى الى توقف ىذه المناطق بمختمف مفاصميا عن استيالك الطاقة الكيربائية
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 استيالك الطاقة الكيربائية نتيجة لمدمار الذي لحق بالمنازل خفاضإني من ناالمحافظة تع
  .لممحافظة  اليياكل االرتكازيةو 

في كمية استيالك الطاقة الكيربائية عام  ةعشر  بالمرتبة الخامسة المثنىجاءت محافظة و      
 خفضإن إذ% ،  1,1نسبية   أىميةبو  ( ميكا واط . ساعة 211172بمغت )  التي 1111

نو  ( ميكا واط . ساعة ، 111229بمغ )  الذي 1111االستيالك مقارنة بعام  االستيالك  خفضا 
 في المحافظة نتيجة لقمة تجييز الطاقة الكيربائية المباعة لممحافظة مقارنة بالطمب المتزايد ،

التوزيع في المحافظة مما سبب زيادة عدد و  الفنية بسبب تقادم شبكات النقل كثرة  الضائعات و 
 زيادة االعباء االقتصادية عمى ابناء المحافظة . و  ساعات القطع المبرمج

 ( 2109 – 2101ور حمل الذروة السنوي لممدة ) تط-5
 1111 – 1111خالل المدة  من ) استمرت سيناريوىات القطع المبرمج لمطاقة الكيربائية     
مع استمرار وعود الحكومة بايجاد حمول جذرية لمعضمة توفير الطاقة الكيربائية بما يتناسب ( 

الفائض ! ىذه الوعود التي دفعت الشارع العراقي تصدير و  تحقيق االكتفاءو  مع الطمب المتزايد
فعمى الرغم من االخر احتجاجًا عمى الوضع المتردي لمخدمات ، و  الى تجديد التظاىر بين الحين

 الحمول المقدمة خجولة إنرصد مبالغ كبيرة من الموازنات السنوي لقطاع الطاقة الكيربائية اال 
ا حمول ترقيعية ال ترتقي لممستوى المطموب تتمثل دون المستوى المطموب ال تتعدى عن كونيو 

تحتاج الى  التيالتوزيع و  بنصب محطات كيربائية بكفاءات متدنية فضاًل عن تقادم شبكات النقل
نو  تغيير بشكل جذري شاء شبكات ذات قدرات عالية تقمل من حجم الضائعات الفنية التي تصل ا 

 عإنايقاف عدد كبير من المصو  الى النصف بسبب طول المسافات بين المحافظات اً إناحي
ىيكمتيا لتوجيو االستيالك الى القطاع المنزلي عمى حساب القطاع الصناعي من اجل و 

  .امتصاص غضب الشارع العراقي 
مطموب في و  الي يوضح اعمى حمل ذروة متحققو  ( 17الشكل )و  (12من دراسة جدول )و       

  -( نالحظ مجموعة من الحقائق  اىميا : 1111 – 1111العراق لممدة ) 
من عام  باالزدياد(  1111 – 1111يتميز حمل الذروة السنوي المتحقق في العراق لممدة )  -1

) م  ( 2119) أن كان. ( بعد و ) م . (11111)ليصل الى  1111ازداد عام  إذ، الخر 
تعتمد  التييعكس كمية الطاقة الكيربائية المجيزة خالل السنة  الذي 1111. (  عام و .

 التوزيع .و  كفاءة شبكات النقلو  تاجنعمى كمية اإل
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( فقد تميز  1111 – 1111حمل الذروة السنوي المطموب في العراق لممدة )  تطور كذلك -1
. ( و ) م . (12711)ليصل الى  1111ارتفع عام  إذباالرتفاع الذي وصل الى الضعف ، 

 . ( .و ) م . (11117) أن كانبعد 
 إذشيدت نسبة اعمى حمل ذروة متحقق الى اعمى حمل ذروة  مطموب تذبذبًا من عام الخر  -7

اعمى حمل ذروة  كان إذ%  ،   17بمغت   التي 1111اعمى نسبة تحققت عام  نجد أن
)  (12711). ( في حين اعمى حمل ذروة مطموب و ) م . (11111) 1111متحقق عام 

يعزى ارتفاع نسبة الحمل المتحقق الى الحمل و  . ( ،و ( ) م . 1111بفارق ) و  . (و م .
.  اما ادنى  استمرار العمل بالقطع المبرمجو  ، 1111المطموب الى ارتفاع االستيالك عام 

الي و  اعمى حمل متحقق خفاضإن% بسبب   11بمغت   التي 1111نسبة فقد سجمت عام 
 . (و ) م . (19111) كان الذي. ( مقابل اعمى حمل مطموب و ) م . (1129)بمغ 
نسبة الحمل المتحقق الى الحمل المطموب  خفاضإنيعزى و  . ( ،و ( ) م .1172بفارق )و 

 ي منيا شبكات النقلنالممشاكل الفنية التي تعنتيجة  1111الى تراجع االستيالك عام 
، مما خمق فجوة بين التوزيع الذي سبب ضياع نسبة عالية من الطاقة الكيربائية المجيزة و 

دفع الشارع  الذياستمرار العمل بنظام القطع المبرمج و  الحمل المطموبو  الحمل المتحقق
 .العراقي الى تنظيم المظاىرات 

حقق نسبة نمو سنوي   إذ(  1111 – 1111محتقق خالل المدة ) ذروة تطور اعمى حمل  -1
حقق نسبة نمو سنوي  و  مطموب خالل المدة ذاتياذروة % ، في حين تطور اعمى حمل   11,1
(  1111 – 1111اعمى حمل ذروة متحقق خالل المدة ) عمى الرغم من تطور و   (1)% ،  2,9
تطور و  كاناعمى حمل ذروة مطموب استمر بالنمو بشكل كبير نتيجة الزدياد عدد الس إناال 

 . قدرتيم الشرائيةو  مستواىم المعيشي
                                      

 

                                                                 

  ) ]=n^1( xtr – [ 1 ( النمو التراكمي 1)
Xo                                 

r النمو التراكمي = 
Xt سنة المقارنة = 

Xo   سنة االساس = 
n  عدد السنوات = 
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 (10جدول )                                                                            

 ( 1621 – 1626. ( فً العراق للمدة ) و مطلوب ) م .و اعلى حمل ذروة متحقق                                      

 نسبة المتحقق الى المطلوب % اعلى حمل مطلوب اعلى حمل متحقق السنة

1111 2119 11117 11 
1111 1129 19111 11 
1111 1191 19711 91 
1117 11119 11191 11 
1111 11711 11297 22 
1119 17111 11111 21 
1112 11799 11111 21 
1111 19219 19911 21 
1111 12921 11711 21 
1111 11111 12711 17 

و 1111من  بياناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و  جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 . 1111لغاية 

 (  17شكل )                                                                  

 ( 1621 – 1626. ( فً العراق للمدة ) و مطلوب ) م .و اعلى حمل ذروة متحقق                               

 
 (  10الجدول ) بٌاناتمن عمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر : 
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 (  2109 – 2101تطور استهالك الفرد لمطاقة الكهربائية لممدة )  -1

 كانو  ( نموًا في اجمالي استيالك الطاقة الكيربائية في العراق 1111 – 1111شيدت المدة )      
عمى ، في استعمال االجيزة الكيربائية لمقطاع المنزلي النصيب االكبر في تحقيق ىذا النمو نتيجة لمتوسع 

 كميات الضائعات الداخميةو  تاجنآخر نتيجة لتذبذب كميات اإلو  تذبذب االستيالك بين عامالرغم من 
بدوره حقق نموًا  الذيعكس عمى معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية إنالفنية ، االمر الذي و 

 ( . 1111 – 1111المدة ) خالل 

القطاع المنزلي قد احتل الصدارة في كمية استيالك الطاقة الكيربائية طيمة  إنيتضح مما سبق و         
( ميكا واط . ساعة 17719197تطور االستيالك في القطاع المنزلي ليصل الى )  إذمدة الدراسة ، 
بذلك تضاعف و  ، 1111( ميكا واط . ساعة عام  11211111)  أن كانبعد  1111خالل عام 

القطاع  إنيتضح  كذلك( مرة .  1,1( بحدود )  1111 – 1111خالل المدة ) االستيالك المنزلي 
بالتالي تحديد نصيب الفرد من الطاقة و  كانالمنزلي اىم القطاعات ذات العالقة الوثيقة مع اعداد الس

 الكيربائية المستيمكة . 

  -( تتضح مجموعة من الحقائق :11) الشكلو  (11)و (11دولين )من دراسة الجو      

أن ( ، فبعد  1111 – 1111شيد معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية ارتفاعًا خالل المدة )  -1
( ) ك . و. س ( خالل عام  192، ارتفع ليبمغ )  1111( ) ك . و. س ( عام  191)  كان

الفرد خالل ىذه المدة الى يعزى السبب في ارتفاع نصيب و  % سنويًا ،  2,2بنسبة نمو  و  ، 1111
من استيراد الطاقة الكيربائية و  يعود الى زيادة عدد المحطات الكيربائية الذي تاجنزيادة كميات اإل

الحمول و  خالل محاوالت الحكومة لمسيطرة عمى الشارع العراقي الغاضب بسبب سوء الخدمات
فضاًل عن الوعود الواىية التي قطعيا القائمين عمى وزارة الكيرباء لتوفير الطاقة الكيربائية و  الترقيعية

ارتفاع درجات و  ليم  ارتفاع المستوى المعيشيو  كانزيادة عدد الساالجتماعية و و  التغيرات االقتصادية
مما زاد  د ، عمى اقتناء االجيزة الكيربائية لمتخمص من حر الصيف الشدي كانتوجو السو  الحرارة

ادى الى ارتفاع معدل نصيب الفرد من  الذيالطمب عمى الطاقة الكيربائية السيما القطاع المنزلي 
 الطاقة الكربائية .
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حقق معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية ارتفاعًا لكافة محافظات العراق خالل المدة )  -1
لكيربائية المجيزة لممحافظات فضاًل عن زيادة ( ، نتيجة الرتفاع كمية الطاقة ا 1111 – 1111
 . الى  زيادة معدالت االستيالك  ارتفاع المستوى المعيشي الذي ادىو  كانعدد الس

ىناك تباين فيما بين محافظات العراق في معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية عام  -7
عميو و  كمية الطاقة الكيربائية المجيزةو  لكل محافظة كانيعزى الى تباين اعداد الس الذي 1111

ىذا التباين تم تقسيم االستيالك الى اربع مستويات في معدل نصيب الفرد  نالبيو  كمية االستيالك،
  -من استيالك الطاقة الكيربائية :

 ( ) ك . و. س (1111المحافظات التي يصل فييا معدل نصيب الفرد الى اكثر من )  - أ
بمغ معدل نصيب الفرد من  إذ،  ذي قار و  ميسانو  ديالىو  محافظات ىي النجف اربعةتتضمن و 

 ( ) ك . و. س ( عمى التوالي .1112،  1121،  1717،  1217الطاقة الكيربائية فييا ) 
(  111 – 111المحافظات التي يتراوح معدل نصيب الفرد فييا من الطاقة الكيربائية ما بين )  - ب

 الديوانيةبغداد ، محافظات ىي كربالء ، بابل ، واسط ، البصرة ،  سبعةتضم و  ) ك . و. س (
،  121،  112،  111،  119بمغ معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية فييا )  إذ، كركوك 

 ( ) ك . و. س ( عمى التوالي . 117،  119،  112
(  211 -911ة ما بين ) المحافظات التي يتراوح فييا معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائي –-ج

بمغ معدل نصيب الفرد فييا  إذ االنبارو  نينوىو  المثنىىي و  تضم ثالثة محافظاتو  ) ك . و. س ( ،
 ( ) ك . و. س ( عمى التوالي .999،  991،  911) 
(  111 - 711المحافظات التي يتراوح فييا معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية ما بين  )  -د

بمغ معدل نصيب الفرد من الطاقة  إذتتضمن محافظة واحدة ىي صالح الدين  ، و  ( ) ك . و. س
 ( ) ك . و. س (. 711الكيربائية فييا )

و عند مقارنة معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية في العراق مع معدل نصيب الفرد من  -ه
معدل نصيب الفرد من  أن نجدالطاقة الكيربائية لبعض دول الجوار في غرب اسيا ) االسكوا ( 

( ) ك . و.  12111 – 111االسكوا يتراوح ما بين )  اناجمالي استيالك الطاقة الكيربائية في بمد
يحتل العراق المرتبة الحادية عشرة عمى مستوى اربعة عشرة دولة ضمن و  . 1111س ( خالل عام 

) ك . و. ( 1171البالغة ) و  يةاالسكوا في معدل نصيب الفرد من اجمالي استيالك الطاقة الكيربائ
 ان ،، لبن انيأتي العراق بعد كل من الكويت ، قطر ، االمارات ، البحرين ، السعودية ، عمو  س ( ،
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 ( 21جدول )                                                                   

 (  2109 – 2101حسب المحافظات لممدة ) و  ساعة ( في العراقنصيب استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية ) كيمو واط .     

 1111 1111 السنة
القطاع المنزلي  المحافظة

) ميكا واط . 
 ساعة ( 

استيالك الفرد )   كانعدد الس
كيمو واط . ساعة  

) 

القطاع المنزلي ) 
 ميكا واط . ساعة (

استيالك الفرد ) كيمو  كانعدد الس
 واط . ساعة  (

 112 1711111 2111111 211 2111711 1711119 بغداد
 991 7111111 1177111 917 7111119 1271171 نينوى
 117 1271197 1191111 111 1721111 719111 كركوك

 711 1271171 271111 111 1711197 111719 صالح الدين
 1717 1211711 1719111 111 1112911 719191 ديالى 
 999 1111711 1111129 711 1911111 111771 االنبار
 112 1119171 1171127 719 1111111 112111 واسط
 111 1111117 1111171 917 1111971 111719 بابل

 119 1191112 1111111 729 1171211 711711 كربالء
 1217 1911771 1191111 111 1197111 911111 النجف
 119 1719171 1122917 111 1119211 911191 الديوانية
 911 179111 111111 711 111111 111171 المثنى

 1112 1191771 1771111 721 1111111 291117 ذي قار 
 1121 1111122 1111171 111 112111 712211 ميسان
 121 1119117 1911111 117 1121711 1111111 البصرة
 192 77211971 11111111 191 11112111 11211111 المجموع

جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ،  -1 -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 . 1111و 1111 – 1111المجموعة االحصائية السنوية 

و 1626من  بٌاناتالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جمهورٌة العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعلومات-1

 . 1621لغاٌة 
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 (  20جدول )                                                   
  2105الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام  نصيبمعدل                 

 . سو حصة الفرد ك . . سو االستيالك م . اسم الدولة  ت
 12111 97911111 الكويت 1
 19111 71112111 قطر 1
 11111 111191111 االمارات 7
 11111 17791111 البحرين 1
 1111 192211111 السعودية 9
 9912 11911111 ناعم 2
 1911 11111111 نالبن 1
 1111 11911111 االردن 1
 1111 71111111 سوريا 1
 1171 111191111 مصر 11
 1171 19111711 العراق 11
 1117 1191111 فمسطين 11
 111 1119111 ناالسود 17
 111 1112111 اليمن 11

، قطاع الطاقة ، المجنة  1111االعضاء في االسكوا  إنمالمح احصائية لمبمد.-المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى : 
 .71 - 11، ص 1111المتحدة ، بيروت ، االجتماعية لغرب اسيا ، االمم و  االقتصادية

 (  21شكل )                                                                  
  2105الفرد من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االسكوا لعام  نصيبمعدل                            

 
 (  11الجدول ) بياناتمن عمل الباحثة باالعتماد عمى  -المصدر :
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 يبمغ معدل نصيب الفرد من اجمالي الطاقة الكيربائية في ىذه الدول ) إذ،  مصر االردن ، سوريا ،
12111   ،19111 ،11111  ،11111  ،1111  ،9912  ،1911  ،1111 ،1111 ،1171 ( )

الثالثة  و عشرة ةالثانيبالمرتبة  ناالسودو  اليمنو  فمسطينك . و. س ( عمى التوالي ، في حين جاءت 
( )  111،  111،  1117بمغ معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيرباء فييما )  إذالرابعة عشرة  و ةر عش

عمى الرغم من ارتفاع معدل نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية في العراق و  ك . و. س (  عمى التوالي ،
 الطبيعية . و  و يبقى منخفضًا جدًا مقارنة بدول الخميج التي تشترك مع العراق بالمقومات االقتصاديةإناال 
عند مقارنة معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة و  (19الشكل )و  ( 11من الجدول )و         

يترواح فييا معدل نصيب الفرد من  الذياالسكوا  ناالكيربائية في العراق في القطاع المنزلي مع بمد
يحتل العراق ايضًا  إذ(  ) ك . و. س (  ،  1111 – 119االستيالك في القطاع المنزلي ما بين ) 

بمغ معدل نصيب الفرد من االستيالك و  عشرة عمى مستوى دول االسكوا االربعة عشرة ، ةالثانيالمرتبة 
، البحرين ، ، قطر جاء بعد كل من الكويت و  ( ) ك . و. س (  ، 972في القطاع المنزلي فيو ) 

، االردن ، سوريا ، مصر ، فمسطين ، وقد بمغ معدل نصيب الفرد  نا، لبن نا، عم، االمارات السعودية 
،  7119،  1117،  1112،  2121،  1111من االستيالك في القطاع المنزلي ليذه الدول ) 

( ) ك . و. س (   عمى التوالي ، في حين يرتفع معدل   111،   112، 111،  111،  191، 1171
بمغ فييا معدل  التي ناالسودو  نصيب الفرد من االستيالك المنزلي في العراق مقارنة مع كل من اليمن

 ( ) ك . و. س (  عمى التوالي . 119،  171نصيب الفرد من االستيالك المنزلي ) 
اقتصادية يضاىي بيا اغمب دول و  بشريةو  من مقومات طبيعيةالعراق  عمى الرغم مما يمتمكوو       

بفارق و  معدالت استيالك الطاقة الكيربائية مقارنة بدول الخميج خفاضإنالعراق يمتاز ب إناال  االسكوا 
بمغ معدل نصيب الفرد  إذ( ) ك . و. س (  ،  1111)  الكويت مثاًل بالمقارنة مع دولة اكبير يصل 

ضعف معدل نصيب الفرد من االستيالك المنزلي في العراق بمقدار  الكويت من االستيالك المنزلي في 
 .النظومة الكيربائية في توفير الطاقة و  العجز الحقيقي لمحكومة العراقيةىذا الفارق يعكس و  مرة ، 19
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 (  29جدول )                                                   

  2105الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام  نصيبمعدل                 

 . سو حصة الفرد ك . كانعدد الس . سو االستيالك م . اسم الدولة  ت
 1111 7191111 19111111 الكويت 1
 2121 1191111 11171111 قطر 1
 1112 1711111 2112111 البحرين 7
 1117 11111111 119211111 السعودية 1
 7119 1112111 79111111 االمارات 9
 1171 7711111 1121111 ناعم 2
 191 1211111 1171111 نالبن 1
 111 1111111 2129111 االردن 1
 111 11111111 12111111 سوريا 1
 112 17191111 91191111 مصر 11
 111 1111111 1191111 فمسطين 11
 972 71111111 11911911 العراق 11
 171 17191111 7177111 اليمن 17
 119 71119111 1111111 ناالسود 11
االجتماعية لغرب اسيا ، االمم المتحدة ، و  ، قطاع الطاقة ، المجنة االقتصادية 1111االعضاء في االسكوا  إنمالمح احصائية لمبمد -المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى : 

  .71 - 11، ص 1111بيروت ، 
 (  05شكل )                                           

  2105معدل نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع المنزلي في منطقة االسكوا لعام                    

 
 ( 11الجدول ) بٌانات -من عمل الباحثة باالعتماد على : -المصدر :
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 الفصل الثاني

 ستثمار الطاقةإل اجلغرافية االمكانات
 العراق املتجددة يف

 الطبيعية الستثمار الطاقة المتجددة االمكانات -المبحث االول :

 البشرية الستثمار الطاقة المتجددة االمكانات -المبحث الثاني :
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 المتجددة في العراقة استثمار الطاق امكانات                       

السبل لمتخمص من مسببات و  ايجاد الحمولالى تعد التغيرات المناخية احد اىم االسباب التي دعت       
الميتمين  مصادر الطاقة المتجددة عمى اىتمام  االثار البيئية الناجمة عنيا ، لذا حظيتو  ىذه التغيرات

لما تمتاز ، فضاًل عن المعنين بمصادر الطاقة  الدول المتقدمةفي الحكومات و  البيئيةو  بالتغيرات المناخية
فضاًل  االحفوريةبالمقارنة مع مصادر الطاقة ديمومتيا و  من المموثات البيئيةبو ىذه الطاقات من خموىا 

 الجوي كالرياحو  البحار ،و  ىناك السطحي كاألنيارو  عن تباين نوعيتيا فمنيا الجوفي كحرارة باطن االرض
ى استعمميا في اغراض اخر و  من بين ىذه المصادر ما كان معروفًا عند االنسان منذ القديمو  .الشمس و 

 الطاقة بالمفيوم الحديث . إنتاجغير 

ية المنافسة لمصادر نتاجالكمفة اإلو  اما من الناحية االقتصادية فتعد مجانية مصادر الطاقة المتجددة    
اصبحت بوسائميا المتعددة  إذ، اىم عنصر في انتشار استعمال الطاقة المتجددة عالميًا الطاقة االحفورية 

 إنتاجا ما احتسبت التكاليف البيئية ضمن فاتورة إذتنافس مختمف االنواع من الطاقة التقميدية السيما 
وافقت عمييا اكثر من  التيىو ما اصبح واقعًا من خالل اتفاقية كيوتو و  الطاقة من المصادر التقميدية ،

وفقًا لنصوصيا فإن انبعاث غاز ثاني اوكسيد و  (2)،  1003 ودخمت ضمن حيز التنفيذ عام  دولة 271
بذلك اصبح من و  التغيرات المناخية العالمية صار لو سعر ، تسببغيره من غازات الدفيئة التي و  الكاربون

ان يوضع في و  بشكل اقتصادي من خالل االرقام االحفوريةالممكن ان يقاس االثر البيئي لمصادر الطاقة 
 الخسارة عند وضع الخطط االقتصادية .و  ميزان الربح

الطاقة الكيربائية التي  إنتاجستثمار الطاقة المتجددة في الجغرافية شرطًا إل االمكاناتافر يعد تو و       
السيما  نتاجتحدد كمفة اإلو  الطاقة إنتاجمن شأنيا ان تسيم في  التي،  يايمكن ان تغطي حاجة العالم من

 التيمرونة الطمب و  السوقو  التقنياتو  توافر الخبرةو  مدى توافر الموارد المائيةو  المناخو  الموقع الجغرافي
 إنتاجالطاقة باالعتماد عمى الطاقة المتجددة مقارنة ب نتاجتحدد البعد االقتصادي إلو  نتاجتؤثر عمى كمفة اإل

  الطاقة باستعمال الوقود االحفوري  .

                                           
                                                                 

، يوليو  22جمال سند السويدي ، قطاع الطاقة المتجددة نموذجًا لالدارة االماراتية ، مجمة افاق المستقبل ، السنة الثانية ، العدد  (2)
 . 21، ص 1022/ اغسطس ، 
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 المبحث االول

 الطبيعية الستثمار الطاقة المتجددة االمكانات                         

 معظم دول العالم نتيجة لتفاقم مشكمة االحتباس الحراري يت مصادر الطاقة المتجددة باىتمامحظ        
تآكل طبقة االوزون فضاًل عن التداعيات السياسية لزيادة الطمب عمى مصادر الطاقة و  التموث البيئيو 

، فضاًل عن منافستيا لمصادر الطاقة ر الدعوات لمحد من التموث البيئياالحفورية في ظل استمرا
ذلك كو  الموقع الجغرافي الذي تستعمل فيوو  حسب نوع التقنية المستعممةو  نتاجكمفة اإل جانباالحفورية من 

 الطاقة . إنتاجحجم وحدة 

يعد العراق منطقة مالئمة الستثمار مصادر الطاقة المتجددة المتالكو المتطمبات الطبيعية المتمثمة و        
يمتمك كمية ىائمة  إذالسيما الطاقة الشمسية المناخ المناسب و  امتداد مساحتوو  المتميزبالموقع الجغرافي 

 تباين اقسام سطحوو  اتجاىيا السائد الذي يسمح باقامة مزارع الرياحو  حركة الرياحو  من االشعاع الشمسي
 التي توفر امكانية اقامة المحطات الكيرومائية .فضاًل عن توفر الموارد المائية و 

 -:الموقع الجغرافي -1
 يؤثر الموقع الفمكي إذ، ىم المتطمبات الطبيعية الستثمار الطاقة المتجددة يعد الموقع الجغرافي أحد أ     
الموارد و  سطحطبيعة الو  الماء لمنطقة الدراسة عمى تحديد نوع المناخ السائدو  الموقع بالنسبة لميابسو 

 لممنطقة .  الرياح السائدةو  المائية
، تمتد في القسم الجنوبي  1( كم 213031يشغل العراق مساحة كبيرة من اليابس تبمغ نحو ) و       

توسطو بين خمسة بحار ) بحيرة قزوين ، و   (2)، والشمال الشرقي من الوطن العربي اسياالغربي من قارة 
ال تؤثر عمى مناخ العراق و التي البحر االسود ، البحر االحمر ، البحر المتوسط ، الخميج العربي ( 

تنوعًا مناخيًا اثر منحيا و ر عمى مناخ المنطقة يثتأ المذان ليماباستثناء البحر المتوسط و الخميج العربي 
  .اتجاىياو  الرياح سرعةو  بدوره عمى الموارد المائية

تأثيرىما عمى و  الماءو  الموقع بالنسبة لميابسو  فيو يراد الموقع الفمكيو  لمموقع الجغرافي اكثر من مدلولو   
 -:المناخ 

                                                                 

حوال الجياز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية ، الباب االول ، اال ، جميورية العراق ، وزارة التخطيط ( 2)
 . 1027- 1026الطبيعية ، 
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  -الموقع الفمكي : –أ 
 لعالقتيا بظروف المناخ السائد لمنطقة الدراسةسيما دوائر العرض كبيرة ال أىميةلمموقع الفمكي        

طول النيار فضاًل عن نوع الرياح السائدة التي تيب عمى و  امكانية تحديد زاوية سقوط أشعة الشمسو 
 منطقة الدراسة . 

 152 155و 172 35 و يمتد بين دائرتي عرضــــــيحظى العراق بموقع فمكي جيد في ىذا االتجاه ، فيو        
الشمال بين مناطق العراق من اتاح تباين المناخ  الذي، شرقاً  262 235 162 235ن خطي طول بيو  شماالً 

المناخ الصحراوي و  مناخ السيوبو  نجد مناخ البحر المتوسط في االجزاء الشمالية الشرقية إذالى الجنوب 
من العمودية  ترتب عمى ذلك ان تكون اشعة الشمس عمودية او قريبةو   (2)، في وسط وجنوب العراق
النيار خالل  مدةتكون  كذلكمائمة او قريبة من المائمة ابان فصل الشتاء . و  خالل فصل الصيف ،

يبمغ طول  إذدقيقة ،  26و بزيادة ثالث ساعاتو  فصل الصيف اطول مما ىي عميو في فصل الشتاء
شير كانون الثاني  دقائق ، في حين تكون في 2و ساعة 22النيار في شير تموز ) احر الشيور (  مدة

خموىا من الغيوم في حين و  تتميز سماء العراق بصفائيا كذلكدقيقة ،  24و ساعات 20) ابرد الشيور ( 
يتصف ىوائو بقمة الرطوبة االمر الذي ساعد عمى وصول اكبر كمية من االشعاع الشمسي مباشرة الى 

  (1). الي في معظمو من الغطاء النباتيالخو  سطح االرض
النيار  مدةمرتفعة من االشعاع الشمسي الناتجة عن طول كثافة  فالموقع الفمكي لمعراق منح اراضيو      

في الشمسي  قمة الرطوبة النسبية مما يتيح فرصة كبيرة الستثمار االشعاع و  فضاًل عن صفاء السماء
 . نتاجلإلاالدوات الخاصة و  التقنياتو  الطاقة الكيربائية في حال توفر رؤوس االموال إنتاج

 

  -:الماء و  الموقع بالنسبة لميابس -ب
انو  إذالمعروفة باوراسيا يعد العراق من االقاليم القارية بحكم موقعو الجغرافي من الكتمة االرضية         

تتميز المناطق  إذمحاط باليابسة من جميع جياتو فيما عدا جزئو الجنوبي فيطل عمى الخميج العربي 
 جعل موقعو الجغرافي في الجزء الجنوبي الغرب من قارة اسياو   (1). بمديات حرارية اضيقالقريبة منو 

جعل  إذ، الكتل اليوائية القطبية و  الشمال الشرقي من الوطن العربي عرضة لتأثير الكتل اليوائية المداريةو 

                                                                 

 .  21، ص 2763البحث العممي ، و  ، وزارة التعميم العالي 2زمالؤه ، جغرافية العراق ، جو  ( محمد ازىر السماك2)
 . 71، ص  1024االقتصادية ، دار دجمة ، و  و السكانيةو  زمياله ، جغرافية العراق الطبيعيةو  ( فالح جمال معروف1)
 . 41، ص 1007البحث العممي ، و  دي ، جغرافية العراق ، وزارة التعميم العاليعباس فاضل السع (1)
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اختالف و  تيا سرعو  يتضح فيو تباين اتجاه الرياحىذا الموقع العراق عرضو لنظام معين من الرياح 
نطقة ضغط عال سبب في ىبوب الرياح ىو وجود مالكون ي، ففي فصل الصيف وخصائصيا نوعيتيا

، تقابميا منطقة ضغط واطئ مرتكزة فوق منطقة الخميج العربي مما جعل العراق فوق منطقة االناضول
الشمالية و  الرياح الشرقيةتسود ممرًا منتظمًا ليذه الرياح خالل فصل الصيف ، اما في فصل الشتاء 

لجية الشمالية من او  الشرقية الممتدة تحت تأثير امتداد المرتفع السيبيري في الجية الشمالية عبر تركيا
 ( 2). الشرقية عبر ايران

ة تتضمن خمس التياما بالنسبة لممسطحات المائية التي تحيط بالمنطقة التي يقع فييا العراق            
البحر و  البحر المتوسط في الغربو  البحر االسود في الشمالو  قزوين من الشمال الشرقيىي بحيرة بحار 

تعتمد  إذ، الخميج العربي في الجنوب ، فتأثيرىا بمناخ العراق قميل جدًا و  االحمر في الجنوب الغربي
نظرًا و  (1)، وتضاريس المنطقة المؤثرات البحرية بشكل رئيس عمى قرب المنطقة من المسطحات المائية

 البحر االسودو  بين بحيرة قزوينو  بينواليضاب العالية فضاًل عن بعد المسافة و  لوجود السالسل الجبمية
عمى الرغم من امتداد و  جعل تأثيرىا محدود في مناخ العراق ، اما البحر المتوسطالبحر االحمر مما و 

ودة بين ىذه السالسل تسمح بمرور بين العراق ، اال ان الممرات الموجو  سالسل جبال بالد الشام بينو
الربيع مسببة تساقط االمطار و  ال سيما خالل فصمي الشتاءو  محددة من السنة خالل مددالرياح الرطبة 

الن و  فتأثيره محدود جدًا نظرًا لضيق مساحتو المائيةوتغيرات بدرجات الحرارة ، اما بالنسبة لمخميج العربي 
ال تيب الرياح من  إذ، تمر عبره نحو الخميج العربي شمالية غربية  الرياح السائدة في العراق ىي رياح

الربيع مسببة ىبوب رياح دافئة رطبة في و  مرور االعاصير في فصمي الشتاءالخميج العربي اال عند 
، فضاًل  من العراق المنطقة الوسطىالمتوسطية مسببة سقوط امطار يصل تأثيرىا الى مقدمة االعاصير 

عن اىميتو في حركة المد و الجزر في شط العرب و التي توفر امكانية استثمار ىذه الحركات  في انتاج 
  (1).الطاقة الكيربائية 

 إذإن المؤثرات القارية اكثر تأثيرًا عمى مناخ العراق من المؤثرات البحرية ، يتضح مما سبق و      
الخميج العربي ال سيما في فصل الصيف و  المؤثرات البحرية عمى كل من البحر المتوسط أىميةتقتصر 

                                                                 

معوقاتو ، مجمة القادسية لمعموم االنسانية ، و  ( رحمن رباط حسين االيدامي ، طاقة الرياح في العراق بين امكانات االستثمار2)
 . 257، ص  1006،  1المجمد الحادي عشر ، العدد 

 . 221، ص  2763المحيطات ، مطبعة جامعة البصرة ، و  كربل ، المدخل الى جغرافية البحار ( عبد االلو رزوقي1)
 . 71زمياله ، مصدر سابق ، ص و  فالح جمال معروف( 1)
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ستثمار عمى اىميتيا في عممية إيعول  التيمن خالل زيادة تكرار ىبوب الرياح الشمالية الغربية السائدة  
  طاقة الرياح . 

  -: السطح -2
يتصف سطح العراق بعدة مميزات جاءت نتيجة لمبنية الجيولوجية لصخوره مما جعل توزيع اشكال        

رتفاع والبساطة واالنتظام واالستمرارية فضاًل فقمة األ ،سطح االرض يأخذ نمط التوزيع الجيولوجي ذاتو 
يعكس  إذ ( م2/2000قصى الجنوب والذي يمثل )أعن االنحدار التدريجي والبطيء من الشمال الى 

% من مساحة  60لمساحة تقدر بـ ن التباين في االرتفاع قميل جدًا أ مؤداىاحقيقة جيومورفولوجية ميمة 
يسمح باستالم كميات اكبر من االشعاع الشمسي و عمى مساحات واسعة و حركة اليواء مما  ،العراق 

 (2). توربينات الرياحنصب و  نصب الخاليا الشمسيةل عمميات يسيدون وجود عوائق فضاًل عن ت
أن سطح العراق في الشمال يختمف عنو في الجنوب وفي الشرق عنو  ( نجد 4من الخريطة )و         

أرضو تتفاوت في االرتفاع من مستوى سطح و  وأنو يحتوي عمى عدة أنواع من التضاريس ،في الغرب 
 منطقة سطح يقسم إذ ( 1). فوق مستوى سطح البحر في الشمال ( م 1400البحر في الجنوب الى )

 أشكاليا في تتباين رئيسة أقسام اربعة إلى الطبيعية  الدراسات من العديد عميو اتفقت ما بحسب الدراسة
  -: تياسرعو  الرياح اتجاه تباين بطبيعة الحال في أثرت التي تضرسيا نسبة في وتختمف السطحية

%   4تشغل  و  المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية تمتد ضمن  التيالقسم االول   الجبمية المنطقة تمثل - أ
التي  و، ( م فوق مستوى سطح البحر  1400 – 2000يتراوح ما بين )  بارتفاعو  من مساحة العراق

تكونت نتيجة لمحركات االلتوائية البانية لجبال زاكروس مما جعميا امتدادًا لألراضي اإليرانية والتركية لكنيا 
واضح في تباين قد كان ليذا االرتفاع تأثير و  ، بانحدار باالتجاه الجنوبي الغربيو  أقل ارتفاعًا منيا ،

درجات الحرارة واقيام الضغط الجوي وتوزيعيا بين اشير الشتاء والصيف ، كذلك ادى وجود الغطاء 
  ضمن فيي تقعالثمجي في قمم ىذه الجبال الى جعميا منطقة لتمركز انظمة الضغط العالي فوقيا 

   (3)مناخ البحر المتوسط ذو الصيف الجاف حسب تصنيف كوبن .( CS) المناخي التصنيف

 
                                                                 

 . 25( عباس فاضل السعدي، جغرافية العراق، مصدر سابق ، ص(2
العاني ونوري خميل البرازي، جغرافية العراق ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد  ( خطاب صكار(1
 . 12، ص 2757، 
 . 147، ص 1022،  دار المسيرة ، عمان ،  1( عمي احمد غانم ، الجغرافيا المناخية ،ط1)
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 ( 4خريطة )                                      
 اقسام سطح العراق                                     

 
 . 2118الهيئة العامة لممساحة ، خريطة العراق الطبيعية ،  -المصدر :
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طاقة الرياح في  ثماراست يمكن إذ،  اليوائيةمزارع الامكانية اقامة  و اتجاه الرياحو  ينعكس عمى قوة الذي
نظرًا باستعمال تقنية المراوح الميكانيكية التي تتغير تبعًا لتغير اتجاه الرياح المنطقة الشمالية من العراق 
فضاًل عن تمركز انظمة الضغط المرتفع فوق ل الجبمية كثرة السالسو  لطبيعة المنطقة الطوبوغرافية

اتجاىيا ، في حين تزداد امكانية و  تكراراتياو  الرياح سرعةو  يؤثر عمى درجات الحرارة الذيالمنطقة 
نشاء المحطات الكيرومائية في المنطقة الشمالية من العراق بسبب انحدار إ و الموارد المائية ثماراست

 نتاجإلالسدود الالزمة  بإقامة طبيعة السطح التي تسمح و  جريان الماءقوة و  سرعةالسطح الذي يؤثر عمى 
ذلك و  اقل مقارنة مع باقي المناطق في العراق ثمارىااما الطاقة الشمسية فيكون است الطاقة الكيرومائية .

يقتصر فقط عمى و  يقل االشعاع المباشر الواصل الى سطح االرض إذلكثر السالسل الجبمية المرتفعة 
نيا تستمم كميات أبمية ، اما سفوح الجبال المواجية لمشمس فالمنتشرة في المناطق الجو  االشعة المنكسرة

 الطاقة الكيروضوئية . نتاجكافية من االشعاع الشمسي الالزم إل
منطقة و  (الجبمية)  األولى  المنطقة بين انتقالية منطقة ىي الجبمية شبو او المتموجة المنطقة تمثلو   -ب

ارتفاعيا يتراوح ما و  % من مساحة العراق  23تحتل ىذه المنطقة حوالي  و  السيل الرسوبي في الجنوب
تمتاز ىذه المنطقة بالتفاوت بين طبيعة ارضيا و  ( م فوق مستوى سطح البحر ، 2000 – 100بين ) 

التي   حمرين جبال سمسمة أىميا الجبمية التالل التي تؤلف الحدود الجنوبية لممنطقة و  فالسالسل الجبمية
 الرياح اتجاه امام مصدات تمثل م 130 لمسافة دجمة نير حتى شرقاً  اإليرانية العراقية الحدود من تمتد

 قمعة إلى الفتحة من دجمة  لنير موازياً  امتداداً  تمتد التي مكحول جبال وسمسمة ، الشرقي الشمالي
 من مجموعة المنطقة تضم كذلك ، البنية ناحية من حمرين جبال لسمسة امتداداً  تعد وىي ،الشرقاط 
 عن ارتفاعيا لقمة ونظراً  )2) ، والوديان واليضاب السيول عن فضال ،  االرتفاع القميمة األخرى السالسل
 التصنيف ضمن المنطقة ىذه تقع إذ ، الرياح حركة عمى تأثيراً  اقل تكون فيي الجبمية المنطقة
بالتالي  و (1). غربية إلى غربية وشمالية شمالية فييا السائد االتجاه ويكون االستبس مناخ(  BS)المناخي

بصورة اكبر من المنطقة الطاقة الكيربائية في المنطقة المتموجة  نتاجإلالرياح  استثمارتزداد امكانية 
ذلك و  طاقة الرياح في العراق كمما اتجينا من الشمال الى الجنوب استثمارتزداد امكانية  إذالجبمية ، 

 الرياح سرعةبالتالي و  يؤثر بطبيعة الحال عمى مناطق الضغط الجوي الذيلتباين تضاريس السطح 
مصادر الطاقة المتجددة االخرى في المنطقة المتموجة  استثمارتكراراتيا . اما امكانية و  انتظام اتجاىياو 
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الطاقة الكيرومائية لتوفر المصادر المائية  نتاجالموارد المائية إل استثمارفنجدىا ايضًا عالية السيما 
 امكانية اقامة السدودو  جريان المياه سرعةو  السطحية فضاًل عن انحدار السطح الذي يزيد من قوة

الطاقة الشمسية في  استثمارمكانية إالبحيرات االصطناعية الالزمة إلقامة المحطات الكيرومائية ، اما و 
كثرة التالل و  المنطقة المتموجة يكون اكبر من المنطقة الجبمية ايضًا لقمة ارتفاع السالسل الجبمية فييا

 التي تساعد عمى استالم كميات اكبر من االشعاع الشمسي .
 حدود من ابتدءاً من العراق  والجنوبي األوسط القسم في تمتد التيالرسوبي السيل منطقة اما   -ج   

 لمسافة شرقي جنوبي – غربي شمالي باتجاه ، الجنوب في العربي الخميج رأس حتى المتموجة المنطقة
 الغربية اليضبة الغرب منو  من الشمال المنطقة المتموجة تحده ،كم 130 وبعرض كم 4300

نطقة أ ةثالث ينقسم عمى الذي (2)، العراق مساحة من%  12 نسبتو ما وتشكل ، شرقاً  اإليرانية والمرتفعات
 , يتصف بانبساطو الذينطاق الفرات الثانوي ونطاق الزبير الثانوي و  ثانوية ىي نطاق دجمة الثانوي

 الشمال من العامالسطح  نحدارهال نتيجة ، والرياح األنيار جمبتيا التي الرواسب من السيل ىذا تكونيو 
 البحر سطح مستوى فوق سنتمترات عدة إلى البحر سطح مستوى فوق (  200)  بين ما ، الجنوب الى
 المنطقة وتتصف  (1)، الضحمة والبحيرات الىواربا مغطى السيل يكون حيث ، الجنوبية الطرف عند

 التصنيف ضمن وتقع األنيار، ضفاف باستثناء النباتي والغطاء الطبيعية العوارض وقمة بانبساطيا
 فييا تتباين لذا  )1)، الجوي والضغط الحرارة درجات في بالتطرف يمتاز الذي الجاف(  Bw) المناخي
 تاالتكرار و  االتجاه حيث من عالية معدالت سجمت قد أنيا كذلك ، وأخرى محطة بين الرياح حركة

 11جدول )  ثا/م  )3 ) الشيري المتوسطو  ثا/م  )2 ) الرياح ةسرعل السنوي المعدل يصل فقد ، سرعةالو 
 شبو التاماقامة مزارع الرياح فانبساط سطح االرض و  طاقة الرياح استثمارمما يتيح امكانية عالية في ( 
الموقع الجغرافي لمنطقة السيل الرسوبي الذي جعل منو ممرًا و  قمة االنحدار كمما اتجينا جنوب العراقو 

في الجنوب جعل منو  الضغط الجوي المنخفضو  لمرياح بين انظمة الضغط الجوي المرتفع في الشمال
قمة غطاء و  ساعد انبساط السطح كذلكمصدرًا ميمًا من مصادر الطاقة المتجددة .  هستثمار مناسبًا ال

 استالمو كميات كبيرة من االشعاع الشمسي خالل النيار النبات الطبيعي ذات االشجار العالية عمى
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النشاط و  المناطق التي تخمو من السكانامكانية اقامة مزارع ضخمة من الخاليا الشمسية التساع و 
عن مصادر الطاقة  أىميةاما  الموارد المائية الموجودة في منطقة السيل الرسوبي فيي ال تقل  .العمراني 

 ىا متاحة السيما من خالل انشاء السدود عمى مجرى نيري دجمةاستثمار  فإمكانيةالمتجددة االخرى 
 الفرات .و 

أما المنطقة الغربية التي تحتل القسم الغربي والجنوب الغربي في العراق والتي تعد امتدادًا لمدرع   -د   
 ارتفاع وتراوحالعربي األكثر استقرارًا فأنيا تتصف ايضًا بانحدار باالتجاه الشمالي والشمالي الشرقي  

 الغربي والشمال الغرب يف االرتفاع ىذا يزداد ، البحر سطح مستوى فوق ) 707-200) بين ما سطحيا
  منطقةو  ، الرسوبي والسيل الفرات حوض نحو الرياح سرعةو  اتجاىات في أساسياً  دورا يمعب جعمو مما  ،

 ، اوسوري تركيا في الجزيرة بمنطقة ترتبط إذ  وغرباً  شماالً  وتمتد والفرات دجمة نيري بين تقع الجزيرة
 عامة بصورة الجنوب باتجاه تنحدر ، البحر سطح مستوى فوقم  (130-30) بين يصل ارتفاعيا معدل

 ذات مرتفعة غير واسعة ىضبة الجزيرة منطقة وتشكل ، والغرب الشرق باتجاه انحدارىا فضاًل عن ،
 سنجار وجبل الثرثار وادي ويعد الداخمي التصريف ذات المنخفضات بعض تتخممو قميل تضاريسي تباين
 من عدد تضم كذلك الغرب إلى الشرق من يمتد اإلقميم ىذا في التضاريسية المظاىر ابرز من

 بسبب ارتفاعاً  جياتيا أكثر الشرقي الشمالي القسم ويمثل الرممية الكثبان فييا وتكثر والحفر المنخفضات
 وقمة الجوفية والمياه باألمطار غزارة أكثر الشمالية جياتيا بان وتتصف ، الجبمية المنطقة مقدمة من قربيا
 ضمن الرياح اتجاه  أمام مفتوحة( الطبوغرافية) بوضعيا تكون المنطقة ىذه فان لذا ، النباتي غطائيا في

 وسط باتجاه تنحدر التي ، غربي شمالي – شمالي( 140-150) بين ما الممتد االتجاىية الدائرة قطاع
 غرب من وتمتد العراق من الغربي القسم في واسعة منطقة تشمل الغربية اليضبةو   (2). العراق وجنوب
 باتجاه عام بوجو وينحدر ، والكويت  السعودية العربية والمممكة سورية مع الدولية حدوده حتى العراق
 الغربية اليضبة  سطح ويقطع الغربي والجنوب الغرب باتجاه ارتفاعيا ويزداد ، الفرات وادي نحو الشرق
(  شرقياً  شمالياً   او شرقياً )  لمسطح العام االنحدار مع اتجاىيا في تنحدر التي العميقة الوديان من عدد
 الى جوانبيا  ارتفاع ويصل قدماً   (230-200) بين ما معظميا عمق يصل شجري تصريف ذات وىي

 السدود بعض فييا انشأ إذ ، المطيرة الفترات في السيما وقتية انيار الوديان ىذه وتمثل ، متر  (50)
 الحدود خارج من يمتد الذي حوران وادي الوديان ىذه واىم ، مختمفة عماالتالست وحفظو الماء لخزن
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 الكعارة منخفض أىميا الواسعة المنخفضات من عدد وجود عن فضالً  ، كم (263) طولو يبمغ العراقية
 المنطقة ىذه في السائدة الظروف وتتصف  ،1كم (600) مساحتو تبمغ  الرطبة من الغرب الى الواقع
 سنة بين  متباينة وأمطارىا كبيراً  والسنوي اليومي الحراري المدى يكون مثالية صحراوية ظروف بأنيا

 مستقرة وغير سريعة فييا الرياح حركة وتكون( BW) المناخي التصنيف ضمن تقع إنيا أي )2)، وأخرى
  الظير بعد ساعات سيما ال  النيار ساعات خالل الرياح حركة المنطقة تشيد كذلك ، اضطرابية او

 المناطق إلى أحياناً تصل  التي األعمى، إلى واألتربة الرمال ذرات رفع عمى تعمل صغيرة دوامات بشكل
قد ساعد الموقع الجغرافي لمنطقة و   )1).نيرينال وادي سيل في الواقعة والمناطق  اليضبة في السكنية

خموىا من و  قمة النبات الطبيعيو  انحدارىا باتجاه الشرقو  اليضبة الغربية وتباينيا التضاريسي البسيط
 الطاقة الكيربائية ، نتاجإلاقامة المزارع اليوائية و  طاقة الرياح استثمارالسكان عمى زيادة امكانيتيا عمى 

الطاقة الشمسية بشكل كبير ايضًا الستالميا كميات كبيرة من االشعاع الشمسي لنفس االسباب  استثمارو 
الختراق نير الفرات  عالية نتيجة بإمكانيةو  الكيرومائية فيو متاح ايضاً الطاقة  إنتاجانفة الذكر ، اما 
المحطات  إلنشاءاقامة السدود و  المياه استثماروجود االنحدار الذي ساعد عمى و  لممنطقة الغربية

 .الكيرومائية 

 المناخ -3
منطقة ما ، فالموقع  الموقع  الجغرافي من اىم العوامل التي تحدد طبيعة المناخ السائد فييعد          

طول و  يحدد المناخ السائد فضاًل عن تحديد زاوية سقوط اشعة الشمس الذيو بالنسبة لدوائر العرض ى
الماء فيو ايضًا يؤثر بعناصر المناخ و  اتجاىيا ، اما الموقع بالنسبة لميابسو  نوع الرياح السائدةو  النيار

بالتالي عمى تحديد نوع الرياح السائدة ، و  الكتل اليوائيةتأثير و  يؤثر عمى قيم الضغط الجوي إذالمختمفة 
كمية و  صفاء السماءو  في حين المسطحات المائية لمنطقة الدراسة فإنيا تؤثر ايضًا عمى درجات الحرارة

تختمف  إذلمتضاريس دور كبير في تحديد عناصر المناخ  كذلك (1). الرطوبة النسبيةو  االمطار الساقطة
ؤثر في عناصر المناخ ياالرتفاع عن سطح البحر تبعًا لتباين تضاريس السطح ، فقيم ىذه العناصر 

، فالسالسل الجبمية عمى سطح الرطوبة و  التساقطو  الرياحو  الضغط الجويو  المتمثمة بدرجات الحرارة
ومن مظاىر تأثير ، األرض تكون حواجز وحدودًا مناخية بين األقاليم المناخية المختمفة مع ىذا السطح 
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مئوية إن درجة الحرارة تنخفض درجة  إذ،  التضاريس عمى المناخ ىو إن االرتفاع يقمل من درجة الحرارة
السبب في ذلك إلى خمخمة اليواء وقمة ثاني اوكسيد الكربون وبخار  ( متر ، و يعود230واحدة لكل )

وانخفاض  (2).الماء المذين يعمالن عمى تقميل قدرة اليواء عمى امتصاص الحرارة من اإلشعاع الشمسي
درجة الحرارة عمى الجبال بفعل االرتفاع يفسر إن قيم ىذه الجبال في المناطق االستوائية والمدارية تغطييا 

يؤثر  الذي،  موج أو تسودىا ظروف مناخية تشبو الظروف المناخية في العروض الشمالية أو القطبيةالث
  (1). اتجاىياو  الرياح سرعةيؤثر عمى  الذيبطبيعة الحال عمى قيم الضغط الجوي  

 استثماربالتالي تؤثر عمى امكانية و  قيمياو  فالموقع الجغرافي لو دور كبير في تحديد عناصر المناخ
 152 155و 172 35 ان امتداده بين دائرتي عرض  إذالعراق يمتاز بموقع جغرافي متميز و  الطاقة المتجددة ،

اتاح تباين المناخ بين مناطق العراق من الشمال  الذيشرقًا ،  262 235 162 235بين خطي طول و  شماالً 
المناخ الصحراوي و  مناخ السيوبو  نجد مناخ البحر المتوسط في االجزاء الشمالية الشرقية إذالى الجنوب 

يتصف العراق بالقارية بحكم  كذلكفي وسط وجنوب العراق ، فضاًل عن طول عدد ساعات النيار ، 
 المتوسطان العراق بعيدًا عن المؤثرات البحرية التي تقتصر عمى تأثير البحر  إذالماء و  موقعو من اليابسة

 استثمارتنعكس عمى امكانية  التيصفاء السماء و  اتجاه الرياحو  سرعةلو تأثير عمى  الذيالخميج العربي و 
 الطاقة الكيربائية في العراق . نتاجإلالطاقة الشمسية و  طاقة الرياح

تؤثر  كذلكاتجاه الرياح و  سرعةبالتالي تحديد و  تؤثر التضاريس تأثيرًا كبيرًا في نظام الضغط الجوي كذلك         
العراق تتباين فيو التضاريس و  االشعاع الشمسي الواصل الى سطح االرض ،كمية و  عمى درجات الحرارة

م سطح العراق الى اربعة اقسام شممت المنطقة الجبمية في شمالو ثم يتم تقس إذمن الشمال الى الجنوب ، 
ل التالل ، ثم منطقة السيو  كثر السالسل الجبميةو  المتان تمتازان باالرتفاعو  المتموجة الى الجنوب منيا

تمتاز ايضًا باالنبساط مع االنحدار الى  التيالمنطقة الغربية و  قمة االنحدارو  الرسوبي التي تمتاز باالنبساط
 سرعةو  اثر ىذا التباين في التضاريس عمى عناصر المناخ السيما كمية االشعاع الشمسيو  ،جية الشرق 

تأثيرىا في و  عناصر المناخ أىميةلبيان و  الطاقة الكيربائية . نتاجامكانية استثمارىا إلو  اتجاىياو  الرياح
  -يمي : كذلكو  الطاقة المتجددة البد من دراسة ىذه العناصر بشيء من التفصيل استثمارامكانية 

                                                                 
 .63ص، 1006 ، االسكندرية ، الجامعية المعرفة ( ياسر احمد السيد ، الطقس والمناخ بين المترولوجيا والمناخ ،   دار(2
،  1004فتحي عبد العزيز ابو راضي ، االصول العامة في الجغرافية المناخية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  ( 1)

 .44ص



 الفصل الثاني                                         متطلباث استثمار الطاقت المتجددة في العراق
 

 
121 

  -:االشعاع الشمسي –أ 

االشعاع يتضمن ىذا و  الشمسي الطاقة التي تطمقيا الشمس الى جميع االتجاىات باإلشعاعيقصد        
اما اشعة ك و االشعة السينيةو  نفسجيةاالشعة فوق البو  االشعة تحت الحمراءو  اشعة الراديوو  الطاقة الضوئية

تنوعيا اال ان ما ييم منيا في دراسة و  عمى الرغم من تعدد انواع االشعة التي يتضمنيا الطيف الشمسيو  ،
ىي تضيء االرض من و  % منيا  22تشكل   التيالمناخ ثالثة انواع رئيسة تتضمن االشعة الضوئية 

تستعمل لرفع درجة حرارة  التي% من االشعاع الشمسي   32تشكل   التياالشعة تحت الحمراء و  ،  حولنا
( %  5 – 4تشكل مابين )  التيالغالف الجوي ، اما الثالثة فيي االشعة فوق البنفسجية و  سطح االرض

  (2). النسان عندما تصمو بكميات قميمةا ىي اشعة مفيدة لصحةو  من االشعاع الشمسي

 التييتأثر االشعاع الشمسي الواصل الى االرض بعدد من العمميات اثناء مروره في الغالف الجوي و       
 كذلكتضعف االشعاع الشمسي الواصل ،  بدورىا التياالنعكاس و  االنتشارو  تتمثل بعمميات االمتصاص

الدراسة عمى العديد من العناصر المناخية مثل عدد ساعات منطقة ل ويعتمد تقدير االشعاع الشمسي
نجد ما و  ( 10من دراسة الجدول )و  ، العواصف الترابيةو  كمية السحبو  الرطوبة النسبيةو  السطوع الشمسي

  -يمي :

نجد ان اعمى  إذىناك تباين مكاني في كمية االشعاع الشمسي الواصل بين محطات منطقة الدراسة   -2
،  4130بمغت ) إذالحي و  السماوةو  وي لكمية االشعاع الشمسي سجل في محطات البصرةمجموع سن

      عمى التوالي في حين سجل ادنى مجموع سنوي في محطة الموصل 1ممي واط/ سم(  4214،  4226

 تباين التضاريس و  ذلك تبعًا لمموقع الجغرافي لممحطة المناخيةو  ، 1ممي واط/ سم ( 2706بقيمة )

بموقعيا الجغرافي ضمن منطقة السيل  الحيو  السماوةو  تمتاز محطات البصرة إذ،  لممحطات المناخية 
 قمة غطاؤه النباتي في حين تتواجد محطة الموصل المناخية ضمنو  الرسوبي الذي يمتاز بانبساطو

المنطقة الجبمية التي تمتاز بارتفاع سالسميا الجبمية وانتشار مناطق الظل وكثرة الغطاء النباتي المتمثل 
 باالشجار العالية ، مما وفرة امكانية اكبر لمحطات البصرة و السماوة و الحي الستثمار الطاقة الشمسية

 النتاج الطاقة الكيربائية من محطة الموصل .

                                                         

                                                                 

 . 25، ص 1007التوزيع ، عمان ، و  ، عمم المناخ ، دار الصفاء لمنشر ( نعمان شحادة 2)
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 ( 31جدول   )                                                              

 ( 2118 - 1986في العراق  ) لممحطات المدروسة  (2الكمي)ممي واط/ سمشعاع الشمسي السنوية لالو  الفصمية معدالتال     

 المجموع الخريف الصيف الربيع الشتاء المحطة
 السنوي

 4918 1156 1812 1393 647 الموصل
 5255 1211 1938 1421 685 كركوك
 5336 1212 1826 1539 759 بغداد
 6136 1384 2153 1711 898 الحي

 5875 1231 2117 1657 871 الرطبة
 6148 1412 2131 1665 951 السماوة

 5479 1217 1819 1614 859 الناصرية
 6251 1436 2153 1732 1129 البصرة

، الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، وزارة النقل  ،جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2119، بيانات غير منشورة  ،قسم المناخ 

 
التي تعتمد عمى زاوية سقوط االشعاع الشمسي و  تتباين كمية االشعاع الشمسي زمانيًا حسب فصول السنة -1

سجل فصل  إذالجدي حسب حركة الشمس الظاىرية ، و  تعامد اشعة الشمس عمى مداري السرطان
جاءت محطة الحي االولى بين و  لكافة محطات منطقة الدراسةو  الصيف اعمى كمية اشعاع شمسي

ثم  1سمممي واط/   (  1210تمييا محطة السماوة )  1ممي واط/ سم(  1231بكمية بمغت) و  المحطات
تعود الى  التي 1ممي واط/ سم(  1031محطة البصرة ) و 1ممي واط/ سم(  1225محطة الرطبة بكمية ) 
بمغت  إذالموصل و  بغدادو  ، ثم محطات كركوكقمة الغطاء النباتي و  صفاء السماءو  ارتفاع درجات الحرارة

عمى التوالي ، في حين سجمت محطة الناصرية  1ممي واط/ سم ( 2621،  2614،  2716فييا )
يعود و  1ممي واط/ سم(  2607بمغت )  إذالمناخية ادنى قيمة لالشعاع الشمسي خالل فصل الصيف 

سبب انخفاض كمية االشعاع الشمسي فييا لزيادة تكرارات العواصف الترابية التي تنشط خالل فصل 
 .الى سطح االرض الشعاع الشمسي الواصل تعمل عمى حجب ا التيالصيف ضمن محطة الناصرية 

نتاجو  الخاليا الشمسية بتنصيبيتضح مما تقدم ان منطقة الدراسة تستمم اشعاع شمسي كبير يسمح  -1  ا 
 نيا حل مشكمة ازمة الطاقة الكيربائية في العراق .من الطاقة الكيروضوئية التي من شأكميات كبيرة 
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  -:درجة الحرارة  - ب
 اىم عناصر المناخ فيي تؤثر بشكل مباشر عمى االنسانو  اشكال الطاقة تعد الحرارة شكل من    
تؤثر درجة  كذلكيمكن الشعور بيا عن طريق الممس او بواسطة اجيزة قياس الحرارة ،  إذنشاطو ، و 

 (2)التكاثف .و  الرطوبةو  التبخرو  الرياحو  الحرارة عمى معظم عناصر المناخ االخرى كالضغط الجوي

زمانيًا لقيم و  تباينًا مكانياً ىناك نجد ان (  15( ) 14الشكمين )و  ( 11)و ( 12) ينالجدولمن دراسة و 
  -:درجات الحرارة في المحطات المناخية المدروسة 

 تشرين شير إلى نيسان شير من يمتد الذي الصيف أشير في الحرارة درجات معدالت ارتفاع -2
 المحطات جميع في حرارة األشير أكثر من وىي ، آبو  وتموز حزيران األشير خالل السيما ، االول

 لبعض العظمى الدرجاتقد تزداد و  ، م2 ( 25,0 – 14,4) بين الحرارة درجات تتراوح إذ ، المدروسة
 حصل كذلك الصيف من يوم (20-10) من ألكثرو  م2  30 الحرارة درجات فييا لتتخطى الصيف ايام

ىا باستعمال النظم استثمار يمكن و  جداً   مرتفعة المعدالت ىذه تعدو   (1).االخيرة  االعوام خالل
 تحتاج لدرجات حرارة عالية لتسخين الماء او تدفئة المنازل . التيغير الفعالة و  الحرارية الفعالة

 أن من الرغم عمى ، كبير الحراري المدى تجعل العراق مناخ بيا يتصف التي القارية صفة أن -1
 الدرجات فأن ، الحرارة لدرجات الحقيقي االنخفاضو  االرتفاع تظير ال( 11)و (12) الجدولين بيانات

يؤثر عمى عمل  مما الشتاء فصل من كثيرة أليام م2  (3-0) بين يتراوح مدى الى تنخفض الصغرى
الصغرى ترتفع عن و  في السنوات االخيرة اخذت درجات الحرارة العظمىو  النظم الحرارية الفعالة .

ارتفع المعدل السنوي خالل  البصرةفعمى سبيل المثال في محطة ، معدالتيا بسبب التغيرات المناخية 
 . بخمس درجات مئوية العظمى و  م2 ( 2,4)بمقدار لدرجات الحرارة الصغرى شير حزيران 

 
 
 
 
 
 

                                                                 

 . 45( عمي احمد غانم ، مصدر سابق ، ص 2)
 . www. Meteoseism.gov.iqالرصد الزلزالي ، و  ( وزارة النقل العراقية ، الييئة العامة لالنواء الجوية1)
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 ( 31) الجدول

 ( 2118 – 1986لممدة )  لعراقفي لممحطات المدروسة  العظمى الحرارة درجات معدالت

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 28,1 14,7 21,3 31,8 38,4 43,1 43,1 39,7 33,1 25,6 19,5 15,3 12,9 الموصل
 29,1 16,2 22,8 31,4 38,5 43,4 43,8 41,4 34,3 27,1 21,6 16,2 14,3 كركوك
 31,2 18,7 23,8 34,1 41,1 44,2 44,5 41,8 36,9 31,5 25,1 19,1 16,1 بغداد
 32,5 19,2 25,7 35,4 42,1 46,7 45,5 43,5 38,6 31,9 25,2 21,2 17,2 الحي

 27,2 15,9 21,2 29,8 36,1 39,5 39,3 36,6 32,1 26,6 21,2 16,1 14,1 الرطبة
 32,2 19,3 25,7 34,8 41,4 44,7 44,7 42,8 38,6 32,2 25,5 21,4 16,9 السماوة

 33,1 19,6 26,2 36,1 43,3 47,1 45,7 43,5 39,1 32,2 26,2 21,8 17,8 الناصرية
 33,6 21,2 26,8 36,7 42,9 46,7 46,6 44,5 39,9 33,1 26,4 21,3 18,3 البصرة

  .2119 ،بيانات غير منشورة ، قسم المناخ  ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،جمهورية العراق , وزارة النقل -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :

 (  26شكل )                                                              

 ( 2118 – 1986لممدة )  لعراق لممحطات المدروسة في  العظمى الحرارة درجات معدالت                                   

 
 ( 31من عمل الباحثة  باالعتماد عمى بيانات الجدول ) -المصدر :
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 ( 32جدول )

 ( 2118 – 1986لممدة )  لعراقالممحطات المدروسة في  الصغرى الحرارة درجات معدالت

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 13,2 3,8 7,7 14,3 19,8 24,6 25,5 21,6 16,5 11,5 7,1 3,7 2,4 الموصل
 16,8 6,5 11,6 19,3 24,3 28,7 29,1 26,1 21,1 14,8 9,6 6,1 4,9 كركوك
 15,6 5,6 11,1 16,8 21,6 25,8 26,5 24,2 21,9 15,7 11,2 6,2 4,4 بغداد
 18,8 8,6 13,3 21,4 25,4 29,3 29,7 27,9 24,4 18,4 12,9 8,8 7,1 الحي

 13,5 4,5 8,6 15,3 21,4 24,1 23,7 21,3 17,5 12,6 7,5 3,9 2,7 الرطبة
 17,9 7,7 12,6 19,4 24,1 28,1 28,3 26,8 24,1 18,1 12,4 8,2 6,2 السماوة

 17,1 8,2 13,1 21,4 26,5 28,7 29,1 27,2 24,4 19,1 13,1 8,6 6,6 الناصرية
 19,5 9,3 14,1 21,9 25,4 29,1 31,1 28,1 25,8 19,9 14,1 9,7 7,9 البصرة

، لالنواء الجوية والرصد الزلزالي الهيأة العامة  ،وزارة النقل  ،جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2119، بيانات غير منشورة ، قسم المناخ 

 

                                                             

 ( 27الشكل )

 ( 2118 – 1986لممدة )  لعراقالممحطات المدروسة في  الصغرى الحرارة درجات معدالت

 

 (  32باالعتماد عمى بيانات الجدول )من عمل الباحثة  -المصدر :
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 إلى نيسان شير من يمتد الذي الصيف فصل بطول تتصف الدراسة منطقة أن لنا يظير تقدم مماو      
 فصال ىما بينيما االنتقاليين الفصميين وجود عن فضالً  الشتاء فصل بعده يأتي ، االول تشرين شير
 استثماربشكل كبير من و  يمكن االستفادة ذلك ومن ، قصيرة مدةب يتمثالن والمذان ، الخريفو  الربيع

تستعمل و التي تعد احد انواع استثمار الطاقة الشمسية اذ الطاقة الكيروحرارية  إنتاجدرجات الحرارة في 
تعد واحدة من اكثر التقنيات استعمااًل السيما في  التيفي عمميات تسخين الماء باستعمال النظم الحرارية 

 ، االرتفاع في عمميات التدفئة استثماردول الشرق االوسط بسبب درجات الحرارة المرتفعة فضاًل عن 
 .لذلك يمكن استعمال ىذه التقنية في المنطقة الغربية و 
 -:الرياح اتجاه و  سرعة -ج

فقية او حركة اليواء الموازية لسطح معين قد يكون جزء من اليابس او االاليواء حركة يقصد بالرياح      
 تيا امر اساسي السيما لمميتورولوجيينسرعو  اتجاىاتياو  التنبوء بخصائصياو  تعد دراسة الرياحو  ،الماء 

 الرطوبةو  نقل الحرارةاالمطار فضالً  عن و  الغيومو  االعاصيرمثل بظواىر الطقس ذلك لعالقتيا و 
،  سرعةالو  توصف الرياح باالتجاهو  ت من مكان الى اخر فتعمل عمى اعادة توزيعيا باستمرار .المموثاو 
اما الحالة الجوية المصاحبة ليا ، و  الرطوبةو  من االتجاه تحدد خصائص الرياح من حيث درجة الحرارة إذ

 (2). تيا فتزداد شدتيا في العواصف القويةسرع
 تعد كذلك ، الزمن وحدةخالل  المتحركة اليواء جزيئات تقطعيا التي المسافة الرياح سرعةيقصد بو   

 الطاقة إنتاج في دورىا عنفضاًل   المختمفة االقتصادية والنشاطات الجوية لألحوال مؤشراً  الرياح سرعة
.(1) 

الرياح في العراق  سرعة( يتبين ان ىناك تباين في التوزيع الجغرافي ل 11من دراسة الجدول ) و      
يعزى لوقوع العراق تحت تأثير منظومات  الذيزمانيًا عمى مدار العام بين محطات الدراسة و  مكانياً 

  -يمي : كماو  ضغطية متعددة ،
  -الرياح الفصمية : سرعة -1

الضغط الجوي فضاًل عن تأثير و  تبعًا الختالف درجات الحرارةالرياح بين فصول السنة  سرعةتختمف 
  -( ما يمي :  11يتضح من خالل دراسة الجدول ) إذالموقع ، و  الموضع

 
                                                                 

 . 212، ص 2761زمياله ، المناخ المحمي ، جامعة بغداد ، و  ( احمد سعيد حديد2)
 . 203( عمي احمد غانم ، مصدر سابق ، ص 1)
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  -فصل الصيف : - أ
 و البصرة و سجمت محطات الناصرية إذالرياح  سرعةيمتاز فصل الصيف بارتفاع معدالت   

 ( م / ثا 2,11،  2,7،  3,24،  3,14بمغت )    التيلمرياح خاللو  سرعةالسماوة اعمى و  الحي
 إذلمرياح خالل الفصل  سرعةكركوك اقل و  عمى التوالي ، في حين سجمت محطتي الموصل

الرياح  سرعةيرجع السبب في ارتفاع معدل و  ( م / ثا عمى التوالي . 2,64،  2,44بمغت ) 
سيادة الحمل الحراري المرافق لشدة تسخين اليابسة و  خالل ىذا الفصل الى ارتفاع درجات الحرارة

، اما سبب الذي يغطي معظم مساحة العراق فضاًل عن تعمق المنخفض الحراري الموسمي 
وجود المناطق و  كركوك فيعود الى اتسام سطح المنطقة بالوعورةو  انخفاضيا في محطتي الموصل

ان لعامل التضاريس تأثير  إذاالحتكاك ، بفعل عامل الجبمية التي تعمل عمى اعاقة حركة الرياح 
خالل فصول و  كبير عمى تحديد الييكل العام لتوزيعات الرياح في المناطق التضاريسية المختمفة

الشمالية الشرقية من منطقة و  تظير ىذه التأثيرات بشكل واضح في المناطق الشماليةو  السنة
 . الدراسة 

 ( 11جدول )

 ( 2118 – 1986لممدة )  ) م / ثا ( لعراقا فيلممحطات المدروسة السنوية و  الفصميةو  الرياح  الشهرية سرعة معدالت

كانون  المحطة
 االول

كانون 
 الثاني

تشرين  ايمول الصيف اب تموز حزيران الربيع مايس نيسان ارإذ الشتاء شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

المعدل  الخريف
 السنوي

 1,38 1,1 1,8 1,1 1,2 1,66 1,5 1,7 1,8 1,66 1,9 1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,1 الموصل

 1,66 1,48 1,3 1,6 1,5 1,86 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,9 1,7 1,43 1,7 1,3 1,3 كركوك

 3,17 2,63 2,5 2,6 2,8 3,76 3,4 4,1 3,9 3,26 3,3 3,2 3,3 2,63 2,9 2,5 2,5 بغداد

 3,91 3,56 3,3 3,4 4,1 4,9 4,5 5,1 5,1 3,86 4,1 3,8 3,8 3,33 3,7 3,2 3,1 الحي

 2,38 1,73 1,7 1,8 1,7 2,73 2,3 3,1 2,8 2,8 2,6 2,9 2,9 2,26 2,8 2,2 1,8 الرطبة

 3,37 3,23 2,9 3,7 3,1 4,23 4,1 4,5 4,1 3,23 3,1 3,2 3,4 2,8 2,7 2,6 3,1 السماوة

 4,11 3,36 3,1 3,2 3,9 5,26 4,7 5,5 5,6 4,2 4,3 4,2 4,1 3,23 3,6 3,2 2,9 ةالناصري

 4,13 3,4 3,1 3,2 3,9 5,16 4,6 5,3 5,6 4,13 4,2 4,1 4,1 3,46 3,8 3,5 3,1 البصرة

 .1027، بيانات غير منشورة  ،قسم المناخ  ،الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،وزارة النقل ، جميورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
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  -فصل الربيع : –ب 
 إذرياح مرتفعة لمحطات منطقة الدراسة ،  سرعةيمتاز فصل الربيع ايضًا بتسجيل  كذلك     

ثا ، تمييا البصرة  ( م / 2,1بمغت )  التيرياح  سرعةاحتفظت محطة الناصرية بتسجيل اعمى 
السماوة و  ( م / ثا 1,14بغداد ) و  ( م / ثا 1,64، ثم محطات  الحي ) ( م / ثا  2,21)
بمغت  التيلمرياح   سرعة بأقلكركوك و  ( م / ثا ، في حين احتفظت محطتي الموصل 1,11)
نشطة  بأنياتتصف الرياح خالل ىذا الفصل و  ،( م / ثا عمى التوالي  2,7) و ( م / ثا 2,44)
تكون شديدة نتيجة لالضطرابات الناجمة عن تأثير منظومات الضغط الواطئ التي تكون  إذ

فضاًل عن نشوء  المنظومات القطبيةو  منظومات البحر المتوسطو  عربية او افريقية المنشأ
 ( 2). اطئة التي تسبب العواصف الترابيةاالخاديد الو 

  -: فصل الخريف  -ج   
سجمت  إذرياح من الفصمين السابقين   سرعةاما فصل الخريف فقد سجل معدالت اقل ل       

 الناصريةو  تمتيا محطات البصرة ، ( م / ثا 1,34لمرياح بمغت )  سرعةمحطة الحي اعمى 
( م / ثا عمى التوالي ، في حين سجمت محطة الموصل ادنى  1,11،  1,14،  1,2) السماوة و 

( م / ثا عمى  2,51،  2,26الرطبة ) و  تمتيا محطتي كركوك( م / ثا  2لمرياح بمغت )  سرعة
 .التوالي 

  -فصل الشتاء : –د 
سجمت  إذالرياح كثيرًا عن الفصل السابق  سرعةفي فصل الشتاء ال تختمف معدالت و       

 القطبيةو  المنخفضات الجويةو  قميمة ايضًا نتيجة لسيادة منظومة الضغط العالي سرعةمعدالت 
محطة البصرة اعمى سجمت  إذواطئة .  سرعةيصاحبيا عمومًا رياح بمعدالت  التيالعربية و 

 ة ــــــــــالناصريو  يـــــــــــــــــ( م / ثا ، تمتيا محطتي الح 1,24لمرياح خالل ىذا الفصل بمغت )  سرعة
(  2,1ى معدل ) ـــــــــــــــــــ( م / ثا عمى التوالي ، بينما سجمت محطة الموصل ادن 1,11،  1,11) 

 م / ثا .
 
 

                                                                 

 . 220زمياله ، مصدر سابق ، صو  ( احمد سعيد حديد2)
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  -الرياح السنوية : سرعة -2
بين و  موسمياً و  في المكان الواحد يومياً حتى و  من مكان الى اخريا سرعتتتسم الرياح بتباين        
التغيير عمى المدى القصير تبعًا لمضوابط المؤثرة فيو ، مما و  تتصف بعدم االستقرار إذاخرى و  ساعة

تعد االساس الذي يعتمد في تحديد القوى الكامنة  التي سرعةيؤدي الى تباين المعدالت السنوية ليذه ال
عميو ال يمكن عد المعدالت السنوية مؤشرات حقيقية و  الطاقة ، نتاجىا إلاستثمار امكانية و  لمرياح

اتضح ان ( 5خريطة ) و  ( 11من الجدول )و  طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكيربائية . ستثمارال
 الموقعو  جنوبو بسبب تأثير الموضعو  الرياح تتسم بالتباين بين شمال العراق سرعةمعدالت 

حسب قياس بيوفورت  سرعةالرياح من خفيفة الى معتدلة ال سرعةتراوحت  إذ، تضاريس المنطقة و 
   (  ). الرياح سرعةل

يمكن من خالليا معرفة التوزيع الجغرافي لمعدالت  قطاعينيمكن تقسيم منطقة الدراسة الى و         
الطاقة  إنتاجطاقة الرياح في  ستثمارمعرفة المناطق االمثل الو  الرياح اليابة عمى المنطقة سرعة

طاقة  نتاجإلمزارع  إلنشاءال تصمح  التياالدنى  سرعةفضاًل عن معرفة المناطق ذات الالكيربائية 
 . الرياح 

  -:م / ثا  1,2 –م / ثا  2,1من  -القطاع االول :
 ( م / ثا 1,16الرطبة ) و  ( م / ثا 2,44كركوك ) و  ( م / ثا 2,16و يشمل محطات الموصل ) 

 ( م / ثا . 1,15السماوة ) و  ( م / ثا 1,05بغداد ) و 
  -: م / ثا 3,2  –م / ثا  1,3من  -القطاع الثاني :

 . ( م / ثا 2,01البصرة ) و  ( م / ثا 2,02الناصرية ) و  ( م / ثا 1,72و يشمل محطات الحي ) 

 

 

 

 
                                                                 

() الرياح بالتغيرات البيئية عمى االرض . انظر عمي احمد غانم ، الجغرافيا المناخية ،  قياس بيوفورت ىو وصف لعالقة سرعةم
 . 204، ص 1022دار المسيرة ، عمان ، 
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 (7خريطة )                                

 ( 2118 – 1986لممدة )  ) م / ثا ( لعراقا السنوية فيو  الفصميةو  الشهريةالرياح   سرعة معدالت            

 

 ( 33المصدر من عمل الباحثة باالعتممد عمى بيانات الجدول )
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 ان أي) نحوه تتجو الذي االتجاه وليس ، حاالري امني تيب تيال الجية بو يقصدف الرياح اتجاهاما      
القادمة من الشمال و  فالرياح القادمة من الغرب ىي رياح غربية( منيا تيب التي الجية باسم تسمى الرياح
 الغربيةو  الشرقيةو  الجنوبيةو  ىي الشماليةو  تشمل االتجاىات اربع رئيسةو  (2). بقيةال وىكذا شمالية رياح ىي
تقاس بجياز  التيجنوبية غربية و  جنوبية شرقيةو  شمالية غربيةو  اربع اتجاىات فرعية ىي شمالية شرقيةو 

 يمكن استعمال الدرجات ايضًا لتحديد اتجاه الرياح بصورة ادق من االتجاىات الجغرافيةو  دوارة الرياح ،
ىي درجة و  º 140يمكن تحديد اتجاه الرياح عمى  إذ، تسمى بوردة الرياح و  تستعمل لالغراض العمميةو 

 º 113و لمجنوب º 260و لمجنوب الشرقي º 213و لمشرق º 70و لمشمال الشرقي º 23و الشمال
لمشمال الغربي ، فضاًل عن استعمال جياز دوارة الرياح من  º 123و لمغرب º 150و لمحنوب الغربي

 المداخن اعمى في الدخان حركة من تقميدية بطرق الرياح اتجاه عمى التعرف يمكن كذلكالنوع المسجل . 
 (1).االشجار وحركة االعالمو  الرايات واستخدام

 خالل المختمفة تيااتكرار  في محسوسة تغيراتب منطقة الدراسة محطات بين الرياح اتجاىات تتسم          
 اليومي االتجاه ويختمف،  السائدة االتجاىات في وضوحاً  اكثر تكون التي اخرو  شير وبين اليوم ساعات
 النيار في تقمباً  واقل انتظاماً  اكثر فيو ، العميا لمرياح اليومي االتجاه عن تاماً  اختالفاً  السطحية لمرياح
 االتجاه متقمبة وتصبح النيار في عنو الميل في ثباتاً  اكثر يكون حين عمى مسطحيةل بالنسبة الميل في عنو
 الضغط اقيام وتغير اليومي الحرارة درجات مسار بتغير يرتبط ما كثيراً  التغير ىذا ان العميا، الرياح في

 مناطق بين وتفرقو اليواء لتجمع مناطق وتكون( وىابطة صاعدة) لميواء حركة عنو يتولد مما الجوي
 االرض سطح فوق الحرارة درجات الن يختمف مساراً  يأخذ الرياح اتجاه فإن الميل في أما،  الجوي الضغط
 المضطرب اليواء طبقة حجم تناقص عنو ينتج مما مستقراً  السطحي اليواء ويصبح باالنخفاض تأخذ

 االرض سطح من القريبة المختمفة المستويات بين اليواء تبادل يضعف وبذلك النيار، اثناء السائدة
 في الرياح حركة يجعل مما التسخين بفعل النيار اثناء السائدة واليابطة الصاعدة اليواء حركة فتتوقف
 ( 1(. اتجاىاً  واثبت سرعة اكثر الرياح حركة العميا الجو طبقات تكون فيما ، بطيئة الميل

                                                                 

 . 203( عمي احمد غانم ، مصدر سابق ، ص 2)
 . 221، ص 2762البحث العممي ، جامعة بغداد ، و  التعميم العاليفاضل باقر الحسيني ، عمم المناخ وزارة و  ( احمد سعيد حديد1)
 . 222زمياله ، المناخ المحمي ، مصدر سابق ، صو  ( احمد سعيد حديد1)
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 زمانياً و  مكانياً  الرياح اتجاىات في وتباين تغيرات تشيد الدراسة منطقة اننجد  ( 12) ومن دراسة الجدول     
 فـي  تباينـاً  تشـيد نيـاإ و السـيما الجنـوب إلـى الشمال من بالتزايد الرياح اتجاىات تأخذ فمكانياً  ، اليوم ساعات بين

  ، الدراسة منطقة طبوغرافية اختالف إلى ذلك ويعود ، الواحدة المنطقة ضمن واخرى محطة بين ايضاً  االتجاىات

 ( 12جدول )

 ( 2118 – 1986لممدة )  لعراقا فيلممحطات المدروسة الرياح  اتجاه معدالت

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي 

 E E W E NW W NW NW W W W E W الموصل
 SE SE SE /NE NE NE W NW NW NW NE NE SE NE كركوك
 W NW NW NW NW NW W NW NW NW NW/ W NW NW بغداد
 NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW الحي

 W W W NW NW NW NW NW NW NW W W NW الرطبة
 NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW السماوة

 NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW الناصرية
 NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW البصرة

 ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،وزارة النقل ، جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2119، بيانات غير منشورة  ،قسم المناخ 

 منطقـة فـي محطـة لكل والموضع الموقع اختالففضاًل عن   ، الجوي الضغطو  الحرارة درجات قيم  اختالف و
تتبــاين تبعــًا لفصــول الســنة عمــى الــرغم مــن  الريــاح اتجاىــات تكــرار معــدالتإن   نالحــظ فاننــا زمانيــاً  أمــا ، الدراســة

ثباتيـا فــي معظــم محطــات منطقــة الدراسـة التــي يكــون اتجــاه الريــاح فييــا شـمالية غربيــة ، كــذلك تتبــاين خــالل اليــوم 
 السادسـة السـاعة الشـمس شـروق ساعات من ابتداءً  النيار ساعات خالل الواحد إذ تزداد تكرارات اتجاىات الرياح 

 تقتـرب الـذي الوقـت وىـو ظيـراً  الثالثـة السـاعة إلـى عشـر الثانيـة السـاعة عنـد العظمـى ذروتيا وصمت حتى صباحاً 
 النيار ساعات من الثاني النصف في أي) بعدىا يالحظ ثم ، العظمي نيايتيا من السطحي اليواء حرارة درجة فيو
 تصـل اليـدوء مـن حالـة إلـى الريـاح اتجاىـات تكـرار معـدالت فـي باالنخفـاض تـدرج (الظيـر بعـد الثالثـة الساعة بعد
 ( . عشر الثانية الساعة بعد) الميل منتصف بعد

ىـذا الجانـب يضـعف االىتمـام و  ان تذبذب الرياح يوميًا وموسميًا لو اثاره الكبيرة فـي كميـة الطاقـة المولـدة يوميـاً  
( م / 20الريـاح ىـو ) سـرعةالمثـالي لوالحـد ، الطاقة ما لم تكن ىناك امكانات خزن لمطاقة فـي اوقـات الـذروة  بيذه
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داث انــواع مختمفــة مــن ىــذه باســتح نتــاجعمــدت شــركات اإل إذينــات الريــاح بفــي ظــل التطــور التقنــي لتور و   (2)ثــا .
( م / ثـا 6)  سـرعةتتوفر طاقـة الريـاح ب إذ( م فوق مستوى سطح االرض  60)   فاع عمودىانات يصل ارتالتوربي

الطاقـــة  إنتـــاجتتـــيح  التـــي( م  21توربينـــات يصـــل ارتفـــاع عمودىـــا الـــى )  إنتـــاجتـــم  كـــذلكعنـــد محـــور التوربينـــة ، 
 اسـتثمار ، لذا يمكـنتعد اكثر فعالية السيما في العراق  التي( م / ثا  1,3رياح تصل الى )  سرعةالكيربائية عند 

فــي موســميًا و  تختمــف  يوميــاً كونيــا ريــاح متذبذبــة عمــى الــرغم  ،طاقــة الريــاح فــي العــراق لتوليــد الطاقــة الكيربائيــة 
 .( م / ثا 3,5تيا التي لم تتجاوز )سرعفضاًل عن اتجاىيا ، و  تياسرع

 الرطوبة النسبية  -د

 الى ما يمكن حممو من بخار الماء في اليواء قياساً  ة لكمية بخار الماء الموجود فعالً يقصد بيا النسبة المئوي    
رطوبتو النسبية عالقة و  تربط درجة حرارة اليواءو  (1)الضغط .و  في نفس درجة الحرارة حتى يصل لدرجة االشباع

عكسية ، فعندما ترتفع درجة الحرارة تنخفض الرطوبة النسبية الن مقدرة اليواء عمى استيعاب  بخار الماء تزداد ، 
عمى استيعاب بخار الماء ء اما عندما تنخفض درجة الحرارة فإن الرطوبة النسبية تزداد الن مقدرة اليوا

 (1).تتناقص

لجميع محطات و  يتصف باالنخفاضمرطوبة النسبية المعدل السنوي ل( نجد ان  13ومن دراسة الجدول )     
% في حين كان   32,1بمعدل  و  سجل اعمى معدل سنوي لمرطوبة النسبية في محطة الموصل إذالدراسة ، 

يعود السبب في انخفاض الرطوبة النسبية الى بعد و  ،%   17المعدل االدنى كان قد سجل في محطة السماوة   
 .  البحر المتوسط بنسبة اقلو  يقتصر فقط عمى تأثير الخميج العربي الذيالعراق عن تأثير المسطحات المائية 

 ،شير الصيف الحارة في معظم المحطات المناخية المدروسة أتنخفض في  اما المعدالت الشيرية فنجدىا      
يصل ادنى معدل ليا في شير تموز في محطة الناصرية  إذ ،ايمول حتى و  مايس شير من المدةخالل السيما 

نجد ان اعمى معدل لمرطوبة النسبية لشير تموز  إذ ،% في جميع محطات الدراسة  10وتقل عن  ،%  10
  %  .15 الرطبةسجل في محطة 

                                                                 

 لمعموم القادسية ، مجمة الرياح طاقة الستثمار العربي الوطن في المتاحة الجغرافية االمكانات ، االيدامي حسين رباط رحمن( 2)
 .117، ص1004 ، 2-1 العددان ، التاسع المجمد ، االنسانية

جامعة بغداد ،  –( عمي عبد الزىرة كاظم الوائمي ، اسس ومبادئ في عمم الطقس والمناخ ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي (1
 . 61، ص 1003

 . 225( نعمان شحادة ، مصدر سابق ، ص1)



 الفصل الثاني                                         متطلباث استثمار الطاقت المتجددة في العراق
 

 
141 

 56,2 – 40,3تتراوح ما بين )  التيشيري كانون االول وكانون الثاني  خالل فقد سجمتالنسب  اعمىاما        
 ،واقل منيا في شير شباط  عمى التوالي ،%  (56,2،  55,2)نسبة  بأعمىت محطة الموصل يحظ إذ ،( % 

  ار ونيسان .إذتقل في شيري ثم 

يمكن عدىا من النعم التي  التييعد انخفاض الرطوبة النسبية احد صفات مناخ العراق القاري الجاف و     
لو تزامن ارتفاع الرطوبة النسبية مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز  إذافاضيا الباري عز وجل عمى العراق ، 

نسان احتمالو فضاًل عن زيادة الضغط في فصل الصيف لكان الطقس من القساوة ما ال يستطيع اال  º( م 30) 
الطاقة  استثماريعد ىذا االنخفاض احد عوامل نجاح  كذلكعمى الطاقة الكيربائية لمحصول عمى الراحة . 

يقمل من تشتت و  ان قمة الرطوبة يزيد من صفاء السماء إذالكيروحرارية و  الطاقة الكيروضوئية نتاجالشمسية إل
  الخاليا الشمسية .يحافظ عمى و  االشعاع الشمسي

 (13جدول )

 (2118-1986)الرطوبة النسبية ) % ( في العراق لممدة  معدالت

 المحطة
كانون 
 الثاني

 ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
تشرين 
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 51,2 77,1 64,6 43,7 31 26,7 25,5 28 42,8 61,4 66 72 78,4 الموصل
 44,1 69 55 36 25 22 21 22 34 51 58 66 71 كركوك
 43,1 68 58 41 31 26 24 24 31 41 49 58 69 بغداد
 43,1 67 57 39 28 25 24 25 33 44 54 61 71 الحي
 44,1 66 56 42 32 29 27 29 33 41 51 58 67 الرطبة
 39,1 61,5 52,4 36,3 27,2 23,5 22,1 22,3 27,4 37 44,2 54,9 64 السماوة
 41,1 64 54 37 25 22 21 21 28 39 47 57 66 الناصرية
 41,1 65 53 38 26 23 21 21 26 38 47 57 67 البصرة

 ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، وزارة النقل ، جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2119، بيانات غير منشورة  ،قسم المناخ 

 االمطار – ه

 السبب ىي البحر ىذا من القادمة الجوية المنخفضات وتعد المتوسط البحر نظام االمطار تتبع     
  وتزداد  (2). الشرق الى الغرب من المتوسط البحر انخفاضات مرورل نتيجة ، العراق في لمتساقط الرئيس

                                                                 
 . 53( عباس فاضل السعدي، مصدر سابق، ص(2
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 الوسط)  في السيمية المناطق في ىي مما اكثر الشرقية الشمالية المناطق في السنوية االمطار كمية
 تأثرىا بالمناطق الجبمية .و  الرياح سرعةو  نظام الضغط الجويو  تبعًا لتضاريس المنطقة(  والجنوب

   -يتضح ما يمي : (  14)  الجدولمن دراسة و         

 والمتسببة  العراق أرض فوق الجوية المنخفضات ومرور تماماً  يتفق لألمطار الشيري التوزيع -2
 العراق في بالمرور المتوسط البحر عبر األطمسي المحيط من اآلتية المنخفضات فتبدأ ، ألمطاره
 بعدىا تبدأ ثم ، الربيع وبداية الشتاء أشير في عددىا يزداد ثم ، الخريف أشير في قميمة بأعداد

 والضغط الحرارة مناطق بتوزيع ذلك يرتبط إذ  الصيف اشير في تماماً  مرورىا وينقطع بالتناقص
  (2) . الشمالي الكرة نصف في

 ، الثاني كانون ، االول كانون)  الشتاء اشير وتعدفي العراق يتباين التساقط المطري زمانيًا   -1
،  17،  37,7،  34,2،  251،  251,2بمغت )  إذ مطراً  السنة شيور اكثر ىي(  شباط
) الموصل ، كركوك ، بغداد ، الحي ، منطقة الدراسة ( ممم لمحطات  50,4،  34,2،  30,7

،  ارإذ ) الربيع فصل أمطار وتأتي، الرطبة ، السماوة ، الناصرية ، البصرة ( عمى التوالي 
،  67,1 ، 207,3بمغت )  إذ  من مجموع التساقط السنوي  الثانية بالمرتبة(  ، مايس نيسان
   . ( ممم لمحطات منطقة الدراسة عمى التوالي  14،  15,1،  12,6،  2.,15، 13,4،  11,3

 ما مجموع إلى بالقياس نسبياً  فقميمة( الثاني  تشرين ،االول  تشرين ، أيمول) الخريف أمطار أما
بمغ مجموع ما تستممو محطات الدراسة )  إذالربيع و  الشتاء يفصم خالل المنطقة محطات تستممو
 ، ( ممم عمى التوالي  12,3،  15,7،  5، 15،   16،6،  13,4،  15,2،  31,3،  36,3

 .ينعدم التساقط المطري في فصل الصيف  حين في

التأثيرات البحرية ، و  السطحتضاريس تتبع في ذلك تباين و  تتصف امطار العراق بالتباين المكاني -1
تستمم مجموع سنوي لالمطار في  التيالمنطقة المتموجة و  المنطقة الجبميةفي مطار االتزداد  إذ

، في حين تستمم ممم / سنة عمى التوالي  (  123,1،  122,3كركوك بمغ ) و  محطتي الموصل
( ممم / سنة  بفعل تأثير التيارات البحرية لمخميج  212,2محطة البصرة مجموع امطار بمغ ) 

،  73,2بمغت )  إذالسماوة كميات قميمة من االمطار  و تستمم محطتي الرطبةفي حين العربي ، 
الجنوبية من و  تقع المحطتين ضمن منطقة البادية الغربية إذممم / سنة عمى التوالي  (  220,2
 تتصف بالجفاف . التيالعراق 

                                                                 
 . 31( خطاب صكار العاني ونوري خميل البرازي، مصدر سابق، ص(2
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تشغل المناطق ذات  إذ ،ن صفة الجفاف ىي الصفة السائدة لمناخ العراق أومما تقدم نجد     -2
 %72,2وتشكل نسبة  1كم(  207400المناخ الجاف وشبو الجاف في العراق مساحة قدرىا )

قمة و  يؤثر الجفاف إذ( 2)،فيما يشغل االقميم شبو الرطب النسبة المتبقية  ،من مساحتو الكمية 
قد و  ،عمل المحطات الكيرومائية يؤثر بدوره عمى  الذياردات مياه االنيار  واالمطار عمى 

بطاقة محدودة مما يتطمب تعويض و  خروج معظميا من الخدمة او العمل لبضعة اشيريتسبب ب
    .نقص الطاقة من مصادر اخرى 

 ( 36جدول )

 ( 8169 – 6891)  للمدة  المطار الساقطة بالمميمتر عمى المحطات المدروسةمجموع السنوي لال

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 المجموع
 السنوي

 341,5 61,1 45,6 12,3 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 39,3 53,3 53,7 58,4 الموصل
 315,2 53,9 41,2 11,7 1,6 1,1 1,2 1,1 11,1 32,8 45,5 54,7 63,4 كركوك
 115,7 17,9 21,2 6,8 1,1 1,1 1,1 1,1 3,3 14,2 15,1 14,1 24,2 بغداد
 121,1 21,1 21,1 3,9 1,6 1,1 1,1 1,1 4,1 13,1 18,4 13,5 25,3 الحي
 95,4 11,3 14,5 13,9 1,4 1,1 1,1 1,1 4,8 8,6 14,1 16,8 11,9 الرطبة
 111,4 14,8 21,3 6,2 1,2 1,1 1,1 1,1 5,6 11,5 15,7 13,9 22,2 السماوة
 121,5 21,1 21,6 6,5 1,8 1,1 1,1 1,13 3,3 13,7 21,2 14,2 22,2 الناصرية
 131,4 27,2 19,1 5,5 1,1 1,3 1,1 1,1 3,1 13,1 21,1 16,6 26,8 البصرة

، الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ،وزارة النقل  ،جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2119، بيانات غير منشورة ، قسم المناخ 

 

 الموارد المائية -4

تعد  إذالتضاريس في اية منطقة من مناطق العالم و  ترتبط الموارد المائية ارتباطًا وثيقًا بطبيعة المناخ        
االقاليم ىناك تنوع في من دراسة مناخ العراق نجد ان و  من اىم العوامل المؤثرة في طبيعة الموارد المائية ،

يتمتع شمالو بصفات مناخ البحر المتوسط في حين تتصف المنطقة  إذجنوبو و  المناخية بين شمال العراق

                                                                 
، 1( عبد اهلل سالم المالكي، ظاىرة الجفاف في العراق وتأثيراتيا البيئية)دراسة جغرافية(، مجمة البيئة العراقية الجديدة، المجمد(2

 .237، ص1007، 2العدد
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تشكل القسم االكبر من  التياليضبة الغربية و  اما منطقتي السيل الرسوبي السيوبالمتموجة بصفات مناخ 
 (2)قمة االمطار .و  رجات الحرارةمساحة العراق  فيسود فييا المناخ الصحراوي الذي يمتاز بارتفاع د

ن قدرة أومرد ذلك  ،والنشاط البشري  نتاجالموارد المائية من العوامل الطبيعية اليامة التي تؤثر في اإلو      
ن درجة تحكم ىذه العوامل في نشاط االنسان أالرغم من عمى في ىذه العوامل محدود  االنسان عمى التحكم

نيار وفي المناطق ترتفع الكثافة السكانية حول ضفاف األو  ،تقل باستمرار نتيجة التقدم الحضاري والتقني 
من العوامل من مصادر المياه قرب اماكن تركز السكان ومناطق العمران ن أ إذ ،الغنية بالمياه الجوفية 

لصناعة االقتصادية الحياتية والمؤثرة في القطاعات المختمفة كالزراعة وااليامة لممارسة النشاطات 
 المنتجة في المحطات البخارية، فضاًل عن دورىا الميم في توليد الطاقة الكيربائية  المنزلية  ستعماالتواال
  (1). بما توفره من نفقات لقرب سوق االستيالك نتاجانخفاض تكاليف اإلو  الكيرومائيةو  الغازيةو 

العراق من الدول الغنية بموارده المائية السطحية المتمثمة بنيري دجمة ( نجد ان  6من الخريطة ) و       
والفرات وفروعيما التي تغطي مساحات واسعة من ارضو والتي ادت الى تركز السكان حول ضفاف ىذه 

عن توفر المياه الجوفية والتي  فضالً  ،االنشطة االقتصادية حوليما  معظمنيار والذي ادى الى تركز األ
  (1)تغطي مساحات واسعة من العراق السيما المنطقة الغربية منو والتي تساعد عمى توطن السكان .

مميار   11,10أكثر من  1026لعام  االيرادات المائية السنوية  لنيري دجمة والفرات وروافدىما كمية  بمغتو      
، فضاًل عن كمية االمطار المتساقطة    1ممميار   1  يبمغ المياه الجوفيةفي حين يمتمك العراق خزين من  ،  1م

  (  2).سنويًا 

 

 

                                                                 

البحث العممي ، جامعة و  ، جغرافية الوطن العربي ، وزارة التعميم العالي ابراىيم عبد الجبار المشيدانيو  ( خطاب صكار العاني2)
 . 211، ص 2777بغداد ، 

 . 203زمياله ، مصدر سابق ، ص و  ( فالح جمال معروف(1
(3) Jiri Krasny ,Saad Alsam and Saad Z. Jassim  , Geology of Iraq ,first edition ,Czech Republ 
,Brno ,2006 ,p.251. 

،  1026نوعية المياه لعام و  ( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، االحصاءات البيئية لمعراق ، كمية2)
 . 23، ص  1027
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 ( 6خريطة )                                        
 ي العراق ـــــــــــــــــــــالتوزيع الجغرافي لمموارد المائية ف                         

 

Ministary of water Resources , General Directoral of ( W.R ) Mangment , of Iraq. 
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التفصيل في المعطيات المناخية لمعراق وسيتم التركيز عمى المياه السطحية بلقد تم تناول األمطار والثموج 
  -: يمي كذلكوالجوفية و 

  -المياه السطحية :  -اواًل :

 إن ىذين النيرين العمالقين كذلك،  التي تخرج منيما فروعدجمة والفرات وروافدىما والوتتمثل بنيري        
روافدىما تستمم مياىيا من مناطق تغذية يقع بعضيا داخل العراق وبعضيا االخر يقع خارج حدوده في كل و 

منـــــــيا  1كم  223000. وتبمغ مساحة حوض نير دجمة حتى ممتقاه بنير ديالى  ايرانو  من تركيا وسوريا
في حين تبمغ مساحة حوض نير الفرات حتى مدينة  ،خارجو  1كم 43000و داخل العراق  1كم  60000
والبد من اعطاء فكرة عن   (2). خارجو 1كم 101000 في العراق و 1كم 42000منيا  1كم  144000ىيت  

  -يمي : كمااىم نيرين في العراق من منابعيما الى مصبيما و 

جوار حوض منابع الفرات ، يبمغ  تركيافي  األناضول يشرقينبع من مرتفعات جنوب   -:نهر دجمة  - أ
% من مجموع اطوالو داخل العراق ، تتألف منابع  61 كم منيا حوالي  2500  طول نير دجمة حوالي

يتزود بالمياه من عدة روافد قبل ان و  تقع عند مدينة ديار بكرو  دجمة من فرع ينبع من بحيرة كولجك
بوتان صو . يدخل دجمة العراق و  المازو  بطمان أىميامن عدة روافد  يتألفالذي يمتقي برافده الشرقي 

كم مشتركة بين   30كم داخل االراضي التركية و   130 عند قرية فيشخابور بعد ان يكون قد قطع 
 .(1)                                   سوريا في الغربو  تركيا في الشرق

شمال شرق دجمة فأن جميع روافد نير دجمة تصب فيو  و  العالية شرقنظرًا لوجود منطقة الجبال و      
ىي و  ،% من مجموع ايرادات مياىو   43,55تمولو بحوالي   دائمية خمسة روافدىي و  من ضفتو اليسرى

ان قسمًا من ىذه الروافد تصب في و  ، نهر ديالىو  العظيمو الصغير الزاب و الزاب الكبير و الخابور
االسفل  الزابو  عمى الذي ينبع من االراضي التركيةخولو السيل الرسوبي مثل الزاب األنير دجمة قبل د

البحر م فوق مستوى سطح  1000لكون ىذه االراضي عالية تزيد عن  و  الذي ينبع من االراضي االيرانية
، ثم يدخل نير دجمة السيل الرسوبي جريانيا  سرعةو  االمر الذي يؤدي الى زيادة تصريف مياه نير دجمة

بين  1000: 2بعد ان كان  2300: 2يبمغ و  بعد مدينة بغداد يقل انحدار مجرى النيرو  عند مدينة بمد
يصب رافد العظيم بنير دجمة بمد و  في منتصف المسافة بين بغدادو  تكثر االلتواءات فيوو  سامراءو  بيجي

                                                                 
، ص  2771النشر ، الموصل ، و  سعدي عمي غالب ، جغرافية العراق االقميمية  ، دار الكتب لمطباعةو  ( صالح حميد الجنابي(2

 . 253و 252
 . 222زمياله ، مصدر سابق ، صو  فالح جمال معروف( 1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
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بعد مدينة و  ،صو  –خاصة و  صو -طاووق و  صو –يتألف من تجمع مياه االمطار في وديان آق  الذي
  (2). يالى في نير دجمة من ضفتو اليسرىكم يصب نير د  11 بغداد بحوالي 

 . 1026 حسب السنة المائية  1مميار م 11,41روافده حوالي  و  قد بمغت الواردات السنوية لنير دجمةو   
مما يسمح استثمار ىذه الموارد في انتاج الطاقة الكيرومائية من خالل انشاء السدود عمى طول  (1)

 مجرى النير .
يتكون من عدة و  م ،  1000في تركيا من اراضي يزيد ارتفاعيا عن  ينبع نير الفرات  -نهر الفرات : - ب

 –روم  في سيل ارض يجريو  تقع منابعو في جبل دوممو الذي: فرات ص أىميامنابع تقع شرق تركيا 
 الذيو رافد مراد ص و ينبع من جبال طوروس غرب مدينة مالطيو . الذييمتقي برافده توخمة صو  ارزنجان

يمتقي بفرات صو قرب قرية خربوط مكونًا نير و  يجري في ىضبة ارمينياو  تقع منابعو في جبل اصانجي
 (1).كم داخل العراق  2240كم منيا  1720، يبمغ طولو  غرب بحيرة وانكم   200ى بعد عمو  الفرات

يتجو نحو الجنوب الشرقي ليصب فيو نير البميخ و  يدخل نير الفرات سوريا قرب مدينة جرابمس        
ليواصل و  يستمر في اتجاىو مارًا بمدينة دير الزور ليصب فيو رافده الخابورو  بالقرب من مدينة الرقة ،

يدخل الفرات الحدود العراقية عند القائم في حصيبة و  قرب الحدود العراقية . كمالمارًا بمدينة البو  جريانو
ليقترب من و  ليواصل جريانو باتجاه الجنوب الشرقي ليمر بمدينة ىيت ليدخل بعدىا في السيل الرسوبي

يكون مجرى نير الفرات اعمى من مثيمو  إذكم ،   20مجرى نير دجمة عند الفموجة بمسافة حوالي  
  (2). نير دجمةمجرى 
و  (3).1026حسب السنة المائية لعام  1مميار م 7,36بمغت الواردات السنوية لنير الفرات حوالي و      

 الذي يمكن استثماره في انتاج الطاقة الكيرومائية .
المصب  لغايةيبمغ طولو و  القرنةالفرات عند و  يتكون شط العرب من التقاء نيري دجمة -: شط العرب -ج

 القرنة، بينما يضيق عند  م  2300يبمغ عرضو عند المصب اكثر من و  كم  273في الخميج العربي  

                                                                 

،  2767( محمد ازىر سعيد السماك وباسم عبد العزيز الساعاتي ،  جغرافية الموارد الطبيعية ، دار الكتب لمطباعة ، الموصل ، 2)
 . 27ص
،  1026نوعية المياه لعام و  ، االحصاءات البيئية لمعراق ، كمية ( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء1)

 . 23مصدر سابق  ، ص 
 . 260سعدي عمي غالب ، مصدر سابق ، ص و  ( صالح حميد الجنابي1)
 . 225زمياله ، مصدر سابق ، صو  ( فالح جمال معروف2)
،  1026لعام نوعية المياه و  اءات البيئية لمعراق ، كمية( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، االحص3)

 . 23مصدر سابق  ، ص 
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يصب في شط و  لو رافد واحد يصب في ضفتو اليسرى ىو نير الكارونو   (2)، م  130ليصل الى  
الجزر في الخميج المذين و  يتأثر شط العرب باحوال المدو  العرب بالقرب من مدينة المحمرة االيرانية .

م في وقت  2,50منسوب الجزر حوالي  و  يصل الفرق بين منسوب المدو  يتكرران مرتين يوميًا ،
 (1). والي ربع متر خالل موسم الفيضانيقل ىذا الفرق حتى يصل الى حو  الصييود

 اه الجاريةيالواسعة التي تستمد مياىيا مباشرة من المتشمل المسطحات المائية  -:االهوارو  البحيرات -د
روافد و  الفراتو  تكون عمى شكل بحيرات اصطناعية خمف السدود التي انشأت عمى مجاري نيري دجمةو 

 بحيرة دربندخانو  بحيرة دوكان خمف سد دوكان الذي انشئ عمى رافد الزاب الصغير أىميادجمة ، 
قد تكون المسطحات المائية و  الحبانية عمى نير الفرات .و  القادسيةبحيرتي و  حمرين عمى رافد ديالىو 

% 1,4االىوار ما معدلو و  تغطي مساحة البحيراتو  منخفضات تمتمئ بالمياه اثناء مواسم الفيضانات .
تنمية و  توفير خزن مائي لموسم الجفافو  كبيرة في درء الفيضانات أىميةتعد ذات  إذ،  من مساحة العراق

  (1).توليد الطاقة الكيربائيةو  السمكيةالثروات 
تعد مصادر المياه السطحية في العراق موردًا اقتصاديًا ميمًا فضاًل عن كونو احد اىم مصادر و     

ىا من خالل انشاء المحطات الكيرومائية التي تتميز بكونيا ذات كفاءة استثمار يمكن  إذالطاقة المتجددة 
 في مواقع مختمفة في العراق المتداد مجرى نيري دجمةو  طاقة كيربائية بيئية عالية في توليدو  اقتصادية

فضاًل عن دورىا في توطين االنواع االخرى من محطات الطاقة الفرات من شمال العراق الى جنوبو و 
تحتاج الى عمميات غسل مستمرة لمحفاظ عمى كفاءتيا  التيالمتجددة ال سيما خاليا الطاقة الشمسية 

 .ية نتاجاإل
 

  -:المياه الجوفية  -ثانيًا :
المناخ شبو الصحراوي و  كبيرة في المناطق ذات المناخ الصحراوي أىميةتعد المياه الجوفية ذات         

المياه السطحية التي تكاد تفتقر ليا ىذه المناطق ، و  النيا تكون تكون بديل الى حد ما عن مياه االمطار
  )2).عة مصدرًا ميمًا لممياه السطحيةالمرتفاما في المناطق المطيرة في المناطق 

                                                                 

 . 246، ص  1026، جامعة بغداد ،  2( سالم ىاتف احمد الجبوري ، الموارد المائية ، ط 2)
 .  211( عباس فاضل السعدي ، مصدر سابق ، ص 1)
 . 261سعدي عمي غالب ، مصدر سابق ، ص و  ( صالح حميد الجنابي1)
 . 217زمياله ، مصدر سابق ، صو  فالح جمال معروف (2)
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مساحتيا من العوامل الطبيعية التي تحدد نوعية و  طبيعة الصخورو  شكل التضاريسو  يعد المناخ      
توزيعيا الجغرافي ، فكثرة التساقط المطري في الشتاء يساعد عمى ارتفاع مستوى و  كميتياو  المياه الجوفية

ان لتركيب التضاريس لممنطقة الجبمية  كذلكنخفاض مستواىا ، صيفًا يؤدي الى إ إنقطاعيا و ىذه المياه
بذلك اصبح تصريفيا داخل و  المقعرةو  تكثر فييما االلتواءات المحدبة إذاثرىا في غزارة المياه الجوفية 

رىا عمى نوعية الصخور اثن لطبيعة ال شك إو  المنخفضات بشكل احواض تتسرب الى قيعانياو  االودية
 ابة بعض اجزاء الصخورإذسطحية الى داخل االرض يساعد عمى ن تسرب المياه الإ إذالمياه الجوفية ، 

، فالمياه الجوفية المارة االمالح و  ابة عمى نوع تمك الصخورذاإل سرعةتتوقف و  االمالح التي تصادفياو 
 (2). اعذب المياه الموجودة في العراقعمى الصخور الكمسية تكون 

ن المحطات الكيربائية دورىا في عمميات توطو  المياه الجوفية عن المياه السطحية أىميةال تقل و     

 .السيما لعمميات غسل الخاليا الشمسية التي تعتمد عمى مصادر الطاقة المتجددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

(1) Jiri Krasny ,Saad Alsam and Saad Z. Jassim  , op.cit ,p.252  
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 المبحث الثاني                                   

 البشرية الستثمار الطاقة المتجددة االمكانات                    

الحد من التغيير المناخي ، و  كبيرة في الحفاظ عمى البيئة أىميةانواع الطاقة المتجددة ذات  رستثماإيعد       
الطاقة المتجددة ضروري  ستثماريعد إ إذشاكل البيئية العالمية ، عن الم أىميةفضاًل عن فوائد اخرى ال تقل 

المحافظة عمى الموارد المائية و  الحد من تموث اليواء عمى الصعيد المحميو  جديدةاسواق و  لخمق فرص عمل
تنميتو من خالل الحد من استعمال و  البمدلحاجتيا الى كميات اقل منيا فضاًل عمى المحافظة عمى اقتصاد 

توجيو المبالغ و  الغازية ،و  لوقود الخاص بالمحطات البخاريةمصادر الطاقة االحفورية او وارداتيا لتوفير ا
خمق و  لو اليياكل االرتكازيةالنيوض بو  الطائمة التي تصرف عمى قطاع الكيرباء لتطوير اقتصاد البمد

 استثمارات جديدة من شأنيا ان ترفع من المستوى المعيشي لممواطن العراقي .

العراق من الدول الريعية التي تعتمد عمى و  لقيام ىذه االستثمارات ،يمثل رأس المال العامل الرئيس و     
ما يتعرض لو و  بالتالي فأن ىذه الموازنات تعتمد عمى سعر برميل النفطو  واردات النفط في موازناتيا المالية

ق ن يحقأالتخطيط الذي من شأنو و  ،الطمب و  قانون العرضو  ارتفاع تبعًا لالسواق العالمية و من انخفاض
المستوى المعيشي و  يتعمد عمى حجم السكان الذي، فضاًل عن عوامل السوق بيئية و  اقتصاديةو  اىدافًا تنموية

يدفع المواطن الى استعمال تقنيات الطاقة المتجددة ، اما  الذيالبيئي لمسكان و  مستوى الوعي الثقافيو  ليم
ال سيما الطاقة  محطات الطاقة المتجددة  عامل االرض فنجد ان اكثر من ثمثي مساحة العراق تصمح النشاء

 .بكفاءة عالية و  طاقة الرياحو  الطاقة الشمسيةو  الكيرومائية
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  -:رأس المال -1
بكمفة و  معدات ضخمةو  مكائنو  آالتتتطمب  إذمال من متطمبات الصناعة الحديثة يعد رأس ال      

استثمار و  قبل البدء بأي مشروع صناعي ، عاليةمالية استثمارات  ال بد من توفر امالية عالية  ، لذ
عمى الرغم من توفر ال تختمف عن باقي الصناعات الحديثة الطاقة الكيربائية  نتاجإلالطاقة المتجددة 

تطمب الطاقة الكيربائية منيا ي إنتاجن اولية في الطبيعة بالمجان ، اال إ كمادةمصادر الطاقة المتجددة 
قيمة االرض التي و  التي تحتاجيا المنشأةوسائط النقل  فضاًل عناالالت و  انواع خاصة من المكائن

رأس المال في توليد  أىميةتتمثل و   ( 2).تكاليف الخدمات العامة و  الخبراءو  اجور العمالو  يشغميا المشروع
االول ينقسم رأس المال الى نوعين  إذ،  الى ضرورة توفير احتياجاتياالطاقة الكيربائية بالدرجة االساس 

ينفق خالل اقل من سنة لغرض تأمين كمف  الذيىو ما يطمق عميو رأس مال تشغيمي و  رأس مال متغير
ىو رأس المال و  الوقود ، اما النوع الثاني فيو رأس مال ثابتو  الصيانةو  اليد العاممةو  المواد االولية
ة الوحدات التوليدية او اقامو  المبانيو  قامة المنشاتي ينفق خالل عمر المشروع من اجل إاالستثماري الذ

  (1). اضافتيا
تعتمد  إذ،  عمى صادرات النفط لتي تعتمد في اقتصادىا بشكل رئيسالعراق من الدول الريعية او          

 النفط الذي يخضع الى قانون العرضبرميل يعتمد عمى  سعر  الذييرادات النفط ميزانية الدولة عمى إ
  34ليصل الى  1027سعر برميل النفط عام  ارتفعو  الدولية .و  االقتصاديةالطمب فضاًل عن االزمات و 

 إذ، مما اثر عمى ميزانية الدولة بشكل كبير ،  1023نخفاض منذ عام أن عانى من إبعد  (1)،دوالر
 الذيالنمو االقتصادي و  بالتالي ازدىار االقتصادو  يؤدي ارتفاع سعر برميل النفط الى ارتفاع االيرادات

( تريميون  203,3)  1027اذ بمغت ميزانية الدولة عام   (2)، الدولةمفاصل و  ينعكس عمى باقي قطاعات
( تريميون دينار  20,03( مميار دوالر ، كان حصة قطاع الكيرباء منيا )  66,3دينار عراقي أو ) 

دينار عراقي خصصت ( تريميون  2,5( تريميون دينار نفقات جارية و)  3,1عراقي جاءت عمى شكل ) 
ال يعاني من مشكمة اقتصادية تحول دون استثمار جزء من ىذه الواردات الستثمارىا و في(  3)لممشاريع .

                                                                 

 .  40، ص 2762( احمد حبيب رسول ، جغرافية الصناعة ، دار النيضة العربية ، بيروت ، 2)
 . 56اليازوري ، ص ( محمد ازىر السماك ، جغرافية الصناعة  بمنظور معاصر ، 1)
،  2317، العدد  1027( ، الموازنة العامة االتحادية لجميورية العراق لمسنة المالية  2جريدة الوقائع العراقية ، قانون رقم )  (1)

 . 2، ص 1027شباط -22السنة ستون ، 
 . 115، ص  1027( التقرير االقتصادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي ، االمارات ، 2)
 . 17ص  و 2( جريدة الوقائع العراقية ، مصدر سابق ، ص3)
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الطاقة الكيربائية باستعمال مصادر الطاقة المتجددة ال سيما في ظل المبالغ الطائمة التي يتم  إنتاجفي 
( مميار دوالر خالل االعوام  60بمغت اكثر من )  يالترصدىا سنويًا من موازنة الدولة لقطاع الكيرباء 

 .(  1027 – 1001من ) 
 مصدر الطاقة المتجددة المستثمرة ، الطاقة الكيربائية تبعًا لنوع  إنتاجتختمف كمفة انشاء محطات و     
تعمل  إذ ،أكثرىا كفاءة و  أنظف أنواع المحطات الكيربائيةو  تعد من اقدم التيالمحطات الكيرومائية ف 

فضاًل عن  الموارد المائيةمع ديمومة مصادر  %  70 –% 60ىذه المحطات بكفاءة عالية تصل الى 
انشاء و  التطور التكنولوجي الذي ساعد عمى رفع كفاءة ىذه المحطات من خالل عمميات رفع المياه

محطات و  السدودفأنيا تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة تصرف عمى انشاء  (2)،الشالالت االصطناعية 
خطوط النقل مما يجعل كمفة انشاؤىا اعمى من كمفة انشاء محطة حرارية ، اال انيا تمتاز بطول و  التوليد

مما يجعل من الكمفة النيائية عمى المدى البعيد سنة تقريبًا  100عمرىا التشغيمي الذي يصل الى 
فضاًل عن  (1)،تأىيل بصورة دورية و  نةتحتاج الى صيا التيالغازية و  رخيصة مقارنة بالمحطات البخارية

قمة حاجتيا و  لقمة االيدي العاممة التي تحتاجيا المحطةانخفاض النفقات التشغيمية لممحطات الكيرومائية 
 إذليذه المحطات  نتاجنخفاض كمفة اإلمما ادى الى إعدم الحاجة الى االنفاق لتوفير الوقود و  لمصيانة
الطاقة الكيربائية في العراق  نتاجإلمن قيمة المبمغ المخصص  / كيمو واط . ساعة دوالر  0,020بمغت 
% لرأس المال التشغيمي  63ن  ، خصص منيا اكثر م دينار مميار  22562بمغت   التي 1026لعام 

.(1) 
كبير خالل  ىتمامالدول العربية النفطية بإو  دول العالم معظمقة الشمسية في يت الطافيما حظ      

عمى و  ىائمة من الطاقة الشمسية عمى مدار العام ، امكاناتالسنوات االخيرة لما تمتمكو ىذه الدول من 
 نتيجة الرتفاع اسعار الخاليا الشمسية محطات الستثمار الطاقة الشمسية إلنشاءالرغم من الكمفة العالية 

ات غاز ثاني اوكسيد الكاربون ادى الى التوجيات الجادة نحو خفض انبعاثاال ان  بطاريات الخزن ،و 
ت التكنولوجياتكاليف انخفاض اسعار تنافسية مما ادى الى   بأسعارو  البحث عن تقنيات جديدة

                                                                 

(1)Reclamation Managing water in the west , Hydroelctric power ,U.S. Department of the Interior , 
Bureau of Reclamation , Power Resources office ,July 2005 ,P. 3-5 .                                                                                          

 . 222، ص  2762البحث العممي ، و  زارة التعميم العاليالطاقة ، و و  زمياله ، جغرافية النفطو  ( محمد ازىر السماك 1)
 .  5، ص 1027،  1026جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، تقرير مشاريع الكيرباء لسنة  (1)
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الطاقة الكيربائية  إنتاجاصبحت كمفة  إذعن اسعارىا القديمة .  %  53ضوئية بأكثر من  الفولطا
 (2). ةساع. ( دوالر لكل كيمو واط 0,053 – 0,026ما بين ) االلواح احادية البمورية باستعمال 

طاقة و  الطاقة الكيربائية باالعتماد عمى الطاقة الشمسية إنتاجنشاء محطات إن مما ال شك فيو إو      

الرياح تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة كبداية لممشاريع اال ان ما تحققو عمى المدى البعيد من جدوى 
االقتصادية لمبمد من خالل ما يتحقق من وفورات مالية جراء االستغناء اقتصادية كفيل بتحقيق التنمية 
بالتالي توجيو ىذه الوفورات الى و  ،كمفة الصيانة فضاًل عن االثار البيئية و  عن الكمفة التشغيمية لممحطات

  لما  ن تستثمر الطاقة المتجددةيا أالعراق من الدول التي يمكنيعد و  مشاريع اخرى لمنيوض بواقع البمد .
ياحة الدينية في العراق من شأنو أن يوفر يرادات السفضاًل عن إيرادات ضخمة من إعائدات النفط  وتحقق

 ضمن تخطيط تنموي وطني بعيدًا عن الحزبيةو  اما استثمرت بشكل صحيحرؤوس اموال ضخمة إذ
 .حقيقة لمبمد ن ذلك سوف يحقق تنمية اقتصادية المحاصصة المقيتة فإو 

  -: التطور التقني -2

تمثل الجانب التطبيقي من العمم ، اي انو ذلك النشاط الذي يترجم من خاللو العمم عمى التقنية           
التقنية تحوليا الى تطبيقات تتمثل في كل ما توصل و  القوانين العامةو  ارض الواقع ، فالعمم يأتي بالنظرية

الطرق التكنولوجية الحديثة التي من شأنيا ان تخدم حياة البشر و  االساليبو  اليو العقل البشري من االدوات
 ( 1).الجيد و  تيدف الى اختصار الوقت التيفي مختمف المجاالت 

يعمل عمى نقل العمم الى واقع التطبيق الفعمي  إذاليومية حياتنا تأثير كبير في  لمتطور التقنيو        
 تحسين ظروفو  يةنتاجتقميل الكمفة اإلو  تحسين نوعيتوو  الصناعي نتاجلالستفادة منو في زيادة اإل

 استبدال القديمة منيا بما يتالئم مع طبيعة السوقو  ادخال مواد جديدةو  تنظيم ادارتوو  نتاجاساليب اإلو 
من الطاقة الكيربائية  إنتاجيعد و  المادي لمسكان فضاًل عن التداعيات البيئية .و  المستوى الثقافيو 

مواكبتيا الستعمال انواع مختمفة و  نتاجمحطات اإل تنوعفي بتطور تقني ممحوظ  الصناعات التي حظيت
 الحصول عمى نتائج بيئية افضل ،و  نتاجادخال انواع مختمفة من التقنيات لزيادة كفاءة اإلو  من الوقود

لدرجة التقدم التقني الذي تبمغو الدول في الصناعة دورًا ميمًا في استثمار مصادر الطاقة ال سيما و 

                                                                 

،  1026التخطيط ، و  ( ىاري استيبانيان ، الطاقة الشمسية في العراق : من البداية الى التعويض ، مركز البيان لمدراسات2) 
 . 12ص
 . 176، ص  1021التوزيع ، عمان ، و  ( عبد الزىرة عمي الجنابي ، الجغرافيا الصناعية ، دار صفاء لمنشر1)
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كان  إذ ( 2)رفع كفاءتيا .و  نتاجالمتجددة منيا ، من خالل العمل عمى تحسين المنظومات الخاصة باإل
مكانية تداوليا في او  نتاجانخفاض كمفة اإل دور فيمصادر الطاقة المتجددة لتطور تقنيات استثمار 

 ( 1). االسواق

ال  نتاجالطاقة الكيربائية يعتمد عمى االنية في اإل إنتاجفبعد ان كان استثمار الطاقة المتجددة في         
تستمر لعدة  التيفي االيام الغائمة و  التي ينتفي االنتفاع منيا بعد غروب الشمسسيما الطاقة الشمسية 

تحت ظروف  نتاجالتي كانت تستمر في اإلطاقة الرياح و  ايام او تيدر في حال انخفاض االحمال عمييا
التي من  حتى الطاقة الكيرومائية و  تعرضيا لميدر ايضًا ،و  رياح محددة سرعةمناخية استثنائية تتطمب 
لمناسيب المياه المتوفرة ليذه المحطات  ية او تتوقف تبعاً نتاجاو تنخفض اإل نتاجالممكن ان تستمر في اإل

الحد من تغيرات االستطاعة الناتجة و  ساعد التطور التقني عمى تصميم النظم الثانوية لتخزين الطاقة، فقد 
من الضروري ان تتمتع وسائط و  بالتالي استعمال اوسع ليذه المصادر ،و  من مصادر الطاقة المتجددة

القدرة عمى اختزان كميات و  الحجم المناسبو  ر مثل السعة الكبيرةالتخزين لخصائص تناسب ىذه المصاد
ية نتاجالكمفة اإلو بزمن يتناسب مع متطمبات االحمال و  كبيرة فقدان كميةاعادتيا دون و  كبيرة من الطاقة

 ، المناسبة فضاًل عن خصائصيا التي ال تتعارض مع الخصائص البيئية لمصادر الطاقة المتجددة
 استعمال مصادر الطاقة المتجددة عمى نطاق اوسع . بالتالي و 

طاقة الرياح بشكل و  ادى تصميم النظم الثانوية لمتخزين الى تطور استعمال الطاقة الشمسية إذ       
اصبح  إذاستعماليا وقت زيادة الطمب عمييا ، و  كبير لسماح ىذا التصميم بخزن الطاقة الكيربائية

يمكن ان تتيح بطاريات الخزن الطاقة  إذاالستفادة من الطاقة الشمسية حتى في االيام الغائمة  باالمكان
م /   1,3   سرعةطاقة الرياح ب استثماراتاح التطور التقني امكانية  كذلكالكيربائية لعدة ايام متواصمة ، 

الرياح  سرعةالطاقة ب إنتاج المحركات التي ليا امكانيةو  ثا من خالل تصميم انواع جديد من التوربينات
 الجزرو  يمكنيا تغير اتجاىيا خالل عمميتي المد التيفضاًل عن تقنية التوربينات االوتوماتيكية البطيئة 

.(1)  

                                                                 

 .23، ص  1026الصادق الثقافية،  ، جغرافية الطاقة ، مؤسسة دار الشريفيراشد عبد راشد و  ( كاظم عبد الوىاب حسن االسدي2)
البحوث االستراتيجية ، و  تعزيز االمن ، مركز االمارات لمدراساتو  التفاعلو  ابعاد امن الطاقة المنافسة ( انس فيصل الحجي ،1)

 . 140، ص  1020،  2االمارات ، ط
الكيربائية و  ياسر دياب ، تخزين الطاقة الكيربائية ، منشورات جامعة دمشق ، كمية اليندسة الميكانيكيةو  (  محمد ىاشم ابو الخير1)
 . 11، ص  1023، 
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 يمكن ان يتم احتساب إذلذا فالتطور التقني يعد من اىم المتطمبات الستثمار الطاقة المتجددة ،       
تتحدد  التي نتاجعمى مدى تطور التقنيات المستعممة في اإلباالعتماد الجدوى االقتصادية ليذا االستثمار 

اقبال اتساع السوق المحمية من خالل و  مدى استمراريتوو  امكانية تطبيقوو  من خالليا كفاءة المشروع
عالقتو بتحقيق عن  التقميدية فضالً التخمي عن مصادر الطاقة و  االعتماد عميوو  عمى اقتناءهالمستفيدين 

    البيئية . و  االجتماعيةو  التنمية االقتصادية

اتجاىات و  سرعةو  متمثمة بوفرة االشعاع الشمسيالعراق في ظل ما يمتمكو من مقومات طبيعية و       
من مساحات واسعة خالية و  ساحل مطل عمى الخميج العربي متاحو  مصادر لممياه السطحيةو  ثابتة لمرياح

، بكفاءة عالية و  تؤىمو الستثمار واسع لمصادر الطاقة المتجددة التياالستثمار و  النبات الطبيعيو  السكان
لو تم استثمارىا بشكل اقتصادي تنموي تضع البمد في التي المادية و  المقومات البشريةفضاًل عن امتالكو 

من الممكن ان يتم رصد جزء من  إذ. ر الطاقة المتجددة موقع متقدم بين الدول التي تعتمد عمى مصاد
تحويميا لالستثمار في قطاع و  الميزانية الضخمة التي يتم تخصيصيا سنويًا لقطاع الطاقة الكيربائية

االتفاق مع افضل الشركات العالمية لتوفير انواع التقنيات الحديثة الخاصة  من خالل الطاقة المتجددة 
 كفاءة عاليةو  االنجاز سرعةتمتاز ب التيليذه المحطات  اليياكل االرتكازيةانشاء و  الطاقة الكيربائية إنتاجب
الطاقة الكيربائية التقميدية فضاًل عن تحقيق  إنتاجبشكل تدريجي عن محطات و  بالتالي يمكننا االستغناءو 

اقتصادية من خالل االستغناء عن شراء الوقود الخاص بالمحطات الكيربائية السيما و  وفورات مالية
المحطات الغازية التي تكمف ميزانية الدولة ماليين الدوالرات سنويًا نتيجة الستيراد الغاز الطبيعي من دول 

لوفورات في من الممكن استثمار ىذه ا إذييدر حرقًا في مشاعل حقول النفط العراقية !  الذيالجوار 
 المتردية لمبمد . اليياكل االرتكازيةالنيوض بواقع و  لتحقيق التنمية االقتصادية لمبمدجوانب اخرى 

  -:التخطيط  -1

العممية التي يطبقيا المخططون عمى عناصر و  يتمثل التخطيط بمجموعة من االسس النظرية       
 االمكانات جميعياستثمار بيل ان يحقق اكبر منفعة من خالل إمجتمعة في سو  البيئة المختمفة منفردة

 زمانية محددةو  البشرية من اجل تحقيق حياة افضل لممجتمع االنساني ضمن ظروف مكانيةو  الطبيعية
لذا يعد التخطيط ( 2).بالثروات الطبيعية الجيال القادمة يمة لضمان حقوق ابيدف تحقيق التنمية المستدو 

                                                                 

البحث العممي ، جامعة و  تطبيق ( ، وزارة التعميم العالي –توجو  –( سعدي محمد صالح السعدي ، التخطيط االقميمي ) نظرية 2)
 . 20، ص 2767بغداد ، بيت الحكمة ، 
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 االجتماعيةو  االقتصاديةو  المتطمبات التي يتم اعتمادىا لتطوير البمد بكافة مفاصمو السياسيةاحد اىم 
عند الشروع لبداية اي نوع من انواع المشاريع  إذالنيوض بواقع البمد ، و  البيئية لغرض تحقيق التنميةو 

تحقيق  بالتاليو  ةيتم تحميل العالقات بين القطاعات كافو  الشاممةاالقتصادية البد من وضع الخطط 
 االىداف المنشودة ليذه المشاريع . 

ال تختمف مشاريع الطاقة عن غيرىا من المشاريع التي تحتاج الى التخطيط الشامل لمحصول عمى و   

االقاليم و  من البمدانوضعت العديد  ليذا فقدو  البيئية ، و  تحقيق االىداف االجتماعيةو  الجدوى االقتصادية
 تأمين خدمات الطاقة ضمن اطار فعالية الكمفةو  جرى تبني الطاقة المتجددةو  الطاقةخطط لتحسين كفاءة 

ىدف كثير من ىذه الخطط و  استعماليا ،و  الحد من التأثيرات السمبية في البيئة الناتجة عن توليد الطاقةو 
يجب و  ،ناخية لمحد من التغيرات الماالخيرة الى تخفيض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون  المرحمةفي 

  (2).اعمااًل لموصول الى اليدف و  اجراءاتو  ان تشمل خطط الطاقة اىدافًا قابمة لمتحقيق
تعد  التيعند التخطيط الستثمار الطاقة المتجددة في العراق البد من التركيز عمى عدد من المحاور و     
 -: لبناء محطة تنتج الطاقة المتجددةساس عند االعداد األ
ي مشروع اقتصادي البد من رصد رؤوس االموال االزمة لتحقيق إن أل إذ -: االقتصاديةالجدوى  - أ

السيما عند  ليذا المشروع فضاًل عن وضع جدوى اقتصادية ، ضمان استمراريتو و  ىذا المشروع
بما يمتمكو من مصادر الطاقة االحفورية الرخيصة  و  االنتقال من مصدر طاقة الخر ،  ففي العراق

بكمفة اقتصادية معقولة السيما عند استعمال الغاز الطبيعي و  الطاقة الكيربائية نتاجتؤىمو إل التي
و كونو يستخرج بشكل عرضي عند استخراج النفط ، فالبد إنتاجال تنعدم تكاليف  إذالمصاحب لمنفط 
 تعد من المصادر المجانية  التيشاممة عند التخطيط الستثمار الطاقة المتجددة من وضع دراسة 

لكال النوعين من مصادر الطاقة  العمر االفتراضيو  التشغيميةو  مقارنة الكمفة االنشائيةو  ايضاً 
 ايجاد الجدوى االقتصادية عمى المدى البعيد .و  المتجددة (و  االحفورية)

البيئية ليذا المشروع ، اقتصادي البد من تحديد االثار عند التخطيط الي مشروع  -االثار البيئية :  - ب
فرض الضرائب عمى كمية الكاربون الناتج من و  ففي ظل الدعوات العالمية لمحد من التموث البيئي

 بشكل جاد ،و  اصحاب القرار االىتمام بيذا الجانبو  المشاريع الصناعية تحتم عمى المخططين
 غازات الدفئية إنتاجم فييا ىو معروف ان الطاقة المتجددة تعد من مصادر الطاقة التي ينعد كذلكو 

                                                                 

 . 215، ص 1007،  البحوث االستراتيجية ، االماراتو  جمير ، ثورة الطاقة نحو مستقبل مستدام ، مركز االمارات لمدراسات( 2)
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 البصري ال ينتج عنيا اي مخمفات كيميائية مضرة بالبيئية ، اال انيا تسبب نوعين من التموثو 
ال سيما توربينات الرياح التي ينتج عنيا لمعان صادر من ريش التوربين يسبب ازعاج الضوضائي و 

التي تسبب ازعاجًا بسبب صوتيا العالي لمساكنين بالقرب من ىذه  ان صوت التوربينات كذلكلمناظر 
يمكن ان تسبب المحطات  كذلك، يستمر العمل عمييا لمتقميل من ىذه االضرار  التيالمحطات 

الحية الموجودة بفعل االصوات  الكائناتان يؤثر عمى حياة  من شأنوالكيرومائية تموثًا لمبيئة المائية 
 تغير بيئة المناطق المجاورة ليا .و  لتوربيناتالتي تنتج من عمل ا

عند الشروع في التخطيط الي مشروع البد من االخذ بنظر االعتبار اراء  -: استجابة المجتمع -ج
االقبال عمى اي منتج جديد يخضع و  افراد المجتمع المستفيدين من ىذه المشاريع ، فمدى القبولو  الناس

امكانية تحقيق و  التقاليدو  مدى التمسك بالعاداتو  المعيشيو  المستوى الثقافي أىميالعدد من االعتبارات 
غريبة عما تم و  تعد حديثة التياقتناء السمعة الجديدة و  االمان في االنتقال من السمعة القديمة الى استعمال

تجاه الى الجدوى االقتصادية ليذا المشروع ، لذا البد من االو  يؤثر عمى السوق الذياالعتياد عميو 
دورىا بالحفاظ و  مصادر الطاقة المتجددة أىميةالتسويق ليذه المشاريع من خالل نشر الوعي الكافي ب

ما يمكن ان تحققو من مكاسب اقتصادية عمى المدى البعيد سواء و  الثروات االقتصادية لمبمدو  عمى البيئة
عمى مستوى االفراد في حال تم االعتماد عمى الطاقة المتجددة بشكل فردي لممنازل او عمى مستوى 

 من شأنو ان يحقق تنمية اقتصادية ميمة لمبمد .  الذيالمجتمع بشكل عام 

  -:السوق -4
قياميا حتى في حالة افتقارىا لبعض المقومات ، و  انتاج الطاقةفي نجاح سوق عاماًل حاسمًا لايعد       

تقوم فالسوق من وجية النظر االقتصادية أية مجموعات من الناس تربطيم عالقة بسمعة ما ، اي مكان 
نتجات مالو  مصادر الطاقةو  شراء المواد االوليةو  فالسوق ىو مكان لبيع ( 2). فيو مبادلة عمى نطاق تجاري

 (1).ية نتاجو في االسواق ىو احد االركان االساسية لمعممية اإلإنتاجان بيع ما تم  إذالصناعية ، 
 يرتبط ذلك بحجم السكان إذ،  مشروع اقتصاديحجم السوق من العوامل الميمة في نجاح اي و         

 نتاجحجم الطمب عمى اإل معدل دخل الفرد مما ينعكس عمىو  درجة النمو االقتصاديو  توزيعيم الجغرافيو 

                                                                 

 . 53( محمد ازىر السماك ، مصدر سابق ، ص 2)
 . 72( عبد الزىرة عمي الجنابي ، مصدر سابق ، ص 1)
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يرتبط بحجم  الذييتحدد حجم السوق بحجم الطمب عمى السمع  إذ( 2). منيا الطاقة الكيربائيةو  الصناعي
المستوى المعيشي لمسكان الذي يحدد قدرتيم عمى شراء الطاقة الكيربائية التي باتت متنوعة و  السكان

المكافئات لتحفيز الناس عمى التوجو و  الحوافز الماليةالمصادر ، فضاًل عن اتباع عدد من الدول لنظام 
الطاقة  نتاجالى اقتناء المنظمومة الشمسية ذات الحجم الصغير التي تستعمل عمى سطح المنزل إل

لتبني الطاقة المتجددة من خالل الكيربائية الكافية لتشغيل االجيزة المنزلية ، في محاولة ىذه الدول 
اجراء تحول في السوق نحو الطاقة و  تكامل السياسات لمتغمب عمى العوائق المتعددةو  االنظمة االبداعية

قد ظيرت ىذه الحالة في الواليات و  خفض الكمفةو  المتجددة من خالل تطوير التقنيات الخاصة بيا
 ( 1). اليابانو  اوربا الغربيةو  المتحدة
خالل تركز ىذه الطاقة الكيربائية في العراق من  إنتاجيظير تأثير عامل السوق عمى توطن و       

التطور الصناعي فييا مما يوجد طمبًا واسعًا عمى و  ذات الثقل السكاني الكبير المحطات في المحافظات 
( ان استيالك الطاقة الكيربائية قد  12) و ( 27يتبين من الجدول ) كذلك، استيالك الطاقة الكيربائية 
 الموصل .و  البصرةو  تركز في محافظات بغداد

توفير منظومات و  طاقة الرياحو  الطاقة الشمسية إنتاجنتيجة لمتطور التقني الذي تشيده تكنولوجيا و       
، فضاًل عن امكانية اقتناؤىا من قبل يا إنتاجانخفاض تكاليف و  نقميا بين المدنو  خاصة لخزنيا

مادية عالية ال سيما الطاقة الشمسية ، اصبح من الضروري  امكاناتعدم حاجتيا الى و  االشخاص
التوجو نحو استثمار ىذا المصدر الطبيعي الذي انعم بو اهلل عز وجل عمينا في ضوء تردي وضع الطاقة 

ضياع ماليين الدوالرات في محاوالت و  الطمبو  نتاجازدياد حجم الفجوة بين اإلو  الكيربائية في العراق
ك المواطن العراقي ماديًا نتيجة فضاًل عن انيا، الطاقة الكيربائية  إنتاجصل في معالجة العجز الحا

تكمف الدولة مبالغ طائمة لتوفير الوقود  التيلتعويض ساعات القطع المبرمج دات االىمية وءه  لممولمجل
فمن مميزات استثمار الطاقة الشمسية امكانية . ما ينتج عنيا من تموث بيئي كبيرو  الخاص ليذه المولدات

  نتاجإلالزراعية و  الصغيرة ال سيما في المناطق الريفيةو  ضمن المساحات المفتوحةتركيب الخاليا الشمسية 
بطارية و  تشمل الخاليا الشمسية 1م  20مساحة ال تتجاوز استثمارواط  ب 2000امبير ما يعادل   3

                                                                 

 . 227، ص  1002( محمد خميس الزوكة ، الجغرافية االقتصادية لمعالم ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 2)
 . 60( ىوارد جمير ، مصدر سابق ، ص1)
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 سنة 13بعمر تشغيمي يصل الى و  يمكن ان توفر الخزن لمدة ثالث ايام غائمة التيممحقاتيا و  الخزن
 ( 2). دوالر لميوم الواحد   1 اي ما يعادل دوالر   26000بكمفة  و 

 ممكن ان تعمم ىذه التجربة في المدن باستعمال سطوح المنازل لالستغناء عن المولدات االىميةو        
ال  نتاجمن الممكن تزويد الشبكة الوطنية بالفائض من اإل إذعمى الشبكة الوطنية  فضاًل عن تخفيف العبأ

 يتوقف العمل فييا ليالً  إذمظالت مواقف السيارات و  الجامعاتو  سطوح دوائر الدولة استثمارسيما عند 
 الجامعة .المجاورة لمدائرة او  الى الشبكة العامة او تزويد المناطق نتاجبالتالي امكانية تحويل اإلو 

ا بين ) ـــــــاحدىما في اربيل تتراوح تكمفة نصب النظام الشمسي فييا ممتخصصة توجد شركتان و         
  (1)، ( دوالر 3000 – 2000في بغداد تتراوح ما بين ) و  ( دوالر لممنزل الواحد ، 3000 – 1000

في حال ساىمت  من الممكن ان تتسع سوق منظومات الطاقة الشمسية بشكل كبير ضمن ىذه الكمفة و 
القروض من اجل اقتناؤىا في المنازل مما يساعد في حل مشكمة الطاقة و  بتوفير الحوافز الماليةالدولة 

 الكيربائية في العراق .

  -استعماالتها :و  االرض-5

ان ىناك العديد من الصناعات تحتاج الى  إذاالساسية  انتاج الطاقةتعد االرض من مقومات         
 مستودعاتو  ممحقاتيا من مخازنو  محطات الطاقة الكيربائيةمساحات واسعة من االرض القامة 

في المحطة توليد الطاقة الكيربائية ، فضاًل عن التوسعات المحتممة في مساحة و  مشاريع تنقية المياهو 
التي تتطمب مساحة  المحطاتتظير صعوبة في توافر االرض في المدن الكبيرة السيما  و  المستقبل ،

عائديتيا عند اقتراح موقع معين القامة مشروع ما موضوع غاية في و  تعد ممكية االرضو  .( 1)كبيرة 
ا كانت ممكية االرض إذموافقات التخصيص العقاري فيما و  لعالقتو بكمف االرض شراًء او ايجاراً  ىميةاأل

 الذي، فضاًل عن نوع استعماالت االرض المخصص لمنطقة ما لمدولة او لالشخاص او لجيات اخرى 
عن عائدية االرض لذا يجب ان يؤخذ بالحسبان عند اقامة مشروع ما ان ال يؤثر عمى نوع  أىميةال يقل 

 (  2).االراضي السكنية و  ي الزراعيةاستعمال االرض االصمي او التقميل من ىذا التأثير السيما االراض

                                                                 

عماد حمدي جاسم ، حساب كمفة انشاء مزرعة تدار بالطاقة الشمسية في المناطق النائية ، مجمة جامعة و  سيام كامل محمد (2)
 . 226، ص 1021،  1( العدد  16دمشق لمعموم الزراعية المجمد ) 

 . www.bbc.comاء في العراق ، ىاديا العموي ، الطاقات المتجددة في العراق ىل توفر الطاقات المتجددة حاًل الزمة الكيرب (1)
 . 71( احمد حبيب رسول ، مصدر سابق ، ص 1)
 .  64( عبد الزىرة عمي الجنابي ، مصدر سابق ، ص 2)

http://www.bbc.com/
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توربينات و  الطاقة الكيربائية الى مساحات واسعة السيما الخاليا الشمسية إنتاجتتطمب محطات و      
الطاقة الكيربائية باستعمال الخاليا الشمسية الى مساحات واسعة  إنتاجتحتاج محطات  إذطاقة الرياح ، 

اماكن خاصة لبطاريات الخزن فضاًل عن مساحات واسعة النشاء شبكات تجييز و  لغرض نصب الخاليا
، في حين تحتاج مزارع توربينات الرياح ايضًا الى مساحات نتاجالتحكم باإلو  داخل المحطة لمسيطرةتوزيع 

تتطمب المحطات الكيرومائية الى  كذلكطول زعانفيا ، و  واسعة النشاؤىا لضخامة ىذه التوربينات
يتطمب و  البحيرات االصطناعية لخزن المياه ،و  اقامة السدودو  لغرض توسيع مجرى النير مساحات واسعة

بعيدة عن و  متماسكةو  ذات صخور قوية تركيب جيولوجي يكونايضًا ان تكون ىذه االرض مستوية و 
العراق باستعمال الطاقة المتجددة في الطاقة الكيربائية  نتاجتقدر المساحة المطموبة إلو  الفيضانات ،

ترتفع  إذفي حاجتيا من االراضي  نتاجاإلتتباين محطات و  ،  % من اجمالي مساحة ارضو  1حوالي  
 حوالي الخاليا الشمسية تحتاج، في حين  1( كم 22616مساحة االرض لممحطات الكيرومائية ) 

  (2). طاقة الرياح نتاجإل 1( كم 157) و ، 1( كم 2263)

تعود ممكيتيا  التيالبعيدة عن المناطق المأىولة بالسكان و  باتساع ارضو المنبسطةالعراق يمتاز و        
قمة و  تمتاز بانبساطيا التيالبادية الجنوبية و  السيما اليضبة الغربيةتصل الى ثمثي مساحتو ، و  لمدولة

 مربع ( كيمو واط في الساعة لكل متر 4,1ساعد عمى استالميا ما يساوي )  الذيفييا النبات الطبيعي 
يمتاز بصالبة صخوره  لقربو من جزيرة العرب مما  الذيفضاًل عن التركيب الجيولوجي لممنطقتين    (1).

االستعماالت و  ، فضاًل عن خمو المنطقتين من االنشطة جعميا منطقة مستقرة ال تتأثر بالحركات التكتونية
يمثل احتياطي  الذيالغاز الطبيعي و  احتوائيما عمى مخزون ىائل من النفطاالقتصادية عمى الرغم من 

ممتاز لمعراق السيما حقول عكاز الغنية بالغاز الطبيعي الحر غير المستثمر ، مما جعميما مواتيين جدًا 
ذا من خالل ىو  توليد الطاقة الكيربائية ،و  توربينات الرياحو  لالستثمار في بناء محطات الطاقة الشمسية
استثمارىما لزراعة انواع مختمفة من المحاصيل الزراعية و  االستثمار يمكن احياء ىاتين المنطقتين

االستفادة من الطاقة الكيربائية التي تنتج من الطاقة و  باستعمال المياه الجوفيةعن طريق حفر االبار
 . الشمسية بصورة مباشرة دون الحاجة الى منظومات الخزن لتشغيل مضخات المياه

                                                                 

الخميج العربي ، الرياح : خيارات ممتازة لمزيج الطاقة دول مجمس التعاون لدول و  ناصر الناصر ، طاقة الشمسو  ( وىيب الناصر2)
 . 131، ص  1007البحوث االستراتيجية ، و  مركز االمارات لمدراسات

جميورية العراق ، وزارة النقل والمواصالت ،  الييأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ، ( 1)
1027. 
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  -الخبرة :و  اليد العاممة -6
الطاقة المتجددة ال تختمف عن ىذه و  تعد العمالة احد المتطمبات الرئيسة الي نشاط اقتصادي ،    

مستوى و  يتحدد اثر العمالة ىنا بعدد العمالو  تشكل العمالة عقبة اساسية الستثمارىا إذ، االنشطة 
الدولة ، اما مستوى الكفاءة فتعتمد بالدرجة االولى يعتمد عدد العمال عمى حجم السكان في و  ،كفائتيم

 ( 2). البيئة الصناعية المتاحةو  مياراتيمو  عمى درجة التدريب الفني لمعمال
عمى الرغم مما تمتاز بو المحطات الكيربائية التي تعتمد عمى الطاقة المتجددة كمصدر لمطاقة و       

العاممة اليد بالتالي قمة االيدي العاممة اال انو ال يعني انتفاء الحاجة الى و  من انخفاض حاجتيا لمصيانة
 ( 1). بالخبرة الفنية تتمتع التيالسيما الكفوءة منيا 

% ، مما جعمو يمتاز  1العراق من الدول التي تمتاز بمعدالت نمو سكانية عالية تصل الى  و           
(  20512460ن بمغ عددىم )الذي( سنة  17 – 23بارتفاع عدد الشباب الذين تتراوح اعمارىم ما بين ) 

من المفروض استثمارىا بشكل جدي  التينو عمى اعتاب اليبة الديموغرافية إ إذ  1027نسمة عام 
تتراوح  التييمتاز ايضًا بارتفاع فئة السكان القادرين عمى العمل  كذلك، لتحقيق التنمية االقتصادية لمبمد 

، مما يدل عمى وفرة  1027( نسمة عام 11070732ن بمغ عددىم ) الذي( سنة  42 – 23اعمارىم ) 
نحن في امس الحاجة  التيفي مختمف المشاريع االقتصادية يمكن استثمار  التياليد عاممة في العراق 

ن العراق الكبير من القادرين عمى العمل فإ ىذا العددعمى الرغم من وجود  و  ،ليا لمنيوض بواقع البمد 
 ( 1) . %  16لة عالية جدًا تصل الى  يعاني من نسبة بطا

تعميم و  العمل فضاًل عما يمتمكونو من كفاءةبشبابو القادرين عمى و  فالعراق غني بطاقتو السكانية    
اكاديمي عالي يؤىميم لمعمل في محطات الطاقة المتجددة ، لذا فإن استثمارىا في العراق ال يعد حاجة 

 احالميم ذاانق و االف من الشباب العاطل عن العمل ذاانما حاجة انسانية النقو  اقتصادية فحسبو  بيئية
المحاصصة الحزبية و  القرارات الخاطئة لمحكومات المتعاقبةو  السياساتمستقبميم من الضياع بسبب و 

 .البعيدة عن الوطنية 

 
                                                                 

 . 60معاصر ، مصدر سابق ، ص ( محمد ازىر السماك ، جغرافية الصناعة بمنظور 2)
البحث العممي ، و  ، وزارة التعميم العالي 2الوطن العربي ( ، طو  زمياله ، جغرافية الموارد المعدنية ) العراقو  ( محمد ازىر السماك1)

 . 237، ص  2761العراق ، 
 . 36ص  1027،  1027 – 1026لمعام  ( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء1)
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 الطاقة الكهربائية في العراق نتاجستثمار الطاقة المتجددة ل إواقع 

السيما بعد تطبيؽ  الرخيصة في الكقت نفسو ك  الطاقة النظيفة بأسره نحك استعماؿ تتجو انظار العالـ         
فرض الضرائب عمى انبعاثات غازات الدفئية ، كحتى في الدكؿ النفطية التي تمتمؾ الكقكد االحفكرم الرخيص 

التقميؿ مف استيبلؾ الكقكد االحفكرم ك  ما انعـ اهلل عمييا مف طاقة نظيفة استثماربدأت االفكار تتجو نحك 
 بشكؿ يطيؿ مف عمره االفتراضي .ه اقتصاديان استثمار ك  اضبالن

يمكف  كذلؾ، ممكثة اك صديقة لمبيئة .  بديمةنفدة اك متجددة ، رئيسة اك تصنؼ مصادر الطاقة كمستك     
تصنؼ المصادر التي يتـ  EIAتصنيفيا كمصادر تقميدية اك غير تقميدية . فكفؽ ادارة معمكمات الطاقة االمريكية 

يتـ ضخ النفط اك الغاز ، ضمف المصادر التقميدية . اما المصادر التي يتطمب  إذاستخراجيا بتقنيات الحفر 
ال ذات جدكل اقتصادية اال خبلؿ العقديف االخيريف مما سمح ك  استخراجيا تقنيات اكثر تعقيدان لـ تكف متكافرة سابقان 

اما المصادر المستنفدة فيقصد ، فتصنؼ بيف المصادر الجديدة اك غير التقميدية . بتأميف مصادر اضافية لمطاقة 
ليا عمر افتراضي محدد ، في حيف المتجددة فيقصد بيا مصادر ك  بيا مصادر الطاقة القابمة لمنضكب باالستعماؿ

يقصد بيا المصادر  التيلمطاقة الرئيسة اما المصادر  االستمرارية .ك  تتمتع بالعالمية التيلمنفاد  القابمةغير الطاقة 
الطاقة في حيف المصادر البديمة لمطاقة فيي التي ظيرت  كبديؿ عف  إنتاجالتي تعد االساس الذم اعتمد في 

 ،ة الحيكانيأك  ةالنباتية سكاء منيا الحية مف الكائنات المستمدىك الطاقة  الذملكقكد الحيكم فاالكقكد االحفكرم ، 
تتيح التكنكلكجيا الجديدة استخراجو  عمى شكؿ سائؿ أك صمب أك غازم   إذف الكقكد األحفكرم عكقد ظير كبديؿ 

اف ، ميم. كقد أثار عامبلف  ة كالنفاياتالحيكانيفات كالمخمة ، الزراعيدة كالخشب ، كالمحاصيؿ متعدمف مكاد 
. ففي  الكقكد الحيكم إنتاجبمكضكع  غازات االحتباس الحرارم ، االىتماـ انبعاثمف  كالحديتعّمقاف بأمف الطاقة 

ا في الدكؿ النامية فكاف اليدؼ ىك إيجاد أم ،الدكؿ المتقّدمة ، كاف الدافع األساس ىك محاكلة إيجاد كقكد نظيؼ 
االستفادة مف  فضبلن عفة المتكافرة لدييا ، الزراعيبعض المحاصيؿ  استثمارة عبر االقتصادية التبعيبديؿ مف 

نتاجك  حّؿ مزدكج األبعاد لمعالجة مشكمة النفاياتالنفايات إليجاد   باستعماؿ المتعمقةلكّف السياسات ،  الطاقة ا 
كالحككمات ، بسبب  يةالدكلالكقكد ما زالت قيد الدرس مف قبؿ العديد مف الجيات  نتاجإل ةالزراعيالمنتجات 

لزراعة  ةالزراعياستعماؿ األراضي  ـتالتخّكؼ مف تأثير ىذا المجاؿ عمى األمف الغذائي العالمي  في حاؿ 
    . باالستيبلؾ البشرم صةالخا، بدالن مف المنتجات  الحيكمالكقكد  إنتاجب ةالخاصالنباتات 
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الغاز ك  في العراؽ تكجد مف النعـ ما ال تحصى فعمى الرغـ مف امتبلكو احتياطيات ضخمة مف النفطك         
ككنيا المصدر الرئيس لميزانية الدكلة ينتج عنو خمبلن اقتصاديان كبيران الطبيعي اال اف استيبلكيا بالشكؿ المفرط 

ناؾ طاقة متجددة العرض . اما عمى صعيد استثمار الطاقة المتجددة في العراؽ فنجد انو ىك  سة الطمبتبعان لسيا
الطاقة  إنتاجىا في مار استثمكارد مائية كبيرة تتيح لو الشمسية ( فما يمتمكو مف ك  ىي ) الكيركمائيةمستثمرة فعبلن ك 
باسعار اقتصادية ك  ية لمطاقة الكيربائيةنتاجتعد مف انظؼ انكاع الطاقات فضبلن عف كفاءتيا اإل التيالكيركمائية 

العراؽ بسبب ما يمتمكو  المحطات التقميدية . فضبلن عف كمية الطاقة الشمسية التي يستمميا اقؿ بكثير مف كمفة
بكفاءة عالية تغنيو عف مصادر الطاقة ك  ىذا المصدر بطريقة فعالة جدان  استثمارطبيعية تتيح لو  امكاناتمف 

اما  .ةالكيربائي لمطاقة االنقطاع المستمرتساعد في حؿ مشكمة ك  الطاقة الكيربائية النظيفة إنتاجاالحفكرية في 
المد كالجزر( ، فطاقة الرياح طاقة الرياح كطاقة تشمؿ )  التيغير مستثمرة ك  في العراؽالطاقة المتجددة المتاحة 

البشرية في محطات مناخية متعددة في العراؽ اال انو لـ يتـ استثمار ك  الطبيعية مكاناتعمى الرغـ مف تكفر االك 
مف الممكف اف يعد مصدران ميمان يرفد منظكمة الطاقة  الذمىذا المصدر الميـ مف مصادر الطاقة المتجددة 

المتاحة لبلستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الميمة ك  فيي مفالجزر ك  المد الكيربائية الكطنية ، اما طاقة
الطبيعية  مكاناتستثمارىا بشكؿ اقتصادم في ظؿ االكاعدة تعتمد عمى التطكر التقني إلالعراؽ فيي طاقة 

 المتاحة .
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 المبحث االول

 (الشمسية و  الكهرومائيةالمتجددة المستثمرة في العراق ) الطاقة  مصادر            

في العالـ العيد نسبيان  الطاقة الكيربائية بشكؿ اقتصادم حديث إنتاجيعد استثمار الطاقة المتجددة في           
الطاقة كما تزاؿ في نمك  نتاجاستثمارىا إلالطاقة الكيركمائية مف اقدـ مصادر الطاقة المتجددة التي تـ ك ،  قاطبة

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمطاقة الشمسية ك تزايد نسبة مساىمتيا عمى الصعيد العالمي ، ك  نتاجتطكر في كميات اإلك 
 . التي تتصؼ مشاريعيا بأنيا االكثر نمكان عمى المستكل العالمي 

الطاقة الكيربائية خبلؿ سبعينيات القرف العشريف  إنتاجالطاقة المتجددة في  ستثمارفقد تـ إاما في العراؽ         
في كانكف الثاني عاـ  نتاجدخمت اإل التي 1971تعد محطة سامراء اكؿ محطة كيركمائية تـ انشاؤىا عاـ  إذ

في حيف كانت ىناؾ خطط طمكحة   (1). ( ميكا كاط  84تتككف مف ثبلث كحدات بسعة تصميمية ) ك  ،  1972
ركبت اكلى االلكاح الشمسية عمى ك  ، 1982صدر قانكف الطاقة المتجددة في عاـ  إذالستثمار الطاقة الشمسية 

اال اف سنكات  1986السطح في الشرؽ االكسط في مركز ابحاث الطاقة الشمسية في الجادرية ببغداد في عاـ 
حينما اعمنت كزارة  2009تكقفو حتى عاـ ك  حقيؽ اىداؼ المشركعالحصار االقتصادم حالت دكف تك  الحرب

ء مف خطة اكبر ة لتضيء شكارع بغداد كجز الكيرباء عف خطة لتركيب ستة االؼ مصباح تعمؿ بالطاقة الشمسي
 (2). 2016( مميار دكالر بحمكؿ عاـ  1,6طاقة الرياح بكمفة ) ك  ( ميكا كاط مف الطاقة الشمسية 400الضافة ) 

دخكؿ عصابات داعش االرىابية لمعراؽ مما دفع بالحككمة ك  اف الخطط لـ تنفذ بسبب انييار اسعار النفطاال 
 .اىماؿ الجانب االستثمارم ك  بتكجيو المكارد المالية لمعمميات العسكرية

  -:ك فيما يأتي عرض تفصيمي لكبل المصدريف 

 الطاقة الكهرومائية   -اواًل : 

التي شاع استعماليا في الربع االخير مف القرف   الكيركمائية احد مصادر الطاقة المتجددةتعد الطاقة           
سيكلة بأنيا مف الطاقات النظيفة فضبلن عف  اذ تمتاز استعماالن ،ك  اكسعيا انتشاران ك  ان إنتاجاكثرىا ك التاسع عشر 

تعكد بدايات استعماليا عندما اقيـ في جزيرة ك  ( 3). عمى الرغـ مف امكانية خزنياعدـ الحاجة الى خزنيا ك  نقميا

                                                                 

 . 46الكيربائية في العراؽ ، مصدر سابؽ ، ص( كاظـ عبد الكىاب االسدم كراشد عبد راشد الشريفي ، صناعة الطاقة 1)
 . 10( ىارم استيبانياف ، مصدر سابؽ ، ص2)
 . 347، ص  2002( محمد خميس الزككة ، جغرافية الطاقة ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 3)
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، ثـ تصنؼ مف الطاقات القديمة  إذ 1882منياتف بنيكيكرؾ اكؿ محطة لتكليد الكيرباء مف المياه الجارية عاـ 
ازاء الطمب المتزايد لمطاقة في ك  بدأ االتجاه نحكىا في اطار البحث المتكاصؿ عف مصادر بديمة لمطاقة الناضبة

 (  1). نفس الكقت

انحدارىا الشديد في ادارة التكربينات التي بدكرىا تدير ك  الكيركمائية عمى قكة سقكط الماء الطاقة إنتاجيعتمد ك      
تقاـ المحطات  إذالمكلدات ، فتتكلد القكل الكيربائية التي تكزع بعد ذلؾ ليتـ استعماليا في مختمؼ االغراض ، 

الكيركمائية عند المساقط الطبيعية اك السدكد التي تنشأ عمى مجارم االنيار اك عمى الشبلالت اك قرب منابع 
البحيرة المجارم المائية في المناطؽ الجبمية ، اك عند المجارم المائية التي تنصرؼ مف البحيرات بعد اف تصبح 

 ( 2). طريؽ المجارم المائية صريفيا عفتك  عبارة عف خزاف لتجميع المياه

العاممة  الكيربائيةخمكىا مف الممكثات مقارنة بالمحطات المحطات الكيركمائية مف  ك فضبلن عما تتمتع بو     
تتراكح  إذالغازية ، ك  الطاقة الكيربائية مقارنة بالمحطات البخارية إنتاجاالكثر كفاءة في بالكقكد االحفكرم فتعد 

تعتمد كمية الطاقة الكامنة في ك  % حسب نكع التكربيف المستعمؿ في المحطة ،  90 –% 80كفاءتيا ما بيف  
فكمما زاد معدؿ كمية الماء المار في  ،المحطات الكيركمائية عمى كمية الماء المارة في الثانية كعمى ارتفاع الماء 

 (3)-: كحسب القانكف االتي ، ع الماء زادت الطاقة الناتجة ايضان التكربيف زادت الطاقة المنتجة ككمما زاد ارتفا

E=W *H *G                                            
E= الطاقة الناتجة بالكاط 
Wثا / 3ـ = كمية الماء الجارم المار 
H)ارتفاع عمكد الماء بالمتر ) عند مقدمة السد = 
G( 9,8=التعجيؿ األرضي) 
 

  -مزايا الطاقة الكهرومائية : - 1

  -لمطاقة الكيركمائية جممة مف المميزات التي تميزىا عف غيرىا مف المحطات نذكر منيا :          

                                                                 

 . 132، ص 1999، مالطا ،  ELGA( جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، دراسات في جغرافية الطاقة ، شركة 1)
 . 404، ص 2007،  2007، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  1( عمي احمد ىاركف ، جغرافية المعادف كمصادر الطاقة ، ط2)

(3)Reclamation Managing water in the west , Hydroelctric power ,U.S. Department of the Interior , 
Bureau of Reclamation , Power Resources office ,July 2005 ,P. 3-5 .                                                                                          
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تتكفر مكاقع ك  ذلؾ الذم  ينتظـ جريانوالسيما ىي الماء الجارم ك  د المكارد الطبيعية ،اعتمادىا عمى اح - أ
تمؾ المكارد  استثماريعد  إذناعية ، طصاتمؾ المجارم سكاء كانت مكاقع طبيعية اك  الستثمارمناسبة 

 ( 1)تقميبلن مف مخاطرىا .ك  زيادة في منفعتيا
 االمطارف لممكاد المائيةالدكرة الييدركلكجية تعتمد عمى  إذغير معرضة لمنضكب ، ك  انيا طاقة متجددة - ب

 تتجمع مياىيا مككنة سيبلتك  مف سطح االرض الثمكج التي تسقط بانتظاـ عمى مساحات كاسعةك 
، ثـ تعكد المحيطات ك  ات الى المنخفضات حتى تصؿ الى البحارعمجارم مائية تنحدر مف المرتفك 

تختمؼ  ،ف الطاقة المائية طاقة دائمة متجددة عميو يمكف القكؿ إك  ىكذا ،ك  لتتبخر بفعؿ االشعاع الشمسي
كليد الطاقة الكيربائية مف شأنو لت استثمارىابالنضكب لذا فأف  عف مصادر الطاقة االحفكرية التي تتصؼ

 يحافظ عمى مصادر الطاقة الناضبة .ك  ف يدعـأ
اك لآلالت ف استعماؿ الطاقة الكيركمائية ال ينتج عنو مخمفات ضارة بالبيئة إذ إنظافتيا المطمقة  - ج

التقميؿ مف ك  لمحفاظ عمى البيئةتعد ىذه الميزة ىامة في الكقت الحاضر كسط الدعكات ك  المستعممة ،
 ( 2). دفيئة المسببة لبلحتباس الحرارمالحد مف انبعاث غازات الك  التمكث

انيا  كذلؾالى حده االدنى مقارنة باالنكاع االخرل مف المحطات الكيربائية ،  نتاجنخفاض تكاليؼ اإلإ - د
سنة تقريبان مما يجعؿ مف الكمفة النيائية عمى المدل  200تمتاز بطكؿ عمرىا التشغيمي الذم يصؿ الى 

قد شجع ىذا االنخفاض في اسعار الطاقة عمى قياـ ك  ، الغازيةك  البعيد رخيصة مقارنة بالمحطات البخارية
 النحاسك  ية كصناعة االلمنيكـكثير مف الصناعات التي تحتاج الى كميات كبيرة مف الطاقة الكيربائ

 (3). كاالسمدة الكيمياكية

قمة ك  نخفاض النفقات التشغيمية لممحطات الكيركمائية لقمة االيدم العاممة التي تحتاجيا المحطةإ -ق 
ليذه  نتاجعدـ الحاجة الى االنفاؽ لتكفير الكقكد مما ادل الى انخفاض كمفة اإلك  حاجتيا لمصيانة

الطاقة  نتاجمف قيمة المبمغ المخصص إل . ساعة ( سنت / كيمك كاط 10,9بمغت ) إذالمحطات 
مف  ، خصص منيا اكثر ( تريميكف دينار عراقي  105,5) بمغت  التي 2019الكيربائية في العراؽ لعاـ 

 (4). % لرأس الماؿ التشغيمي  85

                                                                 

 . 133جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ص ( 1)
 .  440، ص 1980كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي , المكصؿ ,  ( عبد المنعـ عبد الكىاب كزميبله ، جغرافية النفط كالطاقة2)
 .134جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ص ( 3)
 .  7، ص 2019،  2018، تقرير مشاريع الكيرباء لسنة  جميكرية العراؽ ، كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لبلحصاء (4)
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ساعد التطكر التقني الذم حققو االنساف في مجاالت مختمفة عمى استعماؿ ىذا المصدر بشكؿ  -ك 
المنشات البلزمة لتكليد الطاقة ك  مف اىميا صناعة االسمنت المائي البلـز إلقامة السدكد التيكاسع 

نتج كميات كبيرة المكلدات الضخمة التي يمكف ليا اف تك  تطكير التكربيف المائيك  كذلؾ اختراعك  الكيربائية
القادرة عمى تحمؿ  الكاببلتك  فضبلن عف تطكر االسبلؾ لمماءمف الطاقة مف خبلؿ السقكط البسيط 

 (1). الضغط العالي

  -معوقات استعمال الطاقة الكهرومائية : – 2 

  -الستعماؿ الطاقة الكيركمائية جممة مف المعكقات ابرزىا :        

محطات ك  تتطمب نفقات عالية النشاء السدكد إذالتكاليؼ االنشائية لممحطات الكيركمائية عالية جدان  - أ
محطات التحكيؿ ، مما يجعؿ الكمفة االنشائية لممحطات ك  مد خطكط نقؿ الطاقة الكيربائيةك  التكليد

 (2).جدان مقارنة بالمحطات الحرارية الكيركمائية عالية
المساقط المائية ، اك ك  تبط بأماكف محددة ال تخرج عنيا فإما انيا تقاـ عند الشبلالتانيا تر  إذانيا مكقعية  - ب

ترتبط بمكاقع بناء السدكد التي يقيميا االنساف عمى مجارم االنيار ، فيي ترتبط بمكاقع تتصؼ غالبان 
اسكاؽ انخفاض معدالت النشاط االقتصادم بيا ، مما يجعميا بعيدة عف ك  قمة سكانياك  بكعكرتيا

الجزر ، لكنو ال ينطبؽ عمى ك  قد ينطبؽ ىذا القكؿ عمى محطات الطاقة المعتمدة عمى المدك  االستيبلؾ .
ك العراؽ يمتمؾ امكانية عالية الستثمار الطاقة  محطات تكليد الطاقة باستعماؿ الكقكد االحفكرم .

نكبو ك امكانية بناء السدكد في الكيركمائية ك ذلؾ المتداد نيرم دجمة ك الفرات مف شماؿ العراؽ الى ج
 مكاقع متعددة النبساط سطحو .

، ذلؾ اف ا ما قكرف بمعدالت نمك المحطات الحرارية إذيبلحظ اف نمك المحطات الكيركمائية بطيء  - ج
االكلى تبنى كفؽ الضكابط ك  االنشطة االقتصاديةك  االخيرة تبنى لمكاجية التطكر الكبير في السكاف

 .بمناسيب المياه كالتركيب الجيكلكجي لمنطقة اقامة السدكد ك المتمثمة الطبيعية 
مف السنة نتيجة لتجمد مياه االنيار التي تقاـ عمييا اك  مدةقد تتعرض المحطات الكيركمائية لمتكقؼ  - د

 في مكاسـ الجفاؼ . المكارد المائيةالنخفاض معدالت جرياف 

                                                                 

 . 134جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ص ( 1)
 . 118، ص 2016كمية االداب ،  –( مثنى فاضؿ عمي ، جغرافية الطاقة ) اسس كمشكبلت ( ، جامعة الككفة 2)
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ىذه  ستثمارتعد الخبلفات السياسية بيف الدكؿ التي تشترؾ في احكاض االنيار مف العكامؿ المعرقمة إل-ق
ك ىذا ما يعاني منو العراؽ كثيران لعدـ التزاـ تركيا ( 1). ديمكمتياك  إلقامة المحطات الكيركمائيةاالنيار 

 دجمة ك الفرات .بالقكانيف ك االتفاقات الدكلية مما يسبب انخفاض ايرادات نيرم 

 إذتكازنيا البيئي ك  تؤثر المحطات الكيركمائية عمى البيئة المائية إذالتأثير بالنظـ االيككلكجية المائية -ك
االصطداـ بالمراكح فضبلن عف فقداف النير ك  يسبب  ىجرة االسماؾ اك نفكقيا بسبب انخفاض الضغط

االمر الذم  ، حاجة ىذه السدكد لخزانات الماء ك  ،لطاقتو بسبب كثرة الرسكبيات المتجمعة خمؼ السد 
مساحات كاسعة مف االراضي  استثمارفضبلن عف حكؿ منظكمة النير البيئة الى منظكمة البحيرة البيئية ي

  (2).الزراعية المجاكرة لمنير 

  -انواع المحطات الكهرومائية : –3

تمؾ المقامة ك  لممكارد المائية ، تمؾ التي تقاـ عمى مساقط طبيعية مف المحطات الكيركمائية  ىناؾ نكعاف    
  -ناعية ليا :طصاعمى مساقط 

  -الطبيعية :المائية  الموارد المحطات الكهرومائية المقامة عمى مساقط -واًل :أ
في ىذه الحالة الى تكفر عدة شركط مف بينيا انتظاـ جرياف النير عمى مدار  إلقامتياتحتاج المحطات 

اف تككف ك  التكربينات ، إلدارةشدة انحداره اك سقكط الماء مف ارتفاع كاؼ ك  كفاية معدؿ تصريفوك  السنة
 نقميا .ك  الطاقة إنتاجبالمنشآت الخاصة  إلقامةالصخكر مناسبة 

  -: االصطناعيةالمحطات الكهرومائية المقامة عمى مساقط المياه  -ثانيًا :
  -تنقسـ الى قسميف : التيك نقصد بيا ىنا السدكد 

 (3).رض تكليد الطاقة الكيربائية فقط نقصد بيا التي تقاـ لغك  سدكد منفردة الغرض ، - أ
درء مخاطر ك  جريانوتنظيـ ك  متعددة االغراض ، فيي تقاـ مف اجؿ السيطرة عمى مياه النيرسدكد   - ب

 مف اجؿ التكسع الزراعيك  الطمب عمى المياه عمى مدار السنة ،ك  ايجاد التكازف بيف العرضك  فيضانو
ىذا يعني اف ك  تكليد الطاقة الكيربائية ايضان ،ك  تجنب انجراؼ التربةك  تنظيـ استعماؿ النير لممبلحةك 

مف ثـ فاف تكمفة بنائو تنقسـ بيف عدة ك  مف المنافع يستيدفيا السدتكليد الطاقة يأتي ضمف سمسمة 
                                                                 

 . 135ص جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ( 1)
 
 . 135( مثنى فاضؿ عمي ، مصدر سابؽ ، ص 2)
 . 136( جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ص 3)
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ف تكاليؼ ليذا فأك  ،% مف جممة تكاليؼ السد   10ف نصيب الطاقة منيا ال يزيد عمى  اغراض يكك 
بحيرة ك  يا في السدكد ذات الغرض الكاحد ، مثؿ سد دككافإنتاجالطاقة ىنا يقؿ عف تكاليؼ  إنتاج

  (1).دككاف السياحية في العراؽ

  -مكونات المحطات الكهرومائية : – 4

 (2)-تتألؼ المحطات الكيركمائية بصكرة عامة مف جممة مف االجزاء الرئيسة أىميا :      

يعد ىذا الماء طاقة مخزكنة تتحرر كطاقة ك  يبنى السد لحجز الماء المكجكد في الخزاف ، -السد :  - أ
 احيانان مف ىذه الخزانات كبحيرات سياحية .يتـ االستفادة ك  حركية عندما يسمح مشغمك السد بالتدفؽ

تفتح البكابات لمسماح لمماء الذم في الخزاف لمتدفؽ الى قناة ضبط جرياف الماء الذم  -مأخذ االدخاؿ : - ب
قناة ضبط جرياف تزداد طاقة الماء الحركية بزيادة جريانو خبلؿ  إذىك خط انابيب يؤدم الى التكربيف ، 

 ؽ الماء الى التكربيف .الماء مما يساعد عمى انطبل
، يجرم الماء مثؿ انصاؿ الطاحكنة اليكائية اك عركؽ دكالب اليكاء  عدة يككف في اشكاؿك  -التكربيف : -ج 

يعد تكربيف ) فرنسيس ( ىك التصميـ االكثر استعماالن في ك  مسببان دكرانو ،ك  خبللو ضاربان انصالو
 عبارة عف قرص منحني االنصاؿ .يتميز بككنو  الذمالمحطات الكيركمائية الحديثة 

ينتج الطاقة  ىك في الحقيقة  الذمربط التكربيف عف طريؽ عمكد دكراف بالمكلد ي   -المكلد الكيربائي : - د
انو لك تحرؾ سمؾ مكصؿ  إذتستند المكلدات في مبادئيا عمى الحث الكيركمغناطيسي ، ك  الكيربائية ،

، تياران عند ربطو الى االحماؿلمكيربائية داخؿ المجاؿ مغناطيسي فانو ستكلد فيو قكة دافعة كيربائية تمرر 
في المحطات الكيركمائية ك  مما يعني اف الطاقة الميكانيكية لمسمؾ المتحرؾ تحكلت الى طاقة كيربائية .

 يعمؿ بدكره الطاقة الحركية لمماء المتحرؾ .  الذم تجيز الطاقة الميكانيكية مف قبؿ التكربيف
ية عالية المكلد الى فكلط ياإنتاجبية التي يقـك ـ المحكؿ الكيربائي بتحكيؿ الفكلطيقك  -المحكؿ الكيربائي : - ق

 لغرض نقميا الى سكؽ االستيبلؾ .
الكيربائية حيث يمكف يتـ عبرىا نقؿ القدرة مف محطة تكليد الطاقة الى الشبكة ك  -خطكط نقؿ القدرة : - ك

 استعماليا مف قبؿ المستيمكيف .
ىي انابيب تسمى قناة المسرب السفمي اك تصريؼ الماء باتجاه مجرل  -مصرؼ المياه ) المسيؿ ( : - م

 النير  .
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  -: البشرية المؤثرة في توزيع المحطات الكهرومائية و  العوامل الطبيعية -5 

ليست كؿ االنيار متشابية في امكانية تكليد الطاقة ، فاألنيار المكسمية ال يستفاد  -تصريف النهر : - أ
ناعية عمى مجرل طصامنيا اال في حدكد معينة كقت الفيضاف اك بعد انشاء سدكد عمييا لتككيف بحيرات 

 (1)استقرار تكليد الطاقة الكيربائية .ك  النير بحيث تككف ثابتة التصريؼ لضماف استمرار
سقكطيا مف الجيات المرتفعة ك  اف يككف ىناؾ انحدار كاؼ بحيث يسمح باندفاع المياه -التضاريس :  - ب

ازداد االرتفاع ازدادت امكانية تكليد الطاقة ك  كمما ازداد تعقد مظاىر السطحك  الى الجيات المنخفضة ،
 االمتار في مسافات قصيرة، لذا تعد االقاليـ الجبمية حيث ييبط انحدار مجارم االنيار مئات الكيربائية 

المندفعات مف احسف الجيات لتكليد الطاقة الكيربائية ، بينما تقؿ ىذه ك  الجنادؿك  حيث تكثر الشبلالتك 
 تحتاج ىنا الى اقامة السدكد إذلمسافات طكيمة ك  في االنيار التي تجرم في سيكؿ منبسطة مكاناتاال
 .ناعية لتكليد الطاقة الكيربائية طصالبحيرات االك 
اف تككف الصخكر عمى جانبي المجرل النيرم مف الصبلبة بحيث تسمح  ينبغي -تركيب الصخور : - ج

 بإنشاء السد الذم يتحمؿ ضغط الماء .
الخزف  بالضيؽ لتسييؿ عممية انشاء ك  اف تتسـ منطقة انشاء السد ينبغي -ضيق المجرى النهري : - ح

ىك الحاؿ  كذلؾامامو  ارتفاع الماءك  نتيجة بناء السد السد بحيث ال تتعرض مساحات كاسعة لبلغراؽ
دربندخاف ضمف اقميـ كردستاف ، حتى ال تتكبد الدكلة نفقات اضافية طائمة نظير ك  في سدم دككاف

 ممتمكاتيـ .ك  تعكيض السكاف عف اراضييـ
مياه بحيرة يفقد فييا الكثير مف ك  لو الماءتسرب تؤدم الى منخفضات كبيرة  عدم وجود اودية نهرية - خ

 السد نتيجة التبخر .
نكعية استعماؿ ك  االقتصادية ىميةاالخذ بنظر االعتبار األ ينبغي -نوعية استعماالت االرض : - د

رض غنية اقتصادية اك أ أىميةذات ك  االرض بالقرب مف السد سكاء كانت اراضي زراعية منتجة
 بالثركات المعدنية .

ذلؾ لمتقميؿ مف الضائعات الكيربائية اثناء ك  لمتيار الكيربائي قرب منطقة السد من سوق االستهالك - ذ
 محطات التحكيؿ .ك  االعمدةك  فضبلن الى قمة تكاليؼ االسبلؾ، التحكيؿ ك  النقؿ
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الطاقة الكيربائية مف المساقط المائية يحتاج الى سكؽ ذات  إنتاجاف  -: حجم سوق االستهالك - ر
النشاط االقتصادم  نكعك  مستكل معيشتيـك  السكاف حجـ السكؽ ىنا يعتمد عمى كثافةك  حجـ كبير

 (1). الذم يزاكلكنو

  -واقع المحطات الكهرومائية في العراق : –  6

ربائية في ككنيا تعتمد عمى الطاقة الكي إنتاجتمتاز المحطات الكيركمائية عف غيرىا مف محطات        
الطبيعية التي البد مف تكفر جممة مف العكامؿ ك  في تكليد الطاقة الكيربائية ، مصادر المكارد المائية

استمرارية تدفؽ المياه في ك  ، فبلبد مف االنحدار السريع اك الشديد في مجرل النير ، ثمارىاتساعد في است
اليضبية التي تنحدر ك  النير ، لذا غالبان ما تحدد مناطؽ انشاء المحطات الكيركمائية في المناطؽ الجبمية

 السدكد التي تؤدم الى سقكط الماءر مف ارتفاع الى اسفؿ الكادم اك كجكد الشبلالت اك فييا اكدية االنيا
 مف مستكل الى اخر باالرتفاع .

مف خبلؿ المحطات الكيركمائية تكليد الطاقة الكيربائية باالعتماد عمى  امكاناتترتفع في العراؽ ك     
المتمثمة بنيرم ك  ما يمتمكو مف مكارد مائية سطحية كفيرة إذ، في مناطؽ مختمفة منو ك  اء العديد منياانش
ما ك  اليضابك  فضبلن عف تبايف مظاىر السطح فيو ما بيف السبلسؿ الجبميةركافدىما ك  الفراتك  دجمة

محطات كيركمائية فضبلن عف  إلنشاءىا استثمار اكدية يمكف ك  يتخممو مف انحدارات ينتج عنيا شبلالت
 . المناطؽ المنبسطة  امكانية اقامة السدكد في

  -لممحطات الكهرومائية في العراق : التوزيع المكاني -:أ 

 الفراتك  يمتمؾ العراؽ عشرة محطات كيركمائية اقيمت عند السدكد المقامة عمى نيرم دجمة     
ما يمي  نجد(  9الخريطة ) ك  ( 37كمف دراسة الجدكؿ ) . كسطوك  ركافدىما مكزعة جغرافيان بيف شمالوك 
:-   

، يعد اكبرىا كيركمائية محطات  استحكذت محافظة نينكل عمى ثبلث  -: سد الموصل الرئيسي محطة  -1
نير دجمة شماؿ مدينة المكصؿ بحكالي  محطة سد المكصؿ الرئيسي التي اقيمت عند سد المكصؿ عمى

( ميكا كاط ،  750بسعة تصميمية اجمالية ) ك  ( كحدات تكليدية 4، تتككف المحطة مف ) ( كـ  40) 
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% مف   59,6 نسبية  أىميةبك  ميكا كاط . ساعة (2989651) فقد بمغ 2019يا خبلؿ عاـ إنتاجاما 
 المحطات الكيركمائية في العراؽ . إنتاجاجمالي 

بسعة ك  ( كحدات تكليدية4قع عمى السد نفسو ، تتككف مف )تك  -سد الموصل التنظيمي : محطة  -2
ميكا كاط  (284933) فقد بمغ 2019يا خبلؿ عاـ إنتاج، اما ( ميكا كاط  60ة اجمالية بمغت ) تصميمي

 المحطات الكيركمائية . إنتاج% مف اجمالي   5,7  نسبية  أىميةبك  . ساعة ،
تقكـ عمى اساس التكليد بالضخ ، تتككف مف ك  اقيمت بالمكقع نفسوك  -:سد الخزن بالضخ  محطة  -3

فقد  2019يا خبلؿ عاـ إنتاجبمغ ك  ،( ميكا كاط  240) اجمالية بمغت تصميمية بسعةك  تكليديتيفكحدتيف 
 % .  0,1  نسبية أىميةبك  ( ميكا كاط . ساعة2794بمغ )

في محافظة سامراء عمى نير دجمة في مدينة سامراء  ةانشئت عمى سد -الكهرومائية :سامراء  محطة   -4
اما ( ميكا كاط ،  84) اجمالية بسعة تصميمية ك  كحدات تكليدية(  3، تتككف مف ) صبلح الديف 

% مف اجمالي   7,4  نسبية أىميةبك  ميكا كاط . ساعة ( 370548) 2019يا فقد بمغ خبلؿ إنتاج
 الطاقة الكيركمائية . إنتاج

 ناحية المنصكرية في فيانشئت عند سد حمريف عمى نير دجمة ،  -محطة حمرين الكهرومائية : -5
بسعة تصميمية ( كـ عف محافظة بغداد ، يتككف مف كحدتيف تكليدية ك  110عمى بعد ) محافظة ديالى 

( ميكا كاط . ساعة كبأىمية 294239) 2019كبمغ إنتاجيا خبلؿ عاـ  ( ميكا كاط  ، 50) اجمالية 
 % مف اجمالي إنتاج الطاقة الكيركمائية في العراؽ .  5,8نسبية  

 (  37جدكؿ )                                        

  2019لممحطات الكيركمائية في العراؽ لمعاـ  نتاجاإلك  السعات التصميمية                

 % تنسبة المشاركة MWH تنتا اإل  MWالتصميمية السعة عدد الوحدات  المحطة المحافظة

 11,6 1111613 111 1 الموصل الرئيسي سد تنيتنوى

 1,1 111111 61 1 التتنظيميسد الموصل 

 1,3 1111 111 1 سد الخزن بالضخ

 1,1 111111 11 1 سامراء  صالح الدين

 1,1 111111 11 1 حمرين  ديالى 

 11,1 3111133 111 1 حديثة االتنبار 

 1,1 1311111 31 1 الهتندية بابل

 1,3 1111 1,1 1 الكوفة التنجف

 311 1136116 3613,1 16  المجموع

النظم  ، قسم و  جمهورية العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز المعمومات -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر:
 . 2222لغاية و   2212 االحصاء المركزي ، بيانات من
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عمى نير  في محافظة االنباراقيمت عند سد حديثة في مدينة حديثة  -الكهرومائية :حديثة  محطة -6
يا إنتاجاما ( ميكا كاط ،  440) اجمالية بسعة تصميمية ك  ( كحدات تكليدية  5الفرات ، يتككف مف ) 

% مف اجمالي   20,5  نسبية أىميةبو ميكا كاط . ساعة( 1029211) فقد بمغت 2019خبلؿ عاـ 
 الطاقة الكيركمائية في العراؽ . إنتاج

عمى الجانب  بابؿاقيمت ىذه المحطة عند سدة اليندية في محافظة  -الكهرومائية : الهندية  محطة -7
( ميكا كاط ،  15 بسعة تصميمية اجمالية )ك  ( كحدات تكليدية 4االيسر مف نير الفرات ، تتككف مف ) 

 أىميةبك  2019اعة خبلؿ عاـ ميكا كاط . س( 41333,4) اما مقدار ما تنتجو ىذه المحطة فقد بمغ
 الطاقة الكيركمائية في العراؽ . إنتاج%  مف اجمالي   0,8  نسبية 

عمى الجانب االيسر مف نير  النجؼ تقع عند سدة الككفة في محافظة  -الكهرومائية :الكوفة محطة  -8
( ميكا كاط ، ثـ ادل  5بسعة تصميمية ) ك  ( كحدات تكليدية 4الفرات تككنت في بداية انشاؤىا مف ) 

 ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى انخفاض سعتيا التصميمية االجمالية الػػػػػػػػػػػػخركجيما مف العمؿ الك  فييا تكقفت كحدتيف تكليديتيف
نسبية    أىميةبك  ميكا كاط . ساعة( 4247) 2019يا فقد بمغ خبلؿ عاـ إنتاجاما  ،  ( ميكا كاط 2,5) 

 الطاقة الكيركمائية في العراؽ . إنتاج% مف اجمالي   0,1
اقيمت عمى سد دككاف عمى نير الزاب الصغير ضمف محافظة السميمانية في شماؿ  -:محطة دوكان -9

 .( ميكا كاط 400 ) اجمالية  بسعة تصميمية( كحدات تكليدية  5العراؽ ، تتككف مف ) 
عمى نير ديالى في  اقيمت عمى سد دربندخاف بالقرب مف مدينة دربندخاف -محطة دربندخان :-12

  (1). ( ميكا كاط  249بسعة تصميمية ) ك  ( كحدات تكليدية 3محافظة السميمانية يتككف مف ) 
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 ( 9خريطة ) 
 2219التوزيع الجغرافي السعات التصميمية لممحطات الكهرومائية في العراق لمعام              

 
 (  37بيانات الجدكؿ ) -مف عمؿ الباحثة باالعتماد : -المصدر :
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 (  2219 – 1992المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )  إنتاجتطور  -:ب

 متاشبو تمامان  إنتاجالمحطات الكيركمائية بالتغير الشيرم كالسنكم المستمر فبل يكجد  إنتاجيتصؼ     
بيف سنة كأخرل كىذا يعكد الى الظركؼ التي تحكـ عممية تكليد الطاقة كاىميا كميات التصريؼ التي 
تتصؼ بالتذبذب بسبب مجمكعة مف العكامؿ الطبيعية كالبشرية كىذا أدل الى تغير معامؿ االنتفاع 

دراسة  مف خبلؿ ا يتضحاالقتصادم الذم يمثؿ نسبة الطاقة المنتجة مف الطاقة التصميمية لممحطات كىذ
 -( يتضح ما يمي :28الشكؿ ) ك  (38الجدكؿ ) 

انخفاض ك  ( ما بيف ارتفاع 2019 – 1990الطاقة الكيركمائية لممدة مف )  إنتاجفي  ان اف ىناؾ تذبذب -1
اثرت عمى كافة  التيالعسكرية التي مر بيا البمد خبلؿ ىذه المدة ك  االقتصاديةك  نتيجة لمظركؼ الطبيعية
 .مفاصؿ الحياة في العراؽ 

 1990عاـ  نتاجبمغ اإل إذلممحطات الكيركمائية  نتاجرتفاع اإل( بإ 1999 – 1990اتسمت المدة )    
الطاقة الكيربائية  إنتاج% مف اجمالي   16,4نسبية بمغت   أىميةبك   ميكا كاط . ساعة( 4650264)

الطاقة  إنتاجالذم شيد انخفاض كبير في  1991في العراؽ خبلؿ المدة ذاتيا ، يستثنى مف ذلؾ عامي 
( 2145184) ادنى مستكل ليا خبلؿ ىذه المدة لتصؿ الىالى  نتاجكمية اإل انخفضت إذالكيركمائية 

تعرضت  إذ السدكدك  المحطات الكيربائية، بسبب العمميات العسكرم التي استيدفت ميكا كاط . ساعة  
محطة حديثة الكيركمائية لمعمميات  ك  محطة سد المكصؿ التنظيميك  محطات سد المكصؿ الرئيسي

ايضان  نتاجانخفض  اإل  1999خبلؿ عاـ ك  مما ادل الى تكقؼ عدد مف الكحدات التكليدية . العسكرية 
عف  ميكا كاط . ساعة (  2638510بفارؽ ) ك  ميكا كاط . ساعة  (3559050) بمغ إذبشكؿ ممحكظ 

بمغ تصريؼ نير دجمة  إذ 1999الفرات لمعاـ ك  نتيجة النخفاض مناسيب المياه لنيرم دجمة  1998عاـ 
 / ثا 3( ـ 249( اما تصريؼ نير الفرات فقد بمغ )  408,5 -بانحراؼ عف المعدؿ ) ك  / ثا 3( ـ 584) 
قمة االمطار لمعاـ ذاتو ، االمر الذم ك  بسبب ظركؼ الجفاؼ (1)، ( 45,8 -بانحراؼ عف المعدؿ ) ك 

عف التكليدية تكقؼ عدد مف الكحدات انخفاض مستكل الماء في البحيرات اماـ السد كبالتالي ادل  
 .العمؿ

 

 

                                                                 

رد المائية ، تصاريؼ مياه االنيار المارة في محطات الرصد الرئيسة لنيرم ( كزارة المكارد المائية ، المديرية العامة الدارة المكا1)
 .  2008ار ، إذدجمة كالفرات ، بيانات غير منشكرة ،



 الفصل الثالث:                                          واقع استثمار الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
 

 
311 

 (38جدول ) 
 ( 2219 – 1992المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )  إنتاجتطور 

 MWH نتاجاإل السنة MWH نتاجاإل السنة  MWH نتاجاإل السنة
1990 4650264 2000 3196577 2010 3615072 
1991 2145184 2001 3701006 2011 3399509 
1992 5219066 2002 4560040 2012 4396909 
1993 6161732 2003 4755900 2013 4608721 
1994 6247761 2004 5749923 2014 2835202 
1995 7119707 2005 4893819 2015 2352766 
1996 6489375 2006 4968149 2016 3376615 
1997 6608055 2007 4566762 2017 2195985 
1998 6197560 2008 2932036 2018 1818632 
1999 3559050 2009 2830210 2019 5016956 

النظم  ، قسم و  المعموماتجمهورية العراق ، وزارة الكهرباء ، مركز  -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر:
 . 2219لغاية و   1992 االحصاء المركزي ، بيانات من

 (  28شكل )                                           

 (  2219 – 2212المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )  إنتاجتطور                     

 
 ( 38من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول )  -المصدر :
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المحطات الكيركمائية عف المدة  إنتاج( فقد شيدت استمرار انخفاض  2009 – 2000اما  المدة مف )  -2
الفرات بسبب انخفاض االيرادات المائية كاستمرار ك  التي سبقتيا نتيجة لتراجع مناسيب المياه لنيرم دجمة

التصميمية لمسدكد كاحدة مف اىـ المشاكؿ التي ك  تعد المشاكؿ الفنيةك  قمة االمطار .ك  اؼفترات الجف
تسبب انخفاض مناسيب المياه في سد المكصؿ الرئيسي   إذالمحطات الكيركمائية ،  إنتاجتسبب انخفاض 

مف طبقات ك  تتككف مف الجبس التيبسبب مشكمة عدـ استقرار صخكر القاعدة التي شيد السد عمييا 
ىذه المشكمة ادت الى ك  رشح المياه اسفؿ السد ، وىي صخكر قابمة لمذكباف مما  نتج عنك  الطيف الخفيؼ

انخفاض سعة الخزف المائي الى ك  ( ـ فكؽ مستكل سطح البحر 319انخفاض مستكل بحيرة السد الى ) 
( ـ فكؽ  330لسد المكصؿ الرئيسي يبمغ )  يتشغيمال المنسكب، في حيف اف  3( مميار ـ 7,40) 

ادل انخفاض مناسيب مياه نير  كذلؾ ( 1). 3( مميار ـ 11,11بسعة خزف مائي ) ك  مستكل سطح البحر
ادل انخفاض منسكب الماء في  إذالككفة ك  الطاقة الكيربائية في محطتي حديثة إنتاجالفرات الى تراجع 

المحطات  إنتاجبمغ  إذسدة الككفة الى تكقؼ عدد مف الكحدات التكليدية عف العمؿ ، ك  سد حديثة
النسبية لممحطات الكيركمائية  ىميةانعكس عمى األ الذم ( ميكا كاط . ساعة  2830210الكيركمائية ) 

 . 2009% عاـ   7انخفضت لتصؿ الى   التي
( ارتفاعان في كمية الطاقة الكيربائية المنتجة في المحطات  2019 – 2010في حيف شيدت المدة )  -3

اال اف ىذا االرتفاع لـ تستمر عمى نفس المنكاؿ بسبب  2010عاـ  (3615072) ليصؿ الىالكيركمائية 
 التي 2014سيطرتيا عمى محافظة نينكل عاـ ك  الكضع االمني السيما بعد دخكؿ العصابات االرىابية

احداث اضرار جسيمة فيو في ك  عمدت الى تدمير المحافظة فضبلن عف محاكالتيـ الى تدمير سد المكصؿ
اثر عمى عمؿ المحطات  الذممحافظة بغداد مما سبب خمبلن كبير في مناسيب المياه  إلغراؽمحاكلة 

حطة الخزف تكقؼ مك  سد المكصؿ التنظيميك  محطتي سد المكصؿ الرئيسي إنتاجتراجع  إذالكيركمائية 
محطة حديثة الكيركمائية نتيجة لدخكؿ عصابات داعش  إنتاجتراجع   كذلؾ، بالضخ عف العمؿ نيائية 

 إنتاجبمغ  إذ 2018استمر ىذا االنخفاض لغاية عاـ ك  سيطرتيا عمى محافظة االنبار ايضان ،ك  االرىابية
 بمغ إذالى االرتفاع  نتاج، ثـ عاد اإل . ساعةميكا كاط (1818632) المحطات الكيركمائية

اعادة ك  بعد تحرير المحافظات مف سيطرة عصابات داعش 2019 عاـ . ساعة( ميكا كاط5016956)
النسبية لممحطات  ىمية( نجد اف األ 29مف الشكؿ ) ك  ،عكدتيا الى العمؿ ك  اعمار المحطات المتضررة

 الطاقة الكيربائية في العراؽ . إنتاج% مف اجمالي   6الكيركمائية قد بمغت  
                                                                 

( رعد ىكبي ارزكقي كعبد الغني عبك حسف ، تقييـ كفاءة سد المكصؿ مف ناحية التسرب ، مركز بحكث الدراسات المائية  جامعة 1)
 . 140، ص Anbar Journal for Engineering Sciencesالمكصؿ ، 



 الفصل الثالث:                                          واقع استثمار الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
 

 
311 

 ( 29شكؿ )                                       

  2019النسبية لممحطات الكيربائية في العراؽ عاـ  ىميةاأل                  

 

 ( 13مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدكؿ ) -المصدر :

 

 الطاقة الشمسية   -ثانيًا :    

ىي المصدر الرئيس لكؿ ك  ىي المسؤكلة االكلى عف الحياة عمى سطح االرض الشمستعد          
 النفطك  الفحـك  االخشابك  تشتمؿ عمى العناصر الغذائية لكافة الكائنات الحية التيمصادر الطاقة في العالـ 

 إذكميا مصادر لمطاقة تأتي مف الشمس بشكؿ غير مباشر ك  االمكاج كحركة المدك  الرياحك  الغاز الطبيعيك 
حيكانية اك كمياه تبخرت مف المسطحات ك  تعد مف اشكاؿ الطاقة الشمسية المختزنة في شكؿ بقايا نباتية

 ( 1). المحيطية بتأثير الشمسك  البحرية

 محطاتفي العراؽ ستغدك الطاقة الكيربائية الناتجة مف استثمار الطاقة الشمسية رائعة لتنكيع ك         
البشرية التي تحقؽ استثمار ىذا المصدر الميـ ، ك  الطبيعية مكاناتالكيرباء نظران لتكفر اال الطاقة تكليد

                                                                 

 . 287( محمد خميس الزككة ، مصدر سابؽ ، ص  1)

30% 

57% 

6% 
7% 

 ديزل الكهرومائية الغازية البخارية
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يا مصدران لمطاقة يتمتع اتساع المناطؽ الصحراكية تجعؿ منك  اتساقيا المكسميك  فكفرة الطاقة الشمسية
 بميزات اقتصادية مقارنة مع الدكؿ االكربية .

  -مزايا الطاقة الشمسية : -1        

في نفس ك  ال ينتظر اف تفنى فيي تشع كؿ يكـ بنفس المقدارك  تعد مف اىـ انكاع الطاقة ، لديمكمتيا - أ
 الكقت . 

يحدث  كذلؾتمكث لمبيئة مخمفات كيميائية اك غازات طاقة نظيفة ،  ال يترتب عمى استعماليا  بأنياتتميز  - ب
 ( 1).النككية ك  عند استعماؿ مصادر الطاقة االحفكرية

 ال يتحكـ بيا احد فيي غير قابمة لبلحتكار اال في تكنكلكجيا استعماليا .  إذتعد عالمية  كما انيا - ج
لذا تعد الطاقة الشمسية  تككف في متناكؿ االنساف في مكقع استعماليا دكف كمفة ،ك  تصؿ الى االرض - د

 اقتصادية مقارنة مع مصادر الكقكد االحفكرم السيما في الدكؿ التي تفتقر ليذه المصادر .
في اطالة العمر االفتراضي لمصادر الطاقة االحفكرية القابمة مساىمة العمى نطاؽ كاسع يعني  يااستعمال-ق

 لمنفاد .
اعتماد االقاليـ عمى  باإلمكافتجعؿ ك  ية في مجاؿ الطاقةالتعددك  تتناسب مع النظـ السياسية البلمركزية - ك

 . )2)نقؿ الكيرباء الكاسعة االمتداد  يقمؿ ذلؾ مف مخاطر تخريب شبكاتك  نفسيا في تكفير الطاقة

  -عوقات استعمال الطاقة الشمسية :م - 2 

  -االشعاع الشمسي في تكليد الطاقة منيا : استثمارىناؾ العديد مف الصعكبات التي تعترض 

 ىذا ال يتكفر في معظـ دكؿ العالـ .ك  تحتاج الى تكنكلكجيا متقدمة  - أ
 ىذه الطاقة . ستثمارالحاجة الى االستثمارات الضخمة الك  الكمفة االقتصادية العالية - ب
 ( 3)يزيد مف الكمفة .ىذا ما ك  انقطاع االشعاع الشمسي ليبلن االمر الذم يتطمب كسائؿ لخزف الطاقة - ج

                                                                 

 . 379( عمي احمد ىاركف ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 .  185( جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ص2)
ترجمة عبد الباسط عمي  –انظمة الطاقة الفكلطكضكئية  –ستيفاف ؾ . ك. كراكتر ، تكليد الطاقة الكيربائية مف الطاقة الشمسية   (3)

 . 56، ص  2011صالح ، المنظمة العربية لمترجمة  ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 
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يككف تركيزه كبيران  إذعمييا ، اف االشعاع الشمسي الكاصؿ الى سطح االرض ال يتكزع بصكرة متساكية  - د
فييا تنتشر معظـ الدكؿ النامية ، في حيف تقع معظـ دكؿ ك  جنكبان ك  شماالن  º 30ما بيف دائرتي عرض  

 العالـ المتقدـ بعد دائرة العرض المذككرة .
الطاقة المتكلدة عنو مثؿ ك  الظكاىر المناخية التي تؤثر سمبان عمى تركيز االشعاع الشمسيحصكؿ بعض  - ق

 (1)العكاصؼ الترابية .ك  الضبابك  الغيكـ

  -الطاقة الشمسية : تقنيات تحويل – 3 

  -يمكف االستفادة مف الطاقة الشمسية بطريقتيف ىما :    

 (2) -يمكف تقسيميا الى ثبلثة اقساـ :و -النظم الحرارية الشمسية الفعالة : -اواًل :
تككف عمى  التيمئكية  90º تعمؿ بدرجة حرارة  التي -النظم الشمسية ذات الحرارة المنخفضة : - أ

تستعمؿ بكثرة لتسخيف المياه في العديد مف المنازؿ في دكؿ ك  شكؿ لكاقط شمسية ذات صحكف ،
مستمرة في معظـ ك  تعد ىذه النظـ جيدة لمحصكؿ عمى المياه الساخنة بصكرة يكمية إذالشرؽ االكسط 

اال اف استعماؿ ىذه المكاقط في العراؽ ال ،  السيما الدكؿ غير النفطيةالدكؿ العربية عمى مدار السنة 
فمسطيف تستعمؿ ىذه و مف المساكف في االردف%   20يزاؿ محدكد جدان ، فعمى سبيؿ المثاؿ اف  

، فضبلن عف ذلؾ تستعمؿ بعض انكاع المكاقط %   100لنظـ اما في قبرص تكاد تصؿ الى نسبة  ا
  .ىذه المكاقط عمى اشكاؿ متعددة ك  الغراض الطبخ في كثير مف الدكؿ السيما الدكؿ النامية 

فيي  مئكية º( 350 – 100تعمؿ بدرجة حرارة )  التي -النظم الشمسية ذات الحرارة المتوسطة : - ب
تركيزىا عمى ك  تجميع اشعة الشمسك  المرايا التي تعمؿ في اتجاه كاحد لمتابعةتعتمد عمى استعماؿ 
مثؿ ىذه النظـ بحاجة الى تقنيات ك  الكيرباءك  لتكليد البخار ثمارىامف ثـ استك  مادة ماصة لمحرارة

 عالية .

 º( ـ 1000 – 350عمى درجات حرارة عالية )  تعمؿ التي -النظم الشمسية ذات الحرارة العالية : -ج
 في مختمؼ االتجاىات عمى متابعة اشعة الشمس .ك  فانيا تعتمد عمى مرايا متطكرة تعمؿ بصكرة مستمرة

                                                                 

 . 330، ص 2014معة بغداد ، ( سبلـ ىاتؼ احمد الجبكرم ، عمـ المناخ التطبيقي ، جا1)
( رضا عبد الجبار الشمرم كزميبله ، استخداـ الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة الكيربائية لممشاريع في المناطؽ النائية دراسة 2)

 . 31، ص  2009عدد خاص ببحكث المؤتمر العممي الخامس لمجامعة ،  –تطبيقية لمنطقة ىك الدلمج ، مجمة جامعة كرببلء 
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مف ثـ تكليد الطاقة ك  تكليد البخارك  ىذه النظـ يمكف اف تستعمؿ حرارة الشمس مباشرة عمى العمكـ فافك 
 . (30 في الشكؿ ) كماالكيربائية 

 

 ( 30شكل )                                            

 الطاقة الكهربائية نتاجالية عمل النظم الشمسية الفعالة ل                           

          
https://images.app.goo.gl/8phjXeEhJCm6XG3V6      

                                                     

  -: الفعالةالنظم الحرارية الشمسية غير  -ثانيًا :
عمى دمج تصميـ المبنى مع العكامؿ البيئية التي تتيح  ية الشمسية غير النشطةر الحراتعمؿ النظـ     

 انما تعتمد عمى ىندسةك  تقنيات ميكانيكيةال تستعمؿ ىنا ام ك  احتجاز اك استبعاد الطاقة الشمسية ،
ىنا ضكء ك  ىما السقؼ المتدلي -يمكف تكضيح ىذه التقنية مف خبلؿ مثاليف :ك  ،تصميـ المباني ك 

ىك مثاؿ عمى التدفئة الشمسية ك  يؤدم الى رفع درجة حرارة الجسـك  الشمس الذم يسقط عمى سطح جسـ
ف تؤدم الى رفع درجة الحرارة الداخمية لممباني المحتكية عمى التدفئة الشمسية المباشرة يمكف أك  المباشرة ،

يجب اف تككف النكافذ التي تسمح بدخكؿ معظـ ضكء الشمس مكاجية لجية الجنكب في النصؼ ك  النكافذ
 مكاجية لجية الشماؿ في النصؼ الجنكبي مف الكرة االرضية .ك  الشمالي مف الكرة االرضية

https://images.app.goo.gl/8phjXeEhJCm6XG3V6
https://images.app.goo.gl/8phjXeEhJCm6XG3V6
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الجزء يمكف منع الطاقة الشمسية مف  إذالعزؿ الحرارم ك  صمية الحراريةاما المثاؿ االخر فيك المك     
يمكف لمعزؿ الحرارم اف يخفض مف استيبلؾ ك  الداخمي لمبنى ما ببناء جدراف ليا عزؿ حرارم جيد ،

 ( 1). التدفئة في الشتاءك  الطاقة لتكييؼ اليكاء في الصيؼ
 

  -: النظم الفولطاضوئية -ثالثًا :
نتيجة لتزايد االعتماد عمى الطاقة ك  ىي التحكيؿ المباشر لبلشعة الشمسية الى طاقة كيربائية ،ك   

 يتـك  (2)الكيربائية كمصدر لمطاقة فإف النظـ الفكلطاضكئية ستؤدم دكران ميمان في مجاؿ الطاقة المتجددة .
ة مف اشباه المكصبلت مثؿ المصنكعتحكيؿ االشعة الشمسية الى طاقة كيربائية بكاسطة الخبليا الشمسية 

 ( 3). الجرمانيكـك  السميككف
ليا عمر ك  تقنية الفكلطاضكئية عبارة عف اجزاء مركبة ) ام اف االنظمة المكجكدة قابمة لمتكسيع (ك       

. خالية مف االنبعاثات الممكثة اثناء االستعماؿ ك  ىادئةك  ( سنة ، 25زمني طكيؿ يصؿ الى اكثر مف ) 
تأثير ك  نقمياك  الطاقة الشمسية كاجو بعض المعكقات التكنكلكجية كمشكبلت خزف الطاقةف استثمار اال إ

ف التكجيات الجادة نحك اال إيا مقارنة بمصادر الطاقة االحفكرية ، إنتاجارتفاع كمؼ ك  العكاصؼ الترابية
بأسعار تنافسية مما ادل ك  خفض انبعاثات غاز ثاني اككسيد الكاربكف ادل الى البحث عف تقنيات جديدة

 إذ%  عف اسعارىا القديمة .   75الى  انخفاض اسعار تكاليؼ التكنكلكجيات الفكلطاضكئية بأكثر مف 
(  0,075 – 0,048الطاقة الكيربائية باستعماؿ االلكاح احادية البمكرية ما بيف )  إنتاجاصبحت كمفة 

 60زيادة كفاءتيا ما بيف ك  ساعد التطكر التقني لصناعة البطاريات كذلؾ (4)دكالر لكؿ كيمك كاط ساعي .
قدرتيا عمى الخزف الى زيادة االقباؿ عمى اقتناء الخبليا الشمسية السيما في المناطؽ ك  % 95 –%

الطاقة الكيربائية المتكلدة استمرار  عمى امكانيةساعدت البطاريات  إذالبعيدة عف الشبكة الكطنية ك  النائية
حجب االشعاع الشمسي بكاسطة الغيـك مف خبلؿ ك  ى في حالة تغير الطقستالطاقة الشمسية حمف 

                                                                 

التقنية كالتكجيات لممستقبؿ ، ترجمة عبد الباسط عمي صالح ، المنظمة العربية لمترجمة  ، مركز  -( جكف ر . فانشي ، الطاقة 1)
 . 315، ص 2004دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 

 .  57( ستيفاف ؾ . ك. كراكتر ، مصدر سابؽ ، ص 2)
،  1995مجمة العمـك كالتقنية ، السنة التاسعة ، العدد الرابع كالثبلثكف ، سبتمبر ( فيد بف سمطاف بف حريب ، الطاقة الشمسية  ، 3)

 . 5ص
 . 21( ىارم استيبانياف ، مصدر سابؽ ، ص4) 
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لذا فأف مثؿ ىذه المشركعات تعد اقتصادية مقارنة مع  ) 1).االعتماد عمى ما مخزكف منيا في البطاريات 
 ية قميمة السكاف .المناطؽ النائك  التجارية السيما في المناطؽ الصحراكيةك  المشاريع االستثمارية الكبيرة

 

   -قيم االشعاع الشمسي الواصل الى سطح االرض :المؤثرة في تباين الطبيعية العوامل  - 4
   -زاوية سقوط االشعاع الشمسي : - أ

ىي ك  سطح المكاف ،ك  الزاكية المحصكرة بيف اشعة الشمس بأنياتعرؼ زاكية سقكط االشعاع الشمسي 
عندما تككف االشعة  º 90 ك صفر عندما تككف اشعة الشمس مبلمسة تمامان لسطح المكاف تتراكح مابيف

الكاقع يستقبؿ ام مكاف عمى سطح الكرة االرضية االشعاع الكاصؿ الى سطح ك  ( 2)عمكدية تمامان .
 ذلؾ تبعان لمكقعو بالنسبة لدكائر العرض ، ففي المنطقةك  االرض اما بصكرة عمكدية اك بصكرة مائمة

جنكبان تسقط اشعة الشمس ك  شماالن  º 23,5 الجدم اك المحصكرة ما بيف ك  الكاقعة بيف المداريف السرطاف
يزداد ميبلف االشعة الشمسية كمما بعدنا مف ك  اما بصكرة عمكدية اك قريبة مف العمكدية طكؿ العاـ ،

االشعاع الشمسي الكاصؿ الى سطح . لذا نجد اف  جنكبان نحك القطبيفك  ينا شماالن اتجك  المنطقة المدارية
كقت الظييرة اكبر مما ىي عميو ك  تككف في فصؿ الصيؼ اكبر مف فصؿ الشتاء إذ االرض يتبايف زمانيان 
تبعان تككف العركض المنخفضة اكبر مما ىي عميو في العركض المرتفعة  إذمكانيان ك  في اكقات اخرل ،

زاكية سقكط االشعاع الشمسي ككنيا تتحكـ بشدة  ىميةأتتمثؿ ك  ،الختبلؼ زاكية سقكط االشعاع الشمسي 
تحمؿ طاقة اكثر ككنيا تجتاز ك  قكتو ، فاالشعة العمكدية تككف اكثر تركيزان ك  االشعاع الشمسي الكاصؿ

االرتداد فضبلن عف ككنيا ك  الغبلؼ الجكم بمسافة اقصر مما يقمؿ نسبة الضائعات منيا بسبب التشتت
  (3). يزيد مف تركزىااحة اقؿ مما تتركز عمى مس

شمسي ذلؾ فإف مكقع العراؽ الى الشماؿ مف مدار السرطاف جعمو يتأثر بزاكية سقكط اشعاع  حسبك    
ف مقدار إ إذف ىذا التأثير يتبايف في المحطات المدركسة كفؽ حركة الشمس الظاىرية ، اال إ مائؿ عمى

 زاكية سقكط االشعاع الشمسي لـ تكف كاحدة . 

                                                                 

، يكنيك   14( ابراىيـ ابك طبلؽ ، دراسة تقنيات تخزيف الطاقة الكيربائية كالكيرككيميائية ، المجمة الدكلية لمعمـك كالتقنية ، العدد 1)
 . 13، ص  2018

 . 61نعماف شحادة ، مصدر سابؽ ، ص (2)
 . 70، ص 1979( احمد سعيد حديد كزميبله ، جغرافية الطقس ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، مطبعة جامعة بغداد ، 3)
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تأخذ بالزيادة التدريجية بعد ف زاكية سقكط االشعاع الشمسي إنجد ( 39فمف دراسة الجدكؿ )       
 ار لتعامد اشعة الشمس عمى دائرة العرض االستكائية  كحركة الشمس الظاىرية نحك مدار السرطافذآ21

. فكانت اكبر زاكية ليا خبلؿ ىذا الشير في محطة ، مما يسبب زيادة عدد ساعات السطكع الشمسي 
( ام بفارؽ °51 412( في حيف كانت اقؿ زاكية ليا في محطة المكصؿ كتبمغ )°57 292بمغت ) إذالبصرة 

تقع ضمف ارض منبسطة فيي اقؿ ارتفاعان لككف محطة البصرة  درجات كالسبب في ذلؾ يعكد (6° 282)
مما ينتج  ار(إذ 21، فضبلن عف اف اشعة الشمس تتقدـ نحك مدار السرطاف بعد ) مف محطة  المكصؿ

تأخذ زاكية سقكط اشعة الشمس باالرتفاع التدريجي خبلؿ شيرم  إذ. عنو زيادة في عدد ساعات النيار
 412( شماال2 نحك )°36 192بمغت في محطة المكصؿ الكاقعة عمى دائرة عرض ) إذ،  مايس(ك  )نيساف 

فقد ارتفعت فييا (  353 282)الكاقعة  عمى دائة عرض اما محطة كرككؾ  . ( عمى التكالي72° 412، 63°
 32َ،  52° 32َلتصؿ الى ) نيساف كمايس ( ك  ارإذزاكية سقكط االشعاع الشمسي خبلؿ االشير ) 

بحدكد ( شماالن °33 182 في محطة بغداد الكاقعة عمى دائرة عرض )ك  عمى التكالي ، (73° 32َ، 64°
ال تختمؼ القيـ كثيران في محطة الرطبة عف محطة ك  ،( عمى التكالي 75° 422، 66° 422،  °54 42َ)

عمى  ( 75° 58َ،  66° 58َ،  54°  58َ)بمغت  إذشماالن (  333  022الكقعة عمى دائرة عرض )ك  بغداد
 42َ) فقد بمغتشماالن (  323 082الكقعة عمى دائرة عرض )ك  محطة الحي التكالي . في حيف كانت قيـ

 عمى التكالي .  ( °67 52َ،  °67 52َ،  °54

شماالن عمى  ( 313 012)و ( 313 322عرض )الكاقعتيف عمى دائرة ك  الناصريةك  اما محطتي السماكة     
  03َ،  68°  03َ،  56°  03َ)بمغت  إذالتكالي فقد كانت قيـ زاكية سقكط اشعة الشمس فييما متقاربة 

في حيف بمغت في محطة البصرة الكاقعة  ،  ( عمى التكالي77°  59َ، 68°  59َ، 56°  59َ)  ك (   °77
( عمى 78° 292، 69° 292نحك )خبلؿ شيرم ) نيساف كمايس ( ( شماالن 30 ° 312عرض )   عمى دائرة

، مما نتج عنو زيادة في طكؿ النيار كبالتالي انعكس عمى زيادة مدة السطكع الشمسي ككمية  التكالي
  . االشعاع الكاصؿ خبلؿ النيار  
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 ( 39جدول )                                             

          في العراقلممحطات المدروسة المعدالت الشهرية لزوايا سقوط الشعاع الشمسي )درجة( 

دائرة  المحطة
 العرض

االرتفاع 
 باالمتار

كانون 
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 36 191 32° 41َ 34° 41َ 45° 41َ 57° 41َ 67° 41َ 74° 41َ 76° 41َ 72° 41َ 63° 41َ 51° 41َ 42° 41َ 31° 41َ 223 36 191 الموصل
 353 281 31° 32َ 35° 32َ 46° 32َ 58° 32َ 68° 32َ 75° 32َ 77° 32َ 73° 32َ 64° 32َ 52° 32َ 41° 32َ 32° 32َ 331 353 281 كركوك
 333 181 33° 42َ 37° 42َ 48° 42َ 62° 42َ 72° 42َ 77° 42َ 79° 42َ 75° 42َ 66° 42َ 54° 42َ 43° 42َ 34° 42َ 34 333 181 بغداد
 323 281 34° 52َ 38° 52َ 49° 52َ 61° 52َ 71° 52َ 78° 52َ 82° 52َ 76° 52َ 67° 52َ 55° 52َ 44° 52َ 35° 52َ 15 323 281 الحي

 333 221 33° 58َ 37° 58َ 48° 58َ 62° 58َ 72° 58َ 77° 58َ 79° 58َ 75° 58َ 66° 58َ 54° 58َ 43° 58َ 34° 58َ 615 333 221 الرطبة
 313 571 35° 23َ 39° 23َ 52° 23َ 62° 23َ  72° 23َ 79° 23َ 81° 23َ 77° 23َ 68° 23َ 56° 23َ 45° 23َ 36° 23َ 52 313 321 السماوة

 313 211 35° 59َ 39° 59َ 5.° 59َ 62° 59َ 72° 59َ 79° 59َ 81° 59َ 77° 59َ 68° 59َ 56° 59َ 45° 59َ 36° 59َ 3 313 211 الناصرية
 323 311 36° 29َ 42° 29َ 51° 29َ 63° 29َ 73° 29َ 82° 29َ 82° 29َ 78° 29َ 69° 29َ 57° 29َ 46° 29َ 37° 29َ 2442 323 311 البصرة

-61،ص1979، الكرة االرضية من الوسائل المساعدة في التدريس، جامعة البصرة،  عمي حسين الشمش-المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى:
73. 

خبلؿ ىذا  تبمغ إذ.  اما في شير حزيراف فتصؿ تمؾ الزاكية الى اقصى عمكديتيا عمى مدار السرطافك 
( 82° 292 ،  81° 59َ،  81° 03َ،  80° 52َ،  79° 58َ ،79° 422،  77° 32َ،  76° 412الشير نحك )

بالتالي ك  ، التكاليكالبصرة عمى  الناصرية ك  السماكةك  الحيك  الرطبةك  كبغدادكرككؾ في محطات المكصؿ  
 .تزداد كمية االشعاع الشمسي خبلؿ شير حزيراف فضبلن عف زيادة شدتيا 

 إذاال انيا اقؿ مف قيـ شير حزيراف كآب(  ،  تمكز اف قيـ الزكايا تبقى مرتفعة خبلؿ شيرم ) كذلؾ       
( °7التكالي بفارؽ )( عمى 67° 412، 74° 412بمغت الزاكية خبلؿ ىذيف الشيريف في محطة المكصؿ نحك )

( في °70 422، °77 422كبمغت نحك ) . عمى التكالي  ( 68° 32َ، 75  ° 32َ)في كرككؾ ك  بيف الشيريف
عمى   ( 70° 58َ،   77° 58َ)  في محطة الرطبة فقد بمغت ك  ، ( °7محطة بغداد عمى التكالي كبفارؽ )

 52َ،  78° 52َ)  البصرة تبقى ايضان مرتفعة فقد بمغت ك  السماكة كالناصريةك  في محطات الحيك  التكالي ،
 عمى التكالي . ( 73° 29َ،  80° 29َ ) ك ( 72° 59َ،  79° 59َ)  ك ( 72° 03َ،  79° 03َ)  ك ( °71

كاما في شير ايمكؿ فتبقى قيـ تمؾ الزاكية كبيرة عمى الرغـ مف اتجاه حركة الشمس الظاىرية نحك مدار 
،  62° 59َ،  62° 03َ،  61° 52َ،  60° 58َ ،°60 422،  58° 32َ، °57 412تبمغ بحدكد ) إذ،  الجدم
 كالبصرة،   كرككؾ  ، بغداد ،  الرطبة ،  الحي ، السماكة ،  الناصرية  ( في محطات المكصؿ 63° 292

ايمكؿ( لحركة الشمس  23. كمف ثـ تأخذ زاكية سقكط االشعاع الشمسي تتناقص تدريجيان بعد ) عمى التكالي
الظاىرية نحك مدار الجدم كابتعادىا عف النصؼ الشمالي. كيستمر ىذا االنخفاض في قيـ الزكايا الى اف 

 58َ،  33° 42َ،  31° 32َ،   °30 412تبمغ حكالي ) إذيصؿ الى ادنى مستكياتو في شير )كانكف االكؿ( 
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المكصؿ ،   كرككؾ  ، بغداد ،  في محطات  ( °36 29َ،  °35 59َ،  °35 03َ،   °34 52َ،  °33
لتعامد اشعة الشمس عمى مدار الجدم الرطبة ،  الحي ، السماكة ،  الناصرية  كالبصرة عمى التكالي  ، 

بالتالي انخفاض كمية ك  لنيار، مما ينتج عنو انخفاض في عدد ساعات ا كابتعادىا عف منطقة الدراسة
االشعاع الكاصؿ الى سطح االرض فضبلن عف انخفاض شدة االشعاع الشمسي نتيجة لتأثره بالعكامؿ المناخية 

 .زيادة مدة التغييـ خبلؿ فصؿ الشتاء ك  العكاصؼك  السيما االمطار
بحسػػب اخػػتبلؼ المكقػػع الفمكػػي أف زاكيػػة سػػقكط االشػػعاع الشمسػػي تتبػػايف زمانيػػان كمكانيػػان نجػػد ممػػا تقػػدـ ك     

 كتتنػػاقص تػػدريجيان كممػػا تقػػدمنا مػػف الشػػماؿ الػػى الجنػػكب مػػف منطقػػة الدراسػػة كػػذلؾ،  كحركػػة الشػػمس الظاىريػػة
تبعػػػان لبلرتفػػػاع عػػػف مسػػػتكل سػػػطح االرض ، االمػػػر الػػػذم يػػػنعكس عمػػػى كميػػػة االشػػػعاع الكاصػػػؿ الػػػى سػػػطح ك 

 .ئية الطاقة الكيربا إنتاجبالتالي امكانية ك  شدتوك  االرض
  -:  طول النهار - ب
يؤثر طكؿ النيار بشكؿ كبير في كمية ك  يقصد بو المدة التي تستمـ بيا االرض االشعاع الشمسي ،   

االشعاع الشمسي التي تصؿ الى سطح االرض ، فطكؿ النيار في المناطؽ المدارية ال يختمؼ كثيران بيف 
يقصر في ك  النيار يطكؿ كثيران في الصيؼ الباردة فإفك  الشتاء . اما في المناطؽ المعتدلةك  الصيؼ
كفقان ليذا العامؿ تتحدد كمية االشعاع الشمسي التي تتمقاىا المحطات المناخية لمنطقة . ك  (1)الشتاء

لغرض ك  مدة السطكع الفعمية .ك  ىنا البد مف التمييز بيف مدة السطكع النظرية اك الممكنةك  الدراسة ،
 -ندرس ىذا العامؿ كاالتي :يمكننا اف تسميط الضكء عمييا 

  -:  ةساعات السطوع النظري -1
تتأثر بالمكقع مف ك  طكؿ النيار بدأن مف شركؽ الشمس الى غركبيايقصد بساعات السطكع النظرم      

لطكؿ النيار تأثير كبير في ك  ،حكؿ الشمس ك  دكائر العرض المختمفة كفقان لدكراف االرض حكؿ نفسيا
  (2). يتناسباف طرديان مع بعضيما إذ،  الكاصؿ الى سطح االرضكمية االشعاع الشمسي 

في معدالت ساعات السطكع النظرم بيف المحطات  ان ىناؾ تباين( نجد اف  40مف دراسة الجدكؿ )ك     
تصؿ عدد ساعات السطكع النظرم اقصى حد ليا في ك  ،بيف اشير السنة لممحطة نفسيا ك  المدركسة

فضبلن عف اف الشمس اقرب ما تككف عميو في بسبب تعامد الشمس عمى مدار السرطاف شير حزيراف 
(  14,52كرككؾ ) تمييا محطتي( ساعة / يكـ  14,57سجمت محطة المكصؿ )  إذ،  النصؼ الشمالي

                                                                 

 . 65( نعماف شحادة ، مصدر سابؽ ، ص 1) 
 . 33( سبلـ ىاتؼ احمد الجبكرم ، مصدر سابؽ ، ص 2)
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ساعة / يكـ ، (  14,33( ساعة / يكـ في حيف سجمت محطة بغداد )  14,42الرطبة ) ك  ساعة / يكـ
) ك ( ساعة / يكـ14,26) ك يكـ( ساعة /  14,28سماكة فقد سجمت ) الك  الناصريةك  البصرةاما محطات 

( ساعة / يـك عمى التكالي ، في حيف سجمت محطة الحي اقؿ عدد لساعات السطكع النظرم  14,24
( ساعة / يكـ ، كمف ثـ تأخذ ساعات السطكع النظرم بالتناقص  14,23بمغت )  إذلبلشعاع الشمسي 

سجمت محطة الرطبة )  إذتدريجيان حتى تكاد تككف متقاربة جدان في شير ايمكؿ لممحطات المدركسة  
الناصرية فقد ك  ( ساعة / يكـ  اما محطتي المكصؿ 12,35( ساعة / يكـ تمييا محطة بغداد )  12,37
( ساعة / يكـ ،   12,33ي حيف سجمت محطتي الحي  البصرة )ة / يكـ ، ف( ساع 12,34سجمتا ) 

) ك ( ساعة / يكـ  12,32النظرم  بمعدؿ ) سجمت محطتي السماكة  كرككؾ اقؿ عدد ساعات لمسطع
 23ى دائرة العرض االستكائية في كذلؾ لتعامد اشعة الشمس عم( ساعة / يكـ عمى التكالي ،  12,28
       . ايمكؿ

كانكف اف تصؿ الى ادنى حد ليا في شير  ي معدالت ساعات السطكع النظرم الىكيستمر التناقص ف  
فضبلن عف اف الشمس ابعد ماتككف عف النصؼ الشمالي  ذلؾ لتعامد الشمس عمى مدار الجدم  االكؿ 

(  9,52سجمت محطات كرككؾ بغداد  المكصؿ  الرطبة )  إذ،  في ىذا الشير كبضمنو منطقة الدراسة
( ساعة / يـك   عمى التكالي  9,58) ك ( ساعة / يـك  9,54) ك ( ساعة / يـك  9,53) ك ساعة / يـك 

( ساعة 10,21)ك ( ساعة / يكـ  10,12البصرة ) ك  الناصريةك  في حيف سجمت محطات الحي  السماكة
ما سجمتو محطة  فنجد إك  ( ساعة / يكـ  عمى التكالي 10,26) ك ( ساعة / يكـ  10,23) ك / يكـ

( دقيقة / يكـ عـ محطة كرككؾ . اما في شير إذار فتبدأ ساعات السطكع النظرم  34البصرة يزيد بػ ) 
كحصكؿ  لتعامد اشعة الشمس عمى دائرة العرض االستكائيةباالزدياد التدريجي حتى تكاد تككف متقاربة 

ساعة / يكـ اما محطتي بغداد  ( 11,57االعتداؿ الربيعي ، إذ سجمت محطتي المكصؿ  الرطبة ) 
( ساعة / يكـ في حيف  11,59( ساعة / يكـ كسجمت محطة الحي )  11,58ككرككؾ فقد سجمتا ) 

( ساعة / يكـ 12,04( ساعة / يكـ ك) 12,02سجمت محطات السماكة كالناصرية كالبصرة فقد سجمت ) 
( دقيقة / يـك  8المكصؿ  البصرة )  ( ساعة / يكـ عمى التكالي ، إذ كاف الفارؽ بيف محطتي 12,05ك) 

 فقط .
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 ( 42جدول )

 ( 2218 - 1986)  في العراق  ساعة / يوم لممدةلممحطات المدروسة المعدل الشهري لساعات السطوع الشمسي النظرية 

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 12427 9454 12424 11426 12434 13441 14433 14457 14421 1342 11457 12455 9453 الموصل
 12429 9452 12422 11422 12428 13432 14422 14452 1442 1343 11458 12459 1241 كركوك
 12411 9453 12432 11432 12435 13435 14418 14433 13455 13423 11458 11422 12432 بغداد
 12428 12412 12431 11435 12433 13427 14411 14423 13458 12457 11459 11421 12424 الحي

 12424 9458 12435 11434 12437 13433 14421 14442 13457 12456 11457 11422 12416 الرطبة
 12427 12421 12439 11435 12432 13423 13454 14424 13454 12457 12422 11424 12413 السماوة

 12412 12423 12441 11436 12434 13419 13458 14426 13456 12458 12424 11426 12431 الناصرية
 12411 12426 12443 11435 12433 13422 13459 14428 13453 12459 12425 11428 12434 البصرة

 ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، وزارة النقل  ،جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
  .2219 ،بيانات غير منشورة  ،قسم المناخ 

تمتاز محطات منطقة الدراسة بارتفاع  قيـ المعدالت الشيرية لساعات السطكع النظرم مما يجعؿ ك      
ىا بنسبة كبيرة السيما استثمار الطاقة الشمسية مما يتيح فرص  نتاجعالية إل امكاناتمنيا مناطؽ ذات 

 البادية الجنكبية لمحافظة المثنى .ك  كرببلءك  ك غرب محافظتي النجؼالمنطقة الغربية في محافظة االنبار 

  -: ةساعات السطوع الفعمي  -2
 تتأثر بالعكاصؼ الترابيةك  المدة التي يشاىد فييا قرص الشمس كاضحان اثناء النيار ، يقصد بيا ك   
الغركب حيث تككف اشعة ك  ضعؼ االشعة الشمسية كقت الشركؽك  الضبابك  الغيكـكجكد ك  الغباريةك 

قؿ مف عدد ساعات الشمس في ذركة ميبلنيا ، لذا فإف عدد ساعات السطكع الفعمية تككف دائمان ا
  ( 1).السطكع النظرية 

زماني في معدؿ ساعات السطكع الفعمية ك  مكاني ان ( نجد اف ىناؾ تباين 41)مف دراسة الجدكؿ ك   
يرجع السبب في ذلؾ الى االختبلؼ الحاصؿ في نسبة ك  ،بيف المحطات المناخية لمنطقة الدراسة 

تغطية السماء بالغيكـ فضبلن عف التبايف الحاصؿ في عدد االياـ التي تحدث فييا العكاصؼ الغبارية 
 اف ساعات السطكع الفعمية ىي انعكاس لحدكث ىذه الظكاىر المناخية في محطات الدراسة . إذ، 

                                                                 

 . 33ىاتؼ احمد الجبكرم ، مصدر سابؽ ، ص ( سبلـ1)
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فقد سجمت اعمى معدالت لساعات السطكع الفعمية خبلؿ شير حزيراف لجميع محطات منطقة     
 11,48بمغت )  إذ(  الناصرية  كالبصرة  المكصؿ ،  كرككؾ ، بغداد ،  الحي ، السماكة ،الدراسة )

( ساعة / يكـ عمى التكالي يستثنى  11,48،  10,30،  11,54،  12,6،  12,48،  12,12، 
 11,30بمغت )  إذسجمت اعمى ساعات سطكع فعمية خبلؿ شير تمكز  التيمف ذلؾ محطة الرطبة 

ذلؾ لتعامد الشمس عمى مدار السرطاف خبلؿ شير حزيراف مما يزيد مف عدد ك  يكـ ، ( ساعة /
 الضباب .ك  انعداـ السحبك  انخفاض معدالت الرطكبةك  ساعات النيار

اما اقؿ معدالت لساعات السطكع الفعمية فقد سجمت خبلؿ شير كانكف االكؿ لمحطات منطقة      
 التي(  الحي ، السماكة ،  الناصرية  كالبصرة  الرطبة ،المكصؿ ،   كرككؾ  ، بغداد ، الدراسة )
 ( عمى التكالي .  6,36،  6,18،  6,48،  6,42،  3,54،  6,24،  5,48،  4,30بمغت ) 

يرجع السبب في انخفاض عدد ساعات السطكع الفعمية لقمة عدد ساعات النيار لتعامد الشمس ك      
 االمطارك  مدار الجدم في فصؿ الشتاء فضبلن عف كثرة السحب التي تحجب االشعاع الشمسي عمى
                   .كالذم يؤثر سمبان عمى انتاج الخبليا الشمسية الرطكبة التي تسبب امتصاص االشعاع الشمسي ك 

 ( 41جدول )

 ( 2218 - 1986في العراق  ساعة / يوم لممدة ) لممحطات المدروسة المعدل الشهري لساعات السطوع الشمسي الفعمية 

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 الموصل
4,44 7,60 4,81 7,41 9,44 88,41 88,06 88,81 9,00 1,81 0,6 4,06 

8436 

 كركوك
0,41 0,44 4,6 1,06 86,84 84,84 84,6 88,44 9,0 1,44 7,00 4,41 

8453 

 بغداد
0,44 1,81 7,84 7,44 86,44 84,41 88,06 88,41 9,06 1,06 0,06 0,44 

9415 

 الحي
7,0 1,00 7,84 1,0 86,84 84,0 86,44 88,0 9,44 9,6 0,06 0,44 

9438 

 8416 3454 642 7418 12424 11424 11432 12418 9448 9412 7448 7412 542 الرطبة

 السماوة
7,6 1,44 7,81 7,41 1,44 88,44 86,41 88,6 9,44 1,0 0,06 0,41 

8455 

 الناصرية
0,44 7,44 0,06 7,0 9,84 86,06 9,44 86,6 1,6 7,44 4,44 0,81 

8422 

 8459 6436 6448 8454 1242 88,44 11442 11448 9432 746 6448 7454 6448 البصرة

 ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،وزارة النقل  ،جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2219 ،بيانات غير منشورة  ،قسم المناخ 
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زماني في المعدالت الشيرية لكميات  ك ( نجد اف ىناؾ تبايف مكاني 42مف دراسة الجدكؿ )ك    
 لمحطات الدراسة تبعان لمتبايف في زاكية سقكط االشعاع الشمسي (2)ممي كاط/ سـاالشعاع الكمي 

شيرم تبمغ ذركتيا خبلؿ ك  ارإذتزداد  ابتداءن مف شير  إذعدد ساعات السطكع الشمسي الفعمية ، ك 
ارتفعت في المحطات المدركسة ) المكصؿ ، كرككؾ ، بغداد ، الحي ، الرطبة ،  إذتمكز ك  حزيراف

(  614،  628( ،)  654،  673)  ( ، 614،  640السماكة ، الناصرية ، البصرة ( لتبمغ ) 
(727  ،743  ( ، )724  ،742  ( ، )703  ،735  ( ، )605  ،742  ( ، )684  ،726  )
 179قد بمغت ) عمى التكالي ، اما اكطئ المعدالت الشيرية لكميات االشعاع الكمي  (2ممي كاط/ سـ)
لممحطات ) المكصؿ ،  (2)ممي كاط/ سـ(  317،  181،  288،  248،  290،  237،  192، 

 كرككؾ ، بغداد ، الحي ، الرطبة ، السماكة ، الناصرية ، البصرة ( عمى التكالي . 

رتفاع قيـ المعدالت الشيرية لكميات ة ، الحي ، السماكة ، البصرة ( بإتمتاز محطات ) الرطبك       
الطاقة الشمسية فضبلن عف  نتاجعالية إل امكاناتاالشعاع الكمي مما يجعؿ منيا مناطؽ ذات 

ىا بنسبة كبيرة السيما كلة بالسكاف مما يتيح فرص استثمار امتبلكيا مناطؽ صحراكية كبيرة غير مأى
فضبلن عف غرب محافظتي البادية الجنكبية لمحافظة المثنى ك  المنطقة الغربية في محافظة االنبار

 . كرببلءك  النجؼ

 ( 42جدول )

 العراق لممدة لممحطات المدروسة في  ( 2لكميات االشعاع الشمسي الكمي )ممي واط/ سم السنويةو  الشهريةالمعدالت و  المجموع السنوي

 (1986 - 2218 ) 

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل  المجموع
 السنوي

 429 4928 179  235  344  477  558   614  642  562   462 373   279 189 الموصل
 437 5255 192 255  375  581  611 654  673  576  472   373 279   214 كركوك
 444 5336 237  296  424  512  584  614  628  569  519  451  328  214 بغداد
 511 6136 292    346  462  578  683  743  727  657  555  489  352  256  الحي

 489 5875 248  311  363  557  651  742  724   645   559 453  344  278  الرطبة
 512 6148 288  371 455  576     692 735  723   632 549    484    354    329   السماوة

 456 5479 181  238  434  535    592   614   625   596  544  464   386   292  الناصرية
 522 6252  317  356  487  593  643  726 684  672  565  497  379   333 البصرة
قسـ  ،  الييأة العامة لبلنكاء الجكية كالرصد الزلزالي ،كزارة النقؿ، جميكرية العراؽ  -مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :         
 11311 ، بيانات غير منشكرة  ، المناخ
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  -صفاء السماء : - ج
يساعد الجك النظيؼ عمى كصكؿ كميات كبيرة اكبر مف االشعاع الشمسي الى سطح االرض ، اما       
 الشكائب المختمفة فإف ما يصؿ مف االشعاع الشمسي يتناقصك  االتربةك  بالغبارمممكء ا كاف الجك إذ
 فالضباب يمنع كصكؿ االشعاع الشمسي الى سطح االرض ( 1).يع جزء كبير مف االشعاع في الجكيضك 
انيا  كذلؾيعمؿ عمى تشتتو ، اما السحب فميا دكر ميـ في انعكاس جزء كبير مف االشعاع الشمسي ك 

% ، فميذا فإف اكثر المناطؽ سحبان ىي اقميا مف حيث االشعاع الشمسي  9تمتص جزء منو تصؿ نسبتو 
لعؿ كثرة السحب في ك  الكاقعة عمى درجات العرض نفسيا .ك  الذم يصميا مقارنة مع المناطؽ االخرل

رية ذات السماء المناطؽ االستكائية ىي التي جعمت االشعة الشمسية التي تصؿ الى المناطؽ المدا
 ( 2).ي تصؿ المناطؽ االستكائية بكثيرالشمس الساطعة اكثر مف المناطؽ التك  الصافية
ر اك يتـ احتساب االشعاع الشمسي باستعماؿ انكاع مختمفة مف االجيزة مثؿ البايريميكميتك       

اك استعماؿ ، كبيبلني ك االكتينككراؼ اك جياز انجستركـ اك جياز غف االكتينكميتر ذك المحراريف أ
 دالت في تقدير االشعاع الشمسي ،اتعد مف اشير المع التيمثؿ معادلة انجستركـ المعادالت الرياضية 

التي تؤثر عمى كمية االشعاع الشمسي الكاصؿ الى سطح االعتماد عمى عدد مف العكامؿ  البد مفك 
 ،الصغرل ك  درجات الحرارة العظمىك استعماؿ المجمكع السنكم أمنيا ساعات السطكع الشمسي االرض 

مف خبلؿ احتساب شدة االشعاع الشمسي فإنو خبللو حساب مقدار االشعاع الشمسي يتـ حساب الطاقة ك 
قمة العكاصؼ ك  منطقة الدراسة تمتاز بصفاء السماءك  (3)الكيربائية المتكلدة عف ذلؾ االشعاع الشمسي .

الغبار العالؽ فضبلن عف اقتصار تراكـ السحب في فصؿ الشتاء مع قمتيا ، مما جعميا مف ك  الترابية
البصرة مف المناطؽ ك  السماكةك  الحيك  تعد محطات الرطبةك  المناطؽ االكثر استبلمان لبلشعاع الشمسي ،

 الطاقة الكيربائية باستعماؿ الخبليا الشمسية . نتاجالعالية إل مكاناتاالمر ذات اال
 
 
 
 

                                                                 

 . 38، ص 1968( عمي عمي البنا ، الجغرافيا المناخية كالنباتية ، دار النيضة العربية ، بيركت ، 1)
 . 66( نعماف شحادة ، مصدر سابؽ ، ص2)
 . 64سبلـ ىاتؼ احمد الجبكرم ، مصدر سابؽ ، ص (3)
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  -التضاريس : - د
احد  االرتفاع عف سطح البحر يعد  إذلمتضاريس تأثيران كاضحان عمى كمية االشعاع الشمسي        

العكامؿ اليامة التي تؤثر في عناصر المناخ كالسيما بالنسبة لدرجات الحرارة أك الضغط الجكم اك 
، ، فالسبلسؿ الجبمية عمى سطح األرض تككف كحدكدان مناخية بيف األقاليـ المناخية المختمفة  التساقط

إف درجة الحرارة  إذ،  كمف مظاىر تأثير التضاريس عمى المناخ ىك إف االرتفاع يقمؿ مف درجة الحرارة
ة ثاني اككسيد ( متر ، كيرد السبب في ذلؾ إلى خمخمة اليكاء كقم150تنخفض درجة مئكية كاحدة لكؿ )

 الكربكف كبخار الماء المذيف يعمبلف عمى تقميؿ قدرة اليكاء عمى امتصاص الحرارة مف اإلشعاع الشمسي
تتصؼ الجباؿ العالية بكثرة التغيـ مما يؤثر عمى كمية االشعاع الشمسي الكاصؿ الييا الف الغيـك ك  (1).

يؤثر اتجاه السفكح الجبمية ايضان عمى كمية االشعة الشمسية  كذلؾتحجب جزءان مف االشعة الشمسية ، 
مف ثـ ك  العميا فاتجاه السفكح يحدد مدة سطكع الشمسك  السيما في الجباؿ الكاقعة في العركض الكسطى

، فالسفكح الجبمية الجنكبية في النصؼ الشمالي مف االرض تستقبؿ االشعة الشمسية طكؿ النيار كميتيا 
شمالية تبقى في الظؿ لذلؾ تختمؼ كمية االشعة الشمسية الكاصمة الى السفكح الجبمية بينما السفكح ال

ف  لدرجة انحدار السفكح الجبمية تأثيران عمى كمية االشعة الشمسية إ كذلؾحسب مدة السطكع الشمسي . 
شعة مف خبلؿ تأثيرىا عمى زاكية ارتفاع الشمس لتقترب مف العمكدية فإنو يؤدم الى زيادة كمية اال

يستعمؿ ىذا المفيكـ فضبلن عف معرفة زاكية سقكط  إذ( 2). ة عف طريؽ تقميؿ معامؿ االنعكاسالشمسي
مف دراسة الجدكؿ ) ك  االشعاع الشمسي في تكفير الطاقة مف خبلؿ زيادة فعالية السخانات الشمسية .

 الناصريةك  البصرةكرككؾ تستمماف اشعاع شمسي اقؿ بكثير مف محطات ك  ( نجد اف محطتي المكصؿ42
تزداد االرض انبساطان  إذجنكبو ، ك  يعكد ذلؾ الى تبايف تضاريس السطح ما بيف شماؿ العراؽك  السماكةك 

 .كمما انتقمنا مف الشماؿ الى الجنكب 
 

  -الغطاء النباتي : - ه

يعد  إذالتربة ، ك  التضاريسك  يعد النبات الطبيعي الم منطقة نتيجة مباشرة لكؿ مف المناخ          
المكارد المائية في تحديد نكع النبات لذا تزداد كثافتو  أىميةعامؿ المناخ اىـ ىذه العكامؿ فضبلن عف 

                                                                 

 .85، ص2008 مصدر سابؽ , المتركلكجيا كالمناخ، ،( ياسر احمد السيد، الطقس كالمناخ بيف 1)

 . 54( عمي احمد غانـ ، مصدر سابؽ ، ص2)
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 إذ،  بو لمغطاء النباتي سكاء أكاف طبيعيان اـ زراعيان تأثيران عمى مناخ المنطقة المكسكةك  بازدياد االمطار .
ليا دكر ميـ في مقاكمة عكامؿ التعرية ك  النيارجريانيا في اك  ليا تأثير عمى نظاـ تصريؼ مياه االمطار

ىي يمكف اف تككف مصدات لمرياح لمحفاظ عمى الخبليا الشمسية مف العكاصؼ ك  الصخكر ،ك  عمى التربة
لمغطاء النباتي مف تأثير في امتصاص األشعة  لماعند سككف اليكاء أيضان كيبرز ىذا التأثير الترابية ، 

 تعمؿ عمى تمطيؼ الجك إذكمف ثـ عمى عممية تسخيف اليكاء  مى التربةية كعكسيا كتأثير ذلؾ عالشمس
اف الغطاء النباتي السيما االشجار العالية تعمؿ عمى حجب االشعاع  إذ (1)خفض درجات الحرارة .ك 

االشجار دائمة الخضرة ذات التيجاف الكثيفة اف  بامكاف إذتقميؿ كصكلو الى سطح االرض ك  الشمسي
اما في المناطؽ الجرداء الخالية مف النباتات فاف  (2)% مف االشعاع الشمسي .  98تحجب حكالي  

، حيث ت متص بعض ىذه االشعة في حيف يرتد بعضيا  اشعة الشمس تسقط مباشرة فكؽ سطح االرض
 (3). ليكاء المبلمس لسطح االرضاالخر عمى شكؿ اشعاع ارضي يعمؿ عمى تسخيف ا

 النبات الطبيعي في العراؽ صكرة ألحكالو المناخية فالنباتات الصحراكية التي تتحمؿ الجفاؼك      
% مف   79تغطي   التياليضبة الغربية ك  ارتفاع درجات الحرارة تغطي معظـ نطاؽ السيؿ الرسكبيك 

لتقاكـ الجفاؼ الذم يدـك حكالي ثمانية اشير  قد كيفت النباتات الصحراكية نفسياك  مساحة العراؽ ،
نباتات ىذه المنطقة اما ك  خزف الماء في اجزائيا ،ك  االكراؽ المدببةك  بكسائؿ مختمفة منيا الجذكر الطكيمة

زيادة درجة الحرارة مثؿ ك  تككف حكلية تبدأ دكرة حياتيا في فصؿ الربيع ثـ تمكت بعد انتياء فصؿ المطر
 الشيحك  الجفاؼ مثؿ االثؿك  لشعير البرم ، اك معمرة كيفت نفسيا لدرجة الحرارة العاليةاك  البابكنؾك  الحمبة

افتقارىا لبلشجار مما يتيح كصكؿ االشعاع الشمسي ك  تتسـ ىذه المنطقة بقمة غطاؤىا النباتي إذالشكؾ ، ك 
 ( 4)حركتيا .الى سطح االرض بكميات كبيرة فضبلن عف استمرارية حركة الرياح لعدـ كجكد مصدات تعيؽ 

% مف مساحة العراؽ ممتدان في المنطقة المتمكجة ضمف   15اما نطاؽ السيكب الذم يحتؿ        
 الشككية .ك  معظـ حشائش ىذا النطاؽ مف النكع الذم تختمط فيو النباتات البصميةك  مناخ السيكب ،

                                                                 

 . 153( عباس فاضؿ السعدم ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 . 135، ص 1997،  2( محمد عبدك العكدات كزميبله ، الجغرافيا النباتية ، مطابع جامعة الممؾ سعكد ، ط2)
 .  124، ص  1978سيد حسف ابك العينيف ، اصكؿ الجغرافية المناخية ، بيركت الدار الجامعية ،  (3)
 . 43( محمد ازىر السماؾ كزميبله ، مصدر سابؽ ، ص 4)



 الفصل الثالث:                                          واقع استثمار الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
 

 
311 

تشكؿ ك  الشمالية الشرقية مف العراؽك  في حيف تنتشر الغابات الطبيعية في المناطؽ الجبمية الشمالية      
تشمؿ الغابات ك  % مف مجمكع مساحة المنطقة الجبمية ،  60  ك % مف مساحة العراؽ  4,1حكالي  

 (1). الجكزك  الطبيعية في العراؽ عمى انكاع متعددة مف االشجار اكثرىا مف االنكاع النفضية مثؿ البمكط

ي ػػػػػتحتؿ حكال إذاتية في العراؽ  اما نباتات ضفاؼ االنيار فيي مكجكدة ضمف جميع المناطؽ النب     
نيا تككف ابسبب كفرة مياه االنيار فك  نباتات ىذا النطاؽ تمتد عمى ضفاؼ االنيارك  % مف مساحتو ،  4

مف انكاع ك  الجنار ،ك  الجكزك  ىي مف انكاع االشجار في القسـ الشمالي مف العراؽ مثؿ الصفصاؼك  كثيفة
 حشائش الحمفاك  الشجيرات في االقساـ االخرل مف العراؽ ال سيما في منطقة السيؿ الرسكبي مثؿ الطرفة

بسبب تكفر المياه في ك  في مناطؽ االىكار في الجزء الجنكبي مف السيؿ الرسكبيك  العاقكؿ . ك  االثؿك 
 كسعيا انتشاران القصبأ ك ىمياانكاعو متعددة لكف أك  ىذه المناطؽ فأف النبات الطبيعي يككف اشد كثافة

ف منطقة الدراسة تمتاز بقمة غطاؤىا النباتي السيما االشجار الطكيمة التي مما تقدـ نجد إك   (2). البردمك 
بشكؿ تعمؿ عمى حجب االشعاع الشمسي الكاصؿ الى سطح االرض مما يتيح امكانية استثمارىا 

  اليضبة الغربية  .ك  السيؿ الرسكبياقتصادم السيما في منطقتي 

   -: تركيب الخاليا الشمسيةو  عمل – 5 

مصنعة  n  – pتتككف كصمة إذالخمية الشمسية عبارة عف دايكد شبو مكصؿ ذم مساحة كبيرة        
بتحكيؿ الطاقة الضكئية الساقطة مف الشمس  يايتمثؿ عممك  ، باضافة مادة شائبة الى بمكرة شبو المكصؿ

 (3). إلى طاقة كيربائية مباشرةن مف دكف أحداث حركة ميكانيكية ألم جزء مف المنظكمة

ينتج التأثير الفكتكفكلطي حيف تقكـ االشعة الممتصة بتأميف ذرات في منطقة قريبة مف المكصؿ ك         
االشعاع الممتصة اكبر مف طاقة ربط االلكتركف بالذرة فإف كانت طاقة ا إذام بتحرير االلكتركنات ، ف

الفجكات ، كيؤدم ىذا بدكره الى  –تككيف ازكاج مف االلكتركنات ك  ذلؾ يؤدم الى تحرير االلكتركنات
تصبح االلكتركنات المحررة في المنطقة ذات ك  احداث قكة كيربائية يمكنيا احداث سرياف تيار كيربائي ،

                                                                 

 . 154عباس فاضؿ السعدم ، مصدر سابؽ ، ص  (1)
 . 45محمد ازىر السماؾ كزميبله ، مصدر سابؽ ، ص  (2)
 .60مصدر سابؽ، ص ستيفاف . ؾ ك. كراكتر، (3)
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 بذلؾ يتكلد فرؽ جيد كيربائيك  بينما تصبح الفجكات في المنطقة ذات الشحنة المكجبةالشحنة السالبة 
 (1). ـ ربط طرفي المنطقتيف بسمؾ مكصؿت إذيسير التيار الكيربائي في دائرة خارجية ك 

 معظـ. إال إف  استعممت مكاد مختمفة في تصنيعيا  التي أنكاع متعددة مف الخبليا الشمسيةىناؾ      
سامة كممكثة  أك إف ليا خكاصان   ىذه المكاد إما إف تككف ذا كجكد نادر في الطبيعة ما عدا مادة السيمككف

يزاؿ تحت الدراسة  بعض ىذه المكاد ال في حيف اف ىناؾكتكاليؼ باىظة  ة التصنيع معقد تككفلمبيئة أك 
صنيع تمؾ الخبليا شركة سكالر حسب ذلؾ فاف مف بيف الشركات العالمية العاممة في مجاؿ ت. ك  كالبحث
، كاستربكر في كندا.  ، كتيار سكالر في ايطاليا، ككركنار في يكغسبلفيا ، كالفكتكات الفرنسية األلمانية

اىـ انكاع ك الصيفك الكاليات المتحدة كالياباففضبلن عف الشركات المكجكدة في كىيميكدنيايكا في البرازيؿ 
 تعد مف اكثر انكاع الخبليا انتشاران  التي الشمسية ذات البمورة األحاديةخاليا السيمكون تمؾ الخبليا 

كبريتيد النحاس  -تأتي خبليا كبريت الكادميـك كبريتيد النحاس -خاليا كبريت الكادميومو  .(2) تطكران ك 
ىذه الخبليا مف نكعيف  تتالؼ إذالشمسية بالمرتبة الثانية بعد خبليا السيميككف مف حيث مستكل تطكرىا. 

ىك كبريتيد   pكالناقؿ  ، CdS ت الكادميكـ يفييا ىك كبر  nمختمفيف مف اشباه المكصبلت فالناقؿ 
الخبليا مصنكعة مف مادة اف ىذه  Ga Asاليا زرنيخ الجاليوم خ، اما النكع الثالث  Cu2Sالنحاس 

( كصمة ثنائية تعطي مجاالن كيربائيان Ga Asيككف المركب الثنائي ) إذالجاليكـ كىي مادة شبو مكصمة. 
أخرل مف الخبليا  فاف ىناؾ أنكاعان  عف ذلؾ كفضبلن .  بطريقة مماثمة لما يحدث في خبليا السيميككف

مقارنة بالخبليا المذككرة في اعبله كمنيا خبليا حاجز شكتكي   استعماالن ك  أىمية اقؿالشمسية اال انيا 
( التي يتـ تصنيعيا مف اتصاؿ مادتيف شبو مكصمتيف Hetro Junctionكخبليا االتصاؿ المتغاير )

 ( 3) . كذات نكع مختمؼ

ية في تحكيؿ االشعاع نتاجكفاءتيا اإلك  ثرة عمى اداء الخبليا الشمسيةمؤ ىناؾ عكامؿ متعددة و     
 -:مف ىذه العكامؿ ك  الشمسي الساقط عمييا الى طاقة كيربائية ،

  

                                                                 

( سعكد يكسؼ عياش ، تكنكلكجيا الطاقة البديمة ، عالـ المعرفة ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب ، الككيت ، 1)
 . 235، ص   1981فبراير

  164، ص ستيفاف ؾ . ك. كراكتر ،  مصدر سابؽ  (2)
 .69، ص1988، الطاقة المتجددة، دار الشركؽ، صنعاء ،   ( محمد رأفت اسماعيؿ، عمي جمعاف الشكيؿ3)
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 -:  يلظمتال -1
يعد الظؿ المتككف عمى االلكاح الشمسية مف اىـ العكامؿ التي يجب اف تؤخذ بالحسباف عند بناء 

بالتالي ك  ف الظؿ يعمؿ عمى تقميؿ قدرة االشعاع الشمسيإ إذالمنظكمات العاممة بتقنية الخبليا الشمسية ، 
شكؿ الظؿ المتككف عمى ك  حجـقيمة ىذه القدرة تتأثر نسبيان مع ك  تقميؿ القدرة الخارجة مف المكح الشمسي

يؤثر الظؿ في أداء الخمية الشمسية ككفاءتيا كذلؾ مف خبلؿ حجبو ألشعة  إذ( 1)سطح المكح الشمسي .
يتكلد تيار ضكئي مف الخمية فتككف عبارة عف حمؿ مربكط  ال  إذالشمس مف الكصكؿ إلى سطح الخمية 

مسي فتككف مستيمكة كمانعة مف كصكؿ التيار )مقاكمة اكمية( عمى التكالي مع بقية خبليا المكح الش
كبالتالي يؤثر في المكح بشكؿ تاـ كقد يؤدم التأثير إلى نقصاف  (2)، المتكلدة مف بقية أجزاء المكح األخرل
 (3). % مف كفاءة الخمية 90القدرة الخارجة مف المكح الى حكالي 

يفضؿ  كذلؾالبنايات العالية ك  لذا البد اف تككف الخبليا الشمسية بعيدة عف مناطؽ الظؿ مثؿ االشجار     
 حتى المساء .ك  اف تككف مرصكفة بشكؿ مثمث لتستقبؿ اكبر قدر ممكف مف االشعاع مف الصباح

  -: الغيوم -2

تأثير سمبي في كمية اإلشعاع الشمسي الكاصؿ إلى المكح الشمسي كذلؾ مف خبلؿ ذات لغيكـ تعد ا     
إف التأثير يصؿ إلى  عمميات االمتصاص كاالستطارة كمف ثـ تأثير ذلؾ في قيمة القدرة الكيربائية الخارجة.

مر ف ىذا االة تغطي المكح الشمسي كبحسب ىذا فإالنصؼ أك أكثر كالسيما عندما تككف ىناؾ غيكـ كثير 
  (4). تقميؿ مف قيمة الكيرباء المنتجةسيؤدم الى ال

في التقميؿ مف كمية االشعاع الشمسي الكاصؿ كبالتالي تاثير ذلؾ في كمية  ك عمى الرغـ مف دكر الغيكـ 
ف ىذا التأثير يككف في حدكده الدنيا ككف العراؽ يتمتع بسماء صافية قميمة اال إالطاقة الكيربائية الخارجة 

 .اياـ السنة  معظـالغيـك 

 

                                                                 

،  8، العدد  23( عماد جكاد كاظـ كزمبلؤه ، تأثير الظؿ عمى كفاءة اداء المكح الشمسي ، مجمة عمـك المستنصرية ، المجمد 1)
 . 131، ص  2012

(2)WWW. Wikpidia.net 
 . 131( عماد جكاد كاظـ كزمبلؤه ، مصدر سابؽ ، ص 3)
نتاج المكح الشمسي، بحث مقبكؿ لمنشر في ( 4) صاحب نعمة عبد الكاحد، عماد جميؿ، صبيحة سحاب، تأثير الغيـك عمى قدرة كا 

 مجمة جامعة كرببلء العممية.
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  -: زاوية ميالن اشعة الشمس -3

، كذلؾ مف خبلؿ عبلقة  المكح الشمسي إنتاجفي قدرة  تاثير كبيرذات زاكية ميبلف اشعة الشمس تعد   
ثير ذلؾ عمى كفاءة ة االشعاع الشمسي الساقط عميو كتأزاكية ميبلف اشعة الشمس لممكاف مع تغيير شد

، فقد اثبتت الدراسات اف زاكية ميبلف اشعة الشمس  مف المكح الشمسي ككميتياالقدرة الكيربائية الخارجة 
ذلؾ مف خبلؿ عبلقة زاكية ميبلف اشعة الشمس ك  ،احدل العكامؿ المؤثرة في اداء الخبليا الشمسية 

يتأثر مستكل كفاءة القدرة الكيربائية الخارجة مف  إذلممكاف مع تغير شدة اشعة الشمس الساقطة عمييا 
ب الصحيحة لمكح الشمسي اف عممية التنصي إذ (1).كميتيا بمقدار زاكية ميؿ الشمسك  مكح الشمسيال

 .خبلؿ ساعات النيار ف يككف باالتجاه المقابؿ لضكء الشمس تسمح لو بأ

  -: الطاقة الشمسية في العراق  نتاجالتطبيقات العممية ل  – 6

فمـ تقتصر ىذه المنظكمات عمى تنكعت التطبيقات العممية لمنظكمات الطاقة الشمسية في العراؽ      
لتكليد  الطاقة الشمسيةالى استثمار  القطاعات االخرلما سعت ناك  الحككمي فقط استعماالت القطاع
فازمة تردم الطاقة ، البيئية الناتجة عف ىذا االستثمار ك  االقتصادية تحقيؽ االىداؼك  الطاقة الكيربائية

قد شجع تكفر ك  ،الكيربائية في العراؽ تعد مشكمة حقيقية يجب عمى كؿ االطراؼ المساىمة في حميا 
ساحات تكفر المك  عمى مدار السنةك  العكامؿ الطبيعية ال سيما تكفر االشعاع الشمسي بكميات كبيرة

صناعة االلكاح الشمسية كمصنع فضبلن عف تكفر مصانع للة بالسكاف ك ىالصحراكية الكبيرة غير المأ
المعادف ك  التابعة لكزارة الصناعةك  تجميع الخبليا الشمسيةك  إنتاجشركة الزكراء المختصة في ك  المنصكر

ساعد عف انتشار استعماؿ ىذه التقنيات البلزمة لتخفيؼ العبء عمى الشبكة  الكطنية  الذمالعراقية ، 
مف امثمة استعماؿ تطبيقات ك  .الطاقة الكيربائية عمى المدل الطكيؿ  إنتاجزيادة ك  عمى المدل القصير

  -الطاقة الشمسية في منطقة الدراسة ما يأتي :

  -استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي : - أ
انارة ك  الجكامعك  الجامعات الحككميةك  المدارسك  يشمؿ ) جميع المؤسسات الذميعد القطاع الحككمي      

جاء ثانيان بعد  إذمف اكثر القطاعات استيبلكان لمطاقة الكيربائية منظكمة االشارات المركرية ( ك  الشكارع

                                                                 

( حسيف عمي عبد الحسيف ، تقييـ كفاءة الطاقة المكتسبة بداللة ) حركة كثبات ( كاجية الخبليا الشمسية كفقان لمزكايا المحددة 1)
 . 97، ص  2020،  1، العدد  28لمكقع قرص الشمس في مدينة الديكانية ، مجمة جامعة بابؿ لمعمـك االنسانية ، المجمد 
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  14,6 نسبية بمغت أىميةب( ميكا كاط . ساعة   7120826القطاع المنزلي بكمية استيبلؾ تصؿ الى ) 
بعد سقكط النظاـ تكسعيا بشكؿ كبير ك  يعد نتيجة حتمية لزيادة عدد المؤسسات الذم ( 1)، 2019% عاـ 

ركبت اكلى االلكاح الشمسية عمى السطح في الشرؽ االكسط في مركز ابحاث الطاقة الشمسية في قد ك  .
عممت كزارة ك  بذلؾ يعد العراؽ رائدان في مجاؿ استثمار الطاقة الشمسية ،ك  1986الجادرية ببغداد في عاـ 

خطكات  إذمكؿ لمعالجة ازمة الكيرباء باتخسعييا الحثيث اليجاد الحك  ضمف خططياك  الكيرباء العراقية
تعد انمكذجان عمميان الستعماؿ الطاقة الشمسية في بناية الكزارة مف خبلؿ  إذبسيطة في ىذا المجاؿ 

اسقؼ مكقؼ السيارات ليذا الغرض باستعماؿ منظكمة فكلطكضكئية مصنكعة مف ك  اسطح البناية ستثمارإ
 الكيرباء ، تعمؿ مع الشبكةميكا كاط  1بسعة سمككنية متعددة البمكرة خبليا ك  خبليا سمككنية احادية البمكرة

يبدأ مف  الذمذلؾ لطبيعة الدكاـ في المؤسسات الحككمية ك  ( on- gridالكطنية بطريقة الربط المباشر ) 
االشعاع الشمسي خبلؿ ىذه ينتيي الساعة الثالثة بعد الظير فضبلن عف تكفر ك  الساعة الثامنة صباحان 

ما زاؿ العمؿ مستمر فييا . ك  ( كيمك كاط منيا كمرحمة اكلى 250تـ تشغيؿ ) ك  المدة الزمنية مف النيار ،
بمنظكمتيف لمطاقة الشمسية ، االكلى لكزارة الكيرباء  التابعك  بحكث الطاقةك  تـ تجييز مركز التدريب كذلؾ

( لسد النقص الحاصؿ في  on- grid)  تعمؿ بطريقة الربط المباشر  التيكاط  كيمك(  100بسعة ) 
تعمؿ بطريقة  التياستمرار تزكيد المركز بيا طيمة فترة الدكاـ ، اما المنظكمة الثانية ك  الطاقة الكيربائية

(  15ىي ذات قدرة تشغيمية بمغت ) ك  ( ام باستعماؿ بطاريات الخزف of- gridالربط غير المباشر ) 
اف  كذلؾ ( 2).في حالة انقطاع التيار الكيربائية الكيربائية ليبلن  تسيـ بتزيد المركز بالطاق إذكيمك كاط ، 

 ( 3).العراؽ تعمؿ بالطاقة الشمسية عمـك محافظات في مكزعة ( محطة مائية عاممة  448ىناؾ ) 
 
 
 
 

 
 

                                                                 

 . 2019كلغاية  2010جميكرية العراؽ ، كزارة الكيرباء ، مركز المعمكمات كالنظـ  ، قسـ االحصاء المركزم ، بيانات مف ( 1)
 .  www.moelc.gov.iq 2019 -5-21( المكقع الرسمي لكزارة الكيرباء العراقية 2)
 2018(  جميكرية العراؽ ، كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لبلحصاء ، االحصاءات البيئية لمعراؽ ، كمية كنكعية المياه ، لعاـ 3)
 . 31، ص 2019، 

http://www.moelc.gov.iq/
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 -استعمال الطاقة الشمسية في قطاع المنزلي : - ب
يحتؿ المرتبة االكلى  بيف  إذاكثر القطاعات استيبلكان لمطاقة الكيربائية يعد القطاع المنزلي     

%    59,1نسبية بمغت  أىميةبك  ( ميكا كاط . ساعة 28824712القطاعات بكمية استيبلؾ تصؿ الى )
 التيثقؿ االحماؿ االستيبلكية ك  نتيجة لزيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائيةك   (1)، 2019 خبلؿ عاـ 

بنظاـ  العمؿ استمرارمما ادل الى تقادميا ك  تردم شبكات النقؿك  يقابميا ثبات تجييز الطاقة الكيربائية
 ما بيف تتركاح التيتغيرات درجات الحرارة ك  تتغير عدد ساعاتو تبعان لفصكؿ السنة الذمالقطع المبرمج 

لمعالجة النقص الحاصؿ في مما حث المكاطنيف عمى البحث عف الحمكؿ ، ( ساعة يكميان  16 – 12)
االعباء االقتصادية التي اثقمت كاىميـ بسبب االشتراؾ ك  تجييز التيار الكيربائي مف الشبكة الكطنية

لذا نجد اف االجيزة الكيربائية التي يمكف تشغيميا ، ك  محدكدية عدد ساعات التجييزك  بالمكلدات االىمية
ما يمكف اف تكفره مف مردكدات ك  استعماؿ الطاقة الشمسيةعدد مف المكاطنيف بدأت تزداد لدييـ ثقافة 

، دكف الخضكع الى جشع اصحاب المكلدات االىمية فضبلن عف تكفر الطاقة الكيربائية بيئية ك  اقتصادية
تختمؼ سعاتيا حسب الحاجة  التياسطح المنازؿ لنصب المنظكمة الشمسية  استثمارلذا عمدكا الى 
تختمؼ طريقة الربط مع الشبكة الكطنية فمنيـ مف اعتمد عمى ك  كذلؾية المادية االمكانك  لمطاقة الكيربائية

الطاقة الكيربائية خبلؿ  إنتاجاالعتماد عمى ك  ( on- grid ) طريقة الربط المباشر مع الشبكة الكطنية
استعماؿ بطاريات الخزف ك  ( of- grid) منيـ مف اعتمد عمى طريقة الربط غير المباشر ك  النيار فقط

 .خبلؿ االياـ الغائمة ك  يمكف اف تكفر الطاقة الكيربائية ليبلن  التي
 

  -: طاقة الشمسية في القطاع التعممياستعمال ال - ج
المسؤكلة عف ك  التنمية المجتمعيةك  اساليب تطكير المكارد البشريةتعد المؤسسات التعميمية مف اىـ         

نتيجة لنقص تجييز ك  التركيب العمراني لممدف ،تشغؿ مساحات كاسعة ضمف ك  تطكره ،ك  نيضة البمد
الطاقة الكيربائية ليذه المؤسسات الحيكية فقد قامت عدد مف الجامعات بالعمؿ عمى حؿ ىذه المشكمة مف 

تخفيؼ ك  خبلؿ نصب منظكمات الطاقة الشمسية لممحافظة عمى استمرارية تجييز الطاقة الكيربائية
البيئية المترتبة عمى ك  ثار االقتصاديةلتيار الكيربائي فضبلن عف اآلاع االحمؿ عمى المكلدات اثناء انقط

 استعماؿ الطاقة الشمسية .

                                                                 

 . 2019كلغاية  2010رية العراؽ ، كزارة الكيرباء ، مركز المعمكمات كالنظـ  ، قسـ االحصاء المركزم ، بيانات مف جميك ( 1)
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انجز المعيد التقني الطبي بغداد بالجامعة التقنية الكسطى منظكمة الطاقة الشمسية لتكفير  قدك       
قاـ فريؽ عمؿ مف مكتب الخدمات العممية في رئاسة الجامعة بالتعاكف مع  إذ، الطاقة الكيربائية بالمعيد 

ة مف المنظكمة الشمسية اليجينة كحدة الصيانة بالمعيد بتجييز بناية االدريسي بالمعيد بطاقة كيربائي
(hybridsystm   )(  26( امبير متككنة مف )  20( كيمك كاط ما يعادؿ )  5تنتج ىذه المنظكمة )  إذ

دات اثناء انقطاع في تخفيض الحمؿ الزائد عمى المكلتسيـ  التيشمسي مف نكع البكلي سيميككف لكح 
نظكمة لمطاقة الشمسية بسعة ) عممت الكزارة عمى تزكيد جامعة بابؿ بم كذلؾ(  1)التيار الكيربائي .

(  لتزكيد بناية الجامعة بالطاقة الكيربائية خبلؿ فترة  on- grid( ميكا كاط تعمؿ بالربط المباشر) 130
تقنية ك  دعت الحاجة لمطاقة الكيربائية المستمرة لعمؿ مشاريع خاصة لشعبة االتصاالت كذلؾ  (2).الدكاـ

الطاقة الكيربائية  المعمكمات التابعة لمعتبة العباسية المقدسة الى الشركع في تنفيذ مشركع ضخـ لتكليد
 ظكمة الشمسية في جامعة الكفيؿ في النجؼ االشرؼ لتغذيتيا بمصادر الطاقة النظيفةباستعماؿ المن

االستغناء عف ك  المتجددة مما يسيـ في التقميؿ مف االعتماد عمى الطاقة الكيربائية مف الشبكة الكطنيةك 
تتككف المنظكمة الشمسية ك  طنية ،ء الك مكلدات الديزؿ فضبلن عف تحكيؿ الفائض الى شبكة الكيربا

بسعة ك  ( كاط لمخمية الكاحدة 380( خمية شمسية بقدرة تبمغ )  130مف ) (   hybridsystmاليجينة ) 
تعمؿ  التي( كيمك كاط . ساعة  96باستعماؿ بطاريات الميثيكـ بسعة ) ك  ( كيمك كاط 50اجمالية تبمغ ) 
االستعبلمات الرئيسة في الجامعة في حاؿ انقطاع ك  مركز المعمكماتك  نظكمات االلكتركنيةمعمى تغذية ال

 ذلؾبعد ك  اثناء العطؿ ،ك  تتـ االستعاضة عف تشغيؿ المكلدات الكيربائية ليبلن  إذالتيار الكيربائي 
تحقيؽ جدكل اقتصادم ك  تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الطاقة الكيربائية المجيزة لبناية الجامعةك  المشركع
االستغناء عف المكلدات التقميؿ مف ك  الناتج عف تراجع فاتكرة الكيرباء التي تدفع لدائرة الكيرباءك  عالية

التمكث البيئي فضبلن عف المساىمة في اشاعة استعماؿ الطاقة المتجددة ، تسعى العتبة العباسية المقدسة 
( 12لغ عددىا )االبك  المدارست العتبة المقدسة السيما منشآك  الى تعمييـ ىذه التجربة عمى باقي مؤسسات

تسعى العتبة العباسية المقدسة الى استثمار سطكح ىذه المدارس النشاء منظكمات شمسية  التيمدرسة 
  (3). ة الكطنية تسيـ في التقميؿ مف الضغط عمى الشبكك  كفيمة بتكفير الطاقة الكيربائية ليذه المدارس

                                                                 

 www.mtu.edu.iq 2019- 6 – 24( المكقع الرسمي لجامعة التقنية الكسطى 1)
 .  www.moelc.gov.iq 2019 -5-21( المكقع الرسمي لكزارة الكيرباء العراقية 2)
مقابمة شخصية مع الميندس فراس عباس حمزة ، مسؤكؿ شعبة االتصاالت قسـ المشاريع اليندسية / العتبة العباسية المقدسة ،  (3)

 . 2021- 6 -3الخميس  

http://www.moelc.gov.iq/
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ك تعد ىذه التجارب كاعدة كيمكف تطبيقيا في بنايات الجامعات الحككمية كاالىمية فضبلن عف المدارس 
لتكفير الطاقة الكيربائية ليذه المؤسسات فضبلن عف نشر الكعي بيف اكبر شريحة مف المجتمع لغرض 

 االنتقاؿ الى مرحمة استثمار الطاقة الشمسية عمى نطاؽ اكسع . 
  -لشمسية في القطاع الزراعي :استعمال الطاقة ا - د

( 585273بكمية استيبلؾ بمغت )ك  يعد القطاع الزراعي اقؿ القطاعات استيبلكان لمطاقة الكيربائية      
ارتفاع ك  قد دفعت ازمة المياهك    (1)، 2019 % خبلؿ عاـ   1,2نسبية   أىميةبك  ميكا كاط . ساعة

 نتاجاثرت عمى القطاع الزراعي فضبلن عف اإل التيالتصحر ك  درجات الحرارة الى ظيكر حالة الجفاؼ
التابع ك  التعاكف الزراعي فرع كرببلءك  بالتعاكف مع الييئة العامة لبلرشادك  الحيكاني مما دفع كزارة الكيرباء

 إذ( كيمك كاط  4بقدرة ) ك  طاقة الرياح معان ك  لكزارة الزراعة النشاء محطة ىجينة تعمؿ بالطاقة الشمسية
نظكمة متـ تشغيؿ ىذه الك  الجنكب ،ك  االركاء في مناطؽ الكسطك  تستعمؿ ىذه المنظكمة لمقياـ بالسقي

ىذه  إنتاجمف المياه الجكفية يكميان اال اف  3( ـ 100كاف ضمف الخطط لتشغيميا الحصكؿ عمى )  التي
لكثير مف االراضي اف استعماؿ ىذه المنظكمات يؤىؿ اك  يكميان ، 3( ـ 250المنظكمة كاف قد كفر ) 

 كرببلء المقدسةك  تـ استعماؿ ىذه المنظكمات في كاحات الزائريف بيف النجؼ االشرؼ كذلؾالزراعية ، 
تعمؿ بالربط المباشر  التيعمدت العتبة العباسية المقدسة الى استعماؿ المنظكمة الشمسية  كذلؾ( 2)،

تتككف مف االؼ الدكنمات ضمف المشاريع  التابعة لمعتبة  التيلتكفير مياه االركاء الخاصة بمزارع الساقي 
اذ يعد  (3). اىمة في تكفير المحاصيؿ الزراعيةالمسك  العباسية المقدسة الحياء صحراء كرببلء المقدسة

استعماؿ الطاقة الشمسية في القطاع الزراعية حبلن جيدان الستثمار الصحراء الجنكبية ك الغربية مف العراؽ 
 المحاصيؿ الزراعية السيما الخضركات ك الفكاكو فضبلن عف تطكير قطاع الدكاجف . النتاج

 

 
   

                                                                 

كلغاية  2010انات غير منشكرة مف جميكرية العراؽ ، كزارة الكيرباء ، مركز المعمكمات كالنظـ  ، قسـ االحصاء المركزم ، بي( 1)
2019 . 

 -12 – 17ني ، مدير مركز بحكث الطاقة الشمسية في العراؽ ، لقاء نشرتو جريدة الصباح بتاريخ ا( الدكتكر نصير السكد2)
2009 . 

 مقابمة شخصية مع الميندس فراس عباس حمزة ، مصدر سابؽ . (3)
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 الثانيالمبحث                                         

 الجزر (و  المدو  الرياحطاقة في العراق )  المتاحة لالستثمارالمتجددة طاقة المصادر           

التي تعد مف اىـ الكسائؿ لمحصكؿ عمى الطاقة ك  عف شتى الطرؽالعقؿ البشرم بالبحث استمر        
اف كاف اليدؼ السابؽ ىك مجرد الحصكؿ عمى مصدر لمطاقة فإف اليدؼ تغير نكعيان ك  ،متطمبات الحياة 

  نظيفة بيئيان .ك  االف لمحصكؿ عمى طاقة متجددة
الطاقة لكف بصكرة غير  نتاجاستثمرىا إلك  تعد طاقة الرياح متجددة عرفيا االنساف منذ مدة طكيمةك  

 الطاقة الكيربائية سكاء التكربينات نتاجاستعمميا لتدكير الطكاحيف في بادئ االمر ثـ تطكرت إل إذمباشرة 
 طاقة كيربائية نظيفة نتاجاثبتت انيا ذات فعالية عالية إل إذالمزارع عمى اليابسة اك التكربينات البحرية ك 
قد استفاد االنساف مف ظاىرتي ك  لجزر مف مصادر الطاقة المتجددة الميمةاك  طاقة المد . اما اقتصادية ك 

 االنيار عف طريؽ استثمار سرعة التدفؽ المائي عند حدكث ظاىرتي المدك  الجزر لمياه البحارك  المد
الجزر مف خبلؿ بناء السدكد التي تحكم في اسفميا مجمكعة مف التكربينات التي تتحرؾ مع تسارع ك 

ليس كؿ السكاحؿ يمكف ك  اال انيا تعد طاقة متجددة محميةبالتالي تتكلد الطاقة الكيربائية ك  حركة المياه
 .الطاقة الكيربائية  نتاجاستثمارىا إل

عمى الرغـ مف تكفر المتطمبات باىتماـ كبير الجزر ك  طاقة المدك  طاقة الرياحلـ تحظى في العراؽ ك       
ضعؼ التخطيط حاؿ دكف االىتماـ بيذه المصادر ك  اال اف تكفر الطاقة االحفكرية اقتصاديتياك  الطبيعية
 الحيكية .
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 اقة الرياح ط -اواًل :      

مف مصادر الطاقة المتجددة التي حظيت باىتماـ المعنييف بمصادر الطاقة في تعد طاقة الرياح         
عدـ ك  استمراريتياك  مجانيتياك  اثارىا البيئية المحدكدةك  نظافتياىميا مف أ التيمزايا مف  لياذلؾ لما ك  العالـ

لتخفيؼ الضغط عمى استعماؿ ك  ىا في مكاجية الطمب المتزايد عمى الطاقة ،استثمار تسمح ب التينفاديتيا 
 حفكرية التي في طريقيا لمنضكب . مصادر الطاقة اال

تتصؼ  إذىذا المصدر الميـ مف مصادر الطاقة ،  ستثمارطبيعة جيدة أل امكاناتيمتمؾ العراؽ ك       
 معظـ اياـ العاـ ك  اتجاىياكانتظاـ  بيف شمالو كجنكبو سرعتيامعدالت  بتبايفرياح التي تيب عمى العراؽ ال

عف المناطؽ  بعدىاك  قمة غطاؤىا النباتيك  تمتاز بانبساطيا التيامتبلكو مساحات كاسعة مف االرض 
تصادية اليائمة التي االق مكاناتنشاء مزارع ىكائية ضخمة ،  فضبلن عف تكفر االالسكانية مما يسمح بإ

 . ككجيا الحديثة لتكربينات اليكاءقتناء التكنتمنحو فرصة إ

  -مزايا طاقة الرياح  :  - 1

  -الطاقة اىميا : نتاجىا إلاستثمار لطاقة الرياح مزايا ميمة دفعت الى     

 مستغمة منذ القدـ ، فيي طاقة قديمة جديدة في الكقت نفسو .ك  معركفةتعد طاقة الرياح طاقة   - أ
 تمتاز بديمكمتيا فبل ينتظر اف تنضب مما جعميا مف اىـ انكاع مصادر الطاقة .  - ب
 (1). مركبات ممكثة لمبيئة إنتاجال يترتب عمى استعماليا ك  طاقة نظيفة بأنياتتميز  - ج
 ار اال في تكنكلكجيا استعمالياال تخضع لييمنة دكلة دكف اخرل  فيي غير قابمة لبلحتك إذعالميتيا   - د
تككف في متناكؿ االنساف في مكقع استعماليا دكف ك  تمتاز بمجانيتيا فيي خاضعة لمعكامؿ المناخية - ق

 .ع مصادر الكقكد االحفكرم تعد اقتصادية مقارنة مفاف طاقة الرياح كمفة ، لذا 
 سنة . 50تمتاز المحطات الكيركريحية بطكؿ عمرىا االفتراضي الذم يصؿ الى  - ك
 الطاقة االحفكرية القابمة لمنفادعمى نطاؽ كاسع في اطالة العمر االفتراضي لمصادر  يااستعماليساىـ  - م

.(2) 
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  -عوقات استعمال طاقة الرياح :م -2  

  -الرياح في تكليد الطاقة منيا : استثمارىناؾ العديد مف الصعكبات التي تعترض 

 ىذا ال يتكفر في معظـ دكؿ العالـ .ك  خزف الطاقةك  نتاجإلتقنيات خاصة تحتاج الى   -1
 .اتجاىيا  ك  الختبلؼ سرعة الرياح نتاجعدـ انتظاـ اإل -2
تميز ببعدىا عف المناطؽ الجبمية أك المرتفعات أك الحكاجز مكشكفة تك  حاجتيا الى اماكف كاسعة -3

 طاقة الرياح  . ستثمارنظمة مناسبة أللبناء أ الصناعية
 ( 1). فادة مف السرعات المتدنية لمرياحقدرتيا عمى االستك  بنكع المراكح نتاجتأثر اإل -4
تؤثر  كذلؾالمركحة ،  التي تصطدـ بعنفاتتؤثر عمى حياة الطيكر  إذتأثيرىا عمى البيئة البرية  -5

يسبب ىركب  الذمالمزارع اليكائية في البحار عمى البيئة المائية بسبب الضجيج الصادر مف المراكح 
 االحياء البحرية .

المناطؽ لسكاف كالذم يتمثؿ بعكس االشعاع الشمسي البصرم ك  تعد احد مصادر التمكث الضكضائي -6
 ( 2). القريبة مف ىذه المزارع

  -في حركة الهواء: العوامل الموثرة -3

مف عمى عدد ىذا التبياف  عتمديك  ، الخرح مف مكاف اىبكب ريحركة  بتبايفمنطقة الدراسة  تمتاز  
عمى امتداد منطقة  أخر إلىفي حركتيا كتنكعيا مف مكاف  في درجة تأثيرىا كتفاعميا الضكابط التي تتبايف

 -:  الدراسة كىذه العكامؿ ىي
 
  -الموقع الجغرافي : - أ
تأثيرىما عمى ك  الماءك  المكقع بالنسبة لميابسك  فيو يراد المكقع الفمكيك  لممكقع الجغرافي اكثر مف مدلكؿ 

 -: المناخ
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  -الموقع الفمكي :  -1
 كبيرة السيما دكائر العرض لعبلقتيا بظركؼ المناخ السائد لمنطقة الدراسة أىميةلممكقع الفمكي        

عف نكع الرياح السائدة التي تيب عمى منطقة ك  طكؿ النيارك  أشعة الشمسامكانية تحديد زاكية سقكط ك 
تبايف  خبلؿ مف التأثير ىذا كيظيرتحديد مكقعو بالنسبة لمناطؽ الضغكط العامة ، فضبلن عف الدراسة 

       زمانيان تبعان لفصكؿ السنة . ك عناصر المناخ مكانيان تبعان لدكائر العرض
فالمكقع الفمكي لمعراؽ منح اراضيو كثافة مرتفعة مف االشعاع الشمسي الناتجة عف طكؿ فترة النيار       

قمة الرطكبة النسبية مما يتيح فرصة كبيرة ك  صفاء السماءك  تكرارتياك  فضبلن عف اعتداؿ سرعة الرياح
االدكات ك  التقنياتك  مكاؿالطاقة الكيربائية في حاؿ تكفر رؤكس اال إنتاجالستثمار طاقة الرياح في 

 . نتاجالخاصة لئل
 

  -الماء :و  الموقع بالنسبة لميابس -2
المؤثرات  أىميةتقتصر  إذالمؤثرات القارية اكثر تأثيران عمى مناخ العراؽ مف المؤثرات البحرية ،  تعد      

الخميج العربي ال سيما في فصؿ الصيؼ مف خبلؿ زيادة تكرار ك  البحرية عمى كؿ مف البحر المتكسط
  طاقة الرياح .  يعكؿ عمى اىميتيا في عممية أستثمار التيىبكب الرياح الشمالية الغربية السائدة  

 
  -: السطح - ب

كالبساطة كاالنتظاـ كاالستمرارية فضبلن عف االنحدار التدريجي  رتفاعقمة األالعراؽ بيتصؼ سطح        
يعكس حقيقة جيكمكرفكلكجية  إذ( ـ 1/1000قصى الجنكب كالذم يمثؿ )أكالبطيء مف الشماؿ الى 

مما يسيؿ  ،% مف مساحة العراؽ  80لمساحة تقدر بػ ف التبايف في االرتفاع قميؿ جدان أ مؤداىاميمة 
ك تختمؼ امكانية استثمار طاقة الرياح ما بيف مناطؽ العراؽ المختمفة   (1).اليكائية  انشاء المزارع عمميات

طاقة الرياح في المنطقة الشمالية مف  استثماريمكف  إذتبعان لطبيعة السطح مف الشماؿ الى الجنكب ، 
العراؽ باستعماؿ تقنية المراكح الميكانيكية التي تتغير تبعان لتغير اتجاه الرياح نظران لطبيعة المنطقة 

يؤثر  الذمكثرة السبلسؿ الجبمية فضبلن عف تمركز انظمة الضغط المرتفع فكؽ المنطقة ك  الطكبكغرافية
 استثمارتزداد امكانية اما في المنطقة المتمكجة ف اتجاىيا .ك  تكراراتياك  الرياحسرعة ك  عمى درجات الحرارة

طاقة الرياح  استثمارتزداد امكانية  إذالطاقة الكيربائية بصكرة اكبر مف المنطقة الجبمية ،  نتاجالرياح إل
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يؤثر بطبيعة الحاؿ  الذمذلؾ لتبايف تضاريس السطح ك  في العراؽ كمما اتجينا مف الشماؿ الى الجنكب
 تكراراتيا . ك  انتظاـ اتجاىياك  بالتالي سرعة الرياحك  عمى مناطؽ الضغط الجكم

 معدالت سجمت قد أنيا اذ، كأخرل محطة بيف الرياح حركة فييا تبايفتاما في منطقة السيؿ الرسكبي      
 المتكسطك  (ثا/ـ4,5) الرياح لسرعة السنكم المعدؿ يصؿ فقد ، السرعةك  التكرارتك  االتجاه حيث مف عالية

اقامة مزارع الرياح ك  طاقة الرياح استثمار( مما يتيح امكانية عالية في  33جدكؿ )  ( ثا/ـ6,6) الشيرم
المكقع الجغرافي لمنطقة السيؿ الرسكبي ك  قمة االنحدار كمما اتجينا جنكب العراؽك  فانبساط سطح االرض

الضغط الجكم المنخفض في ك  الضغط الجكم المرتفع في الشماؿالذم جعؿ منو ممران لمرياح بيف انظمة 
 مصدران ميمان مف مصادر الطاقة المتجددة . ستثمارالجنكب جعؿ منو مناسبان ال

 انحدارىا باتجاه الشرؽك  ساعد المكقع الجغرافي لمنطقة اليضبة الغربية كتباينيا التضاريسي البسيطفي حيف 
اقامة المزارع ك  طاقة الرياح استثمارلسكاف عمى زيادة امكانيتيا عمى خمكىا مف اك  قمة النبات الطبيعيك 
 .الطاقة الكيربائية  نتاجكائية إلالي

  -الضغط الجوي : - ج
يعد االختبلؼ في تكزيع الضغط الجكم عمى سطح االرض ىك الباعث الرئيس لنشكء الرياح ، لذا      

يعرؼ معدؿ تناقص الضغط الجكم بيف ك  ،اشد عندما يككف تحدر الضغط شديدان ك  فإنيا تككف اقكل
كمما كاف معدؿ التناقص سريعان اشتد ك  مركز الضغط المنخفض  بتحدر الضغطك  مركز الضغط المرتفع

 تساكم خطكط تدرج مع طرديان  تتناسب الرياح كسرعة اتجاه إف كذلؾ قكيت الرياح .ك  تحدر الضغط
 في تتحكـ التيالرئيسة  العكامؿمف ك  ، ميمان  مناخيان  عنصرا الجكم الضغطيعد  إذ( 1). الجكم الضغط
 . السائد المناخ نكعفضبلن عف تحديد  كاتجاىيا الرياح سرعة

 ابي المحيطة المناطؽ فكؽ المتباينة ةالرئيس الجكم الضغط مناطؽ بتكزيع الدراسة منطقةتتأثر ك         
 الذم كبحار ارض منبسطة  إلى عالية كىضاب جبمية مناطؽ مف السطح مظاىر بتبايف تمتاز التي

 أربع أسيا قارة مف الغربي الجنكبي القسـ في تتمركز الشتاء فصؿ ففي ، الجكم الضغط تبايف يفسر 
 البحرك  المتكسط البحرالمسطحات المائية المحيطة بالعراؽ )  فكؽ المنخفض الجكم لمضغط مناطؽ
 مراكز ثبلث نفسو الكقت فيعمى المناطؽ اليابسة  كتسكدفي حيف  ،)العربي الخميجك  قزكيف كبحر األسكد
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 األجزاء ليشمؿ ، ) الصحراء العربية الكبرلك  إيراف كىضبة األناضكؿ ىضبةتشمؿ ) التي العالي لمضغط
 بيف التقاء منطقة ضمف يقع  العراؽ  يجعؿ ذلؾ اف السيما ، الدراسة منطقة شماؿ المرتفعة الجبمية
عمى الخميج العربي  الشتاء فصؿ في منخفض ضغط تمركز إف ، كالكاطئ العاليالجكم  الضغط مراكز

جعميا ك  جعؿ الرياح السائدة  خبلؿ ىذا الفصؿ ىي الرياح الشمالية الغربية  النو يساعد عمى سحبيا
، غير اف ىذا خبلؿ ىذا الفصؿ تسير بيذا االتجاه فضبلن عف كجكد ضغط عالي فكؽ ارض تركيا 

احياف كثيرة نتيجة لتعرض العراؽ لممنخفضات الجكية القادمة مف البحر المتكسط التي االتجاه يقاطع في 
في حالة جفاؼ سطح االرض قد ك  تيب في مقدمتيا رياح جنكبية شرقية دافئة مصحكبة بسماء غائمة

عكاصؼ رممية النيا تمر بالصحراء ، لذا فأف تمركز الضغط المنخفض خبلؿ فصؿ الشتاء لـ تنقمب الى 
 أك ممران  تككف أنيا بؿ ، العربي كالخميج المتكسط البحر بيف فقط ربط منطقةؿ مف السيؿ الرسكبي يجع
 )1(. الشرؽ إلى الغرب مف سيرىا في تسمكو المتكسطية المنخفضات لمركر  جسران 
 الجبمية المناطؽ مف محمية حركة كالفرات دجمة سيكؿ فكؽ تسكد التي المنخفض لمضغط منطقة تسبب

 مف ىبكطيا أثناء ذاتيان  تسخينيا رغـ ، بارد ىكاء شكؿ عمى يصؿ التي السيكؿ نحك المجاكرة كاليضاب
 المطير كالجك الدؼء لفترات تعاقب عنو يحدث مما السيمية المناطؽ إلى  المجاكرة المرتفعة المناطؽ
 . الشتاء فصؿ خبلؿ البارد كالجك

 إلى ئالكاط الجكم الضغط انطقو جميع تتحرؾ  إذ ، تختمؼ الحاؿ فاف الصيؼ فصؿ حمكؿ عند أما            
 في تقع الدراسة منطقة اف كبما.  السرطاف مدار فكؽ الشمس أشعة لتعامد نتيجة ، مكقعيا مف الشماؿ
  العالي الضغط مركز الفصؿ ىذا في فيختفي الحركة بيذه يتأثر فانو لذا  الشمالي األرضية  الكرة نصؼ
 الدراسة منطقة  مناخ عمى تأثيرىا انعداـ يعني ال ىذا ، المنخفض الضغط مراكز تأثير محمو كيحؿ

 عمى يسيطر الذم المدارم المرتفع  امتداد تأثير عف فضبل ، األناضكؿ ىضبة فكؽ المتمركز كالضغط
 .  الدراسة منطقة مف الجنكبية األقساـ
 الينػػدم المكسػػمي  الحػػرارم المػػنخفض الضػػغط بامتػػدادات الصػػيؼ فصػػؿ خػػبلؿ  المنطقػػة تتػػأثر كػػذلؾ    
 كشػػبو كالعػػراؽ إيػػراف إلػػى ليصػػؿ أسػػيا قػػارة غػػرب جنػػكب نحػػك غربػػان  كيمتػػد الينديػػة القػػارة فػػكؽ يسػػكد الػػذم

(   كأب  كتمػكز حزيػراف)  اشػير خػبلؿ كاضػحان  تػأثيره كيكػكف ، الكبػرل  األفريقية كالصحراء العربية الجزيرة
 المكسػػمي الينػػد مػػنخفض تػػأثير عػػف فضػػبل ، سػػنة  30 خػػبلؿ (5-4) بػػيف مػػا يصػػؿ شػػيرم تكػػرار بمعػدؿ
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 المنطقػػػة مػػػف الشػػػرقية كالشػػػمالية الشػػػرقية األقسػػػاـ عمػػػى السػػػيما الصػػػيؼ فصػػػؿ خػػػبلؿ المتذبػػػذب السػػػكداني
يػؤثر امتػداد  إذتككف الرياح السػائدة خػبلؿ ىػذا الفصػؿ ايضػان شػمالية غربيػة ك   (1)، الجغرافي المكقع بتأثير

 يضػطرىا اف تسػير بمكازاتيػػاك  جنػكبي شػرقي عمػى اتجػػاه الريػاح –الجبػاؿ فػي العػراؽ باتجػاه شػػمالي غربػي 
بصكرة متكاصمة اكثر مما ىي ك  تقاطع ىذه الرياح فانيا تيب كاحدنظران لعدـ كجكد اضطرابات اعصارية ك 

اب ( غيػر ك  تمػكزك  خبلؿ اشػير ) حزيػرافتثير الغبار خبلؿ النيار السيما ك  قد تككف شديدةك  في الشتاء ،
 تمعػػب دكران ممطفػػان فػػي المسػػاء يخفػػؼ مػػف درجػػة الحػػرارة ،ك  تصػػؿ الػػى حػػد الركػػكد خػػبلؿ الميػػؿك  انيػػا تتباطػػأ

المػػنخفض ( المػػذككريف تيػػب ريػػاح السػػمكـ التػػي قػػد يػػنجـ عنيػػا ك  بسػػبب كجػػكد نظػػامي الضػػغط ) المرتفػػعك 
الكاقع عمػى حافػة الصػحراء ممػا يسػبب ك  ذم يمتاز بانبساطوجنكب العراؽ الك  عكاصؼ ترابية السيما كسط

 (2).تدىكر مدل الرؤية 

في الشيرية  الجكم الضغط لقيـ كزماني مكاني تبايف( نجد اف ىناؾ 43مف دراسة الجدكؿ ) ك        
 الكاحدة المنطقة كضمف الشماؿ إلى الجنكب مففتزداد ىذه القيـ  مكانيان تتبايف  إذ ،منطقة الدراسة محطات 
 الشمالية المنطقة في تأثيران  أكثر تككف التي السطح ،  كاختبلؼ كالرطكبة الحرارة درجات اختبلؼ تماشيان 
 فكؽ المتمركزة العالي الجكم الضغط ةانطق بامتدادات تأثرىا عف فضبلن  ، سطحيا بارتفاع تتصؼ التي

 ديناميكية تذبذبات أك تغيرات الدراسة منطقة تشيد كذلؾ ، شماالن  األناضكؿ كىضبة شرقان  إيراف ىضبة
 في كاضحة تككف كىي الجغرافي المكقع حسب تتفاكت التي الجكم الضغط أقياـ تكزيع في يكمية كحرارية
 في كيقؿ الصافية األياـ في الذبذبة مدل يزداد كقد ، الشمالية المناطؽ مف أكثر كالجنكبية الكسطى المناطؽ
 يكمي النصؼ التغير تسمى كالتي ساعة 12 فترة خبلؿ تككف انتظامان  الذبذبات أكثر كاف ، الغائمة األياـ

 في أشدىا عمى تككف التي العراؽ مناطؽ بيف الرياح كسرعة اتجاه تبايف عمى انعكس كالذم ، لمضغط
 . الشمالية المنطقة في كتقؿ كالجنكبية الكسطى المنطقة

 أيمكؿ شير مف ابتداءن  بالزيادة تتدرج الجكم الضغط أقياـ إف فيتضح الشيرم الرصد مستكل عمى أما         
 المحطات بيف لمضغط قيمة كأعمى الثاني كانكف شير خبلؿ ذركتيا كتصؿ ، المحطات جميعياك  ارإذ كحتى
 محطة في  مميبار (989,6) بمغت قيمة كاقؿ ، في محطة المكصؿ  مميبار (1021,4) بمغت الشير ىذا في

 الحرارة درجات معدالت انخفاض إلى الثاني كانكف شير خبلؿ الجكم الضغط أقياـ تزايد سبب كيعكد كرككؾ 
 الجكم الضغط أقياـ في انخفاض نبلحظ بينما ، األرض سطح إلى الكاصؿ الشمسي اإلشعاع كمية كانخفاض

                                                                 

 . 32( محمد ازىر السماؾ كزمبلؤه ، مصدر سابؽ ، ص  1)
 . 72عباس فاضؿ السعدم ، مصدر سابؽ ، ص   (2)
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 شير خبلؿ ليا ذركة اقؿ تصؿ إذ ، أب شير نياية كحتى شباط شير نياية مف ابتداءن  الحارة األشير خبلؿ
 الشير ىذا خبلؿ الجكم لمضغط قيمة أعمى بمغت فقد المحطات بيف أماالمدركسة ،  المحطات جميعياك  تمكز
 مميبار (967,3) بمغت إذكرككؾ  محطة في سجمت قيمة كاقؿ مميبار (1002,4) بمغ الرطبة محطة في

 .  االرتفاع عامؿ كتأثير الحرارة درجات ارتفاع مع تماشيان 
  (43الجدول )                                         

 ( 2218 – 1986في العراق لممدة  )) مميبار ( المعدالت الشهرية لمضغط الجوي              

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 8648 8689,8 8684,0 8661,4 8668,7 999,44 8660,4 8669,4 8684,1 8684,7 8689,8 8648,4 الموصل

 911,9 914,1 917,0 979,4 976,4 907,0 976,7 979,4 914,9 917,0 996,8 919,0 كركوك

 8646,7 8681,0 8680,4 8667,0 8668,4 999,1 8660,0 8661,4 8681,7 8684,8 8681,8 8646,4 بغداد

 3113,3 3131,1 3131,1 3116,1 3111,1 111,1 3111,6 3111,1 3131,1 3131,1 3131,6 3111,3 الحي

 8689,0 8687,1 8688,4 8667,4 8660,1 8664,4 8660,4 8669,7 8684,7 8684,0 8689,0 8646,8 الرطبة

 3131,1 3131,6 121249 122542 122142 111,1 3111,1 3111,6 121144 121449 3131,1 3111,3 السماوة

 122243 121748 121249 122644 122246 99849 122244 122749 121145 121447 1218 122241 الناصرية
 8646,0 8687,1 8684,9 8664,4 999,4 997,0 8666,9 8660,4 8688,4 8684,4 8687,7 8689,4 البصرة

 ،قسم المناخ  ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،وزارة النقل ، جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2219، بيانات غير منشورة 

  -قوة االحتكاك : - د
تخفػػؼ خشػػكنة السػػطح مػػف سػػرعة  إذتعػػد قػػكة االحتكػػاؾ احػػدل القػػكل التػػي تػػؤثر عمػػى حركػػة الريػػاح ،     

مبلصقة لسطح االرض مباشرة رياح راكػدة تمامػان . ليذا فإف الطبقة السفمى مف الغبلؼ الجكم الك  الرياح ،
يمكػػػف اىمػػػاؿ عامػػػؿ  إذتفػػػاع ر تػػػزداد سػػػرعة الريػػػاح باالك  امػػػا فػػػكؽ تمػػػؾ الطبقػػػة فػػػإف تػػػأثير االحتكػػػاؾ يقػػػؿ

القػكتيف المسػيطرتيف عمػى حركػة  قكة ككركليػكسك  يعد تحدر الضغط إذاالحتكاؾ في طبقات الجك العميا ، 
يكػػكف ك  اتجاىيػػا ،ك  الريػػاح . امػػا عمػػى سػػطح االرض فػػإف االحتكػػاؾ يعػػد قػػكة ثالثػػة تػػؤثر فػػي سػػرعة الريػػاح
ىػك فػي الكاقػع محصػمة تأثيره معاكسان تمامان لتأثير تحػدر الضػغط الجػكم ، لػذا فػإف اتجػاه الريػاح السػطحية 

 األرض سػػطح فػػكؽ الريػػاح حركػػة اف إذاالحتكػػاؾ ( . ك  قػػكة ككركليػػكسك  ثػػبلث قػػكل ىػػي ) تحػػدر الضػػغط
 كقػػد ، األرض سػػطح كبػػيف المتحركػػة الريػػاح بػػيف االحتكػػاؾ سػػببيا  سػػطحيا مػػف حركتيػػا فػػي مقاكمػػة تمقػػى

تكػكف  إذ،  األرض سػطح طبيعػة اخػتبلؼ حسػب كاتجاىيػا الريػاح سػرعة في كتأثيرىا المقاكمة ىذه تختمؼ
    (1). اشد انحراؼ الى يميف اتجاىياك  الرياح فكؽ المسطحات المائية اسرع منيا عمى اليابسة

                                                                 
 . 123نعماف شحادة ، مصدر سابؽ ، ص   (1)
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 المتػأثرة غيػر)  العميا الرياح سرعة ثمث نحك إلى سرعتيا  تتناقص بالسطح الرياح احتكاؾ تأثير بفعؿك    
 كػذلؾ ، قمػيبلن  فييػا الخشػكنة عامػؿ تكػكف التي المائية األسطح فكؽ سرعتيا ثمثي نحك كالى، (  باالحتكاؾ

 نقػص بػدكرىا تسػبب التػي الخمػؼ إلػى لميػكاء السػفمى الطبقػات األرض سػطح لسػحب نتيجػة الرياح قكة تقؿ
 اتجاىيػا مػف تغيػر فأنيػا السػطحية الريػاح اتجػاه عمػى االحتكػاؾ قػكة لتػأثير  بالنسػبة أمػا ،( ريػكليسكك ) قكة

 قػػػكة كتتنػػػاقص سػػػرعتيا كتقػػػؿ تمامػػػان  المتسػػػاكية الضػػػغط لخطػػػكط  مكازيػػػة تيػػػب ال  الريػػػاح اف نجػػػد بحيػػػث
 الضغط تساكم خطكط عبر اليكاء تدفؽ عمى تعمؿ الضغط حدرت قكة كانت اإذف ،( ريكليسكك ) االنحراؼ

 عػػػابران  األرض سػػػطح قػػػرب يتػػػدفؽ اليػػػكاء تجعػػػؿ ،( ريػػػكليسكك ) االنحػػػراؼ قػػػكة بجانػػػب االحتكػػػاؾ قػػػكة فػػػاف
 قػدرىا انحػراؼ بزاكيػة ، المػنخفض الضغط مناطؽ الى المرتفع الضغط مناطؽ مف الضغط تساكم خطكط

 قػػػػكة تػػػػأثير كيسػػػػتمر ىػػػػذا ، المائيػػػػة المسػػػػطحات فػػػػكؽ درجػػػػة(3 20-10) كبػػػػيف ، اليػػػػابس فػػػػكؽ(3 20-40)
   (1) . منيا  ـ (500-1000) بيف ما يتراكح ارتفاع حتى الخشنة األسطح فكؽ االحتكاؾ
 تجمػػع حػػدكث األرض سػػطح مػػف القريبػػة الجػػك مػػف السػػفمى الطبقػػات فػػي االحتكػػاؾ تػػأثير تزايػػد عػػف كينػػتج
 قػكة تػكازف حالػة كفػي العاليػة الضػغكط منػاطؽ فػي لميػكاء  كتفرؽ ، المنخفضة الضغكط مناطؽ في لميكاء

 تعػػرؼ الضػػغط لخطػػكط مكازيػػة تيػػب الريػػاح فػػاف  االحتكػػاؾ كقػػكة( سريػػكليكك ) قػػكة محصػػمة مػػع الضػػغط
في مسارىا لخطػكط  تككف مكازية التيىي الرياح الناتجة عف تكازف ىاتيف القكتيف ك  الجيكستركفيؾ بالرياح

 (2). الضغط المتساكم
 منيػػػا فػػػي  أسػػػرعنجػػػدىا  إذالمنبسػػػطة  ةالسػػػيمي المنػػػاطؽيتضػػػح تػػػأثير االحتكػػػاؾ بشػػػكؿ كبيػػػر مػػػا بػػػيف ك   

يمكػػف مبلحظتػػو فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة ذات  كػػذلؾ ، بفعػػؿ تضػػرس السػػطح  كالمتمكجػػة الجبميػػة المنػػاطؽ
المسػػاحات المفتكحػػة التػػي تتصػػؼ فييػػا الريػػاح بسػػرعتيا اكثػػر مػػف المػػدف التػػي تتصػػؼ بكثػػرة البنايػػات ذات 

  تقؿ فييا سرعة الرياح . التياالرتفاعات المتباينة 
 -يس :قوة كوريول - ه

 مف محكرىا حكؿ األرض دكراف عف كتنشأ ، الرياح اتجاه في المؤثرة القكة إحدل ريكليسكك تعد قكة        
فمك كانت الكرة االرضية ثابتة ال تدكر حكؿ محكرىا ليبت الرياح مباشرة مف مراكز  ، الشرؽ إلى الغرب

بؿ تنحرؼ الرياح الى يميف لكف ىذا ال يحدث  ك  الضغط المرتفع الى مناطؽ الضغط المنخفض ،
اف االنحراؼ يزداد كمما  إذالى يسار اتجاىيا في النصؼ الجنكبي ، ك  اتجاىيا في النصؼ الشمالي

                                                                 
 . 240، ص 2003عمي مكسى، المناخ كاألرصاد الجكم، جامعة دمشؽ ،   (1)
 . 142احمد سعيد حديد كزميبله ، مصدر سابؽ ، ص  (2)
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 دائرة نطاؽ خارج تحديدان  الرياح اتجاه عمى ريكليسكك  قكة تأثير كينحصر، ابتعدت عف خط االستكاء 
 ( 1).اقصى حد لو عند القطبيف مباشرة  يصؿ الىك  االستكاء خط كجنكب شماؿ 15 عرض

 ذلؾ كسبب ،  القطبيف باتجاه العرض دكائر كاختبلؼ الرياح سرعة مع طرديان  االنحراؼ مقدار يتناسب إذ     
 الحركة في ئالبط مع االنحراؼ مقدار يقؿ بينما ، العرض درجات مع الدكرانية األرض سرعة اختبلؼ الى يعكد
 االستكاء . خط عند كميا ؼػيتكق حتى  كجنكبان  شماالن   15 عرض خط  عند الدنيا العركض باتجاه

  -انواع الرياح : - 4

تتسـ ىذه النظـ بالثبات النسبي دكف اف  إذ، تتبايف نظـ ىبكب الرياح في اقاليـ العالـ المختمفة      
يعترييا اية تغييرات جكىرية  لذا تتصؼ الرياح بثبات اك انتظاـ ىبكبيا تقريبان ، في حيف تتبايف نظـ 

في اقاليـ محدكدة ك  عدة اياـك  اخرل خبلؿ مدد زمنية متباينة الطكؿ تتراكح بيف المكسـ ) رياح مكسمية (
بناءن عمى ذلؾ يمكف تقسيـ الرياح في العالـ ك   (2)، اليكـ الكاحد ) رياح يكمية (ك  االمتداد ) رياح محمية ( ،

تيب بانتظاـ ثابت شبو مستقر خبلؿ شيكر السنة  التيالدائمية الرياح   الى اربعة انكاع رئيسة ىي
مجاؿ االنتشار مف ك  اف تباينت في بعض خصائصيا العامة السيما فيما يتعمؽ بالسرعةك  المختمفة تقريبان 
اك ما تعرؼ ايضان بالرياح الغربية ليبكبيا عمى الرياح العكسية ك الرياح القطبيةتشمؿ ك  مدة الخرل ،

الرياح ك جنكب خط االستكاءك  ( شماؿ ْ 60 - ْ 40النطاقات الغربية مف القارات بيف دائرتي عرض ) 
 (3)تيب مف نطاؽ الضغط المرتفع المدارم الى نطاؽ الضغط الجكم المنخفض االستكائي. التي التجارية

الطاقة الكيربائية نظران  نتاجيمكف اف تستعمؿ إل التيتعد الرياح الدائمية نظريان مف افضؿ انكاع الرياح ك
الرياح المكسمية  يطمؽ مصطمح إذالرياح الموسمية  اما النكع الثاني فيك  انتظاميا .ك  لثبكتيا النسبي

عمى الرغـ مف حدكثيا في مناطؽ كثيرة ك  الصيؼ ،ك  عمى الرياح التي يتغير اتجاىيا بيف فصمي الشتاء
مف العالـ اال اف اىـ منطقة تظير فييا ىي منطقة جنكب شرؽ اسيا الذم تيب عميو في فصؿ الصيؼ 

يات الجبمية المرتفعة ، في حيف رياح مكسمية جنكبية دافئة تسقط منيا امطار غزيرة السيما عمى الج
يي ف الرياح المحمية اما  ( 4). دمة مف كسط القارةيتعرض خبلؿ فصؿ الشتاء لرياح شمالية باردة قا

تتصؼ بمحدكدية نطاؽ ىبكبيا فضبلن عف ك  تيب حكليا ، إذالتي تصاحب المنخفضات الجكية الرياح 
                                                                 

 . 117( نعماف شحادة ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 . 300( محمد خميس الزككة ، مصدر سابؽ ، ص 2)
 . 76( عمي عمي البنا ، مصدر سابؽ ، ص 3)
 . 122سابؽ ، ص ( نعماف شحادة ، مصدر 4)
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يمكف تصنيؼ ىذه الرياح الى ثبلث مجمكعات تبعان ك  بشكؿ متقطع  ،ك  انيا تيب خبلؿ مدد زمنية محددة
تشمؿ ك  لخصائصيا العامة ، المجمكعة االكلى ىي رياح محمية حارة تيب في مقدمة المنخفضات الجكية

تعد رياح السمكـ مف الرياح المحمية التي تيب ك  رياح ) الخماسيف ، السمـك ، السيرككك ، اليبكب ( ،
نطاؽ الصحراء الكبرل في مقدمة االنخفاضات الجكية ك  لجزيرة العربيةتيب عمى شبو ا إذعمى العراؽ ، 

 جافة تثير االتربةك  ىي رياح جنكبية غالبان تتصؼ بككنيا شديدة الحرارةك  ،التي تيب خبلؿ فصؿ الربيع 
الرماؿ الناعمة بدرجة تحجب الرؤية . اما المجمكعة الثانية فيي رياح محمية حارة تيب في مقدمة ك 

ت الجكية اال اف تكزيعيا الجغرافي يقتصر عمى االقاليـ الجبمية التي اكسبتيا بعض خصائصيا المنخفضا
الفيف ( ، في حيف تككف المجمكع الثالثة ك  يمثميا رياح ) الشنكؾك  بحكـ انضغاطيا فكؽ السفكح الجبمية

الرياح  تعدك  ( 1)ؿ (.المستراك  يمثميا رياح ) البكراك  رياح محمية باردة تيب في مؤخرة المنخفضات الجكية
تشيد المناطؽ الساحمية تغيران يكميان التجاه الرياح بسبب  إذبشكؿ منتظـ ، ك  تحدث يكميان  التي  اليومية

تعد الرياح ك  الكادمك  تشيد المناطؽ الجبمية تغيران اخر بسبب نسيـ الجبؿ كذلؾالبحر ، ك  حدكث نسيـ البر
مف خبلؿ معرفة التكرارات اليكمية تحديد المكاقع المبلئمة الستثمار طاقة الرياح ل اليكمية ىي النكع االىـ 

 -:تقسـ الى نكعيف  التيلمرياح 

  -البحر :و  نسيم البر  - أ
 الضغط الجكم بيف اليابسةك  البحر ىك االختبلؼ في درجة الحرارةك  العامؿ الرئيس الذم يحرؾ نسيـ البر

اف درجة حرارة اليابسة في النيار اعمى مف درجة حرارة المسطحات المائية المجاكرة ليا ،  إذالماء ، ك 
يككف عمى اليابسة اقؿ مما ىي عميو عمى المسطحات المائية  الذمينعكس عمى قيـ الضغط الجكم  الذم

. اما اثناء  بحربنسيم التعرؼ ىنا ك  خبلؿ النيار ليذا تيب الرياح خبلؿ النيار مف البحر باتجاه اليابسة
تنخفض درجة الحرارة عمى اليابسة لتصبح اقؿ مف درجة حرارة  إذالميؿ فيحدث العكس مف ذلؾ 

يككف اقؿ مف اليابسة مما يؤدم الى  إذالمسطحات المائية مما يؤدم الى انخفاض الضغط الجكم عمييا 
البحر كاضحان في االياـ التي  يظير نسيـك  . بنسيم البريعرؼ  الذمىبكب الرياح مف اليابسة الى البحر 
يبمغ ك  الحادية عشر صباحان ك  يبدأ في الظيكر بيف الساعة العشرةك  تخمك مف تأثير االضطرابات الجكية

حتى الساعة الثامنة ك  اقصى قكتو في الساعة الثانية بعد الظير ، ثـ يأخذ باالنحسار بعد الساعة الثانية

                                                                 

 . 308( محمد خميس الزككة ، مصدر سابؽ ، ص1)
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ضطرابات جكية فإف الرياح المحمية المرافقة لتمؾ االضطربات مساءن . اما في االياـ التي تحدث فييا ا
 البحر . ك  تطغى عمى نسيـ البر

يختمؼ طكؿ المسافة التي يمكف لنسيـ البحر اف يصؿ الييا في اليابسة تبعان لعدة عكامؿ اىميا : ك    
نسبة تغطية ك  الحرارةالمدل اليكمي لدرجة ك  اتجاه الرياح السائدةك  طبيعة الساحؿك  مساحة المسطح المائي

 ( 1). السماء بالسحب
يتصؼ بصغر مساحتو اال انو يتيح فرصة اقامة مزارع العراؽ يطؿ عمى الخميج العربي بساحؿ ك    

تتغير تبعان لتغير اتجاه الرياح لمتحقيؽ االستفادة  التيىكائية باستعماؿ التكربينات الميكانيكة المتحركة 
 القصكل مف الرياح .

  -الوادي :و  الجبلنسيم   -ب 

تحدث  إذتحدث ىذه الظاىرة اليكمية في المناطؽ المرتفعة السيما عندما تضعؼ الحركة العامة لمرياح ، 
يككف اتجاىيا مف الجبؿ الى الكادم اك العكس . فعمى سفكح الجباؿ في الميالي الصافية تفقد ك  خبلؿ اليكـ

نتيجة لذلؾ ك  درجة حرارة اليكاء المبلمس ليا . بذلؾ تيبطك  سطكح اليابس كثيران مف االشعاع االرضي
ىذا ما ك  االراضي المنخفضة المجاكرةك  يتحرؾ اليكاء البارد الكثيؼ ىابطان عمى سفكح الجباؿ نحك االكدية

ا كاف الجك دافئان مشمسان فإف تسخيف سفكح المرتفعات بفعؿ إذفي اثناء النيار ك  . الجبل بنسيم يعرؼ
الى صعكد تيار ىكائي دافئ لى خفة كثافة اليكاء المبلمس لميابس مما يؤدم االشعاع الشمسي يؤدم ا

 ( 2). بنسيم الوادييعرؼ  الذممف الكادم الى سفكح الجباؿ 
اقامة ك  الكادم في انتاح الطاقةك  نسيـ الجبؿ ستثمارتعد المنطقة الجبمية في العراؽ منطقة مثالية الك   

انحدار الرياح بعد  تتناسب مع اتجاه السبلسؿ الجبمية مثؿيمكف اف تنشأ رياح محمية  إذالمزارع اليكائية 
الرياح المنحدرة مف جباؿ زاجركس باالتجاه ك  الشمالي الغربيك  عبكرىا جباؿ طكركس مف االتجاه الشمالي

 . الشمالي الشرقيك  الشمالي
 
 
 

                                                                 

 . 133( نعماف شحادة ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 . 86( عمي عمي البنا ، مصدر سابؽ ، ص 2)
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  -: الرياح اتجاه -5

 مة المكانية القامة مزارع تكربينات الرياح فضبلن عف رئيسان لتحديد المبلءرياح عامبلن يعد اتجاه ال     
 اليكائية التكربينات نكع اختيار في ميـ دكرفبلتجاه الرياح  ، الجغرافي كتكزيعيا الرياح سرعة أىمية

 أما،  أفقي محكر ذات تكربينات لتنصيب تصمح كمستمر ثابت باتجاه تتحرؾ التي فالرياح كتكجيييا،
 إذ عمكدم محكر ذات لتكربينات تصمح فإنيا مختمفة باتجاىات الرياح حركة فييا تككف التي المكاقع
 في تستعمؿ كالتي ، ثبلثة عف الريش عدد يزيد ما كغالبان  لمدكراف رأسي بمحكر التكربينات ىذه تتميز

 مضرب شكؿ تأخذ كالتي داريكس تكربينة التكربينات ىذه كمف ، المياه ضخ مثؿ الميكانيكية التطبيقات
 عاـ ابتكرىا "V" عمي ىك ما كمنيا داريكس كرج ج" الفرنسي الميندس إلي التكربينة ىذه كتنسب البيض،
 تكربينة كأيضا  Hحرؼ شكؿ عمي ىك ما منيا الرأسية لمتكربينات أخرل أشكاؿ بكجكد العمـ مع ، 1931

 بسيكلة التكربينات مف النكع ىذا يتميزك  . سافكنيكس سيجكارد" الفنمندم الميندس ابتكرىا التي سافكنيكس
 ( 1)،انيا ال تحتاج الى نظاـ تكجيو  كذلؾ المحكر األفقية بالتكربينات مقارنة كالصيانة التشغيؿ عمميات
 تنظيـ أك كترتيب كىندسة المختار لممكقع اليكائية المراكح عدد تحديد في الرياح اتجاه دكر عف فضبلن 
 فتكضع ، المتغيرة االتجاىات في االضبلع المتساكم المثمث طريقة عمى اعتمادان  يتـ إذ التنصيب شكؿ
 يتـ فيما الدكار، قطر اضعاؼ (18-5) ضمع كؿ طكؿ يككف اف عمى ، ىكائية طاحكنة زاكية كؿ في

 الطكاحيف كضع أم السنة طكؿ ثباتان  االكثر االتجاىات حالة في كالمتكازية المستقيمة الخطكط مبدأ اعتماد
 رياح طاقة عمى محصكؿل الدكار، قطر أضعاؼ (18-6) تصؿ فاصمة كبمسافات األخرل بجانب كاحدة
مف   الرياح اتجاه لمتكربينات اليكائية قد حقؽ نجاحان ميمان لمحد مف ثأثيريعد التطكر التقني ك   (2)، أكثر

عمبات تركس ك  يتككف نظاـ االنحراؼ مف محركات كيربائية إذخبلؿ اضافة الية تعديؿ زاكية االنحراؼ 
تقـك كحدة التحكـ االلكتركنية لمعنفة بقراءة مكقع مؤشر  إذيمينان بسبلسة ك  تقكـ بتحريؾ العنفات يساران 

 فضبلن تعديؿ كضعية الدكار اللتقاط اكبر قدر ممكف مف طاقة الرياح ك  اما اليان اك الكتركنيان الرياح اتجاه 
 (3). الرياح حركة فييا تقؿ التي الفترات عف لمتعكيض الطاقة خزف عممية تطكر عف

                                                                 

 91اسس عمؿ كانكاع تكربينات اليكاء ، مجمة الكيرباء العربية ، العدد  -محمد مصطفى محمد الخياط ، تكنكلكجيا طاقة الرياح  (1)
 . 7، ص 2007يسنمبر ، د
( اسماعيؿ عباس ىراط ، تبايف اتجاه كنكعية الرياح في العراؽ كامكانية استثمارىا ، اطركحة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة 2)

 . 181، ص  2006المستنصرية ، كمية التربية قسـ الجغرافية ، 
 . . www. Nasainarabic.net 6جكليا اليتكف ، كيؼ تعمؿ طاقة الرياح ، ناسا بالعربي ، ص  (3)
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 الدراسة منطقة في الرياح اتجاه فيككف مكانيان  اتجاه الرياح نجد اف ىناؾ تبايف في(  34مف الجدكؿ ) ك   
 منطقة في الرياح اتجاىات مف تقمبان  اكثر الجبمية كشبو الجبمية المنطقة في 2018-1986 المدة خبلؿ

 سيادة الرياح اتجاىات أكثر ىي الغربية الشمالية الرياح كتككف الرسكبي كالسيؿ الجزيرة كمنطقة اليضبة
 أشدىا عمى تككف يكمية تغيرات الدراسة منطقة في الرياح اتجاىات تشيد كذلؾ ، الرياح مف %75 بنسبة
 باالنخفاض تأخذ ثـ الظير، ساعات خبلؿ المحطات جميعياك  ذركتيا تصؿ التي النيار ساعات خبلؿ

 ساعات خبلؿ اليدكء إلى الرياح حركة تصؿ حيث النيار مف الثاني النصؼ ساعات خبلؿ التدريجي
 ، السطحي اليكاء حرارة درجة اختبلؼ إلى ذلؾ سبب كيعكد ،احيانان  السككف حالة إلى تصؿ ثـ الميؿ
 كالماء اليابس بيف التسخيف حالة باختبلؼ متغيرة كسرع باتجاىات محمية رياح سيادة المنطقة تشيد كذلؾ
 استثمار عممية في دكر لو ذلؾ كؿ الواديو  نسيم الجبل كالكدياف الجباؿ سفكح كمابيف والبحر البر نسيم
 الرياح اتجاىات تكرار في كفصمية شيرية تغيرات الدراسة منطقة تشيد كذلؾ التنمية كتحقيؽ الرياح طاقة

 منظكماتالك  االعصارية المنظكمات الشتاءفصؿ  أشير خبلؿ منطقة الدراسة عمى عمى تتعاقب إذ ،
 انحراؼ أك الرياح اتجاىات في تعاكس ذلؾ يصاحب مما(  العالي الضغط منظكمات) عصاريةالبل

 في المنطقة عمى تكراران  الرياح اتجاىات أكثر كتككف مستقرة غير الرياح كضعية أف أم فييا محسكس
 تحت العراؽ فيقع الصيؼ أشير خبلؿ أما الشرقية، - الشرقية الشمالية المنطقة في كالربيع الشتاء فصمي
 مما الدراسة منطقة مف كالغربية الشرقية المنطقة معظـ يغطي الذمئ الكاط المكسمي الضغط انظمة تأثير
 .  الغربية الشمالية الرياح اتجاه تكرار زيادة إلى يؤدم

 ستعماؿالامكانية جيدة  ىناؾ أفنجد  البشرية التي يمتمكيا العراؽ ك  الطبيعية في ظؿ االمكاناتك      
 أف كذلؾ الرياح اتجاه تغير معالتي يمكنيا اف تتغير  الميكانيكية الحركة ذات االفقية اليكائية المراكح
 الجبمية المنطقة في ال سيما االضبلع متساكم المثمث نظاـ عماؿالست يصمح اليكائية المراكح ترتيب تنظيـ
 مع متكازية بخطكط المراكح ترتيب نظاـ استعماؿ يمكف فيما ، الرياح اتجاه في المتقمبة الجبمية كشبو
 يمكف إذ الجزيرة كمنطقة الغربية اليضبةالبادية الجنكبية  في الصحراكية المناطؽ في ال سيما الرياح اتجاه

 باالتجاه المتمثؿ الجبمية المرتفعات امتداد بتأثير بشدة الرياح منيا تنحدر التي المناطؽ مف االستفادة
 العجز لسد الدراسة منطقة في الرياح طاقةيتيح فرصة الستثمار  الذم ، الغربي كالشمالي الشرقي الشمالي

قامة الكيربائية الطاقة في  اجتماعيةك  بيئيةك  اقتصادية تنمية يحقؽ بما ، صناعية أك زراعية مشاريع كا 
 كاعدة .
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  -: توزيعها الشهريك الرياح طاقة قدرة  – 6 

 مكانيان تبعان لخصائصك  بالتبايف زمانيان  الرياح لسرعة الشيرية لممعدالت ةالعام اتالتكزيع تتصؼ    
 (  10الخريطة ) ك  (44) الجدكؿ مف دراسة ك  ، لمنطقة الدراسة  السطحتبايف ك  لمرياح العامة الدكرة

 تبعان  محطات المدركسة في منطقة الدراسةلم كزمانيان  مكانيان الكيركريحية ىناؾ تبايف لمطاقة  يتضح اف
 كآخر شير بيف يتبايف زمانيان  الكهروريحية الطاقة قدرة إنتاج معدالت نجد اف إذ ، الرياح سرعة لتبايف

 الرياح سرع لتبايف تبعان  كذلؾ الكاحدة  المنطقة مستكل عمى حتىك  الدراسة منطقة محطات لجميعك 
 محطات معظـل  تمكز شير في سجمت الرياح لطاقة قدرة أعمى اف نبلحظ إذ ،خصائص السطح ك 

تمييا محطة البصرة   ثا.2ـ كاط/ (107,3) قدرة الرياح في محطة الحي بمغت إذ الدراسة ، منطقة
في حيف سجمت محطة  ثا ،.2كاط /ـ(  96,1سجمت )  التيثـ محطة الناصرية  ثا.2( كاط /ـ 101,5)

تمييا محطة المكصؿ بقدرة  ثا/2ـ كاط ) 5,2بمغت )  التيادنى قدرة لمرياح خبلؿ شير تمكز  كرككؾ
المدركسة فقد سجمت خبلؿ  ممحطاتل السنة شيرا بيف الرياح لطاقة قدرة أقؿ اما .   ثا/2ـ ( كاط 6,9)

 التييستثنى مف ذلؾ محطة الرطبة التي سجمت اقؿ قدرة ليا خبلؿ شير تشريف الثاني  االكؿ كانكفشير 
 التي بمغت في محطة المكصؿ  خبلؿ شير كانكف االكؿ  قدرة أقؿ سجمتك  ، ثا/2ـ كاط( 10,1بمغت ) 

  (44) الجدكؿ                                              

                    في العراقلممحطات المدروسة  (الثانية في مربع متر/واط) والسنوية الشهرية الرياح في المتوفرة الطاقة كثافة معدل

                                              (1986- 2218 ) 

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان ارإذ شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

 3,7 0,9 0,6 1,4 3,8 5,2 6,9 5,9 5,9 4,4 3,2 3,8 2,6 الموصل
 4,6 1,8 2,6 2,6 3,2 4,4 5,2 5,9 6,9 5,9 5,2 7,8 3,8 كركوك
 19,9 5,9 7,8 11,3 12,7 38,3 51,3 27,6 25,4 23,2 15,7 12,7 6,9 بغداد
 51,7 27,6 27,7 32,7 47,7 71,3 107,3 75,9 54,9 62,8 44,5 41,3 27,6 الحي

 24,6 12,7 10,1 11,3 12,7 27,6 58,8 32,7 27,6 35,4 38,3 15,7 12,7 الرطبة
 31,1 12,7 12,8 17,5 17,4 44,5 85,5 58,8 30,1 27,6 30,1 21,1 15,7 السماوة

 51,3 17,4 17,5 33,2 51,3 80,6 96,1 91,4 71,3 62,8 54,9 35,4 23,2 الناصرية
 51.2 15,7 23,7 27,7 73,2 82,8 101,5 85,5 52,4 58,3 38,3 34,1 21,1 البصرة

 ،قسم المناخ  ،الهيأة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  ،وزارة النقل ، جمهورية العراق -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 .2219، بيانات غير منشورة 
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 ( 10خريطة ) 

لممحطات المدروسة  (الثانية في مربع متر/واط) لشهري تموز و كانون الثاني   الرياح في المتوفرة الطاقة كثافة معدل 
   في العراق 

 

 ( 44مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدكؿ )   -المصدر :
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 خبلؿ قدرة عمىا سجمت حيف في ،  ثا/2ـ كاط(  1,8تمييا محطة كرككؾ بقدرة ) ،  ثا/2ـ كاط (  0,9(
  ثا/2ـ كاط( 17,4حطة الناصرية بقدرة بمغت )تمييا م  ثا/2ـ كاط(  27,6ىذا الشير في محطة الحي ) 

ثـ تعكد قدرة الطاقة الى االرتفاع بشكؿ تدريجي ابتداءن مف شير كانكف الثاني تبعان لزيادة سرعة الرياح  ،
الكيركريحية لبعض المحطات االخرل الطاقة  نتاجعالية إل امكاناتاف ىناؾ  كذلؾفي منطقة الدراسة ، 

 لـ يتـ تداكليا خبلؿ ىذه الدراسة .  التي

فقد سجمت الكيركريحية بيف محطات منطقة الدراسة  الطاقة قدرةل تبايف ف ىناؾاما مكانيان فنجد إ      
 لمرياح سرع تسجؿ انيا عممان  ،المنطقتيف الكسطى ك الجنكبية اعمى سرع لمرياح مف المنطقة الشمالية 

 منيا االستفادة يمكف الدراسة لمنطقة الطبيعية الدراسات بعض اليو ماتشير بحسب ثا/ـ 5-3 مابيف تتراكح
 عمى ينطبؽ كالحاؿ العراؽ شماؿ مناطؽ في السيما المحطات بعض قدرات في النقص عف لمتعكيض
 عالية بسرعة تتمتع التي العراؽ مف الجنكبي الجزء في ككذلؾ الغربية اليضبة في المحطات مف العديد
 ، السنة أشير بيف( الكيركريحية) لمقدرة متدنية مستكيات الشمالية المنطقة محطات تسجم إذ.  لمرياح

 انتفاء يعني ال ىذاف اال إ الرياح لحركة إعاقةتسبب  التيطبيعة تضاريس المنطقة الجبمية  عف الناتجك 
المتمثمة بنسيـ ك  ال سيما في الرياح اليكمية المنطقة تمؾ في التنمية كتحقيؽ الرياح طاقة استثمار إمكانية
 المنطقة ىذه تمثؿ حيث عالية رياح بحركة العراؽ في الجبمية المنطقة مرتفعات تتميز إذالكادم ك  الجبؿ
 النشاء المناسبة المكاقع كاختيار الدراسة بعداف يتحقؽ  يمكف كىذا الشرؽ، إلى الغربية رياحال لعبكر ممران 
 مثؿ في رائدة كانت التي المانيا تجارب مف االستفادة كيمكف ، الكيركريحية الطاقة لتكليد ىكائية مراكح
انيا تعد ام مجمكعة مف  إذ المرتفعات فكؽ الكيربائية الطاقة تكليد لغرض مزارع إنشاء في التجربة ىذه

 الكاليات في ايضان  نفسو كالحاؿمزرعة ريحية ىي يتجاكز عددىا ثبلث مركاح  التيالمركاح اليكائية 
 ما تفكؽ رياح قدرة مف العراؽ فقد سجمت   كالجنكبية الكسطى تيفالمنطقاما .  كالصيف األمريكية المتحدة
 ، اليضبة سطح ضمف كمكاقع سيمية بيف ما مكاقع أخذت محطاتيا فإ إذ ، الشمالية المنطقة سجمتو
  الطاقة مقدار زيادة كبالتالي الرياح سرعة مف زاد مما العكائؽ مف خالية مفتكحة مناطؽ انيا عف فضبلن 

 الكسطى المنطقتيف مف أكثر الجنكبية المنطقة في الرياح طاقة تزداد حيف في ، طرديان  افتناسبي إذ
 فيي ،(الكيركريحية) الطاقة تزايد عمى انعكست لمرياح عالية سرع المنطقة ىذه سجمت حيث كالشمالية
 البشرية .ك  المكانع الطبيعية كقمة بانبساطيا تمتاز منطقة
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 -: في العراقطاقة الرياح  نتاجالتطبيقات العممية ل  – 7 

الطاقة الكيربائية ال سيما بعد انخفاض  إنتاجتعد تقنية طاقة الرياح مف التقنيات الكاعدة في          
تنامي خبرة ك  التكريدزيادة تنافسية سبلسؿ ك  كفكرات الحجـك  نتيجة لتطكر التقنيات نتاجتكاليؼ اإل
طاقة الرياح البحرية بنسبة  ك  %  39سجمت تكاليؼ طاقة الرياح البرية انخفاضان بنسبة   إذالمطكريف ، 

( دكالر امريكي / كيمك  0,115) ك ( دكالر امريكي / كيمك كاط ساعي 0,053% لتصؿ الى )   29
 لتكليد الطاقة الكيربائية لطاقة الرياح تطبيقات عممية متعددة فيي تستعمؿ ك  ( 1)كاط ساعي عمى التكالي .

 فضبلن ،  حركة اليكاء لتحريؾ كتدكير اآلالت كالمعدات البلزمة لذلؾ استثماراك لضخ المياه عف طريؽ 
سائط الرم كاىميتيا في المجاؿ الزراعي  تشغيؿ ك  ،  في مجاالت تحمية المياه كضخيا عمالياعف است

 يمكف االستفادة منيا في المناطؽ القريبة مف المناطؽ الصحراكية كذلؾكالمحكرية  لتنقيط كالرش الثابتةبا
كضع أكلكية لطاقة الرياح عند الشركع في بناء  يمكف  كذلؾ، في انارة القرل كالمنازؿ الريفية  استعمالياك 

 ( 2).مجمعات سكنية جديدة يساىـ في تصميميا التخطيط العمراني

 تسعى العديد مف المؤسسات الحككميةك  في العراؽ ما زاؿ استعماؿ تقنية طاقة الرياح محدكد جدان ك       
تـ صناعة  إذ، يا ما زالت تعد مشاريع تجريبية معظماال اف  ىمية الخكض في ىذا المجاؿ الحيكماالك 

محطة ىجينة تعمؿ بالطاقة  كزارة الزراعة الكؿك  التكنكلكجياك  اكؿ نمكذج بالتعاكف بيف كزارة العمكـ
تستعمؿ العماؿ ك  ( كيمك كاط 4تعمؿ ىذه المنظكمة بقدرة ) ك  طاقة الرياح في كرببلء المقدسةك  الشمسية
البادية الجنكبية ك  يمكف االستفادة مف ىذه المنظكمات في مناطؽ الصحراء الغربية إذ (3)االركاء .ك  السقي

المناطؽ الصحراكية الى اراضي زراعية مف شأنيا تحقيؽ تحكيؿ ىذه ك  لتكفير المياه الغراض السقي
 الفكاكو .ك  االكتفاء الذاتي مف المحاصيؿ الزراعية السيما محاصيؿ الخضر

ك انارة لكحات اإلعبلنات كلكحات الطرؽ ربينات الرياح في انارة الشكارع أتك  استعماؿيمكف  كذلؾ     
السيما الصناعات التي تككف بعيدة عف الصناعي يمكف االستفادة منيا في المجاؿ  كذلؾالخارجية 

 .النسيجية  الصناعات مف الطاقة الكيربائية مثؿ كمية متكسطةتحتاج الى  التيالمجمعات السكنية 

                                                                 

 . 2020، الككالة الدكلية لمطاقة المتجددة ) ايرينا ( ، ابك ظبي ،  2019( تكاليؼ الطاقة مف المصادر المتجددة خبلؿ عاـ 1)
 . 115، ص2010عبد عمي الخفاؼ كثعباف كاظـ خضير، المناخ كاالنساف، دار المسيرة، عماف، الطبعة الثانية، ( 2)
 -12 – 17ني ، مدير مركز بحكث الطاقة الشمسية في العراؽ ، لقاء نشرتو جريدة الصباح بتاريخ االسكد الدكتكر نصير( 3)

2009 . 
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  -:الجزو  طاقة المد  -ثانيًا : 

تنشأ ىذه الظاىرة اليكمية  بفعؿ حركة دكرية  إذالجزر احد اشكاؿ الطاقة المتجددة المائية ك  تعد طاقة المد        
يرتفع منسكب المياه  إذ( 1)دكراف االرض حكؿ محكرىا ،ك  الشمسك  بية القمرإذلمتيارات المائية الناتجة عف قكة ج

المحيطات خبلؿ النصؼ الثاني مف النيار ثـ ينخفض بعد منتصؼ الميؿ ليعكد الى الكضع الطبيعي ك  في البحار
اتو فيي تصؿ الى محيطك  الجزر في قكتيا بيف بحار العالـ المختمفةك  تتفاكت عممية المدك  التالي ،اكؿ النيار 

 ىذه العممية كاضحة في الخمجاف كذلؾ، ( ـ في خميج فندم شرقي كندا  15نحك ) ك  ( سـ في تاىيتي3)
  (2).بفرنسافي بريتاني  كذلؾ( ـ / ساعة  12الممرات المائية حيث تككف سرعة الرياح حكالي ) ك 

( كـ  58عمى الرغـ مف امتبلكو ساحبلن بحريان يطؿ عمى الخميج العربي بطكؿ يصؿ الى ) ك  اما في العراؽ      
تتراكح ما بيف  إذالجزر تتسـ بالضعؼ الى حٍد ما ك  االنعطافات التي جعمت مف ظاىرتي المدك  اال اف كثرة الجزر

، اال انو ىي اقؿ مف االرتفاع الذم يحقؽ الجدكل االقتصادية في تكليد الطاقة الكيربائية ك  ( ـ  4,5 – 0,72) 
 إنتاجمف خبلؿ االتجاه نحك الدراسات التي تيدؼ الى استثمار ىذا المصدر الميـ ك  في ظؿ التطكر التقني

ني الذم صاحب بطاريات التطكر التقك  الجزرك  تغير اتجاىيا في حالتي المد إذتكربينات اكتكماتيكية الحركة 
 .الطاقة الكيربائية  إنتاجالجزر في ك  استثمار طاقة المد فعاليتيا ، اصبح مف الممكف ك  الخزف

 -: الجزرو  مزايا طاقة المد -1

  -ىميا :الطاقة أ نتاجالجزر مزايا ميمة دفعت الى استثمارىا إلك  لطاقة المد         

 ف تنضب .الطاقات المتجددة التي ال ينتظر أالجزر بديمكمتيا فيي مف ك  تمتاز طاقة المد -1
 مركبات ممكثة لمبيئة .ك  غازات استعماليا ال ينتج عف  إذتتميز بأنيا طاقة نظيفة  -2
 (3). بذلؾ تنافس المحطات الكيركمائيةىي ك  %  80مردكدىا العالي الذم يصؿ الى   -3
دكراف الكرة ك  الشمسك  بية القمرإذيا مرتبط بقكل الطبيعة كقكة جإنتاجيمكف التنبؤ بيا مستقببلن الف  -4

 االرضية حكؿ محكرىا .

                                                                 

 . 225كاظـ عبد الكىاب االسدم كراشد عبد راشد الشريفي ، جغرافية الطاقة ، مصدر سابؽ ، ص (1)
 . 200( جمعة رجب طنطيش كمحمد ازىر السماؾ ، مصدر سابؽ ، ص2)
القكية كالضعيفة كبكجكد محفز باالثارة الميزرية لتأميف الطاقة  O – H( كساـ نزيو عبد القادر ، تقييـ عممية فصـ الرابطة 3)

 . 28، ص  2014الييدركجينة ، رسالة ماجستير في عمـك الميزر كتطبيقاتو ، جامعة دمشؽ ، 
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تتصؼ التكربينات البحرية بسرعة دكراىا مقارنة مع التكربينات اليكائية الف كثافة المياه اكثر مف اليكاء   -5
 مف اليكائية .لي فاف الطاقة الناتجة مف التكربينات البحرية تككف اكثر ابالتك  ( مرة 832بػ ) 

البيئية المناسبة مقارنة ك  الماديةك  المقكمات الجغرافيةيعد استعماليا اقتصاديان في الدكؿ التي تمتمؾ  -6
 مخاطر امداداتو .ك  تقمبات اسعارهك  باستعماؿ الكقكد االحفكرم

 الطيكرالسيما مناطؽ لجذب النظـ االيككلكجية ك  البحيرات االصطناعية مناطؽ سياحيةك  تمثؿ السدكد -7
 (1). االسماؾك 

  -الجزر :و  عوقات استعمال طاقة المدم - 2

الكيربائية ، الطاقة  إنتاجالجزر في ك  ىناؾ العديد مف الصعكبات التي تعترض استثمار طاقة المد
  -:اىميا

 يقتصر مدل استثمارىا عمى مكاقع محددة مف العالـ ال رتباطيا إذانيا مصادر محمية لمطاقة ،   -1
 بعكامؿ جغرافية محددة .

  2)).مد عمى القدرة التكليدية لممحطة يعت الذمنشاء االكلية ارتفاع تكاليؼ اإل -2
يمكف اف  إذالجزر ك  نتيجة العتمادىا عمى حركة المدخزف الطاقة ك  نتاجتحتاج الى تقنيات خاصة إل -3

( ساعات خبلؿ اليـك في حيف يزداد الطمب عمى الطاقة  3 – 6يستمر تكليد الطاقة الكيربائية بيف ) 
 . في ساعات اخرل مما يتطمب تخزينيا في بطاريات ال تزاؿ مكمفة 

تؤثر التكربينات عمى االحياء البحرية مف خبلؿ مشاكؿ  إذتأثيرىا عمى النظـ االيككلكجية لممحيطات  -4
 ىجرة االسماؾ .ك  حركة االحياء المائية

السدكد االصطناعية التي تنشأ عند مصبات االنيار في رفع مستكيات الممكحة التي يمكف اف تسبب  -5
 الكائنات الحية في المنطقة .ك  تضر بالنباتات

 االمر الذم يسبب تراكـ الركاسبحركة المياه في مصبات االنيار  الى تباطئالسدكد  دمتؤ  كذلؾ -6
 ( 3). الطمي عند مداخؿ االنيارك 
 

                                                                 

 .226، مصدر سابؽ ، ص ة الطاقة كاظـ عبد الكىاب االسدم كراشد عبد راشد الشريفي ، جغرافي(  1)
 . 339( محمد خميس الزككة ، مصدر سابؽ ، ص 2)
 .227، مصدر سابؽ ، ص كاظـ عبد الكىاب االسدم كراشد عبد راشد الشريفي ، جغرافية الطاقة (  3)
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  -الجزر:و  في المد العوامل الموثرة - 3
  -: منازل القمر - أ

قد اثبتت الدراسات الحديثة ك  الجزرك  تعد منازؿ القمر مف اىـ العكامؿ التي تؤثر عمى ظاىر المد        
 ،(1)الشمسك  بية القمرإذتحدث نتيجة لج التياف ىذه العبلقة ىي المسؤكلة اكالن عف حدكث ىذه الظاىرة ، 

 يتبايف لذلؾالشمس ك  في المسطحات المائية عمى قكة الجذب لمقمرتعتمد الطاقة الحركية لمدكرة المدية  إذ
 أك بدران  القمر يككف عندما الربيعي المد يحدث حيث ، الشمس مف القمر مكقع لتبدؿ تبعان  يكميان  المد مدل
ىي االياـ ك  ( اياـ مف الشير القمرم 7 – 6فيزداد مستكل ارتفاع المياه لمدة تقدر بحكالي )  المحاؽ في
 قيـ ارتفاع إلى يؤدم مما لؤلرض كالشمس القمر بيةإذج قكة ( بسبب تكافؽ 1 – 28) ك ( 15 – 13)

 ، ريةيالن المجارم في المائية التيارات حركة كسرعة المد مكجة تقدـ مسافة كتزداد كالجزر المد مدل
 المحاقي المد ، في حيف يحدث القمرم ريالش مف(  29ك 14)  يكمي في الربيعي المد ذركة كتتمثؿ
( اياـ مف الشير  6)  لمدة المياه ارتفاع مستكل فينخفض الثالث كالربع األكؿ الربع في القمر يككف عندما

بية القمر إذج تعامد بسبب كالجزر المد مدل قيـ تقؿ إذ(  22 – 20) ك ( 8 – 6القمرم في االياـ ) 
 بيف الكاقعة األياـ ماا ( مف الشير القمرم . 21 – 7ينخفض الى ادنى مستكياتو في يكمي ) ك  لمشمس

مستكل  ارتفاع ايخبلل فيعتدؿ القمرم ريالش مف يكمان   (  17ىي )  كالتي كالمحاقي الربيعي المد أياـ
  (  2)المياه .
منطقة التي مصدرىا دقيقة (  52ك ساعة 24خبلؿ )  يفجزر ك  يفمدالى شط العرب  يتعرضك         

 إذ/ ثا ( ـ  4,5 – 0,72يتراكح مدل المد ما بيف ) ك  الخميج العربيالسد الخارجي في شماؿ غرب 
بعدىا عف مصدر ك  كجدت ىذه الفركقات في القيـ خبلؿ الشير الكاحد بيف المحطات تبعان لمكقع المحطة

،  1,84الجزر ) ك  قد بمغت معدالت مدل المدك  ، سرعة الرياحك  كذلؾ بسبب تأثير منازؿ القمرك  الطاقة
تأثير منازؿ  يتضحك  (3)،البصرة عمى التكالي ك  السيبةك  ( ـ في المحطات السد الخارجي 1,18،  0,74

( ـ خبلؿ طكرم المد  4,5 – 2,5بمغ في محطة الفاك بيف )  إذالجزر ك  القمر عمى تبايف معدالت المد

                                                                 

، ص 1993كندرية ، اشكاؿ سطح االرض ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، االس –( عبد العزيز طريح شرؼ ، الجغرافيا الطبيعية 1)
169 . 

( صفاء عبد االمير رشـ ، ظاىرة المد كالجزر كابعادىا الييدركلكجية في شط العرب ) جنكب العراؽ ( ، مجمة الجمعية الجغرافية 2)
 . 5، ص  2012،  386الككيتية ، العدد 

( 4 – 3، العدد )  42ج العربي ، المجمد ( صادؽ سالـ عبد اهلل ، ظاىر المد كالجزر في شط العرب جنكب العراؽ ، مجمة الخمي3)
 . 134، ص  2014، 
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مما يتيح نجد اف اعمى ارتفاع لممد يككف خبلؿ ذركة المد الربيعي  إذ( 1)الربيعي عمى التكالي .ك  المحاقي
سجمت اعمى معدؿ لممد  التيك الكيربائية ال سيما في محطة الفاالطاقة  إنتاجفرص اكبر الستثمارىا في 

. 
  -: التصريف المائي  - ب

النير خبلؿ زمف يقصد بالتصريؼ المائي كمية الماء المارة مف مقطع عرضي معيف في مجرل      
 فتراتك  المياه ارتفاع كمستكل كالجزر المد مدل يتأثرك    (2). مقدران بالمتر المكعبك  مقداره ثانية كاحدة

 الدكر خبلؿ مف العذبة المياه بتصريؼ المجارم النيرية في المد لمكجة المكاني كاالمتداد كالجزر المد
 المجارم في كالجزر المد مدل يتناسب لذلؾ النيرم المجرل في المد مكجة تقدـ عرقمة في يمعبو  الذم
 زيادة مع طرديان  كفترتو الجزر تيار سرعة كتتناسب المائي، التصريؼ كمية زيادة مع عكسيان  ريةالني

 المشاريع تنامي بسبب المستمر لبلنخفاض يتعرض العرب شط في المائي التصريؼ إف المائي التصريؼ
ثا /  3( ـ  913)  مف المائي التصريؼ انخفض إذ النير، حكض دكؿ في ظاىرة الجفاؼ كسيادة المائية

 المدية المكجة تقدـ زيادة في يسيـ مما 2012ثا خبلؿ عاـ /  3ـ  (  246)  إلى  1979 خبلؿ عاـ 
البحرم  القاع ك  بيف الماءاالحتكاؾ لعامؿ  أف كذلؾ ( 3.(كالجزر المد مدل مقدار كيزيد النير مجرل في

 كانت التي الجانبية الجداكؿ مف العديد قطعك  كجكد الجزرالجزر ،  فضبلن عف ك  مديات المدتأثيران عمى 
 في المدية المكجة تقدـ زيادة في ـيسي يعم ككرمة الكاركف جدكؿ اكأىمي بالمياه رالني مجرل تغذم
طكؿ ك  الجزرك  قد اثر بشكؿ كبير عمى المدل بيف المدلذا فانخفاض التصريؼ المائي   ( 4.(رالني مجرل

منطقة ك  يرتفع المد في الجز الشمالي الغربي عند منطقة السد الخارجي إذمدة المد في اية بقعة ساحمية 
    الفاك ثـ يبدأ باالنخفاض باتجاه البصرة .

  -جيمورفولوجية االنهار : - ج
 إذلجرياف النيرم المؤثرة في طبيعة نظاـ اك  تعد جيمكرفكلكجية المنطقة مف العكامؿ الطبيعية الميمة      

يقع شط ك  سرعة الجرياف ،ك  مناسيب المياهك  مقطعيا العرضيك  يؤثر عمى انحدار مسار المجارم المائية
( ـ فكؽ  3 -0العرب في القسـ الجنكبي مف السيؿ الرسكبي الذم يمتاز بانخفاض سطحو بمقدار ) 

، ( ـ / كـ  0,02الجنكب بمقدار ) انحداره التدريجي مف الشماؿ الى ك  انبساطوك  مستكل سطح البحر ،
                                                                 

 . 5( صفاء عبد االمير رشـ ، ظاىرة المد كالجزر كابعادىا الييدركلكجية في شط العرب ) جنكب العراؽ ( ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 . 112، ص 1999، عماف ، ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع  1( حسف ابك سمكر كحامد الخطيب ، جغرافية المكارد المائية ، ط2)
 . 7( ، مصدر سابؽ ، ص كجية في شط العرب ) جنكب العراؽ( صفاء عبد االمير رشـ ، ظاىرة المد كالجزر كابعادىا الييدركل3)
جامعة البصرة ،  –( حسف خميؿ حسف المحمكد ، خصائص الساحؿ العراقي ، اطركحة دكتكراه غير منشكرة ، كمية االداب 4)

 . 110، ص 2006
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 فضبلن عف االنحدار العاـ لمسطح ىناؾ انحدارات جانبية الراضي السيؿ الرسكبي شرؽ مجرل شط العرب
اف قمة انحدار  كذلؾ، عمى جانبي الجداكؿ المتفرعة منو باتجاه االراضي المنخفضة المجاكرة ك  غربوك 

 .( 1)الجزرك  عمميتي المد السطح ادت الى بطئ سرعة التيار ال سيما خبلؿ
– 8,5تتبايف اعماقو بيف )ك  كذلؾ( ـ 1500 – 250يمتاز شط العرب بتبايف اتساع مجراه بيف )     
 ( منعطفات 8) ك ( جزيرة 17يضـ المجرل )  كذلؾ  (2)، جيمكرفكلكجية المنطقةك  حسب مكقعو( ـ  24
الجزر فعمى الرغـ ك  التبايف المكاني لمدل المداالمر الذم يؤدم الى حاالت  ( 3)، اة جانبية( قن 635) ك

 مف امتداد ثأثير طاقة المد عمى طكؿ المجرل النيرم اال اف الخصائص الجيمكرفكلكجية لشط العرب
انتشار عدد كبير مف الجزر عمى ك  القنكات الجانبيةك  كثرة المنعطفات النيريةك  المتمثمة ضحالة المجرلك 

( ـ في مدينة  1( ـ في الفاك الى )  3تنخفض مف )  إذالت المد طكؿ المجرل تعمؿ عمى تبايف معد
 إنتاجبالتالي يؤثر عمى امكانية استثمار طاقة المد في ك  ( سـ ، 50في القرنة تصؿ الى ) ك  البصرة

الكيربائية بصكرة مستمرة نظران لتبايف مدل المد عمى طكؿ المجرل فضبلن عف التبايف الجيمكرفكلكجي 
 لمجرل النير .

  -سرعتها :و  نوع الرياح - د
تسيـ في ارتفاع مناسيب المياه ، ك  تعد الرياح عامبلن مؤثران عمى السرعة السطحية لمتيار المائي     

يرجع السبب في ذلؾ الى ك  االعاصير قد تسبب فيضانات محمية في المياه الضحمةفضبلن عف ذلؾ فإف 
مصبا االنيار ، لذلؾ تسيـ الرياح في زيادة سرعة ك  قدرة الرياح عمى دفع المياه تجاه المناطؽ الساحمية

ا كانت متكافقة مع اتجاه التيار المائي في حيف تعمؿ الرياح عمى إذالمحيطات ك  التيار المائي في البحار
 ( 4). الرياح عكس اتجاه التيار المائيخفض سرعة التيار المائي عندما يككف اتجاه 

 ليصب في الخميج العربييمتد شط العرب بعد تككنو مف الشماؿ الغربي الى الجنكب الشرقي       
جع الجزر بذلؾ فإف االتجاه العاـ لمتيار المائي في حالة المد يككف نحك الشماؿ الغربي بينما يتراك 

( يتضح اف المعدؿ السنكم لسرعة  34)ك ( 33دراسة الجدكليف ) مفك  (5)، باالتجاه الجنكب الشرقي
                                                                 

(  صفية شاكر معتكؽ المطكرم ، شط العرب الخصائص الييدركلكجية كاالستثمارات المائية ، رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة 1)
 . 14، ص  2006جامعة البصرة ،  –الى كمية االداب 

 . 468( سبلـ ىاتؼ احمد الجبكرم ، مصدر سابؽ ، ص 2)
 . 7( ،  مصدر سابؽ ، ص لكجية في شط العرب )جنكب العراؽكابعادىا الييدرك ( صفاء عبد االمير رشـ ، ظاىرة المد كالجزر 3)
 . 243، ص  2014(  صفاء عبد االمير رشـ االسدم ، جغرافية المكارد المائية ، جامعة البصرة ، 4)
 . 467سبلـ ىاتؼ احمد الجبكرم ، مصدر سابؽ ، ص ( 5)



 الفصل الثالث:                                          واقع استثمار الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
 

 
116 

( ـ / ثا ، في حيف تسكد الرياح الشمالية الغربية في منطقة الدراسة  4,03الرياح في البصرة يصؿ الى ) 
 سجمت نسبة تكرارات اعمى مف الرياح الجنكبية الشرقية لممنطقة .  إذ

ـ تيار المد في مجرل النير في خفض سرعة تقدك  لذا نجد الرياح الشمالية الغربية تعمؿ عمى عرقمة     
المياه ، بخبلؼ الرياح انخفاض مناسيب ك  حيف تزيد مف سرعة تيار الجزر مما يسيـ في تقميص فترة المد

 مما يزيد مف فترة المدانخفاض سرعة تيار الجزر ك  الجنكبية الشرقية التي تسيـ في زيادة تقدـ تيار المد
 الطاقة الكيربائية. إنتاجقة اكبر يمكف االستفادة منيا في بالتالي تحقيؽ طاك  يرفع مناسيب المياهك 

 -الجزر في العراق :و  طاقة المد نتاجالتطبيقات العممية ل  - 4
اف كاف اليدؼ ك  ،لمحصكؿ عمى الطاقة الكسائؿ ك  البحث عف شتى الطرؽك  استمر العمؿ الدؤكب       

 نكعيان االف لمحصكؿ عمى طاقة متجددةالسابؽ ىك مجرد الحصكؿ عمى مصدر لمطاقة فإف اليدؼ تغير 
االنيار عف طريؽ استثمار ك  الجزر لمياه البحارك  قد استفاد االنساف مف ظاىرتي المدك  نظيفة بيئيان .ك 

الجزر مف خبلؿ بناء السدكد التي تحكم في اسفميا ك  سرعة التدفؽ المائي عند حدكث ظاىرتي المد
 بالتالي تتكلد الطاقة الكيربائية .ك  ع حركة المياهمجمكعة مف التكربينات التي تتحرؾ مع تسار 

المفتكحة تطبيؽ ىذه االدكات لتكليد الطاقة الكيربائية ك  تتمتع الدكؿ ذات السكاحؿ العريضةك     
 الفرؽ بيف اعمى مدا لـ يكف إذباالستفادة مف ىذه الظاىرتيف ، اال اف الجدكل االقتصادية ال تتحقؽ 

 ( 1). ( ـ 5يتجاكز ) ادنى جزر ك 
اعمى مدل لممد ك   ( 2)،( كـ  58حكالي ) يبمغ  ساحمي مع الخميج العربي شريط  يمتمؾ  العراؽك     

 الذمـ / ثا (  4,5 – 0,72) يبمغ  الذميككف في الجزء الشمالي الغربي بالقرب مف السد الخارجي 
سرعتيا لذا فاستثمار ظاىرتي ك  اتجاه الرياحك  معدالت التصريؼ المائيك  يككف متغيران تبعان لمنازؿ القمر

اال الطبيعية البشرية المتاحة ،  مكاناتفي ظؿ االك  الجزر ما تزاؿ غير اقتصادية في العراؽ حاليان ك  المد
الدراسات المستفيضة مف الممكف استثمارىا مف خبلؿ انشاء السدكد ك  في ظؿ التطكر التقني المستمرك  انو

كربينات المتحركة اكتكماتيكيان لمحصكؿ عمى الطاقة في مرحمة التي تحتكم عمى بكابات تعتمد عمى الت
 مرحمة الجزر عندما يبدأ السد بافراغ الماء عف طريؽ البكابات في ك  المد عندما يمتمئ السد اك الخزاف

الجزر مما ينتج عنو ك  بذلؾ يستمر عمؿ ىذه التكربينات في حالتي المدك  عكدتيا في حالة انحسار الماءك 
 كيربائية تستمر مدة اطكؿ .طاقة 

                                                                 

 . 157( سمير سعدكف مصطفى كزميبله ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 . 6، ص  2016( جميكرية العراؽ ، رئاسة مجمس الكزراء ، الييئة الكطنية لبلستثمار ، الخارطة االستثمارية لمعراؽ ، 2)



 
  الرابعالفصل 

فاق اآل والطاقة الكهربائية  إنتاجمشكالت 
 يف العراق هانتا إلاملستقبلية 

 
 الطاقة الكهربائية في العراق  إنتاجمشكالت   -: األولالمبحث 

  في العراقالطاقة الكهربائية  نتاجل فاق المستقبمية اآل -المبحث الثاني :
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 ها في العراقنتا فاق المستقبمية ل اآلو الطاقة الكهربائية  إنتاجمشكالت 

 عن النظر بغض الجميع اىتمامغاية في االىمية مما جعل منو محط يعد موضوع الطاقة امرًا         
 أننا ذلك ، الشكل بيذا الطاقة بموضوع االىتمام يتوسع أنال غرابة في و االجتماعية . و  الوظيفية مواقعيم
 في العالم بشكل عام . و بمستقبل موارد الطاقة في مناطق تواجدنا بشكل خاص  معنيين أصبحنا كأفراد

جل أتحقيق االستقالل االقتصادي من فضاًل عن الدول ف اىدمن اىم االسياسي  ستقالليعد اإلو     
كان العراق واحدًا من ىذه الدول فقد اتاحت الموارد المالية التي يحصل عمييا و  دعم استقالليا السياسي

 االقتصادية واالجتماعية المختمفةتمويل مشروعات التنمية و من العوائد النفطية فرصًا متنامية لالستيالك 
وما حصل في العراق بعد سقوط النظام  ،محط رحال التنمية  وفأن تحّسن مستوى معيشة السكان ى ،

من ارتفاع مستوى الدخل السنوي وزيادة القدرة الشرائية لمسكان نتيجة زيادة صادرات  ٖٕٓٓالسابق عام 
نما تعد لزيادة ال يمثل تنمية اقتصادية و أن ىذه ا ،ما يترتب من عوائد مالية عمى ىذه الزيادة و النفط  ا 

ادت الى زيادة استيالك الطاقة  التي السكاني المرتفع ، والنم فضاًل عن معدالتتنمية استيالكية 
اعتماد وغياب التخطيط التنموي و  التأثير الخارجي  ويعد عدم االستقرار االمني  كذلكالكيربائية . 

المبالغ الطائمة التي يتم رصدىا و عمى الرغم من ضخامة العائدات النفطية سنويًا اقتصاد احادي الجانب 
استثمار الطاقة  و، ويعد التوجو نحالطاقة الكيربائية  إنتاجاىم المشكالت التي تواجو لقطاع الكيرباء احد 

الطاقة  إنتاجالمتجددة في ظل ما يمتمكو العراق من امكانات جغرافية تتيح لو استثمار ىذه الطاقة في 
 في العراق . االقتصاديةبتحقيق التنمية  بجدوى اقتصادية تسيمو الكيربائية 
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 الولالمبحث ا                                       

 الطاقة الكهربائية في العراق  إنتاجمشكالت                         

 من لدنكبير  يًا لمحياة المعاصرة ، اذ يحظى باىتماميعد قطاع الطاقة الكيربائية عصبًا حيو          
الضخمة  الماليةقد تمثل ىذا االىتمام بالتخصيصات و راسمي السياسات االقتصادية  وواضعي الخطط 

تطويره لما لو من اتصال مباشر بحياة و التي يتم رصدىا من الموازنة السنوية لغرض تنمية ىذا القطاع 
. ارتفاع مستوى الدخل ليمو السكان  و، فضاًل عن زيادة الطمب سنويًا تبعًا لنمتحقيق رفاىيتيم و السكان 

ال يخفى عمى احد ان موارد الطاقة ما فتئت عنصرًا جوىريًا من عناصر التنمية سواء من حيث و 
سالمة توظيف عائدات صادرتيا ، اذ يعد العراق احد الدول الريعية التي يعتمد أو  استعماليا المباشر

طاع الطاقة فيما يمي اىم مشكالت قو جة االساس . ميزانيا التجاري عمى عائدات تصدير النفط بالدر 
  -:الكيربائية في العراق

 مشكالت سياسية  -اواًل :

تي تحدد السياسات تأمين مصادر الحصول عمييا من الموضوعات اليعد موضوع الطاقة عامة و         
تدخل الدول الكبرى في ان الصراعات السياسية العالمية و سيما لمدول الكبرى ، اذ نجد الستراتيجية ال

 السياسات الداخمية لمدول النفطية قد قامت بسبب ما تمتمكو ىذه الدول من مصادر الطاقة . 

االقميمي في و توفرىا اىم العوامل التي ادت الى تحرك الصراع الدولي و مما الشك فيو ان الطاقة و       
 والى حروب اقميمية كبيرة سببيا المباشر ىالعشرين اخذ يتحول ىذا الصراع و في القرن الحادي و العالم . 

المصادر الن استيالك الطاقة يمثل المحصمة  همحاولة ضمان تدفق ىذو الوصول الى مصادر الطاقة 
 الدبموماسية .و االجتماعية و النيائية لسمسمة من السياسات االقتصادية 

االمان من  و باألمنيقصد بالطاقة من الناحية السياسية توافر حالة من االستقرار الداخمي المرتبط و     
يرتبط  الذياالستقرار السياسي الداخمي و الدولية ، فضاًل عن تحقيق االمن أو  االخطار الخارجية االقميمية

يعد قطاع الطاقة الكيربائية احد اىم القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر و ( ٔ)االقتصادي . باألمن
التخمف الذي يعاني منو قطاع الطاقة الكيربائية في العراق و بالمشكالت السياسية ، اذ يعكس التدىور 

                                                                 

 . ٕ٘ٚمثنى فاضل عمي ، مصدر سابق ، ص  (ٔ)
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ىدر و العقوبات االقتصادية و الحروب المتتالية و ية نتاجالتدخل بشؤون القطاعات اإلو ازمة النظام السابق 
حرب الخميج الثالثة التي انيكت و لثروات النفطية لتغطية نفقات التسمح ، فضاًل عن التدخل  االمريكي ا

 لمبمد . رتكازيةاليياكل اإلالعراق اقتصاديًا بسبب الدمار الذي لحق ب

و يمكن مناقشة العامل السياسي لمشكمة إنتاج الطاقة الكيربائية في العراق من خالل االعتبارات    
  -ية :اآلت

 التأثير الخار ي -1

يتحقق االمن السياسي الخارجي لكل دولة من خالل الدبموماسية  المدعمة بقدرات عسكرية فاعمة       
لدعم المالية الالزمة  ىي بطبيعة الحال بحاجة لمموارد التيخارجية ،  أخطار أيقادرة عمى احتواء 
 توضيحاً  يعد ذلك ان من ابتداءً  تنبع دولة ألية الخارجية السياسة دراسة أىمية إناذ  المنظومة الدفاعية .

 سياسة لبناء الصحيح األساس الدولة امتمكت ما فإذا الدولية ،و  اإلقميمية الساحة عمى الدولة وتأثيرىا لقوة
 محل تكون فإنيا بالضعف اتسمأو  لألساس  ليذا افتقدت إذا أما ودولياً  إقميمياً  فاعالً  فإنيا تكون خارجية
 ( ٔ). فييم لمتأثير رال مصد باآلخرين تأثر

الدولي و  اإلقميميالميمة التي سيمت التدخل  األسبابيعد ضعف السياسة الخارجية لمعراق احد و        
قوانينيا بشأن السياسة الداخمية لمعراق ، ال سيما و سمحت ليذه الدول فرض قواعدىا و في الشأن العراقي ، 
الذي جعل  األمر ة ، دخولو حروب متتالية غير مبرر و بسبب تصرفاتو غير المدروسة و ايام النظام البائد 

اتخاذ الواليات المتحدة من و عسكريًا ، و العراق اقتصاديًا  إنياكفضاًل عن  اإلقميميالعراق يخسر الدعم 
صادية عمى فرض العقوبات االقتو حرب الخميج الثانية لكويت ذريعة بموافقة دولية لشن دخول العراق الى ا

تضمنت بشكل  التي( الجديد األمريكية مشروع ) القرن العراق . فمنذ اعداد المحافظين الجدد لوثيق
فيما و لمخميج  ،   قميمياال األمنلعقود لمعب دور اكثر دوامًا في  األمريكيةصريح سعي الواليات المتحدة 

 ٕٔٔٓصدر تقرير من معيد بيكر لمسياسة في نيسان /  كذلكيوفر النزاع غير المحسوم مع العراق ، 
،  تضمن عزم الواليات العشرين : التحديات الستراتيجية(بعنوان ) سياسة الطاقة في القرن الواحد و 

 إلىالمتحدة الحتالل العراق كونو يعد عاماًل باعثًا عمى عدم االستقرار لجريان النفط من الشرق االوسط 
نو يتعين عمى الواليات المتحدة القيام بمراجعة عاجمة لسياستيا تجاه العراق ا فإالدولية ، لذ األسواق

                                                                 

العممية الدستورية والسياسية و المحددات سداد مولود سبع ،المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية العراقية : و ىيفاء احمد محمد  (ٔ)
 . ٖٚ، ص  ٗٗالسياسية  ، دراسات دولية ، العدد 
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من تغيير  األمريكيةاتخذت الواليات المتحدة و (  ٔ)اقتصادية .و طاقوية  وتقييمات عسكرية  إجراءتتضمن 
لدخول  جديدة الديمقراطية المزعومة ذريعة إرساء والقضاء عمى الدكتاتورية و نظام الحكومة العراقي 

بدأت الواليات و  ٖٕٓٓالسيطرة عمى مقدرات العراق ، فبعد سقوط النظام في نيسان / العراق واحتاللو و 
العالقات و فرضيا شروطيا المتعمقة بالسياسة الخارجية و المتحدة بتنصيب نفسيا وصية عمى العراق 

تحويل العراق الى سوق و بشكل كبير في التجارة الخارجية  االدولية لمعراق ، فضاًل عن تدخميو  اإلقميمية
تقميص دور الصناعات الوطنية ، وكان ممف الطاقة الكيربائية احد و البضائع المستوردة  أنواعمفتوح لكل 

ين في العراق ) النفط دخمت بشركاتيا بأىم قطاع إذ، الممفات الخاضعة لرقابة الواليات المتحدة 
عمى ثالث عقود رئيسة لحل مشكمة تجييز  ٖٕٓٓت شركة جنرال الكتريك منذ عام ( ، اذ حصموالكيرباء

( مميار دوالر خصصت ٓٗمن ) أكثر أىدر تقاعست و إنياال الطاقة الكيربائية لممواطنين في العراق ا
بعدم السماح بحل  األبيضبأمر مباشر من البيت و ،   األزمةليذا القطاع دون الوصول الى حل ليذه 

الكتل السياسية و الضغوطات السياسية عمى الحكومات العراقية  أنواعبممارستيا مختمف و مشكمة ىذه ال
دونالد  األمريكيامر مباشرة من الرئيس أو  صدرت إذظ عمى مكاسبيا الشخصية ، التي تحاول الحفا

شركة ر دوالر مع ( مميا ٘ٔصفقة لتطوير قطاع الكيرباء بقيمة )  إلبطالترامب لمحكومة العراقية 
 والقطاعات التي تعرضت لضغوط سياسية داخمية  أكثرقطاع الكيرباء من و  (ٕ). سيمنس االلمانية

بدخول و النظام السياسي في البمد ،  إدارةفي تقييم  أساسيالحيوية كمحور  ألىميتوذلك و دولية  و  إقميمية
قطاع الطاقة الكيربائية ضمن المحاصصة السياسية التي اتسمت بيا الحكومات العراقية التي تمت تغيير 

التخصص نتيجة لتدخل و ابتعاد قطاع الكيرباء عن المينية  إلى أدى الذي ٖٕٓٓنظام الحكم عام 
 ( ٖ). حزبيةو التكتالت السياسية في ىذا القطاع الحيوي لحصول عمى مكاسب شخصية 

فضاًل عن دول  األمريكية اإلدارةمن المدعومة و لمصراعات الداخمية بين الكتل السياسية لذا فإن       
لما تحققو  األصعدةتنيكو عمى كافة و ىذه الصراعات التي تضعف العراق  إبقاء إلىالجوار التي تسعى 

في المنطقة  اإلقميمي، اذ تبعده ىذه الصراعات من ممارسة دوره اقتصادية و ليا من مكاسب سياسية 
يسمح لمدول بالتدخل بشؤونو الداخمية فضاًل عما تحققو ىذه الدول من مكاسب اقتصادية عظيمة . لذا و 

                                                                 

المسارات في عالم ما بعد البترول ( ، ترجمة مازن جندلي ، الدار العربية لمعموم ، و ىاينبرغ ، غروب الطاقة ) الخيارات  ( ريتشاردٔ)
 . ٙٚ، ص ٕٙٓٓبيروت ، 

 . ٕٛٔٓ -ٔٔ -ٛبتاريخ    DW  WWW.dw.com( تصريح لرئيس شركة سيمنس لقناة ٕ)
 . ٕ٘ٔٓ/ ايمول /  ٕٔ( كريم وحيد ، وزير الكيرباء العراقي االسبق ، ما حقيقة ازمة الكيرباء في العراق ، موقع كتابات ، ٖ)

http://www.dw.com/
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المحاصصات السياسية  ق من مستنقع الصراعات الداخمية ووطنية تسحب العرا إرادةالبد من وجود 
 لبمد الى حافة االنييار .ي تقود االمقيتة الت

  -:عدم االستقرار االمني -2
 أضحى والرئيسة التي يحرص عمييا معظم دول العالم  األىدافأمن شعبيا من و الدولة من أيعد     

السياسي  األمنالشامل بكل معنى الكممة بمفيوم يشمل  باألمنغاية كبيرة لشعوب ىذه الدول بأن تتمتع 
مقياس ىذا األمن و عمى معيار و المؤسسي ، و االجتماعي  األمن واألمن االقتصادي األمن الصحي و 

ونية لحماية ذاتيا القانو االقتصادية و تكرس دفاعاتيا العسكرية  إذىذه الدول تبني عالقاتيا الدولية  أصبحت
 (ٔ). وتجاوز الغير

 العممية التنموية مرتبط باألمن ونجاح و تعد التنمية االقتصادية أحد مؤشرات التقدم ، و  كذلك   
كالىما يرتبط ارتباطًا وثيقًا باآلخر ، اذ ال توجد تنمية حقيقية في ظل و ، فاألمن ركيزة التنمية االستقرار

 ة عمل غير آمنةببيئ أمن غير مستقر ، اذ تفشل جميع الخطط التنموية الموضوعة في حال اصطداميا
ابق وتدمير سقوط النظام السو  ٖٕٓٓلمعراق عام  األمريكيةل ال، فما نتج عن دخول قوات االحت

دخول و في العراق لتطبيق نظرية الفوضى الخالقة بشكل كامل عمى العراق  األمنية المنظومة العسكرية و
من دخول عصابات داعش االرىابية  أعقبياما و انتشار ظاىرة الطائفية المقيتة و  اإلرىابيةالعصابات 

في البمد  األمنافظات العراقية تحت سيطرة ىذه العصابات االرىابية ، مما زعزع سقوط عدد من المحو 
دفع العديد من الشركات المستثمرة في العراق في العديد من القطاعات السيما قطاع الطاقة الكيربائية و 

ت تراجع عمميات االستثمار بسبب العصابا إلى أدىاالنسحاب من العراق خوفًا عمى حياتيم مما  إلى
تدمير مقرات الشركات المستثمرة في العراق ، فضاًل عن عمدت الى قتل الكفاءات العممية و االرىابية التي 

 خطوط نقل الطاقة .و تدميرىم لمبنى التحتية 

عدم  دور كبير في ٖٕٓٓفي العراق بعد سقوط النظام عام  تعاقب الحكوماتل كان كذلك          
انعكس سمبًا عمى البمد بكافة  الذيمبدأ المحاصصة السياسية  إلتباعاالستقرار األمني في العراق نتيجة 

عدم و التحزب و خدمة البمد بعيدًا عن الذاتية  إلىمفاصمو البتعاد السياسيين عن الروح الوطنية التي تيدف 

                                                                 

ية ، كمية العموم السياسية ، جامعة النيرين ،  العدد االستقرار االمني في العراق ، دراسات دولو ( محمد كريم كاظم ، دول الخميج ٔ)
 . ٓٚاالربعون ، صو الثاني 
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 وعمى القرارات  اإلقميميةالوالءات  والحزبية و الشفافية في قيادة البمد ، اذ تغمب المصالح الشخصية 
 . األمنية واالقتصادية و السياسية  اإلجراءات

 -:مشكالت تخطيطية -ثانيًا :

يرتبط  إذببذلو جيد في نشاطو اليومي يختمف عن مجيود بقية الكائنات الحية ،  اإلنسانيتميز      
ىذا ما كائن مفكر يعمل ، و  اإلنسان إن أيتحقيق ىدف متصور مسبقًا ،  إلىجيده بالوعي الذي يرمي 
تحديد خطواتو من اجل و رسم  إلىيسعى  (ٔ)، كائن مخطط اإلنسان إنيقول و جعل المفكر اليوناني ارسط

 ىدف معين . إلىالوصول 

 اإلقميمالموارد المتوفرة في و  اإلمكاناتدراسة كافة و حصر  إلىدف منيج ييأو  اسموب فالتخطيط       
تحديد كيفية أو الدولة ، و  اإلقميملمدينة أو حتى او الدولة عمى كافة المستويات ابتداًء من الشركة أو 

ان كانت النظرية زمنية معينة ، و  مدة المرجوة خالل األىدافلتحقيق  اإلمكانات ىذه الموارد و استثمار
التخطيط بيذا المفيوم و دة ، ة محدزمني بمدةالتخطيط  عممية مستمرة ال ترتبط  إنالحديثة لمتخطيط ترى 

لتحقيق اكبر قدر من  ثمارىااست إمكانيةالبشرية بيدف معرفة و يرتبط بكل العموم الدارسة لمموارد الطبيعية 
من المسائل الميمة التي تساعد  اإلقميمييعد متابعة تطور تعريفات التخطيط و  (ٕ). والتنمية نتاجاإل

مواكبة لمعصر لحل و واقعية  وصناع القرار في وضع تصورات منطقية و ين يالسياسو المخططين 
و يمكن مناقشة العامل التخطيطي لمشكمة إنتاج الطاقة الكيربائية في  المشكالت التي يواجييا المجتمع .

 -اق من خالل االعتبارات اآلتية :العر 

  -لتخطيط التنموي :ا-1
تطور مفيوم  إذالسياسية ، البحوث االقتصادية واالجتماعية و ًا ميمًا في تشغل قضية التنمية موقع     

ادي فقط ، االقتصو كان يعتمد فييا مفيوم التنمية عمى النم التيالتنمية منذ نياية الحرب العالمية الثانية 
لتي تعنى حتى منتصف العقد السابع من القرن العشرين عمى الجوانب االجتماعية اليشمل منذ الستينيات و 

الالمساواة ، ثم جاءت المرحمة الثالثة التي تمتد من النصف الثاني من العقد  بمعالجة مشكالت الفقر و
ظير فييا مفيوم التنمية الشاممة التي تيتم بجميع جوانب  التيحتى ثمانينيات القرن العشرين و السابع 

                                                                 

 . ٚ، ص ٜٗٛٔاالجتماعي ، عالم المعرفة ، الكويت ، و مجيد مسعود ، التخطيط لمتقدم االقتصادي  (ٔ)
 .  ٖٕ، ص ٜٜٔٔابعاده الجغرافية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، و ( محمد خميس الزوكة ، التخطيط االقميمي ٕ)
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ن السياسات االقتصادية لتشمل حزمة م أىدافيامقصودة تصاغ و اذ تكون التنمية موجية ( ٔ)الحياة .
تنفذىا من اجل تحسين مخرجات عمميات التنمية االقتصادية و التنموية التي تعدىا الدولة و االجتماعية و 

التنمية ىي  إن أيمتوقعة ، أو  مشكالت ناجمة عنيا أيمعالجة السمبية و  آثارىاوتعظيميا والتغمب عمى 
 البيئي .و االجتماعي و االقتصادي  نتاجتغيير ىيكمي في نظم اإل

غير المباشر في عمميات التنمية أو  تدخل الدولة المباشر أشكاليعد التخطيط التنموي شكاًل من     
 األىدافتنموية معينة لتوجيو االقتصاد بما يخدم و تنفيذ سياسات اقتصادية و االقتصادية من خالل وضع 

 كذلكفالتخطيط ( ٕ)ىذه التحديات من جية اخرى ، التغمب عمىو البيئية لممجتمع و االقتصادية و االجتماعية 
تحقيق  إلىمتشابكة تساىم فييا جميع القطاعات االقتصادية ، تيدف و يصفو االقتصاديون عممية مستمرة 

الحد من الفروق التنموية و لمموارد المتاحة  األمثل ستثماراجتماعي من خالل االو تحول اقتصادي و و نم
سع شراكة أو  ىي بذلك تستدعيو تحسين مستوى الدخل الفردي و توسيع قاعدة االقتصاد العراقي و المكانية 

بيذا الصدد تعمل وزارة التخطيط و آليات تنسيقية واضحة ، و الفاعمة ضمن عالقات  األطرافممكنة بين 
رصد نتائجيا عمى المستوى و متابعة تنفيذىا و  إدارتيا وتنسيق العممية التنموية و العراقية عمى قيادة 

الجيات الدولية المانحة من و الييئات غير المرتبطة بوزارة من جية و التنسيق فيما بين الوزارات و الوطني 
 جية اخرى . 

ثالث خطط خمسية بالتنسيق  ٖٕٓٓبعد عام  أصدرتمن المعروف ان وزارة التخطيط العراقية قد و      
عمى  األولىىذه ىي المثمبة و مجمس النواب العراقي  من لدنشريعي مع الوزارات العراقية بدون اي دعم ت

جميع ىذه الخطط ، فيل تعوض عنيا الكممة العاطفية لوزير التخطيط السابق التي وضعت في مستيل 
المتآزرة تيم جميع الشركاء و المصالح المترابطة و ) المنافع  إن إلى أشار إذ األخيرةخطة التنمية الوطنية 

 ( ؟ ا البعضوتدعم بعضي
 األىدافاجتماعية حالت دون تحقيق و سياسية و قد واجيت الخطط الثالث ظروفًا اقتصادية و       

 األمريكياصطدمت الخطط التنموية الثالث بواقع الفوضى الخالقة التي خمفيا االحتالل  إذالمعمنة ، 
 أسعارانخفاض و االقتصادية العالمية  األزمة والمحاصصة السياسية  والصراع عمى السمطة و لمعراق 

                                                                 

، دار الصفاء ، عمان  ٔادوات قياسيا ( طو اساليب تخطيطيا و زنط ، التنمية المستديمة ) فمسفتيا  وماجد ابو (عثمان محمد غنيم ٔ)
  . ٕٔ٘، ص ٕٓٔٓ، 
سبل مواجيتيا ، المعيد العربي و موي في دولة الكويت : التحديات فيصل حمد المناور ، التخطيط التنو ( محمد عمر باطويح ٕ)

 . ٔٗ، ص ٕٕٓٓلمتخطيط ، 
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التي ارىقت العراق بكل مفاصمو اذ يعزى فشل الخطة التنموية الخمسية  اإلرىابيةاستمرار العمميات و النفط 
ايواء  وتحول جزء كبير من مواردىا لمعمميات العسكرية و دخول داعش   بسبب ٕٚٔٓ – ٖٕٔٓ
الشباب من الفئة و ازدياد عدد السكان اجمااًل و اني المرتفع السكو ، فضاًل عن استمرار معدل النم النازحين
العمل مؤشرين لبموغ العراق حدود اليبة الديموغرافية مع  السكان في سنو سنة (  ٜٕ – ٘ٔ)   العمرية 

فشمت الخطة التنموية من تحقيق طموحيا في التخطيط لزيادة  كذلكىا ، ستثمار عدم وجود مؤشرات ال
بحيث يفوق العرض الطمب عمى  ٕٚٔٓ( ميكا واط عام  ٕٓٓٓ٘الطاقة الكيربائية ليصل الى )  إنتاج

واط . ساعة ، و ( كيم ٖٓٓٚاالرتقاء بحصة الفرد من الطاقة الكيربائية لتصل الى ) و الطاقة الكيربائية ، 
حطات الكيربائية مخطط بسبب الفرق الكبير بين الطاقة التصميمية لممو بقي اقل مما ى نتاجاال ان اإل

الطاقة الكيربائية عن العمل في المحافظات التي  إنتاجالمنتج فعاًل فضاًل عن خروج عدد من محطات و 
ازدادت كمية  كذلك( ميكا واط ،  ٜٗٓٚبطاقة تصميمية ) و خضعت لسيطرة عصابات داعش االرىابية 

 (  ٔ)الطاقة الكيربائية .  إنتاجفي الطاقة الكيربائية المستوردة من دول الجوار لتعويض النقص الحاصل 
الطاقة الكيربائية من  إنتاج( فيي تطمح لزيادة  ٕٕٕٓ – ٕٛٔٓاما بالنسبة لمخطة التنموية الخمسية ) 

 إنتاجبخارية لموصول الى طاقة و ية قيد التنفيذ من محطات غازية نتاجالعمل في الوحدات اإل اكمالخالل 
 إنتاجاذ بمغ اجمالي  نتاجلم يتحقق ىذا اإلو  ٕٛٔٓ( ميكا واط عام  ٜٕٙٛٓتصميمية تصل الى )

 نتاجيزداد اإلو بعيد جدًا عما تم التخطيط لو ،  وىو ( ميكا واط فقط  ٜٓٗٗالطاقة الكيربائية في العراق ) 
بالمعضمة في ضوء ليس  وىو  (ٕ)، ٕٕٕٓ( ميكا واط عام  ٖٚٗٔ٘وفق الخطة الخمسية ليصل الى ) 

ما يتم رصده سنويًا لالستثمار في قطاع الطاقة الكيربائية ، و ات االقتصادية التي يمتمكيا العراق االمكان
االرادة الوطنية التي تسعى لتطوير البمد من خالل  في حال توفر نتاجالمقدار من اإل اذ يمكن تحقيق ىذا

صيانة ما موجود من المحطات و ود المخصص ليا توفير الوقو زيادة عدد المحطات الغازية المركبة 
تطوير و تأىيل و تخفيض االستيالك الداخمي و تحسين كفاءة المنظومة الكيربائية القائمة و الكيربائية 

الطاقة المتجددة  لجذب  ستثماروضع ستراتيجيات جادة إلو التوزيع لمتقميل من الضائعات و شبكات النقل 
زيادة عدد المحطات الكيرومائية  من خالل الخبرة في ىذا المجالاصحاب  والمستثمرين االجانب 

محطات كيرومائية اثنان منيا في (  ٓٔ) المقامة عمى السدود في العراق اذ بمغت عدد المحطات 
السدود التي تتوفر فييا امكانية  استثمار ومراعاة التوزيع الجغرافي عند اقامتيا ، و  محافظة السميمانية

                                                                 

 .ٕٖ - ٕ٘، ص ٕٛٔٓ –، حزيران  ٕٕٕٓ – ٕٛٔٓ( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية ٔ)
 . ٗ٘ٔ( المصدر نفسو ، ص ٕ)
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 التي و في مقدمة السد ،كمية الماء المارة في الثانية و ارتفاع الماء ال سيما يرومائية انشاء محطات ك
/  ٖ( م ٓٓٓٙالتي بمغ التصريف المائي فييا ) في محافظة واسط لحد االن مثل سدة الكوت  تثمرلم تس
عمى نير / ثا  ٖ( م ٖٓٓٗفي كركوك بتصريف مائي ) سد الدبس و في محافظة ديالى سد العظيم و ثا 

من الممكن ان تعزز  التي (ٔ)عمى نير الفرات ،/ ثا  ٖ( م ٖٓٓٙبتصريف مائي ) سدة الرمادي و دجمة 
الصيانة توفير و زيادة مساىمتيا في توفير الطاقة الكيربائية  و النسبية لمطاقة الكيرومائية  ىميةمن األ
، زيادة عدد الوحدات التوليدية في المحطات الكيرومائية و مناسيب المياه  لممحافظة عمىلمسدود الفنية 

( في سورياو ايران  والبد من وجود اتفاقيات رسمية  لحل مشاكل اشتراك العراق مع دول الجوار ) تركيا و 
 إنتاجفي الشمسية الطاقة  استثمار، فضاًل عن لتحديد االيرادات المائية بين ىذه الدول  احواض االنيار

البادية الجنوبية لما ليا من مميزات طبيعية تجعل و السيما في مناطق الصحراء الغربية الطاقة الكيربائية 
من الممكن ان ينقذ العراق من الكثير من  الذيالطاقة الكيربائية ،   إنتاجمنيا مصدرًا ميمًا من مصادر 

  البيئية  .و المشاكل االقتصادية 

 

 -السكاني : والنم-2
يرتبط الطمب و السكاني واحد من االسباب الرئيسة لزيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية ،  ويعد النم     

عمى الطاقة الكيربائية بعدد السكان في اي منطقة بعالقة طردية ، اذ يزداد الطمب اذا كان عدد السكان 
اسموب الحياة لمسكان  فضاًل عن تغير( ٕ)بالعكس ينخفض الطمب مع انخفاض عدد السكان ،و كبير 

يخضع بدوره  الذيارتفاع المستوى المعيشي مما نتج عنو زيادة االستيالك الفردي لمطاقة الكيربائية ، و 
القدرة عمى تجييز الطاقة الكيربائية التي تتناسب مع حجم السكان ، فانخفاض و الطمب و لقوى العرض 

انما قد يكون مرتبط بانخفاض  واستيالك الطاقة الكيربائية في منطقة ما ال يعني انخفاض الطمب فييا 
 كمية الطاقة الكيربائية المجيزة ليذه المنطقة  . 

الرفاىية االنسانية في العالقة المتبادلة بين و ائية يتضح الربط بين استيالك الطاقة الكيربو        
االمم المتحدة  من لدنتم اعتماده مؤشر  وىو )  البشريةمؤشر التنمية و استيالك الطاقة الكيربائية لمفرد 
الحرية السياسية ( و الفرص التعميمية ، و امدادات الغذاء  وامد الحياة ،  ويمزج مقاييس لوفيات االطفال ، 

                                                                 
، التحليل المكاني للمحطات الكهرومائية في العراق و العوامل المؤثرة فيها ) دراسة في جغرافية الطاقة ، مجلة االداب العدد  عالء محسن شنشول  (2) 

 . 325، ص  2224،  224

التوقعات و بكر بن حمزة خشيم ، استعراض الطمب المتنامي عمى الطاقة في مجمس التعاون لدول الخميج العربية : االتجاىات  (ٕ)
 . ٘ٙ،  ٜٕٓٓ،  ٔالبحوث االستراتيجية ،  االمارات العربية المتحدة ، طو الطاقات البديمة ، مركز االمارات لمدراسات و 
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واط . ساعة عمى تحسن و ( كيم ٓٓٓٗارتفاع استيالك الطاقة الكيربائية السنوي لمفرد عن ) ، اذ يدل 
(  ٕٓٓٓمؤشر التنمية البشرية ، اما انخفاض استيالك الفرد من الطاقة الكيربائية السنوي عن ) 

 (ٔ)واط . ساعة فانو يصاحب بكل وضوح مؤشر التنمية البشرية المنخفض .و كيم

( مرة بين عامي  ٕٙ,ٕ( نجد ان عدد سكان العراق قد تضاعف بحدود )  ٘ٗجدول ) من بيانات الو     
 تضاعف  ٜٜٓٔعام ( نسمة  ٖٖٓٓٓٚٚٔ، فبعد ان كان عدد السكان )  ٜٕٔٓو ٜٜٓٔ

 ( ٘ٗجدول ) 
  ٜٕٔٓو ٕٓٔٓو ٜٕٓٓو ٕٓٓٓو ٜٜٓٔسكان العراق حسب المحافظات لالعوام                 

 ٜٕٔٓ ٕٓٔٓ ٜٕٓٓ ٕٓٓٓ ٜٜٓٔ السنة
 % عدد السكان % عدد السكان % عدد السكان % عدد السكان % عدد السكان المحافظة

 ٖ,ٕٔ ٖٔٔٚٓٗٛ ٕ,ٕٔ ٜٖٓٓٚٛٙ ٕ,ٕٔ ٖٕٛ٘ٓٚٙ ٛ,ٕٓ ٓٓ٘ٛٛٚٗ ٕٕ ٕٖٓٓ٘ٔٛ بغداد
 ٛ,ٜ ٜٕٖٚٔٛٛ ٛ,ٜ ٜٖ٘ٗٚٛٔ ٛ,ٜ ٜٖٛٗٙٓٔ ٗ,ٜ ٕٕٕٓٓ٘ٔ ٜ ٕٓٓٗٙ٘ٔ نينوى
 ٕ,ٗ ٖٜٜٖ٘ٙٔ ٕ,ٗ ٕٖٗٗٓٙٔ ٕ,ٗ ٖٕٖ٘ٛ٘ٔ ٖ ٓٓٙٔٚٙ ٗ,ٖ ٜٓٓ٘ٛ٘ كركوك

 ٕ,ٗ ٕٖٕٖٚٙٔ ٕ,ٗ ٖٕٖ٘ٗٚٔ ٕ,ٗ ٖٖٙٛٚٚٔ ٗ,ٗ ٕٓٓٚٔٓٔ ٖ,ٗ ٓٓ٘ٚٗٚ صالح الدين
 ٖ,ٗ ٕٖٛٓٛٙٔ ٖ,ٗ ٕٜ٘ٙٓٗٔ ٖ,ٗ ٖٖ٘ٓٔٚٔ ٛ,٘ ٕٖٓٓٙٛٔ ٛ,٘ ٖٓٓٚٓٓٔ ديالى 
 ٚ,ٗ ٖٛٔٛٔٛٔ ٚ,ٗ ٜٕٕٛٔ٘ٔ ٚ,ٗ ٜٖٖ٘ٛٗٔ ٘ ٓٓٙ٘٘ٔٔ ٛ,ٗ ٖٓٓٚ٘ٛ االنبار
 ٙ,ٖ ٖٗٓ٘ٔٗٔ ٙ,ٖ ٜٜٚٛٚٔٔ ٙ,ٖ ٜٚٓٓ٘ٔٔ ٖ,ٖ ٓٓٚٛ٘ٚ ٗ,ٖ ٜٓٓٚٛ٘ واسط
 ٗ,٘ ٖٜٕٓٗٔٔ ٘,٘ ٜٖ٘ٗٚٚٔ ٘,٘ ٜٕٙٙٙٚٔ ٕ’ٚ ٓٓٛٗٙٙٔ ٚ,ٙ ٓٓٗ٘ٚٔٔ بابل

 ٕ,ٖ ٕٙٓٛٓ٘ٔ ٕ,ٖ ٜٖٓٗٙٓٔ ٕ,ٖ ٕٖٗ٘ٔٓٔ ٗ ٖٜٓٓٗٔ ٖ ٖٓٓٔٗ٘ كربالء
 ٜ,ٖ ٖٖٛٓٔ٘ٔ ٛ,ٖ ٖٕٗٛٓ٘ٔ ٜ,ٖ ٕٕٕٕٛٔٔ ٗ ٕٜٓٓٗٚ ٚ,ٖ ٓٓٓٓٗٙ النجف
 ٖ,ٖ ٖٕٖٔٓ٘ٔ ٗ,ٖ ٗٓٙ٘ٓٔٔ ٗ,ٖ ٗٔٙٚٚٓٔ ٕ,ٖ ٕٓٓٛٛٚ ٖ,ٖ ٓٓٛٔٛ٘ الديوانية
 ٔ,ٕ ٕٖٓٛ٘ٛ ٕ,ٕ ٛٔٛٓٓٚ ٕ,ٕ ٕٖٙٔٛٙ ٕ ٓٓٚٔٚٗ ٕ ٖٖٓٓٚٚ المثنى

 ٘,٘ ٖٖٕٛٓ٘ٔ ٘,٘ ٜٜٛٚٛٚٔ ٘,٘ ٜٖٛٗٗٚٔ ٙ ٜٜٖٓٓٛٔ ٚ,٘ ٖٜٜٓٓٗ ذي قار 
 ٖ ٜٙٙٔٗٔٔ ٖ ٜٜٔٛٙٗ ٜ,ٕ ٜٕٕٜٓٛ ٛ,ٕ ٕٓٓٛٗٙ ٖ ٓٓٚٔٔ٘ ميسان
 ٙ,ٚ ٖٜٕٚٓ٘ٛ ٙ,ٚ ٕٖٕٛٛٙٗ ٙ,ٚ ٖٕٗٗ٘ٓٗ ٘,٘ ٕٓٓ٘ٚٚٔ ٚ,ٙ ٓٓٔٚ٘ٔٔ البصرة
 ٔ,ٙٛ ٖٖٖٓ٘ٛٚٙ ٕ,ٙٛ ٜٕٔٚٓٙٛٚ ٕ,ٙٛ ٕٕٕٛٓ٘ٚٚ ٗ,ٙٛ ٜٜٓٓٔٗٛٔ ٛ,ٙٛ ٖٜٓٓٛٓ٘ٔ المجموع
 ٖ,ٖ ٕٕٖٙ٘ٙٔ ٗ,ٖ ٚٛٔٓٓٔٔ ٗ,ٖ ٕٖٕٗٚٓٔ ٘,ٔ ٜٖٓٓٔٗ ٛ,ٔ ٖٓٓٓ٘ٓ دىوك

 ٚ,٘ ٜٜٕٕٗٔٔ ٙ,٘ ٖٓٙ٘ٔٛٔ ٙ,٘ ٖ٘ٛٗٛٚٔ ٘,ٙ ٕٕٜٓٓٗٔ ٖ,ٙ ٓٓٗٙٛٓٔ السميمانية
 ٜ,ٗ ٖٜٛٓٙٓٔ ٛ,ٗ ٕٗ٘ٔٚ٘ٔ ٛ,ٗ ٕٖٔٛٓ٘ٔ ٙ,٘ ٕٓٓٙٗٛٔ ٔ,٘ ٖٕٜٓٓٛ اربيل

 ٜ,ٖٔ ٖٜٗٙٗٗ٘ ٛ,ٖٔ ٜٖٔٓٓ٘ٗ ٛ,ٖٔ ٕٜٖٛ٘ٛٗ ٙ,ٖٔ ٜٕٖٓٓ٘ٔ ٕ,ٖٔ ٖٕٕٓٓٚٛ المجموع
المجموع 

 الكمي
ٖٖٔٚٚٓٓٓ ٔٓٓ ٕٖٕٓٓٓٓٓ ٔٓٓ ٖٔٙٙٗٗٙٙ ٔٓٓ ٖٕٜٜٕٗٛٚ ٔٓٓ ٖٜٕٜٔٚٛٗ ٔٓٓ 

القوى و  مهورية العراق ، وزارة التخطيط ، ال هاز المركزي لالحصاء ، احصاءات السكان  -1 -من عمل الباحثة باالعتماد عمى : -المصدر :
 – 2111 مهورية العراق ، وزارة التخطيط ، ال هاز المركزي لالحصاء ، الم موعة االحصائية السنوية  -2. 2111 – 1991العاممة لممدة 

 . 2119و 2111

                                                                 

المخاطر المصاحبة ، مركز االمارات لمدراسات و لويس اتشافاري ، الطاقة النووية بدياًل في توليد الطاقة : الفوائد الكامنة  (ٔ)
 . ٔٗٔ، ص  ٜٕٓٓ،  ٔارات العربية المتحدة ، طالبحوث االستراتيجية ،  االمو 
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من المتوقع ان يتضاعف خالل السنوات العشرين القادمة و   ٜٕٔٓنسمة عام  ( ٜٕٜٖٗٛٚٔ)ليصبح 
يتراوح ما بين  الذيالسكاني في العراق  وارتفاع معدل النمو سياسات سكانية لتنظيم االسرة  لعدم وجود 

بطبيعة الحال سوف يزداد الطمب عمى الطاقة الكيربائية اذ تضاعف  و( % سنويًا . ٖ -  ٙ,ٕ)
(  ٕٓٓٓٗٗٗٓ( ميكا واط . ساعة بعد ان كان ) ٜٕٚٚٚٚٛٗليصل الى ) ٜٕٔٓاالستيالك عام 

عمى الرغم من زيادة و ( ميكا واط . ساعة ،  ٜٕٖٕٚٚٚٛٛبفارق ) و  ٜٜٓٔميكا واط . ساعة عام 
 ارتفاع و ( اال انيا ال تتناسب مع زيادة عدد السكان  ٜٕٔٓ – ٜٜٓٔاالستيالك المتحققة خالل المدة ) 

ان معدل نصيب الفرد من ( ٘ٗ) و(  ٕٙ) ينالمستوى المعيشي لمسكان ، اذ نجد من بيانات الجدول
مما يدل عمى  ٜٕٔٓواط . ساعة عام و ( كيم ٙ٘ٛاستيالك الطاقة الكيربائية في العراق قد بمغ ) 

تدل بطبيعة  التيانخفاض التنمية البشرية في العراق بدرجة كبيرة جدًا وفق مؤشرات االمم المتحدة  ، 
عدم و التخبط الذي تعاني منو الحكومات المتعاقبة عمى حكم العراق و التخطيط و الحال عن سوء االدارة 

بعيدة المدى لحل مشكمة الطاقة الكيربائية بما يتناسب مع و الخطط متوسطة و امتالكيم الحمول الجذرية 
 ما يمتمكو العراق من موارد اقتصادية .و عدد السكان 

  -المشكالت االقتصادية : -ثالثًا :

التوازن بين الموارد المحدودة و تعد المشكمة االقتصادية فيما يمكن ان يعبر عنو بعدم التناسب       
صالحيتيا الستعماالت متعددة بالنسبة لمحاجات و عكس في صورة ندرة الموارد ين الذيالحاجات المتعددة و 

 تتفاوت في اىميتيا النسبية . و االنسانية التي تتعدد 

من و الدولي ، و كبيرة عمى المستويين المحمي  أىميةتحتل المشكالت االقتصادية في الوقت الراىن و    
اجتماعية ال يمكن انكارىا ، اذ يصعب اىمال دور و الثابت ان ليذه المشكالت انعكاسات سياسية 

جماعة من الجماعات ، اذ ييتم  ألياالجتماعية و التطورات االقتصادية في فيم الجوانب السياسية 
الموارد و االنسانية و المختصون بالمشكمة االقتصادية بالتصدي لعدة عناصر اىميا الحاجات االقتصادية 

 أىم ىذه المشكالت و الك ، االستيو  نتاجإلاو القوانين االقتصادية و االقتصادية التي يمتمكيا البمد 

 

 



 مشكالت إنتاج الطاقة الكيربائية واالفاق المستقبمية إلنتاجيا في العراق                          :الفصل الرابع

 

 
232 

  -:ي نتا انعدام االقتصاد ال -1

الفنية  األدوات ويع العوامل الطبيعية ممجموعة من العمميات التي تعمل عمى تج نتاجيتضمن اإل    
ن يتضم نتاجإلافخدمات تخصص لالستيالك ، و المادية مع العمل من اجل الحصول عمى سمع و 

 ( ٔ). خدماتأو  سمع مادية إنتاجيكون  أن أما نتاجفاإل، ارد االقتصادية و عمميات نقل المو عمميات تحويل 

الى قطاع الزراعة ثم الصناعة وقطاع الخدمات  أىميتياحسب و ذ تصنف القطاعات االقتصادية تاريخيًا إ
تعتمد الدول عمى مختمف و يين ، نتاجفي خدمة القطاعين السابقين اإل األصليتمثل دوره في  الذيثالثًا 

التي  يراداتاإلاالقتصادي الذي يعتمد عمى  وتحقيق النمو القطاعات االقتصادية لزيادة الناتج المحمي 
 تحققيا ىذه القطاعات .

من مصادر خارجية عمى  إيرادىادولة تحصل عمى جزء جوىري من  أيىي  التيالدول الريعية  أما     
لكن  اآلراءاليو ان تحديد المصادر الريعية مسألة تقديرية اختمفت حوليا  اإلشارةمما تجدر و شكل ريع ، 

غمبة العناصر الريعية الخارجية ىي المحدد في اعتبار الدولة ريعية ام ال .  إنالمتفق عميو مبدئيًا 
عمى ما تمتمكو من ثروات معدنية اقتصادية  أساسيالعراق يعد من الدول الريعية  التي تعتمد بشكل و 

% من   ٕٙ  من بأكثرالجانب تساىم ايرادات النفط  أحاديصاد تالغاز الطبيعي ( اذ يعد ذات اقو )النفط 
 ومما نتج عنو مشاكل اقتصادية كبيرة في ظل الفساد المالي  (ٕ)، ٜٕٔٓاجمالي الناتج المحمي عام 

زيادة و النفط  أسعار، السيما بعد انخفاض  االقتصادياستراتيجية التنوع  وغياب االستثمار و االداري 
، مما نتج عنو ضغوط مالية بدأت معالميا  بعد دخول عصابات داعش االرىابية العسكري اإلنفاق

حيث عدم قدرة عمى توفير المبالغ المخصصة الستيراد الغاز الطبيعي  من ٕ٘ٔٓواضحة خالل عام 
الذي ابرز بشكل واضح ضرورة اتباع استراتيجية التنوع االقتصادي   األمر، الخاص بالمحطات الغازية 

تقميل و القطاع السياحي مما يعزز الناتج المحمي و القطاع الزراعي و ضرورة تطوير القطاع الصناعي و 
النيوض باالقتصاد و توفير الخدمات و  اليياكل االرتكازيةتوجيييا  لمنيوض بو االعتماد عمى ايرادات النفط 

 تحقيق التنمية الشاممة .و العراقي 
 
 

                                                                 

 . ٜ، ص ٕٚٓٓ( مختار عبد الحكيم طمبة ، مقدمة في المشكمة االقتصادية ، جامعة القاىرة ، ٔ)
( جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ،  مديرية الحسابات القومية ، التقديرات االولية لمناتج المحمي ٕ)

 .  ٙ، ص ٜٕٔٓ،  ٜٕٔٓلي لمفصول الثالثة لسنة االجما
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 -: معدل التعريفة المنخفض -2

اذ ال تسد حتى دول الجوار و تعد تعريفات الكيرباء في العراق منخفضة جدًا مقارنة بدول العالم     
قد وضعت وزارة الكيرباء العراقية آلية لتحديد اسعار القدرة و ،  ات التشغيمية لممحطات الكيربائيةالنفق

يتدرج السعر باالرتفاع  كذلكالكيربائية وفق الفئات لكل قطاع من قطاعات استيالك الطاقة الكيربائية ، 
تزامنًا مع تدرج االستيالك باالرتفاع وفق فئات محددة ، اذ نجد ان سعر وحدة الطاقة لالستيالك المنزلي 

حين تكون لمقطاع الصناعي لمفئة ( دينار فقط ، في  ٓٔواط . ساعة يبمغ ) و ( كيم ٓٓ٘ٔ - ٔلفئة ) 
(  ٓٙالحكومي  لكل الفئات  ) و لمقطاع الزراعي و ( دينار  ٓٙواط . ساعة يبمغ ) و ( كيم ٓٓٓٔ - ٔ)

الى نقص الثقافة االقتصادية و تؤدي التعريفات المنخفضة و  (ٔ)، ( دينار عمى التوالي ٕٓٔ) ودينار 
في استعماليا فضاًل عن كونيا ال تكفي لتغطي التكمفة الحقيقة لمطاقة  اإلسراف والطاقة الكيربائية  إىدار

ال يمكن بيع القدرة  إذان يتم تبني تعريفة مالئمة و ىذا الخمل البد ان يدرس و لمعناية بالتوسع المستقبمي ، و 
 اقل بما ان ىذا سوف يضفي الى المزيد من دعم الطاقة . أو  الكيربائية بسعر التكمفة

ن قطاع صنفت ضم التيتعاني الشبكة الوطنية من كثرة التجاوزات عمى منظومتيا  كذلك       
تحويميا و االراضي الزراعية التي تم تجريدىا  استثمارمن خالل  ٖٕٓٓظير بعد عام  الذيالمتجاوزون 

بذلك فيي غير مشمولة بالخدمات االمر و لمبمدية  األساسعشوائيات سكنية لم تدخل ضمن التخطيط  إلى
التجاوز عمى اعمدة الطاقة الكيربائية فضاًل عن عدم امتالكيم مقاييس الطاقة  إلىالذي دعى قاطنييا 

بذلك يتعدى ىذا القطاع عمى حصص بقية القطاعات دون و الكيربائية التي تحدد مقدار االستيالك ، 
الوحدات السكنية  تقسيمتدخل ظاىر  كذلكتحديد كمفة الطاقة الكيربائية المستيمكة ضمن ىذا القطاع . 

تؤثر عمى كمية االستيالك ،  أخرىتحويميا الى عدة مساكن مصغرة بشكل غير رسمي مشكمة و نظامية ال
عزوف المشتركين عن تسديد ما و استحصال مبالغ الطاقة الكيربائية المباعة  وفضاًل عن مشكمة الجباية 

الدوائر  مالإى وتياون و االجتماعية لمسكان و بذمتيم من ىذه المبالغ نتيجة لمظروف االقتصادية 
 تطوير منظومة الطاقة الكيربائية .تراجع في  األكبر األثرالمؤسسات الحكومية و 

 

 
                                                                 

 . ٕٓ، ص  ٕٛٔٓالنظم  ، قسم االحصاء المركزي ، و جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات  (ٔ)
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 المبحث الثاني
 في العراق الطاقة الكهربائية  نتاجل فاق المستقبمية اآل                  

الغاز الطبيعي يمكنيا أن تمده بالعوائد و الرغم من امتالك العراق احتياطيات من النفط الخام  عمى      
فثمة حقيقتان تواجو البشرية تتعمقان باستعمال مصادر النفط  ،المالية ألكثر من قرن ونصف القرن 

أما  ،لن تخدم البشرية الى األبد و تتمثل األولى في أن ىذه المصادر محدودة ) ناضبة(  ،والغاز الطبيعي 
ولتحقيق التنمية في  .الثانية فتتمثل في أن استعماليا تصاحبو تغيرات بيئية خطيرة كاالحتباس الحراري 

موارده االقتصادية بالشكل األمثل والتقميل من اليدر والتبذير في ثرواتو  استثمارالعراق ال بد لو من 
لتحقيق ىذا اليدف يجب االىتمام بتنوع و  ادامتيا ألنيا تعد ميراث االجيال القادمة , ووالمحافظة عمييا 
قامة عدد من الصناعات التي تعتمد عمى المواد األولية و  اليياكل االرتكازيةتعزيز و االقتصاد العراقي  ا 

البيئية في و تعد الحل االمثل لمكثير من المشاكل االقتصادية فالطاقة المتجددة   ىا .استثمار و المتوفرة 
والتي تعد أحد أكبر المشاكل التي يعاني منيا العراق  الطاقة الكيربائية إنتاجحل مشكمة مثل ،  العراق 

لسد النقص الحاصل في توفير  اىاستثمار يمكن  كذلك ،  عجزت الدولة عن حميا عدةمن سنوات 
ىذه الثروة  استثماروبذلك يمكن  ، المشتقات النفطية التي ترىق ميزانية الدولة عن طريق االستيراد

 .وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية وبيئية في آن واحد 

  -الطاقة الكهربائية في العراق : نتاجل استثمار الطاقة المت ددة  -اواًل :

حقيقة ميمة ال يمكن إغفاليا خالل العقود القادمة الطاقة الكيربائية  إنتاجتعد الحاجة الى زيادة           
 ،%   ٔ,ٗبمغت   التيفي ظل زيادة معدالت الطمب السنوي بل وحتى خالل األيام التي نعيشيا 

أن ما يستيمك من الطاقة اذ االجتماعية السريعة في العراق . و التنمية االقتصادية  تحقيقليتسنى و 
% من اجمالي االستيالك عام  ٔ,ٜ٘بنسبة و الكيربائية لمقطاع المنزلي في العراق يعد الجزء األعظم 

عمى %  ٕ,ٕٔ و % ٙ,ٗٔالصناعي اال نسبة  وين الحكومي في حين لم يشكل القطاع ، ٜٕٔٓ
س الى ارتفاع درجات الحرارة في ويعود سبب زيادة االستيالك المنزلي بشكل أسا ، التوالي  لمعام نفسو

اقباليم عمى اقتناء االجيزة  وفضاًل الى ارتفاع المستوى المعيشي لمسكان فصل الصيف الطويل 
. أما انخفاض االستعمال في القطاع الصناعي فيعود الى تخمف الصناعة في  الكيربائية المختمفة االنواع
عمى الرغم و  ، ٖٕٓٓالمصانع في العراق السيما بعد سقوط النظام عام  معظمالعراق فضاًل عن توقف 

من توقف الصناعة اال أن العراق يعاني من ازمة حادة في توفير الطاقة الكيربائية وبعجز يصل الى 
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وعميو البد من ايجاد حمول سريعة وعمى المدى القصير لموفاء  ، ٜٕٔٓعام % لحمل الذروة  ٕٚاكثر 
متطمبات التنمية و ان فضاًل عن حمول بعيدة المدى لمنيوض بواقع الصناعة العراقية بمتطمبات السك

زيادة كفاءة و  ،ية لممحطات الكيربائية بدرجة كبيرة نتاجاالقتصادية . وتتمثل ىذه الحمول بزيادة الطاقة اإل
الطاقة الكيربائية لما يتمتع بو  نتاجإلالطاقة المتجددة بشكل واسع  استثمارفضاًل عن النقل والتوزيع 

 .اقتصادية كبيرة و سكانية و جغرافية طبيعية  إمكاناتمن  العراق

 وىناك عوامل اساسية تساىم في النم إنفنجد  الطمب عمى الكهرباء في العراق زيادةأسباب  اما عن   
 -:اىميا المرتفع عمى الكيرباء في العراق 

 ٖٕٓٓشيد مستوى الدخل لمسكان في العراق ارتفاعًا بعد سقوط النظام عام  اذ ،  ارتفاع مستوى الدخل -ٔ
لرغبتيم في تحقيق الرفاىية  مما زاد من القدرة الشرائية   ٕٛٔٓعام سنويًا ( دوالر  ٜٖٖ٘ليبمغ ) 

 اجيزة المايكرويف. والسخانات و االجيزة الكيربائية مثل أجيزة التكييف  والسيما لمسمع االجتماعية 
عدم تبني سياسات سكانية تحد من ىذا و السنوي  ويمتاز العراق بارتفاع معدل النم  ، السكاني والنم -ٕ

( مميون ٔ٘% سنويًا لذا من المتوقع أن يصل عدد السكان في العراق الى ) ٖإذ يصل الى االرتفاع 
 وبالتالي زيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية . ، ٖٕٓٓنسمة عام 

ظاىرة و ، العراق ال يختمف عن غيره من الدول بتأثره بشكل كبير بالتغيرات المناخية  المناخيةالعوامل  -ٖ
ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل و مناخو القاري الجاف و االحتباس الحراري فضاًل عن موقعو الجغرافي 

من الحقائق المعروفة ما يسببو ارتفاع درجات الحرارة من تأثير مباشر في زيادة الطمب و الصيف الطويل 
  لتحقيق الراحة لمسكان . لكيربائيةاالطاقة عمى 

في العالم خدمات تطوير قطاع الو التطور الصناعي و االقتصادي التنمية و  ويعد النم ،  االقتصادي والنم -ٗ
نموًا  ٖٕٓٓشيد بعد سقوط النظام عام العراق و  ،لمطاقة الكيربائية  من اكثر القطاعات استيالكاً 

المجاالت  واقتصاديًا استيالكيًا يعود لزيادة صادرات النفط وما توفره من عوائد مالية ضخمة اتجيت نح
والقطاع الصناعي لما توفره من عوائد  اليياكل االرتكازيةتطوير  جانبتم اىمال في حين  ،االستيالكية 

 . فضاًل عن تطوير قطاع الخدمات لتحقيق الرفاىية لممجتمع العراقي ، لية ميمة لمدولةما

ولموفاء  حل مشكمة الطاقة الكهربائية في العراقلالتي يمكن وضعها  الستراتي يات اما اهم       
 -الطمب المتزايد عمى الكيرباء تتضمن ما يمي :ب
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عدد ساعات تجييز و في ضوء حجم السكان الحالي  الكهربائيةفي الطاقة لمع ز  دراسة واقع الحال -ٔ
فضاًل عن دراسة حجم السكان المتوقع مستقباًل  ساعة في اليوم ، ٕٗبمعدل الطاقة الكيربائية لمسكان 

% مع األخذ بالحسبان مقدار التطور الحضاري  ٖالسنوي لسكان العراق والبالغ  وفي ظل معدل النم
 تطور مشاريع الخدمات لمبمد .و سياحية  و زراعية و حصول تنمية صناعية و  ،لمسكان 

من الضروري جدًا بناء عدد من المحطات الكيربائية  ، زيادة عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية -ٕ
ما يتطمب  وىو  ،بكفاءة جيدة فضاًل عن زيادة كفاءة خطوط النقل والتوزيع  و الجديدة وبسعات توليد كبيرة 

الطاقة المتجددة السيما  استثمارلحل ىذه المشكمة فأن و طائمة لشراء ونصب مثل ىذه المحطات .  أمواالً 
الطاقة الكيربائية تعد حاًل مثاليًا  نتاجإلزيادة اعدادىا و تطوير المحطات الكيرومائية و الطاقة الشمسية 

أن المدة الالزمة لنصب ىذه المحطات أقل  كذلكفيي ذات كمفة إنشائية أقل من المحطات البخارية 
لممحطات %  ٜٛمن كفاءة توليد تصل الى فضاًل عن ما تمتاز بو  ،بكثير من المحطات البخارية 

وىذا ما يقمل من % لمخاليا الشمسية في ظل التطور التكنولوجي لمخاليا الشمسية   ٖ٘ والكيرومائية 
يفضل انشاء محطات خاصة لقياس سرعة الرياح  كذلك، ية لممحطة نتاجاليدر الحاصل في القدرة اإل

ىذا المورد  ستثمارتحديد المواقع الصالحة الو بعيدة عن المناطق المؤىولة بالسكان لتحديد سرعة الرياح 
 كذلك، تنتجو من المموثات البيئية  بانعدام ماالمحطات ىذه تمتاز  كذلك ،الطاقة الكيربائية  نتاجالميم إل

ينعكس عمى اقتصادية كمفة  الذيطول عمرىا االفتراضي  و حطات بقمة حاجتيا لمصيانة تمتاز ىذه الم
يمكن إنشاء مثل ىذه المحطات في كل محافظة من محافظات العراق لتجييزىا بالطاقة  كذلكالمشروع 

الكيربائية مع ضرورة ربطيا بالشبكة الوطنية لمحيمولة دون انقطاع التيار الكيربائي في حالة حصول 
 .  توقف لممحطة الكيربائية إذ يمكن تجييز المحافظة بالكيرباء من ىذه الشبكة

ك العراق لالمكانات الجغرافية االزمة الستثمار الطاقة المتجددة وفي مناطق مختمفة من وفي ظل امتال   
العراق وعمى الرغم من تحديد الوزارة لمواقع محددة تأمل وفقًا لدراستيا لممالءمة المكانية استثمارىا إلنتاج 

امكانات ممتازة  الطاقة الكيربائية من خالل استثمار الطاقة الشمسية فإن ىناك مواقع اخرى ذات
الستثمار الطاقة الشمسية السيما في محافظتي االنبار والنجف وكربالء يمكن االستفادة من المساحات 
الواسعة التي تمتمكيا ىذه المحافظات إلنشاء محطات ذات سعات تصميمية كبيرة . وعمومًا يمكن 

يما في الصحراء الغربية ، الس ٕ( كمٕٖ٘ٓ٘ٗ)% فقط من مساحة العراق البالغة   ٘,ٖاستثمار  
والبادية الجنوبية الستثمار الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكيربائية ، اذ تمتاز بإشعاع شمسي يصل 

 ٕ( كيموواط . ساعة / م ٖٕٓ٘ومتوسط معدل إشعاع شمسي يصل الى )  سنويا  ( ساعة  ٕٖ٘ٛالى ) 



 مشكالت إنتاج الطاقة الكيربائية واالفاق المستقبمية إلنتاجيا في العراق                          :الفصل الرابع

 

 
244 

من المنطقة الصحراوية باستعمال الخاليا الشمسية ذات  ٕ( كم ٓٓٓ٘ٔ، اذ يمكن استثمار مساحة ) 
 ( ميكا واط  سنويًا التي تعزز الشبكة الوطنية  . ٓٙٗٛ%  إلنتاج )   ٕٗالكفاءة  

( % في السوق العالمية  ٘ٚكذلك شجع انخفاض اسعار وحدات الطاقة الكيروضوئية بنسبة )    
غيرة لمتخصص في نصب ىذه الوحدات عمى سطوح وسيولة تركيبيا العديد من المكاتب والشركات الص

المنازل ومواقف السيارات األىمية خارج منظومة الشبكة الوطنية لتحل محل المولدات الخاصة و االىمية 
التي ارىقت كاىل المواطن فضاًل عما تسببو من تموث بيئي خطير ، اال ان من معوقات استثمار الطاقة 

طات مناخية متخصصة تعنى بقياس عناصر المناخ بشكل دقيق فما المتجددة في العراق عدم توفر مح
موجود منيا تابعة لييئة االنواء الجوية فضاًل عن توزيعيا الجغرافي غير الدقيق وانتشارىا في المدن 

 واالحياء السكنية مما يسبب إعاقة لتسجيل القيم الحقيقة لإلشعاع الشمسي وسرعة الرياح . 
اما الطاقة الكيرومائية فيي من الطاقات المتجددة المستثمرة فعاًل في العراق ومنذ مدة طويمة      

% من اجمالي إنتاج الطاقة الكيربائية في العراق . اال ان الحاجة لمطاقة الكيربائية   ٙوتساىم بنسبة  
( محطات  ٓٔلتي تبمغ ) تستوجب زيادة عدد المحطات الكيرومائية المقامة عمى السدود في العراق ا

كيرومائية اثنان منيا في إقميم كردستان فضاًل عن  مراعاة التوزيع الجغرافي عند إقامتيا ، واستثمار 
السدود التي تتوفر فييا إمكانية إنشاء محطات كيرومائية التي لم تستغل لحد أالن مثل سدة الكوت وسد 

ى نير الفرات و التي تمتاز بتصريف مائي جيد و العظيم وسد الدبس عمى نير دجمة وسدة الرمادي عم
ارتفاع مستوى السد ، التي من الممكن أن تعزز من األىمية النسبية لمطاقة الكيرومائية وزيادة مساىمتيا 
في توفير الطاقة الكيربائية  وتوفير الصيانة الفنية لمسدود لممحافظة عمى مناسيب المياه وزيادة عدد 

المحطات الكيرومائية ، والبد من وجود اتفاقيات رسمية  لحل مشاكل اشتراك  الوحدات التوليدية في
العراق مع دول الجوار ) تركيا وايران وسوريا ( في احواض االنيار  لتحديد االيرادات المائية بين ىذه 

 الدول .
(  ٜٕٓٚٔ وفي حال تم انجاز ىذه المشاريع سيزداد المجيز من الطاقة الكيربائية ليصل الى )       

% من إنتاج الطاقة الكيربائية في   ٕٓميكا واط ، اذ من المؤمل ان تساىم الطاقة الكيروضوئية بنسبة 
( ٔ٘) ٖٕٓٓ، وفي ضوء النمو السكاني العالي اذ يقدر عدد السكان عام  ٖٕٓٓالعراق بحمول عام 

مما يزيد من الطمب  %  ٖٔوبنسبة زيادة   ٜٕٔٓ( مميون نسمة عن عام  ٕٔمميون نسمة وبفارق ) 
( ميكا واط ، أي يصل الطمب عمى الكيرباء الى حوالي ٓٓ٘ٛ – ٓٓٓٚعمى الكيرباء بمقدار )
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( ميكا واط ، أما في حال تم تطبيق خطط التنمية الصناعية المنشودة فأن الطمب عمى الطاقة ٖٓٓٓ٘)
( ٓٓ٘ٙ – ٕٓٓ٘بين )% من الطمب الحالي اي بزيادة تصل ما  ٕٓالكيربائية سوف يزداد بمقدار 

( ميكا واط بما معناه يصل الطمب ٓٓٓٓٔ – ٓٓٛٚ% تقريبًا لمقطاعات االخرى ) ٖٓميكا واط  ، و
( ميكا واط  ٕٕٓٓٓ( ميكا واط تقريبًا ، مما يتطمب اضافة اكثر من )  ٓٓ٘ٔ٘عمى الطاقة الكيربائية )

لمطاقة الكيربائية المتوفرة حاليًا من خالل العمل الجاد في المضي بمشاريع الطاقة المتجددة السيما 
ت وتحويل نظام الكيرباء في الدوائر الخدمية والمصانع الصغيرة الى الطاقة الشمسية وزيادة عدد الوحدا

نظام الطاقة المتجددة ، فضاًل عن تشجيع المواطنين عمى اقتناء منظومات الخاليا الشمسية الصغيرة 
 بربطيا عمى سطوح المنازل .

 
العراق مى الرغم من ان عو ، يعد توفر الوقود من العوامل االساسية إلقامة المشاريع الصناعية  ، الوقود  -ٖ

ه لتزويد استثمار الذي يمكن  بما يمتمكو من احتياطيات ضخمة من الوقود االحفوري من الدول الغنية يعد 
اال انيا تعد من مصادر الطاقة القابمة لمنفاد فضاًل عن ما ينتج عنو بالوقود الالزم  المحطات الكيربائية
استثمار . لذا ولحل مشكمة الطاقة الكيربائية في العراق عمى المدى القصير يفضل من تموث بيئي  

اإلشعاع الشمسي من اىميا الطاقة الشمسية لما يتمتع بو العراق بكمية ىائمة من  التيالمتجددة  الطاقة
يتين ال سيما في الباد مساحات مفتوحة واسعة غير مؤىمة بالسكان و الشمسي الفعمي السطوع  مدةوطول 
قامة و مما يجعل منيا منطقة ممتازة لالستثمار الجنوبية فضاًل عن توفر االمكانات المالية ، و الغربية  ا 

 العديد من المشاريع االقتصادية التي من شأنيا تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ميمة لمبمد  . 
يعتمد توزيع الطاقة الكيربائية في العراق  عمى نظام الشبكة  ، االعتماد عمى شبكة الكهرباء الوطنية  -ٗ

التوزيع األمر الذي يؤدي الى و تعزيز كفاءة خطوط النقل و من الضروري تطوير ىذه الشبكة و الوطنية 
تقميل الضائعات في خطوط النقل فضاًل عن توافر االحتياطي الدوار المشترك بين محطات توليد الطاقة 

 الكيربائية .
عمى غرار ما موجود في دول الخميج العربي من مشاريع تتسم  ، مة المشاريع ذات المرافق المتعددةإقا -٘

نتاجو مثل إقامة مشاريع تحمية المياه  ،بالتكامل اذ يتم انشاء عدد من المشاريع في الموقع نفسو  الطاقة  ا 
زراعتيا و استصالح االراضي الصحراوية أو  نصب الخاليا الشمسيةالكيربائية في المناطق القريبة 

 .فمن الممكن استعمال ىذه التقنية في العراق  ، سحب المياه  ألغراض استعمال الخاليا الشمسيةو 
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فة لمكيرباء تتناسب مع كمفة يالبد من إيجاد تعر  ، ئيةالكهربا الستهالك الطاقةفة المناسبة يإي اد التعر  -ٙ
في الوقت ذاتو تعطي حافز قوي لمسكان لمحد من و صيانة ىذا القطاع الميم و تسمح بتطوير و  نتاجاإل

 . اإلسراف في استعمال الطاقة الكيربائية السيما المنزلية

 

 الستثمار الطاقة المت ددة  ةصادياالقت االبعاد -: ثانياً 

المحطات  معظمف ،العراق ما زال يعاني من أزمة حادة في توفير الطاقة الكيربائية مرت السنون و    
البخارية الموجودة فيو يعود إنشاؤىا إلى سبعينيات القرن الماضي وتعاني من االستيالك وقمة الصيانة 
نتيجة لظروف حرب الخميج الثانية فقد تعرضت ىذه المحطات إلى عدد من الضربات العسكرية أدت إلى 

عراق من استيراد قطع الغيار إلصالح أضرار بالغة فضاًل عما سببتو العقوبات االقتصادية التي منعت ال
محمية أو  التي تم إصالحيا بقطع غيار مستعممة ،أن تقادم شبكات النقل والتوزيع  كذلكىذه المحطات 

بعدىا بدأت مشكمة توفير الوقود ليذه المحطات مع استمرار سنوات الحصار  ،بكوادر عراقية  و الصنع 
من اجل معالجة نقص و  ذاك مما اثر عمى عمل المحطات ،آن توقف عمل المصافيو النفط  إنتاجوتراجع 

 واستممت الذي استمر الى يومنا ىذا ،بدأ العمل بنظام القطع المبرمج  المدةالطاقة الكيربائية  خالل تمك 
الحكومات المتعاقبة عمى العراق بعد سقوط النظام ىذه التركة الثقيمة التي كان البد ليا من حل جذري 

والتي بمغت اكثر  -سنويًا  ي تخصص لقطاع الكيرباء في العراقحجم االستثمارات التفعمى الرغم من 
، ال يتوافق ابدًا مع ما ينتج من الطاقة الكيربائية  -( ٜٕٔٓ- ٖٕٓٓمميار دوالر بين عامي ) ٓٛمن 

اق اذ ان ما تم رصده لتطوير ىذا القطاع من اموال تعادل تطوير الكيرباء في اربع بمدان بحجم العر 
والتجربة المصرية خير دليل عمى ذلك اذ انيا استطاعت من خالل التعاقد مع شركة سيمنس لتطوير 

( ٛ( الف ميكا واط بقيمة )  ٘ٔ( شير تمكنت من إنتاج )  ٕٓالكيرباء وبمدة زمنية قصيرة ال تتجاوز ) 
 كذلك ،اقتصادية لمعراق  الحمول المطروحة ال تتوافق مع ما موجود من امكانات مميار دوالر . وعميو فإن

    أنواع الوقود المموث لمبيئة . الى الحد من استعمال و أنيا ال تتوافق مع التشريعات البيئية التي تدع

إلى تفاوت ادى  الذياالجتماعي و لمتطور االقتصادي   نتيجة حتميةتزايد الطمب عمى الطاقة يعد و     
العالم ، فاستيالك الفرد الواحد من الطاقة في اقتصاديات كبير في توزيع استيالك الطاقة األولية في 

، وتعتمد التنمية االقتصادية عمى اجمع  السوق الصناعية يعادل ثالث أرباع الطاقة األولية في العالم
لممساعدة عمى زيادة الدخل المحمي من  وية أنتاجتوافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وتحسين اإل
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، ومن المعموم أنو بدون الوصول ي توفير فرص عمل خارج القطاع الريعالتنمية الزراعية و خالل تحسين 
ية وبالتالي الفرص نتاجإلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة اإل

 االقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة.

لمي متزايد نظرًا لمفوائد البيئية واالقتصادية التي عا ع الطاقة المتجددة اليوم باىتماموتحظى مشاري      
%   ٖٔانخفضت تكاليف توليد الطاقة الكيرباء من مشاريع الطاقة الكيروضوئية بنسبة  ذ إ،  توفرىا

انخفضت  كذلكواط / ساعة ، و ( سنت لكل كيم ٛ,ٙلتصل الى )  ٜٕٔٓعمى اساس سنوي خالل عام 
( % عمى اساس سنوي خالل  ٜ) والبحرية بنحو البرية  طاقة الرياح مشاريع من تكاليف توليد الكيرباء

 ( ٔ)واط / ساعة .و ( سنت لكل كيم ٖ,٘لتصل الى )  ٜٕٔٓ

الطاقة الكيروضوئية بطريقة الربط غير  نتاجانظمة شمسية إل إلنشاءلمعرفة الجدوى االقتصادية و      
االجيزة الداخمة في و كمفة المواد و اسعار  وسعة المنظومة المراد ربطيا و المباشر فالبد من معرفة حجم 

تكمن و جياز شحن ، و المساحة التي تشغميا ىذه المنظومة ممحقاتيا من بطاريات و ىذه الطاقة  إنتاج
الطاقة الشمسية بما توفره من وفورات اقتصادية عمى المدى  ألنظمةدراسة الجدوى االقتصادية  أىمية

تشغيميا حسب و كمفة انشاؤىا و تحقيق ارباح اقتصادية جيدة . و مناسبة  بأسعاريمكن تسويقيا  البعيد اذ
( ٘,ٔ – ٔالتسعيرة العالمية لوكالة الطاقة الدولية لمطاقة المتجددة وزارة الكيرباء العراقية تتراوح ما بين ) 

 واط .  ٔدوالر لكل 

الطاقة الكيروضوئية ومقارنتيا مع كمفة  نتاجإلميكا واط  لمنظومة الخاليا الشمسية  ٔلحساب كمفة انشاء و 
 (ٕ) -يمي : كذلكو المحطات االخرى 

 دوالر  ٘,ٔواط =  ٔ

 دوالر  ٓٓٓٓٓ٘ٔميكا واط =  ٔواط        ،    ٓٓٓٓٓٓٔميكا واط =  ٔ

                                                                 

 .ٕٕٓٓوظبي ، ، اب ٜٕٔٓالوكالة الدولية لمطاقة المتجددة ) آيرينا ( ، تكاليف توليد الطاقة من المصادر المتجددة خالل عام  (ٔ)
مديرية كيرباء المثنى /  البحوث و شعبة الدراسات  مسؤول ،  حمزة كاظماحمد  الميندس مع شخصية مقابمة ، الميدانية ( الدراسةٕ)
  .ٕٕٔٓ-ٗ-ٙ الثالثاء ،
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( دوالر  ٓٓٓٓٓ٘ٔبسعر ) و ميكا واط  ٔالجدوى االقتصادية البد من مقارنة كمفة منظومة  إليجاد و
 من لدنالطاقة الكيربائية المحددة  ألسعارالطاقة المباعة لالستيالك باالستناد الى النشرة التعريفية  بأسعار

 واط / ساعة .و كيم ٔ( دينار لكل  ٕٓٔتبمغ )  التي ٕٛٔٓوزارة الكيرباء لعام 

 دينار  ٕٓٔواط / ساعة = و كيم ٔ

 (  ٜٕٔٓسنت   ) حسب قيمة الدوالر لعام  ٓٔدينار =  ٕٓٔ

 سنت  ٓٔواط / ساعة = و كيم ٔ

 واط و كيم ٓٓٓٔميكا واط =  ٔ

 سنت  ٓٓٓٓٔ=  ٓٓٓٔ× سنت  ٓٔواط = و كيم ٓٓٓٔ

سعر الطاقة الكيربائية المباعة حسب تسعيرة  سنت ( ٓٓٔدوالر =  ٔدوالر    )  ٓٓٔميكا واط =  ٔ
 الوزارة

نجد ان ( ساعة سنويًا  ٖٓٓٓ – ٕٓٓ٘ما بين )  تتراوح التيباحتساب عدد ساعات االشعاع الشمسي و 
 واط في المعدل السنوي المنتج من الطاقة ( ٔ) بضرب سعر ميكا واط  ٔتشغيل و كمفة انشاء 

 دوالر سنويًا  ٓٓٓٓ٘ٗدوالر =  ٓ٘ٔ× ساعة  ٖٓٓٓ

- ٕٓيتراوح ما بين )  الذيالطاقة سنويًا مع عمر المنظومة الشمسية التشغيمي  إنتاجعند مقارنة كمفة و 
  -( سنة  نحصل عمى :  ٕ٘

 دوالر  ٜٓٓٓٓٓٓدوالر =  ٓٓٓٓ٘ٗ× سنة  ٕٓ

( مميون دوالر في حين ان الجدوى االقتصادية  ٘,ٔميكا واط قد بمغت )  ٔعميو نجد ان كمفة انشاء و 
% خالل العمر التشغيمي  ٓٔ( مميون دوالر اما كمفة صيانة المنظومة الشمسية فال تتجاوز  ٜحققت ) 

مياه لمتبريد لذا فيي اكثر كفاءة من المحطات البخارية التي تبمغ كمفة أو  ال تحتاج الى وقودو لممنظومة ، 
بكمفة عالية جدًا ، و الصيانة و ( مميون دوالر فضاًل عن حاجتيا لموقود  ٘,ٔميكا واط )  ٔانشاء 
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( الف دوالر فضاًل عن حاجتيا  ٓٓٛميكا واط حوالي )  ٔالمحطات الغازية التي تبمغ كمفة انشاء و 
 ثار بيئية كبيرة .الغازية من آو ما ينتج عن المحطات البخارية و الصيانة و لموقود 

  -اما اهم االبعاد االقتصادية الستثمار الطاقة المت ددة فيتمثل بما يمي :          

القطاعات التي تتنوع  احديمثل قطاع الطاقة  اذ،  واالستهالك غير المستدام نتاجتغيير أنماط ال   –ٔ
، وفي ظل الزيادة  ، والتي تتميز في معظميا بمعدالت ىدر مرتفعة االستيالكو  نتاجأنماط اإل فييا

وقابمية استمرار  استعمال، فإن األمر يتطمب تشجيع كفاءة  السكان ونمالمطردة في االستيالك نتيجة ل
  ، نيا إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستيالكأل وضع سياسات تسعير مالئمة من ش، من خال موارد الطاقة

المستدام  ثمارضرورة االست، التي تؤكد عمى  التنظيميةو والمساعدة عمى تطبيق اإلصالحات القانونية 
 . لمموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة المتجددة

، يمكن من خالليا  يتوفر في العالم العديد من مصادر الطاقة المتجددة اذ ، تنويع مصادر الطاقة  –ٕ
،  المساىمة التدريجية بنسب متزايدة في توفير احتياجات الطاقة لمقطاعات المختمقة استعماالتتطوير 

، تسمح بتوفير  ، مما يؤدي إلى تحقيق وفرة في استيالك المصادر التقميدية لمطاقة وتنويع مصادرىا
تساىم في إطالة عمر مخزون المصادر التقميدية في الدول المنتجة لمنفط  كذلك،  فائض في التصدير

الوقود تكاليف استيراد  في ، خفضاً  يمكن أن تمثل الوفرة المحققة من االستيالك كذلك، الطبيعي  الغازو 
تمثل فرصة لمتوجو   المتاحة حالياً  اإلمكانات، فضال عن ذلك فإن الخاص بالمحطات الكيربائية 

 . الطاقة الكيربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددةلالكتفاء من 

،  االحتياج لممياه، إن توفر مصادر الطاقة المتجددة في مواقع توفير مصادر الطاقة لتحمية مياه البحر -ٖ
ون الحل ، يمكن أن تك بالتجمعات الصغيرة التي تحتاج إلى استيالك محدود من الماء العذب ال سيما

 . المياه في المناطق التي يتعذر بيا توفر المصادر التقميدية بكمفة اقتصادية ةاالقتصادي والتقني لتحمي

في استحداث فرص العمل الدائمة  بارزاً  المتجددة دوراً وتمعب مشاريع الطاقة  ، ةتوفير فرص عمل دائم-ٗ
تتماشى مع التنمية المستدامة عن طريق الحوافز التي  التيوالتي يمكن أن تشجع السياسات االقتصادية ، 

يمكن أن يساىم تشجيع  كذلك،  عمى الصعيد الوطني نتاجأكثر استدامة من االستيالك واإل تعزز أنماطاً 
نتاجخدمات و  ال سيما،  القطاعات الجديدة غير المموثة  مصادر، والبحث عن  المنتجات المالئمة لمبيئة ا 
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غير التقميدية في تحويل توجو األنشطة االقتصادية باتجاه استحداث الوظائف في القطاعات  الطاقة المتجددة
 .المستدامة بيئياً 

 الستثمار الطاقة المت ددة  ةبيئيال األبعاد -: ثالثاً 

ن ىذه إ إذ المشاكل التي استحوذت عمى االىتمام العالمي ، أىممن  مشكمة التموث البيئي تعد و       
في طبقة األوزون  انخفاض غاز، فمن  لمعبث البشري بالطبيعة ومواردىا المشكمة كانت نتاجًا حتمياً 

الغابات وغيرىا من مشاكل البيئة التي نتجت  قمة مساحات إلىازمة نقص المياه العذبة  إلىالستراتوسفير 
ومن أجل الخوف من  –، ولذلك  ما أنعم اهلل بو عميو ستثمارإبسبب اسراف اإلنسان وىمجيتو في 

رأسيا منظمة األمم  ىوعم - و المنظمات العالمية  سارعت دول العالم –مستقبل يعمو تموث بيئي 
قامة المعاىدات لكي تعيد العقد المؤتمرات وتشكيل المج ىإل - المتحدة البيئة نقاءىا وتوازنيا الن  ىان وا 

لذا فإن بيئة األرض واحدة ، بالتالي أي آثار سمبية لتموثيا ستكون عابرة لمقارات ويعاني منيا الجميع ، 
االتحاد االوربي و دة بعض التحوالت قد بدأت فعاًل في سياسات كبار مستيمكي الطاقة كالواليات المتح

االستنزاف وىذا فضاًل عن استنزاف الموارد الذي يعد من المشاكل البيئية التي تحتاج حمول  (ٔ).الصين و 
  . زيادة الضغط عمي البيئة وتدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي إلى أدىالمستمر لمموارد قد 

وفي ظل التداعيات البيئية ولجوء معظم دول العالم التقميل من االعتماد عمى مصادر الطاقة         
النفط  أسعاراالحفورية لمحد من التموث البيئي وظاىرة التغيرات المناخية فضاًل عن  تداعيات تراجع 

وتذبذبيا عممت ىذه الدول عمى استثمار الطاقة المتجددة السيما بعد انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة 
% ، وشممت ىذه التوجيات الدول الغنية بالوقود االحفوري والدول المستوردة  ٘ٚالشمسية في السوق الى 

متقميل من انبعاث غازات الدفيئة ريوىات لفالواليات المتحدة وضعت عدد من السينا لو عمى حد سواء ،
السيما غاز ثاني اوكسيد الكاربون من خالل تقميل االعتماد عمى الفحم والنفط والغاز الطبيعي في انتاج 

% و بالتالي  ٙالطاقة مقابل زيادة االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة بنمو اجمالي سنوي بمعدل 
بعد ان  ٕٕٓٓمميون طن متري عام ٕٕٓٔلكابون لتصل الى يتوقع انخفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد ا

من الدول النفطية  أصبحتافقد السعودية و االمارات اما   (ٕ). ٕٓٔٓمميون طن متري عام  ٚٔٛٔكان 

                                                                 

التنمية و الخيارات ، المنتدى العربي لمبيئة و التحديات و التوقعات  –الطاقة المستدامة  –زمياله ، البيئة العربية و ابراىيم عبد الجميل  (ٔ)
 . ٛ، ص  ٖٕٔٓ، 
 . 234هوارد جلير ، مصدر سابق ، ص  (2)
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طبيعية واقتصادية ىائمة  إمكاناتالرائدة في إنتاج الطاقة الكيروضوئية مستغمة بذلك ما تمتمكو من 
محطات إلنتاج الطاقة  إنشاءمار بيذا المجال وتطويره من خالل االستث إلىفسعت السعودية 

( ميكا واط من  ٜٓٓ٘الوصول لقدرة إنتاجية تبمغ )  إلىتسعى  إذالكيروضوئية في سبع مواقع مختمفة ، 
ولتحقيق ىذا وقعت السعودية عقود مع بنك ياباني لبناء محطات  ٖٕٕٓالطاقة المتجددة بحمول عام 

( مميار دوالر و إذا ما  ٕٓٓبتكمفة قدرىا )  ٖٕٓٓكا واط من الطاقة الشمسية بحمول ( كي ٕٓٓلتوليد ) 
اكتممت ىذه المحطة ستكون اكبر محطة في العالم ويأتي تركيز السعودية عمى تطوير الطاقة المتجددة 

 لتطوير االقتصاد . األخرىفي كجزء من خطة لتخميص اقتصادىا عمى النفط واالنفتاح عمى المصادر 

في العراق كان ىناك خطة طموحة لتطوير توليد الكيرباء من الطاقة الشمسية اذ صدر قانون      
، وركبت أولى االلواح الشمسية عمى السطح في الشرق االوسط في  ٕٜٛٔالطاقة المتجددة في عام 

ب ، ولكن ثالثة عقود من الحرو ٜٙٛٔمركز ابحاث الطاقة الشمسية في الجادرية ببغداد في عام 
اذ توقف التقدم في ىذا ( ٔ)والعقوبات االقتصادية قوضت بنحو كبير خطط الطاقة المتجددة في العراق ،

وزارة الكيرباء العراقية عن تركيب ستة االف مصباح يعمل  أعمنتحينما  ٜٕٓٓالمجال حتى عام 
مميار دوالر   ٙ,ٔ  إلىما يصل  إنفاقبالطاقة الشمسية لتضيء شوارع بغداد كجزء من خطة اكبر من 

ميكا واط  من محطات الطاقة الشمسية فضاًل عن وجود خطط جادة  ٔوحدة بسعة    ٓٓٗإلضافة 
النفط  أسعار، اال انو تم التخمي عن ىذه الخطط بعد انييار  ٕٙٔٓالستثمار طاقة الرياح بحمول عام 

طاقة الشمسية من جديد . ثم عاد االىتمام بال ٕٗٔٓالعالمية ودخول عصابات داعش االرىابية عام 
الحكومة بمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص لبناء محطات  أعمنتعندما  ٕٚٔٓنياية عام 

( ميكا واط لتزويد الشبكة الوطنية بطاقة  ٘٘ٚإلنتاج الطاقة الكيروضوئية وبسعة تصميمية تصل الى ) 
وتوزعت ىذه المحطات جغرافيًا  ( ، ٖٕٓٓ – ٕٕٓٓ( ميكا واط ما بين عامي )  ٓٓٓٓٔتصل الى ) 

طبيعية تؤىميا لإلنتاج السيما المساحات الواسعة وارتفاع قيمة  بإمكاناتفي خمس محافظات تمتاز 
( ميكا واط ، قضاء جصان في  ٖٓٓكربالء محطة بسعة )  -االشعاع الشمسي وىذه المحافظات ىي :

( ميكا واط ، وثالث  ٕٕ٘حطة بسعة ) ( ميكا واط ، االسكندرية في بابل م ٓ٘واسط محطة بسعة ) 

                                                                 

 . ٓٔ( ىاري استيبانيان ، مصدر سابق ، صٔ)
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ميكا واط ،  ٓ٘بسعة  ٕميكا واط ، ساوة  ٖٓبسعة  ٔمواقع في محافظة المثنى ىي ) محطة ساوة 
  (ٔ)( ميكا . ٓ٘ميكا واط ( ، وفي الديوانية محطة بسعة )  ٓ٘الخضر بسعة 

 إقامةسية المقدسة من خالل وفي ضوء التجربة التي قامت بيا جامعة الكفيل التابعة لمعتبة العبا     
كيمو واط   ٓ٘بسعة الخاليا الشمسية منظومة مشروعيا لتزويد الجامعة بالطاقة الكيربائية باستعمال 

المكاسب المالية و المساىمة في الحد من التموث البيئي ، و تنتج المنظومة لضمان استمراريتيا وتحقيق 
ما نتج عن  أىم إما، باالرتفاع  اإلنتاجويستمر  ٕٕٔٓ/ ٗ/ ٔٔكيمو واط منذ تشغيميا  بتاريخ  ٖ٘

من  أكثر إنقاذتم  إذيوم من تاريخ  تشغيميا ىو االثر البيئي  ٖٓاستعمال ىذه المنظومة و خالل مدة 
طن  ٔ٘,٘و توفير  متري طن ٖٚ,ٖٔجرة وانخفاض انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكاربون بمقدار ش ٖٚ

من الوقود االحفوري المستعمل في تشغيل المحطات الكيربائية التابعة لمشبكة الوطنية و المولدات التابعة 
مبالغ التي يتم مميون دينار عراقي و التي تمثل ال ٘ٙ,ٔلمجامعة فضاًل عن توفير مبالغ مالية بمغت 

ميكا واط من الطاقة المتجددة  ٓ٘فمو تم انتاج  (ٕ)دفعيا لدائرة الكيرباء و شراء وقود وصيانة المولدات .
طن  ٖٖٓٚٔثاني اوكسيد الكاربون بمقدار الف شجرة و تقميل انبعاث غاز  ٖٓٓٓٚفيمكننا حينيا انقاذ 

وبالتالي اطالة العمر االفتراضي لمصادر الطاقة طن من الوقود االحفوري و  ٓٔ٘٘و توفير متري 
يمكن ان يستفاد منو في زيادة االحفورية بما يحفظ لالجيال الالحقة حقيا في تمبية احتياجاتيا كما 

 ، و الذي ينعكس عمى ايرادات المالية وتحقيق التنمية لمبمد .الصادرات النفطية 

الطاقة الكيربائية في التقميل من  إلنتاجاستثمار الطاقة المتجددة  أىميةمدى  إيجادوبناًء عميو يمكن     
تعود بو من وفورات اقتصادية  أنو ما يمكن و المحافظة عمى البيئة وديمومتيا انبعاثات غازات الدفيئة 

وفي ىذا الصدد سنتحدث عن البعد البيئي لمتنمية المستدامة ،  في التنمية المستدامة يمكنيا ان تسيم 
 .ودور الطاقة المتجددة في تحقيقو 

 ؟ كيف تحقق الطاقة المت ددة البعد البيئي لمتنمية المستدامة

ًا في إمدادات الطاقة العالمية وذلك لمواجية التيديدات البيئية الطاقة المتجددة تمعب دورًا رئيسأّن       
عمى انيا التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر التنمية المستدامة  عرفاذ ت،  واالقتصادية لمتغير المناخي

                                                                 

 . ٜٕٔٓ-٘-ٕٔبتاريخ  www.moelc.gov.iq( جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، الموقع الرسمي لموزارة ، ٔ)
 مقابلة شخصية ،  مع المهندس فراس عباس حمزة ، مصدر سابق . (2)

http://www.moelc.gov.iq/
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ىي تحقيق التنمية التي ال تضعف قدرة أو  دون المساس بقدرة االجيال الالحقة في تمبية احتياجاتيا ،
رفاىية االقتصادية لالجيال تستيدف ايضًا تحقيق الو البيئة في توفير احتياجات السكان مستقباًل ، 

حفظ نظام دعم الحياة فيي التنمية المتوافقة مع البيئة و صيانتيا و الحفاظ عمى البيئة و المستقبمية و الحاضرة 
ال يغيب و ، دولية و مؤسسات اقميمية و اليدف االساس لمعالم اجمع ، دواًل تعد و (  ٔ)لمحفاظ عمييا ، وتدعو 

ان جل الطاقة و العنصر الفاعل لكل نوع من انواع التنمية و عن احد ان الطاقة ىي المحرك االساس 
المستعممة في العالم ىي الطاقة االحفورية التي تعد طاقة مموثة لمبيئة فضاًل عن كونيا طاقة ناضبة ليا 

ضمان و الول عمى حماية البيئة لما كانت التنمية المستدامة تقوم في المقام او عمر افتراضي محدد ، 
االجيال الالحقة فإن الطاقة االحفورية ال  والتوزيع العادل لمموارد بين الجيل الحالي و االستعمال االمثل 

المؤسسات الى المجوء الى استعمال و ىنا بدء العمل عمى حث الدول و تسمح بتحقيق التنمية المستدامة ، 
اي دولة من ىذين المصدرين التي  وال تخم التيطاقة الرياح و سية ال سيما الطاقة الشمالطاقة المتجددة 

التي مزايا ال من ة مملالطاقة الجوفية ،  و انعم اهلل تعالى بيما عمى البشرية فضاًل عن طاقة المياه 
 –:  الطاقة المت ددة التي تساعد عمى حماية البيئة وصيانتهاتتصف بها 

مما يحافظ عمييا من االحتكار و الخضوع بدون استثناء  دول العالم كل متوفرة فيانيا عالمية ، فيي   -ٔ
 .لرغبات الدول الكبرى 

 . ويتالءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتيايمكن استثماره في كل مكان مصدر محمي ،  -ٕ
فال ينتج عنيا اي نوع من انواع المموثات البيئية  ، وتحافظ عمى الصحة العامة نظيفة وال تموث البيئة -ٖ

 . السيما غاز ثاني اوكسيد الكاربون 
 .لمجانية مصادرىا االولية  ، وذات عائد اقتصادي كبيرستعماالت اقتصادية في كثير من اال -ٗ
 . انتظامو استمرار توافرىا وبسعر مناسب ويعد مصدرًا طبيعيًا يتميز ب -٘
 . تترك أي مخمفات ضارة تسبب تموث البيئةأو  ، تحدث أي ضوضاء ال -ٙ
 . وزراعيًا عمى طول البالد وعرضيا  وصناعياً   واجتماعياً   تحقق تطورًا بيئياً  -ٚ
 . تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعيا محميًا في الدول النامية -ٛ

 

                                                                 

ضرورات المستقبل ، العدد الواحد و متطمبات التنمية المستدامة في العراق ارث الماضي و حنان عبد الخضر ىاشم ، واقع   (ٔ)
 . ٕٙٗ، ص  ٕٔٔٓالعشرون ، و 
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 إن إذغير مموثة فضاًل عن تجددىا و بالغة في حماية البيئة كونيا طاقة نظيفة  أىميةفممطاقة المتجددة   
الالحقة في مصادر البيئة ،  األجيالنقص في مصادرىا فال يؤثر عمى حقوق  أي إلىاستعماليا ال يؤدي 

الطاقة الكيربائية يقمل من استعمال الطاقة االحفورية المسببة  إنتاجالتوسع في استعماليا في  إن كذلك
 لمتموث البيئي . 

كأي تحول  –نحو مستقبل مستدام و نظيف سيؤدي الى تغيرات في سوق العمل  كما ان االنتقال    
و سيتم فقد العديد من الوظائف في محطات الطاقة الكيربائية البخارية و الغازية بشكل  –اقتصادي 

تدريجي ، لكن من ناحية اخرى سوف تتوفر فرص عمل في مجال انتاج و تركيب و خدمة تقنيات 
و بذلك سيكون التأثير موجبًا اي ان ىناك زيادة في الوظائف التي سوف يتم توفيرىا الطاقة المتجددة 

سوف يتجاوز عدد الوظائف التي تم فقدىا بسبب ىذا االنتقال في استعمال مصادر الطاقة . وعمى عكس 
ي تعتمد العمل في قطاع الطاقة الكيربائية التي تعمل بالوقود االحفوري فأن قطاع الطاقة الكيربائية الت

عمى الطاقة المتجددة تتميز فرص العمل باالستمرارية مع نمو ىذا القطاع ، كما انيا تنتشر جغرافيًا 
بشكل اوسع سواء في المناطق الحضرية و الريفية ، كما تتطمب ميارة لميد العاممة وفي مختمف 

لقاطنين بجوار منشآت االختصاصات ، كما تمتاز ايضًا باالمان النسبي لمعاممين في ىذا القطاع و ا
، و انتاج الطاقة المتجددة عمى عكس الحال في محطات الطاقة الكيربائية العاممة بالوقود االحفوري 

الذي ينعكس بشكل كبير عمى االقتصاد و الناتج المحمي وبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية و 
 .بشرية االجتماعية و المحافظة عمى البيئة وبالتالي تحقيق التنمية ال

، ونالحظ ذلك في  أخيرًا يمكننا القول أّن ىناك ارتباط وثيق بين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة   
وحقيقة األمر أّن لفظة  . التنمية المختمفة أبعادتحقيق  إلىبمشاكل البيئة في إطار سعييا  االىتمام الدولي

م ، والذي استيدف  ٕٜٜٔ عام  ودي جانير و مؤتمر ريل مرة اثناء انعقاد أو  قد ظيرت” تنمية مستدامة ” 
لكي ” ستراتيجية عالمية لحل مشاكل البيئة ، وقد جاء في المبدأ الرابع الذي اقره المؤتمر أّنو وضع 

تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أْن تمثل الحماية البيئية جزًء ال يتجزأ من عممية التنمية ، وال يمكن 
التالزم بين تحقق البعد البيئي ونجاح عممية التنمية  ىوبالطبع ىذا يوضح مد ،“عنيا التفكير فييا بمعزل 

الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة ومن  ستعمالالمستدامة ، مما يوضح األثر الجمّي ال
 أىميا البعد البيئي .
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 االستنتاجات 

 -:جممة من االستنتاجات أهمها ما يأتي الى  دراسةتوصمت ال

لغاية اعداد الدراسة بسبب   1991الطاقة الكيربائية منذ عام  إنتاجيعاني العراق من تذبذب في  -1
ما  و  2003ب المتتالية  و فرض الحصار االقتصادي و ما تالىا من سقوط النظام عام و الحر 

 إنتاجتراجع  إلى أدى، مما و دخول عصابات داعش االرىابية نتج عنيا من حروب طائفية 
 . المحطات الكيربائية عن قدرة سعاتيا التصميمية

( محطة كيربائية  49م اضافة ) الطاقة الكيربائية زيادة في عددىا اذ ت إنتاجشيدت محطات  -2
( محطة ديزل و محطة  11( محطة غازية و )  37بواقع ) (  2019 – 2003خالل المدة ) 
الطاقة الكيربائية من خالل زيادة  إنتاج، في محاولة لسد النقص الحاصل في  بخارية واحدة 

 عدد المحطات و توزيعيا جغرافيًا عمى محافظات العراق .
المعالجات الرسمية لمشكمة الطاقة الكيربائية كانت غير ناجحة اطالقًا ، مما جعل المواطن  إن -3

العراقي يعتمد بشكل كبير عمى مولدات القطاع الخاص و مشاكميا الفنية والخدمية ، فضاًل عن 
االعتماد عمى المولدات الخاصة التي اثقمت كاىل المواطن بسبب حاجتيا الى الوقود و الى 

 انة لرداءة المستورد منيا مما جعميا تشكل عبأ عمى المواطن .الصي
ىناك تباين بين الطاقة المنتجة لممحطات الكيربائية و بين طاقتيا التصميمية مما نتج عنو  -4

% ، مما يدل عمى  50انخفاض في معامل االنتفاع االقتصادي و الذي يصل الى اقل من 
ة عن سعاتيا التصميمية و الذي يعود الى جممة من انخفاض انتاج المحطات الكيربائية العامم

االسباب و التي من اىميا نوع الوقود المستعمل و تقادم المحطات الكيربائية العاممة و حاجتيا 
 لمصيانة .

( زيادة كمية استيالك الطاقة الكيربائية ال سيما استيالك   2019 – 1990شيدت المدة )  -5
السيما %  59.1و بنسبة ى النصيب االكبر من االستيالك القطاع المنزلي و الذي يستحوذ عم

بعد توقف العديد من الصناعات عن العمل ، و جاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة عدد السكان و 
 ارتفاع المستوى المعيشي ليم و المجوء الى اقتناء االجيزة الكيربائية مختمفة المنشأ .
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ئية المجيزة و الواصمة لممستيمك بسبب زيادة كمية ىناك فجوة كبيرة بين كمية الطاقة الكيربا -6
% بسبب االستيالك الداخمي و تقادم شبكات النقل و التحويل  58الضائعات التي تصل الى 

ساعة في (  20 -12عدد ساعات القطع المبرمج و التي تتراوح ما بين ) مما نتج عنو زيادة 
 اليوم خالل فصل الصيف .

( 48772779ليصل الى ) 2019لكيربائية اذ تضاعف االستيالك عام الطمب عمى الطاقة اازداد  -7
و بفارق  1990( ميكا واط . ساعة عام  20444000ميكا واط . ساعة بعد ان كان ) 

     ( ميكا واط . ساعة ، و عمى الرغم من زيادة االستيالك المتحققة خالل المدة 283287779)
( اال انيا ال تتناسب مع زيادة عدد السكان و ارتفاع المستوى المعيشي لمسكان ،  2019 – 1990) 

( كيمو واط . ساعة 1448ان معدل نصيب الفرد من استيالك الطاقة الكيربائية في العراق قد بمغ )
 مما يدل عمى انخفاض التنمية البشرية في العراق بدرجة كبيرة جدًا وفق مؤشرات االمم 2019عام 

 المتحدة  .
يمتمك العراق المتطمبات الجغرافية ) الطبيعية و البشرية ( الستثمار الطاقة المتجددة و التي تتيح  -8

 تنافس مصادر الطاقة االحفورية .لو استثمارىا و بكفاءة عالية و جدوى اقتصادية 
في العراق ال تعد الطاقة الكيرومائية و الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة المستثمرة فعاًل  -9

% من انتاج الطاقة الكيربائية في العراق ، اما  6سيما الطاقة الكيرومائية و التي تسيم بنسبة 
 الطاقة الشمسية فما تزال استعماالتيا محدودة .

يمتمك العراق امكانية عالية الستثمار طاقة الرياح و طاقة المد و الجزر عمى وفق ما يمتمكو من  -10
 ية تتيح لو استثمارىا بشكل فعال .متطمبات طبيعية و بشر 

يعاني القطاع الكيربائي من جممة من المشكالت و التي من اىميا المشكالت السياسية و  -11
المتمثمة بالتأثير الخارجي لدول الجوار فضاًل عن التدخل االمريكي بالسياسة الداخمية لمعراق ، و 

ة من االستثمار في العراق فضاًل عن سوء عدم االستقرار االمني الذي ال يشجع الشركات االستثماري
عمى قطاع الكيرباء و انعدام التخطيط و  المحاصصة و التحزب و الذي اثر بشكل كبير جدًا 

 االقتصاد االنتاجي .
عدم وجود محطات مناخية متخصصة و مستقمة عن محطات االنواء الجوية لمحصول عمى  -12

 معطيات مناخية حقيقة .
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تغيير أنماط اإلنتاج واالستيالك غير   –الستثمار الطاقة المتجددة ابعاد اقتصادية اىميا  -13
 بارزاً  تمعب مشاريع الطاقة المتجددة دوراً اذ ة توفير فرص عمل دائم ، تنويع مصادر الطاقة،  المستدام

 . في استحداث فرص العمل الدائمة والتي يمكن أن تشجع السياسات االقتصادية
من خالل التقميل من انبعاثات  ق البعد البيئي لمتنمية المستدامةيتحقالمتجددة اىمية في  لمطاقة -14

غازات الدفيئة و المحافظة عمى البيئة وديمومتيا و ما يمكن أن تعود بو من وفورات اقتصادية يمكنيا 
 ان تسيم في التنمية المستدامة . 

 

 -: المقترحات -ثانيًا :
 -الدراسة ما يمي :ان اىم ما تقترحو 

اخراج قطاع الطاقة الكيربائية من حيز المحاصصة الحزبية و التدخالت الخارجية ، و  -1
العمل بروح و نفس وطني يمكنو حل مشكمة تردي واقع ىذا القطاع الحيوي بشكل جذري و 

 اقتصادي .
ائية يتناسب و ايجاد سعر لمتعريفة الكيرببين المواطنين ثقافة االقتصادية الالعمل عمى نشر  -2

 يربائية و االسراف في استعماليا.مع النفقات التشغيمية و االنتاجية لمحد من اىدار الطاقة الك
العمل عمى نشر ثقافة استثمار الطاقة الشمسية لالستعمال المنزلي بشكل فردي باستعمال  -3

سد النقص الحاصل في ساعات تجييز الطاقة الكيربائية من و سطوح المنازل إلنتاجيا 
الشبكة الوطنية و التخمص من المولدات االىمية التي تثقل كاىل المواطن بالمبالغ االضافية 

  .فضاًل عن التموث البيئي الناتج عنيا 
ايجاد حمول جذرية لمشكمة العجز في توفير الطاقة الكيربائية من خالل استعمال و تطوير  -4

و استثمار المحطات الكيرومائية العاممة في العراق و زيادة عددىا و سعتيا التصميمية 
 .السدود الموجود النشاء محطات كيرومائية جديدة 

تياجات المواطن العراقي من مصادر من اجل توفير احمتجددة الطاقة الالعمل عمى استثمار  -5
في من خالل انشاء محطات الخاليا الشمسية و طاقة الرياح الطاقة لالستعمال اليومي 

لما تممكو ىذه المحطات من كفاءة عالية في التوليد  مناطق مختمفة من محافظات العراق ،
 فضاًل عن نظافتيا و ديمومتيا .
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إلنتاج الطاقة الكيربائية من خالل االعتماد عمى التقميل من االعتماد عمى النفط ومشتقاتو    -6
من جراء تصدير النفط المتحقق مالية كبيرة العوائد استثمار الطاقة المتجددة و توجيو ال

 .لعمميات التنمية و تطوير اليياكل االرتكازية لمبمد 
الكيربائية من خالل في توليد الطاقة  تجددة الستثمار الطاقة المستراتيجية  وضع خطط -7

و استثمار الطاقة  ، السماح لمشركات االجنبية و المحمية باالستثمار في ىذا القطاع 
 .الشبابية الموجودة في العراق و القضاء عمى البطالة التي يعانون منيا 

وبية و التي تتمتع استثمار المناطق الصحراوية المنتشرة في اليضبة الغربية و البادية الجن -8
 بكثافة االشعاع الشمسي الواصل فضاًل عن مساحتيا الواسعة و غير المأىولة بالسكان .

انشاء محطات مناخية خاصة باستثمار الطاقة المتجددة و منيا الطاقة الشمسية ضمن  -9
 مواصفات من حيث االرتفاع عن سطح االرض و الموقع البعيد عن المناطق السكنية .
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 المصادر العربية -اواًل :

 القران الكريم -1
 الكتب -2

 . 1978سيد حسن ، اصول الجغرافية المناخية ، بيروت الدار الجامعية ، ، ابو العينين  -1
فتحي عبد العزيز ، االصول العامة في الجغرافية المناخية ، دار المعرفة الجامعية ، ابو راضي  -2

 . 2006، االسكندرية ،  
فيصل حمد ، التخطيط التنموي في دولة الكويت : ، محمد عمر باطويح و المناور ، ابو زنط  -3

 . 2020التحديات و سبل مواجيتيا ، المعيد العربي لمتخطيط ، 
، دار صفاء لمنشر و  1حامد ، جغرافية الموارد المائية ، ط، حسن و الخطيب ، ابو سمور  -4

 . 1999التوزيع ، عمان ، 
فتحي محمد وزمياله ، البحث الجغرافي مناىجو واساليب ، دار المعرفة الجامعية ، ، ابو عيانة  -5

 . 2005االسكندرية ،  –االزرايطة 
لويس ، الطاقة النووية بدياًل في توليد الطاقة : الفوائد الكامنة و المخاطر المصاحبة   ، اتشافاري -6

 . 2009،  1رات العربية المتحدة ، ط، مركز االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية ،  االما
 .  2014ية ، جامعة البصرة ، صفاء عبد االمير رشم ، جغرافية الموارد المائ، االسدي   -7
راشد عبد راشد حضيري ، جغرافية الطاقة ، الشريفي ، كاظم عبد الوىاب حسن و ، االسدي   -8

 . 2018مؤسسة دار الصادق الثقافية ، 
و الشريفي ، راشد عبد راشد ، صناعة الطاقة الكيربائية في العراق  االسدي ، كاظم عبد الوىاب  -9
 .  2016، دار الوضاح لمنشر ، عمان ،  1،ط
عمي جمعان ، الطاقة المتجددة، دار الشروق، صنعاء ،  ، الشكيل  ومحمد رأفت ، اسماعيل  -10

1988 . 
 .1968 ، بيروت ، العربية النيضة دار ، النباتية و المناخية الجغرافيا ، عمي عمي،  البنا -11
 .  بغداد جامعة ، 1 ط ، المائية الموارد ، احمد ىاتف سالم، الجبوري  -12
  .2014 ، بغداد جامعة ، التطبيقي المناخ عمم ، احمد ىاتف سالم، الجبوري  -13
، ثورة الطاقة نحو مستقبل مستدام ، مركز االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية ،  جمير -14

 . 2009االمارات ، 
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صالح حميد و غالب سعدي عمي ، جغرافية العراق االقميمية  ، دار الكتب لمطباعة و ، الجنابي  -15
 .  1992النشر ، الموصل ، 

 ، عمان ، التوزيع و لمنشر صفاء دار ، الصناعية الجغرافيا ، عمي الزىرة عبد،  الجنابي -16
2013.  

 ، بغداد،  والمعمومات البحوث مركز ، افريقيا في الطاقة مصادر ، محمد العزيز عبد،  حبيب -17
1982.  

انس فيصل ، ابعاد امن الطاقة المنافسة و التفاعل و تعزيز االمن ، مركز االمارات ، الحجي  -18
 . 2010،  1االمارات ، طلمدراسات و البحوث االستراتيجية ، 

فاضل باقر ، عمم المناخ وزارة التعميم العالي و البحث العممي ، احمد سعيد و الحسيني ، حديد  -19
 . 1984، جامعة بغداد ، 

 .1982 ، بغداد جامعة ، المحمي المناخ ، زمياله و سعيد احمد، حديد  -20
 مطبعة ، العممي البحث و العالي التعميم وزارة ، الطقس جغرافية ، زمياله و سعيد احمد، حديد  -21

  .1979 ، بغداد جامعة
  .1983 ، بغداد، بغداد جامعة مطبعة ، العراق في المائية الموارد ، زمالؤهو  ، وفيق، الخشاب  -22
بكر بن حمزة ، استعراض الطمب المتنامي عمى الطاقة في مجمس التعاون لدول الخميج ، خشيم  -23

،  لمدراسات و البحوث االستراتيجية الطاقات البديمة ، مركز االماراتالعربية : االتجاىات و التوقعات و 
 . 2009،  1االمارات العربية المتحدة ، ط

،  2 طثعبان كاظم ، المناخ واالنسان، دار المسيرة، عمان، ، عبد عمي و خضير ، الخفاف  -24
2010 . 

، دار  1الجغرافي ، طخمف حسين عمي ، االتجاىات الحديثة في البحث العممي ،   الدليمي -25
 . 2011الصفاء لمنشر والتوزيع ، عمان ، 

 احمد حبيب ، جغرافية الصناعة ، دار النيضة العربية ، بيروت. ، رسول  -26
ايو ، مستقبل الطاقة النووية : نظرة عالمية و اقميمية ، ، ىولغر و ماكدونالد  –ىانس ، روغنر  -27

، مركز  1) ىيدروكربونية ام نووية ام متجددة ( ،  طالمصادر المستقبمية لمطاقة في الخميج العربي 
 .2009االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ، االمارات ، 

محمد خميس ، التخطيط االقميمي و ابعاده الجغرافية ، دار المعرفة الجامعية ، ، الزوكة  -28
 .  1991االسكندرية ، 

لمعالم ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، محمد خميس ، الجغرافية االقتصادية ، الزوكة  -29
2004 . 

  .2002 ، االسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ، الطاقة جغرافية ، خميس محمد، الزوكة  -30
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 الطاقة انظمة – الشمسية الطاقة من الكيربائية الطاقة توليد ، كراوتر.  و.  ك ستيفان -31
 الوحدة دراسات مركز ،  لمترجمة العربية المنظمة ، صالح عمي الباسط عبد ترجمة – الفولطوضوئية

  .2011 ، بيروت ، العربية
 التعميم وزارة ،(  تطبيق – توجو – نظرية)  االقميمي التخطيط ، صالح محمد سعدي،  السعدي -32

  .1989 ، الحكمة بيت ، بغداد جامعة ، العممي البحث و العالي
 . 2009العالي و البحث العممي ،  وزارة التعميمعباس فاضل ، جغرافية العراق ، ، السعدي  -33
محمد ازىر سعيد ، البحث الجغرافي بين المنيجية التخصصية و االساليب الكمية ،  السماك  -34

 . 2011،  دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عمان ،  1، ط GISوتقنيات المعموماتية المعاصرة 
جغرافية النفط و الطاقة ، وزارة التعميم العالي و البحث العممي محمد ازىر  و زمياله ، ، السماك  -35
 ،1981. 
 .، عمان محمد ازىر ، جغرافية الصناعة  بمنظور معاصر ، اليازوري  ، السماك  -36
باسم عبد العزيز ،  جغرافية الموارد الطبيعية ، دار ، محمد ازىر سعيد و الساعاتي ، السماك  -37

 . 1989الكتب لمطباعة ، الموصل ، 
، وزارة التعميم العالي و البحث العممي ،  1محمد ازىر و زمالؤه ، جغرافية العراق ، ج، السماك  -38

1985 . 
،  1محمد ازىر و زمياله ، جغرافية الموارد المعدنية ) العراق و الوطن العربي ( ، ط، السماك  -39

 . 1982وزارة التعميم العالي و البحث العممي ، العراق ، 
 ، الجامعية المعرفة ياسر احمد ، الطقس والمناخ بين المترولوجيا والمناخ ،   دار، السيد  -40

  .2008 ، االسكندرية
 .  2009منشر و التوزيع ، عمان ، ، عمم المناخ ، دار الصفاء ل نعمان،  شحادة  -41
 اشكال سطح االرض ، مؤسسة الثقافة –عبد العزيز طريح ، الجغرافيا الطبيعية ، شرف  -42

 . 1993الجامعية ، االسكندرية ، 
 

،  ، جامعة البصرة في التدريس عمي حسين ، الكرة االرضية من الوسائل المساعدة، الشمش  -43
1979 . 

 . 2007قتصادية ، جامعة القاىرة ، مختار عبد الحكيم ، مقدمة في المشكمة اال، طمبة  -44
،  ELGA شركة ، الطاقة جغرافية في دراسات ، ازىر محمد، السماك  و رجب جمعة، طنطيش  -45

  .1999 ، مالطا
نوري خميل ، جغرافية العراق ، وزارة التعميم العالي والبحث ، البرازي  خطاب صكار و، العاني  -46

 . 1979العممي ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 
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وزارة ابراىيم عبد الجبار ، جغرافية الوطن العربي ، ، خطاب صكار و المشيداني ، العاني  -47
 . 1999التعميم العالي و البحث العممي ، جامعة بغداد ، 

 . 1988 ،الدار البيضاء  ،1ط ، اوليات في جغرافية الطاقة ، تشاح، عبد السالم   -48
دراسة  –عبد الكريم ،عبد العزيز مصطفى ، الكداوي ، طالل محمد ، تقييم المشاريع االقتصادية  -49

 . 1999الداء ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، في تحميل الجدوى االقتصادية وكفاءة ا
كمية االداب ،  –مثنى فاضل ، جغرافية الطاقة ) اسس و مشكالت ( ، جامعة الكوفة ، عمي  -50

2016 . 
 ، 2ط ، سعود الممك جامعة مطابع ، النباتية الجغرافيا ، زمياله و عبدو محمد، العودات  -51

1997.  
 و لمثقافة الوطني المجمس ، المعرفة عالم ، البديمة الطاقة تكنولوجيا ، يوسف سعود، عياش  -52

 .1981 فبراير ، الكويت ، االداب و الفنون
 . 2011المسيرة ، عمان ، ،  دار  3عمي احمد ، الجغرافيا المناخية ،ط، غانم  -53
ماجد ، التنمية المستديمة ) فمسفتيا و اساليب تخطيطيا و ، عثمان محمد و ابو زنط ، غنيم  -54

 . 2010، دار الصفاء ، عمان ،  1ادوات قياسيا ( ط
 ، صالح عمي الباسط عبد ترجمة ، لممستقبل التوجيات و التقنية - الطاقة ،.  ر جون، فانشي  -55

 .2004 ، بيروت ، العربية الوحدة دراسات مركز ،  لمترجمة العربية المنظمة
، المدخل الى جغرافية البحار و المحيطات ، مطبعة جامعة البصرة ،  عبد االلو رزوقي، كربل  -56

1985 . 
 .1984مجيد ، التخطيط لمتقدم االقتصادي و االجتماعي ، عالم المعرفة ، الكويت ، ، مسعود  -57
سمير سعدون و زمياله ، الطاقة البديمة مصادرىا و استخداماتيا ، اليازوري ، عمان ، مصطفى  -58
 ،2011 . 
و االقتصادية ، دار دجمة السكانية ه ، جغرافية العراق الطبيعية و فالح جمال و زميال، معروف  -59
 ،2016 . 
  .2003 ، دمشق جامعة ، الجوي واألرصاد المناخ ، عمي، موسى  -60
ناصر ، طاقة الشمس و الرياح : خيارات ممتازة لمزيج الطاقة دول ، وىيب و الناصر ، الناصر  -61

 . 2009العربي ، مركز االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية ، مجمس التعاون لدول الخميج 
 ، القاىرة ، العربي الفكر دار ، 1ط ، الطاقة مصادر و المعادن جغرافية ، احمد عمي، ىارون  -62

2007.  
ريتشارد ، غروب الطاقة ) الخيارات و المسارات في عالم ما بعد البترول ( ، ترجمة ،  ىاينبرغ -63

 . 2006مازن جندلي ، الدار العربية لمعموم ، بيروت ، 
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عمي عبد الزىرة كاظم ، اسس ومبادئ في عمم الطقس والمناخ ، وزارة التعميم العالي ، الوائمي  -64
 .2005جامعة بغداد ،  –والبحث العممي 

 
 الرسائل واالطاريح-3

القوية و الضعيفة و بوجود محفز  O – H الرابطة فصم عممية تقييم ، نزيو وسام،  القادر عبد -1
باالثارة الميزرية لتأمين الطاقة الييدروجينة ، رسالة ماجستير في عموم الميزر و تطبيقاتو ، جامعة 

 . 2014دمشق ، 
 كمية ، منشورة غير دكتوراه اطروحة ، العراقي الساحل خصائص ، حسن خميل حسن، المحمود  -2

 .2006 ، البصرة جامعة – االداب
بسمة ماجد حمزة ، االثار االقتصادية والسياسية لقرارات االمم المتحدة تجاه العراق لممدة ، المسعودي  -3

، رسالة ماجستير)غير منشورة( ، مقدمة الى كمية العموم السياسية ، جامعة  2008 -1990من 
 . 2011النيرين ، 

صفية شاكر معتوق ، شط العرب الخصائص الييدرولوجية و االستثمارات المائية ، ، المطوري  -4
 .2006جامعة البصرة ،  –رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية االداب 

 
 

 الدوريات  -4
ياسر ، تخزين الطاقة الكيربائية ، منشورات جامعة دمشق ،  ،  دياب محمد ىاشم و، ابو الخير  -1

 . 2015كمية اليندسة الميكانيكية و الكيربائية ، 
 الدولية المجمة ، الكيروكيميائية و الكيربائية الطاقة تخزين تقنيات دراسة ، ابراىيم،  طالق ابو -2

   .2018 يونيو ، 14 العدد ، التقنية و لمعموم
 طاقة الستثمار العربي الوطن في المتاحة الجغرافية االمكانيات ، حسين رباط رحمن، االيدامي  -3

  .2006، 4-3 العددان ، التاسع المجمد ، االنسانية لمعموم القادسية ، مجمة الرياح
 ، معوقاتو و االستثمار امكانات بين العراق في الرياح طاقة ، حسين رباط رحمن، االيدامي  -4

  .2008، 3 العدد ، عشر الحادي المجمد ، االنسانية لمعموم القادسية مجمة
 العدد ، التاسعة السنة ، التقنية و العموم مجمة ،  الشمسية الطاقة ، سمطان بن فيد،  حريب بن -5

  .1995 سبتمبر ، الثالثون و الرابع
اليواء  اسس عمل و انواع توربينات -محمد مصطفى محمد ، تكنولوجيا طاقة الرياح ، الخياط  -6

 . 2007، ديسنمبر  91، مجمة الكيرباء العربية ، العدد 
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صفاء عبد االمير ، ظاىرة المد و الجزر و ابعادىا الييدرولوجية في شط العرب ) جنوب ، رشم  -7
 . 2012،  386العراق ( ، مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية ، العدد 

 ،(  الطاقة جغرافية في دراسة)  الطاقة لموارد النوعية النسبية االىمية ، الرؤوف عبد،  رىبان -8
 .2011 ، الثاني+  االول العدد ، 27 المجمد ، دمشق جامعة مجمة

جمال سند ، قطاع الطاقة المتجددة نموذجًا لالدارة االماراتية ، مجمة افاق المستقبل ، ، السويدي  -9
 . 2011، يوليو / اغسطس ،  11السنة الثانية ، العدد 

 الكيربائية الطاقة توفير في الشمسية الطاقة استخدام ، زمياله و الجبار عبد رضا، الشمري  -10
 خاص عدد – كربالء جامعة مجمة ، الدلمج ىو لمنطقة تطبيقية دراسة النائية المناطق في لممشاريع
 .2009 ، لمجامعة الخامس العممي المؤتمر ببحوث

 الخاليا واجية(  ثبات و حركة)  بداللة المكتسبة الطاقة كفاءة تقييم ، عمي حسين،  الحسين عبد -11
 لمعموم بابل جامعة مجمة ، الديوانية مدينة في الشمس قرص لموقع المحددة لمزوايا وفقاً  الشمسية
  .2020، 1، العدد28 المجمد ، االنسانية

العربي صادق سالم ، ظاىر المد و الجزر في شط العرب جنوب العراق ، مجمة الخميج ، عبد اهلل  -12
 . 2014( ،  4 – 3، العدد )  42، المجمد 

عالء محسن ، التحميل المكاني لممحطات الكيرومائية في العراق و العوامل المؤثرة ، شنشول  -13
 .2014،  104فييا ) دراسة في جغرافية الطاقة ، مجمة االداب العدد 

نتاج قدرة عمى الغيوم تأثير ، سحاب صبيحة ، جميل عماد ، نعمة صاحب،  الواحد عبد -14  الموح وا 
  .كربالء جامعة مجمة في لمنشر مقبول بحث ، الشمسي

حسين عمي واقع انتاج الطاقة الكيربائية في مدينة البصرة ) نشوء  ، احمد محمد حسن و، عودة  -15
 39، التطور ، المعوقات ( ، مجمة الغري لمعموم االقتصادية و االدارية ، المجمد الثالث عشر ، العدد 

 ،2016 . 
عماد جواد و زمالؤه ، تأثير الظل عمى كفاءة اداء الموح الشمسي ، مجمة عموم ، كاظم  -16

 . 2012،  8، العدد  23، المجمد المستنصرية 
محمد كريم ، دول الخميج و االستقرار االمني في العراق ، دراسات دولية ، كمية العموم ، كاظم  -17

 السياسية ، جامعة النيرين ،  العدد الثاني و االربعون .
مجمة البيئة  عبد اهلل سالم ، ظاىرة الجفاف في العراق وتأثيراتيا البيئية)دراسة جغرافية(،، المالكي  -18

 . 2009، 1 ، العدد 2، المجمد العراقية الجديدة
عماد حمدي ، حساب كمفة انشاء مزرعة تدار بالطاقة الشمسية ، سيام كامل و جاسم ، محمد  -19

 . 2012،  2( العدد  28ة المجمد ) في المناطق النائية ، مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعي
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:  العراقية الخارجية لمسياسة الداخمية المحددات ، مولود سداد ،  و سبع احمد ىيفاء ، محمد -20
 .44 العدد ، دولية دراسات ،  السياسية العممية و السياسية و الدستورية المحددات

حنان عبد الخضر ، واقع و متطمبات التنمية المستدامة في العراق ارث الماضي و ، ىاشم  -21
  . 2011ضرورات المستقبل ، العدد الواحد و العشرون ، 

 

 
 المؤتمرات و المقاالت العممية واالنترنت -5

ىاديا ، الطاقات المتجددة في العراق ىل توفر الطاقات المتجددة حاًل الزمة الكيرباء ، العموي  -1
 . www.bbc.comفي العراق ، 

ىاري ، الطاقة الشمسية في العراق : من البداية الى التعويض ، مركز البيان ، استيبانيان  -2
 . 2018لمدراسات و التخطيط ، 

 .wwwرة النقل العراقية ، الييئة العامة لالنواء الجوية و الرصد الزلزالي ، وزا -3
Meteoseism.gov.iq 

-7-1كريم ، وزير الكيرباء العراقي السابق ، لقاء منشور شبكة الجزيرة االخبارية بتاريخ ، وحيد  -4
2010 . 

 www.bentalrafedain.com،  افاق و واقع العراق في الكيرباء ، خمف كاظم جواد -5
https://images.app.goo.gl/8phjXeEhJCm6XG3V6                                                          

WWW. Wikpidia.net 
  2019/ 21/5 العراقية الكيرباء لوزارة الرسمي الموقعجميورية العراق،  -6

www.moelc.gov.iq  . 
 www.mtu.edu.iq 24/6/2019 الوسطى التقنية لجامعة الرسمي الموقع -7
 جريدة نشرتو لقاء ، العراق في الشمسية الطاقة بحوث مركز مدير ، السودني نصير لدكتور-10 -8

  . 17/12/2009 بتاريخ الصباح
9-   Intenational Finance Corporation ارشادات بشأن البيئة و الصحة و السالمة ،

 . 2007نيسان  30الخاصة بطاقة الرياح ، 
 www. Nasainarabic.netجوليا ، كيف تعمل طاقة الرياح ، ناسا بالعربي ، ، اليتون  -10

 . 2018 -11 -8بتاريخ    DW  WWW.dw.comتصريح لرئيس شركة سيمنس لقناة  -11
كريم وحيد ، وزير الكيرباء العراقي االسبق ، ما حقيقة ازمة الكيرباء في العراق ، موقع كتابات ،  -12

 . 2015/ ايمول /  12

http://www.bbc.com/
http://www.bentalrafedain.com/
https://images.app.goo.gl/8phjXeEhJCm6XG3V6
https://images.app.goo.gl/8phjXeEhJCm6XG3V6
http://www.moelc.gov.iq/
http://www.moelc.gov.iq/
http://www.mtu.edu.iq/
http://www.dw.com/
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التخطيط  و التعاون االنمائي ، تقرير لجنة السياسات السكانية عام جميورية العراق ، وزارة  -13
 . www.cosit.gov.iq، الموقع الرسمي لوزارة التخطيط 2020

  
 المنشورات الحكومية والرسمية -6

 
  .2019 ، االمارات ، العربي النقد صندوق ، الموحد العربي االقتصادي التقرير -1
 .2012، ، صندوق النقد العربي، االمارات التقرير االقتصادي العربي الموحد  -2
      المتجددة لمطاقة الدولية الوكالة ،  2019 عام خالل المتجددة المصادر من الطاقة تكاليف -3

 .2020   ، ظبي ابو ،(  ايرينا)  
العامة االتحادية لجميورية العراق لمسنة ( ، الموازنة  1جريدة الوقائع العراقية ، قانون رقم )  -4

 . 2019شباط -11، السنة ستون ،  4529، العدد  2019المالية 
و  2010جميورية العراق  وزارة الكيرباء ، دائرة التخطيط والدراسات ، بيانات غير منشورة ، -5

2020 . 
 . 2010منشورة ،  جميورية العراق  وزارة الكيرباء ، دائرة التخطيط والدراسات ، بيانات غير -6
و  2010جميورية العراق  وزارة الكيرباء ، دائرة التخطيط والدراسات ، بيانات غير منشورة ،  -7

 .2019لغاية  
 .  2010جميورية العراق  وزارة الكيرباء ، دائرة التخطيط والدراسات ، بيانات غير منشورة ،  -8
لالستثمار ، الخارطة االستثمارية لمعراق جميورية العراق ، رئاسة مجمس الوزراء ، الييئة الوطنية  -9

 ،2016 . 
جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ،  مديرية الحسابات القومية ،  -10

 .  2019،  2019التقديرات االولية لمناتج المحمي االجمالي لمفصول الثالثة لسنة 
جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، احصاءات السكان و القوى  -11

 . 2000 – 1990العاممة لممدة 
 ، لمعراق البيئية االحصاءات ، لالحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة ، العراق جميورية -12

 .2019،  2018   لعام ، المياه نوعية و كمية
جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية ،  -13

2018 -2019 . 
جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية  -14

  . 2019و  2011 – 2010

http://www.cosit.gov.iq/
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الحصاء ، المجموعة االحصائية لعامي  جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي ل -15
     . 2007و  2000

 . 2020جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، بغداد ،  -16
جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، تقرير االحصاءات البيئية لمعراق  -17

 . 2009، كانون االول  2008لسنة 
عراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، تقرير االحصاءات البيئية لمعراق جميورية ال -18

 . 2011لسنة 
جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء ، تقرير مشاريع الكيرباء لسنة  -19

2018  ،2019 . 
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Abstract 

It is no secret to anyone the bitter reality of the electric power sector in Iraq, which 
started with the beginning of the second Gulf War in 1991 and has continued to this 
day.  Despite doubling the quantity of production during the period from 1990-2019, 
the production doubled in 2019 to reach (878,79755) megawatts.  An hour after it 
was (28373178) a megawatt.  In 1990, we find, on the other hand, an increase in 
consumption, especially after what happened in Iraq after the fall of the previous 
regime in 2003, resulting in an increase in the annual income level of the population 
to reach (5,339,00) dollars annually in 2018, which led to an increase in the 
purchasing power of the population as a result of the increase in oil exports and  
The financial returns on this increase, but this increase does not represent economic 
development, but rather a consumer development, in addition to the high population 
growth rates, as the population reached (391,27894) people in 2019, which led to 
an increase in the consumption of electrical energy, which  In 2019 has reached 
(48772779) megawatts of hours. 

Today, renewable energy has great economic, political and cultural importance, as it 
has captured the attention of those concerned with energy sources and those 
interested in climatic and environmental changes, as well as political decision-
makers in developed countries, as it is the backbone of life and the progress of 
countries is measured by the rate of per capita energy consumption.  The main 
reason for the growing interest in the issue of energy is its relationship to sustainable 
development, as well as the repercussions of global warming and environmental 
pollution associated with the consumption of fossil energy sources. 
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 The study aims to emphasize the economic and environmental importance of 
renewable energy and its importance in solving the problem of electrical energy in 
Iraq, as well as the advancement of the economic reality.  As Iraq is one of the 
countries that meet the natural and human requirements that contribute to the 
investment of renewable energy through its geographical location, climate, water 
resources, the availability of expertise and financial resources obtained from oil 
revenues that provide financing for various economic and social development 
projects.  The security instability, the impact of external interference, the absence of 
development planning and the adoption of a unilateral economy is one of the most 
important problems facing the production of electric power and its future prospects in 
Iraq. 

The most prominent findings of the study is the need to increase the production of 
electric power, an important fact that cannot be ignored during the coming decades, 
and even during the days we live in, in light of the increase in annual demand rates, 
which amounted to 4.1%, in order to achieve economic and social development  fast 
in Iraq.  As the electrical energy consumed by the domestic sector in Iraq is the 
largest, at 59.1% of the total consumption in 2019, and the volume of investments 
allocated to the electricity sector in Iraq annually - which amounted to more than 
(80) billion dollars between (2003)  -2018) - It is not compatible at all with what is 
produced from electrical energy.  And the great waste of renewable energy that God 
Almighty has blessed Iraq with, especially hydroelectricity and solar energy, which 
are actually invested, and wind energy and tidal energy available for investment, is 
one of the most important economic and environmental solutions that can solve the 
problem of electric energy in Iraq because it has  Due to the natural requirements 
represented by water resources and the possibility of constructing many dams and 
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artificial lakes to complement what already exists, and the intensity of solar radiation 
whose annual total ranges between (4908-6250) (mW/cm2) and brightness up to 
(12) hours per day.  In addition to the large areas devoid of residents, especially in 
the governorates of Anbar, Najaf, Karbala and Al-Muthanna, which are suitable for 
establishing farms from solar cells that would provide huge amounts of electrical 
energy. However it can reduce Its environmental effects (noise and visual), as well 
as the natural potential of Iraq, which is represented in the availability of flat and 
wide open areas far from residential areas, as it is possible to invest in desert areas 
by creating  Wind turbine farms, using towers whose height reaches more than (80) 
m above ground level, to obtain a wind speed of up to (10) m/s, and thus the 
addition of huge obstetric units that helps to solve the problem of electric power in 
Iraq.  The study also showed that the political problems are the most important 
problems facing the electric power sector in Iraq. 
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