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 المستخمص

الطاقة  إنتاجاالكثر كفاءة في أنظف أنواع المحطات الكيربائية و تعد المحطات الكيرومائية من   
% حسب نوع   08 –%  08غازية ، اذ تتراوح كفاءتيا ما بين  الكيربائية مقارنة بالمحطات البخارية و ال

اذ تعد  1091عام منذ  التوربين المستعمل في المحطة . و في العراق تم استثمار الطاقة الكيرومائية 
المحطات  تساىم  ، اذ 1091محطة سامراء اول محطة كيرومائية و التي دخمت االنتاج عام 

محطات   18 و يمتمك العراق الطاقة الكيربائية في العراق .  إنتاججمالي % من ا  6بنسبة  الكيرومائية 
لما يمتمكو من امكانات جغرافية اتاحت لو استثمار ىذا المصدر كيرومائية اثنان منيا في اقميم كردستان 

ية ، الميم ال سيما امتبلكو نيران يجريان من شمالو الى جنوبو فضبًل عن االمكانات االقتصادية و السكان
 08اال ان ىذه المحطات عانت و بشكل مستمر من انخفاض معامل االنتفاع االقتصادي  الى أدنى من 

 % و الذي يعود الى جممة من األسباب أىميا انخفاض مناسيب المياه فضبًل عن األعطال الفنية .

تستوجب اقة المتجددة النظيفة و الدعوات المستمرة الى استثمار الطالحاجة لمطاقة الكيربائية  و تعد   
زيادة عدد المحطات الكيرومائية المقامة عمى السدود في العراق فضبًل عن  مراعاة التوزيع الجغرافي عند 

لحد االن  تستثمراقامتيا ، و استثمار السدود التي تتوفر فييا امكانية إنشاء محطات كيرومائية و التي لم 
نير دجمة و سدة الرمادي عمى نير الفرات ، و التي من  مثل سدة الكوت و سد العظيم و سد الدبس عمى

النسبية لمطاقة الكيرومائية و زيادة مساىمتيا في توفير الطاقة الكيربائية  و  األىميةالممكن ان تعزز من 
توفير الصيانة الفنية لمسدود لممحافظة عمى مناسيب المياه و زيادة عدد الوحدات التوليدية في المحطات 

ية ، و البد من وجود اتفاقيات رسمية  لحل مشاكل اشتراك العراق مع دول الجوار ) تركيا و الكيرومائ
 لتحديد االيرادات المائية بين ىذه الدول .  األنيارايران و سوريا ( في احواض 

 الطاقة الكيرومائية ، االمكانات الجغرافية ، العراق -احية :الكممات المفت       
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Abstract  

Hydropower plants are among the cleanest types of power plants and the most 

efficient in the production of electric power compared to steam and gas plants, with 

efficiency ranging from 80% to 90% depending on the type of turbine used in the 

plant. In Iraq, hydropower has been invested since 1971, which Samarra station is the 

first hydroelectric plant to be produced in 1972, with hydropower plants contributing 

6% of Iraq’s total electricity production. Iraq has 10 hydroelectric plants, two of them 

are in the Kurdistan region because it has got a geographical potential, which has 

allowed it to invest this important source, particularly its possession of two rivers 

running from north to south as well as economic and population potential, but these 

stations have suffered continuously from the decline of the economic utilization factor 

to less than 50%, which is due to a number of reasons, the most important one is the 

reduction of water levels as well as the technical failures. And the need for clean 

electric power and the constant calls for investing renewable energy require an 

increase in the number of hydroelectric plants built on dams in Iraq, as well as taking 

into account the geographical distribution when establishing them, And the investment 

of dams where there is the possibility of establishing hydroelectric plants, which have 

not yet been invested such as Al-Kut Dam, Al-Azim Dam, Debs Dam on the Tigris 

River and Ramadi Dam on the Euphrates River, which can enhance the relative 

importance of hydropower and increase its contribution to the provision of electricity 

and provide technical maintenance of dams to maintain water levels and increase the 

number of generating units in hydroelectric plants, There must be official agreements 

to solve the problems of Iraq's participation with neighboring countries with (Turkey, 

Iran and Syria) in river basins to determine water revenues among these countries. 
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 المقدمة 

الطاقة الكيربائية بشكل اقتصادي حديث العيد نسبيًا في العالم  إنتاجيعد استثمار الطاقة المتجددة في           
قاطبة ، والطاقة الكيرومائية من اقدم مصادر الطاقة المتجددة التي تم استثمارىا إلنتاج الطاقة و ما تزال في نمو 

و تزايد نسبة مساىمتيا عمى الصعيد العالمي السيما ظل الدعوات المتزايدة الى ،  اإلنتاجو تطور في كميات 
 استثمار الطاقة المتجددة و الحد من التموث البيئي الناتج من استعمال طاقة الوقود االحفوري . 

خبلل و العراق يعد من الدول التي سعت الى استثمار الطاقة المتجددة السيما الطاقة الكيرومائية         
السبعينيات القرن العشرين لما يمتمكو من امكانات جغرافية تؤىمو الستثمار ىذا المصدر إلنتاج الطاقة الكيربائية 
. اذ  يعد التوجو الى استثمار الطاقة المتجددة عمى الرغم مما يمتمكو من احتياطيات ضخمة من النفط و الغاز 

الطاقة الكيربائية ، و انياك ميزانية الدولة بمبالغ ضخمة  إنتاجالطبيعي ، حاجة حقيقية في ظل تردي واقع 
 لغرض حل ىذه المشكمة وتداعياتيا االقتصادية و االجتماعية .

  -تحدد مشكمة البحث باالسئمة االتية : -مشكمة البحث : -اواًل :

 الستثمار الطاقة الكيرومائية في العراق . المتاحةما االمكانات الجغرافية  -1
 تطور و نمو في استعمال الطاقة الكيرومائية في العراق ؟ واقع و ما ىو -1

  -فرضية البحث : -ثانيًا :

 يمتمك العراق االمكانات الجغرافية البلزمة الستثمار الطاقة الكيرومائية و تطورىا .  -1
 ىنالك توزيع جغرافي لممحطات الكيرومائية و تطور في االنتاج و االنتفاع االقتصادي في العراق . -1

  -منهج البحث : -: ثالثاً 

اذ تم اختيار فرع من فروع الطاقة المتجددة و دراسة االمكانات الجغرافية الستثمار  النظاميعمى المنيج  اعتمد
و االستيبلك لمطاقة  اإلنتاجتطورات  النو يقوم بتتبعالمنيج التاريخي كذلك استعمل الطاقة الكيرومائية 

 .(  1810 – 1008ام ) لمظاىرة قيد الدراسة من ع ومائيةالكير 

 اهداف البحث -رابعًا :

و التوسع قي عدد وتطوره في العراق  الطاقة الكيرومائيةدراسة االمكانات الجغرافية الستثمار تيدف الدراسة الى 
( و  1810- 1008لممدة )الطاقة الكيرومائية و تطوره في العراق  إنتاجالمحطات الكيرومائية فضبًل عن واقع 

 .لتي مرت بيا خبلل مدة الدراسة التغيرات ا
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 الزمانية لمدراسة  الحدود المكانية و -خامسًا :

استثمار الطاقة المتجددة  في العراق الذي تبمغ مساحتو  إمكاناتتتمثل الحدود المكانية لمدراسة بدراسة     
ولمعراق  (1).محافظة  10و الذين يتوزعون في 1810نسمة عام   50119002، وعدد سكانو  1كم 250801

حدود مع ستة دول ىي : ايران ، تركيا ، السعودية ، سوريا ، االردن والكويت . فضبًل عن اطبللة بحرية عمى 
كم وىي نافذتو لبلتصال بالعالم عن طريق الخميج العربي ثم الى البحر العربي ثم الى  00الخميج العربي بطول 

( 592 195 – 102 05بين دائرتي عرض)  ما فمكيًا فيمتد العراقأ(1)و يجري خبللو نيري دجمة و الفرات .العالم 
وبين خطي  ،مدارية ة شبو كسبو موقعو الفمكي ىذا حرار أذ إالتي تحدد طبيعة المناخ السائد في المنطقة  شماالً 

 . أما جغرافيًا فيو يقع في شمال شرق الوطن العربي ، في الجزء الجنوبي( شرقاً  202 205 – 502 205طول ) 
 ( 1خريطة )  .الغربي من قارة اسيا 

لما شيدتو ىذه المدة  من تغيرات اقتصادية  ( 1810 - 1008ما الحدود الزمانية لمدراسة فتمتد بين عامي )أ
 سواًء باإلنتاج او االستيبلك . الكيرومائية و سياسية لمبمد اثرت بشكل كبير عمى قطاع الطاقة 

 (  1خريطة )                                                

 موقع العراق من العالم و الوطن العربي                                       

 
 . acr gis 0.5من عمل الباحثان باالعتماد عمى برنامج  -المصدر :
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  -هيكمية البحث : -سادسًا :

 المقترحاتعن االستنتاجات و  ة فضبلً رئيس مباحث ثبلثمقدمة و  إلى البحثو في ضوء منيجية البحث تم تقسيم 
الجغرافية الستثمار الطاقة الكيرومائية ، اما المبحث  اإلمكانات األولاذ تناول المبحث  المصادر .قائمة  و

الثاني فتناول دراسة واقع المحطات الكيرومائية في العراق ، في حين خصص الثالث لدراسة مزايا و معوقات 
 ية .استعمال الطاقة الكيرومائ

 الجغرافية الستثمار الطاقة الكهرومائية  اإلمكانات -: األولالمبحث 

 -الموقع الجغرافي : -1

يعد الموقع الجغرافي أحد أىم المتطمبات الطبيعية الستثمار الطاقة المتجددة ، إذ يؤثر الموقع الفمكي     
لسائد وطبيعة السطح والموارد المائية والموقع بالنسبة لميابس والماء لمنطقة الدراسة عمى تحديد نوع المناخ ا

، تمتد في  1كم  250801ويشغل العراق مساحة كبيرة من اليابس تبمغ نحو   لممنطقة .والرياح السائدة 
وتوسطو بين خمسة بحار ) بحيرة  (5)القسم الجنوبي الغربي من قارة اسيا والشمال الشرقي من الوطن العربي ،

االحمر ، البحر المتوسط ، الخميج العربي ( مما اثر عمى مناخ المنطقة  قزوين ، البحر االسود ، البحر
بشكل كبير ومنحيا تنوعًا مناخيًا اثر بدوره عمى الموارد المائية وسرعة الرياح واتجاىيا. ولمموقع الجغرافي 

مما كان لو دور  خاكثر من مدلول وفيو يراد الموقع الفمكي والموقع بالنسبة لميابس والماء وتأثيرىما عمى المنا
 .ميم و فعال في بناء المحطات الكيرومائية في العراق 

  -السطح :-2
دلت دراسة الصخور السطحية لمعراق عمى ان تكوينيا يعود لمعصور الجيولوجية االربعة فالترسبات     

بسبب تغطية ، و الموجودة عمى السطح حديثة التكوين بينما توجد تحت سطحو صخور نارية قديمة 
عظم سطح العراق ببحر تيثس في اواخر العصر البرمي ووجود جزيرة العرب التي كانت جزءًا من قارة م

كوندوانا الند فقد اثرت الحركات االرضية في االجزاء االقل صبلبة ولم تتأثر االجزاء الصمبة القريبة من 
 ( 2)جزيرة العرب بيذه الحركات .

ءت نتيجة لمبنية الجيولوجية لصخوره مما جعل توزيع ويتصف سطح العراق بعدة مميزات جا       
رتفاع والبساطة واالنتظام واالستمرارية فقمة اإل ،يأخذ نمط التوزيع الجيولوجي ذاتو  األرضاشكال سطح 

 إذ( م 1/1888قصى الجنوب والذي يمثل )أفضبًل عن االنحدار التدريجي والبطيء من الشمال الى 
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% من  08لمساحة تقدر بـ ن التباين في االرتفاع قميل جدًا أ مؤداىايمة يعكس حقيقة جيومورفولوجية م
 ( 0).مساحة العراق 

( نجد أن سطح العراق في الشمال يختمف عنو في الجنوب وفي الشرق عنو في  1من الخريطة )و  
ر أرضو تتفاوت في االرتفاع من مستوى سطح البحو  الغرب ، وأنو يحتوي عمى عدة أنواع من التضاريس

 الدراسة منطقة سطح يقسم إذ( 6). فوق مستوى سطح البحر في الشمال م  5688في الجنوب الى 
 السطحية أشكاليا في تتباين رئيسة أقسامألربعة  الطبيعية الدراسات من لعديدا عمييا اتفقت ما بحسب

  -:تضرسيا نسبة في وتختمف
%   6تشغل  و  قة الشمالية والشمالية الشرقيةالمنط تمتد ضمن  التيالقسم االول  الجبمية المنطقة تمثل - أ

والتي ( م فوق مستوى سطح البحر ،  5688 – 1888بارتفاع يتراوح ما بين ) و  من مساحة العراق
تكونت نتيجة لمحركات االلتوائية البانية لجبال زاكروس مما جعميا امتدادًا لؤلراضي اإليرانية والتركية لكنيا 

واضح في تباين قد كان ليذا االرتفاع تأثير و  ، دار باالتجاه الجنوبي الغربيبانحو  أقل ارتفاعًا منيا ،
درجات الحرارة و اقيام 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 
مناخ البحر المتوسط ذو الصيف الجاف حسب تصنيف كوبن . اذ  تزداد ( CS) مناخيال التصنيف

امكانية استثمار الموارد المائية و إنشاء المحطات الكيرومائية في المنطقة الشمالية من العراق بسبب 
انحدار السطح الذي يؤثر عمى سرعة وقوة جريان الماء وطبيعة السطح التي تسمح  بإقامة السدود 

 بلزمة إلنتاج الطاقة الكيرومائية .ال
ومنطقة السيل  (الجبمية)  األولى المنطقة بين انتقالية منطقة ىي الجبمية شبو او المتموجة المنطقة وتمثل - ب

% من مساحة العراق وارتفاعيا يتراوح ما بين )   10الرسوبي في الجنوب وتحتل ىذه المنطقة حوالي  
حر ، وتمتاز ىذه المنطقة بالتفاوت بين طبيعة ارضيا ( م فوق مستوى سطح الب 1888 – 188

التي  حمرين جبال سمسمة الجبمية أىميافالسبلسل الجبمية والتبلل التي تؤلف الحدود الجنوبية لممنطقة 
 لرياحا اتجاىا امام مصدات متمثل108لمسافة دجمة نير حتى شرقاً  اإليرانية العراقية الحدود من تمتد

 قمعة إلى الفتحة  من دجمة لنير موازياً  امتداداً  تمتد التي مكحول جبال سمسمة و ، الشرقي الشمالي
 من مجموعة المنطقة تضم كذلك ، البنية ناحية من حمرين جبال لسمسة امتداداً  تعد ىي و الشرقاط ،
 عن ارتفاعيا لقمة نظراً  و( 9)، والوديان اليضاب و السيول عن فضبل ، االرتفاع القميمة األخر السبلسل
توفر امكانية استثمار الموارد المائية إلنتاج الطاقة الكيرومائية لتوفر المصادر   فيي الجبمية المنطقة
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امكانية اقامة السدود  المائية السطحية فضبًل عن انحدار السطح الذي يزيد من قوة وسرعة جريان المياه و
 والبحيرات االصطناعية البلزمة إلقامة المحطات الكيرومائية .

 المنطقة حدود من من العراق ابتدءاً  الجنوبي و األوسط القسم في تمتد اما منطقة السيل الرسوبي التي  -ج
 كم 6088لمسافة  شرقي جنوبي – غربي شمالي باتجاه ، الجنوب في العربي الخميج رأس حتى المتموجة
 شرقًا ، اإليرانية المرتفعات و بيةالغر  اليضبة الغرب من الشمال المنطقة المتموجة ومن تحده ، كم 108وبعرض 

أنطقة ثانوية ىي نطاق دجمة الثانوي ونطاق  الذي ينقسم عمى ثبلثة( 0)، العراق مساحة من% 12مانسبتو وتشكل
 جمبتيا التي الرواسب من السيل ىذا وتكون( 0)الفرات الثانوي ونطاق الزبير الثانوي الذي يتصف بانبساطو .

 البحر سطح مستوى فوق م 188مابين  ،  الجنوب الى الشمال من السطح العام النحداره نتيجة ، والرياح األنيار
 والبحيرات باالىوار مغطى السيل يكون حيث الجنوبية، الطرف عند البحر سطح مستوى فوق سنتمترات عدة إلى

 وتقع ،األنيار ضفاف ءباستثنا النباتي والغطاء الطبيعية العوارض وقمة بانبساطيا المنطقة تتصف و( 18)الضحمة ،
و تتسم  (11)الجوي. الضغط و الحرارة درجات في بالتطرف يمتاز الذي الجاف(  Bw) المناخي التصنيف ضمن

السدود عمى  إنشاءالموارد المائية الموجودة في منطقة السيل الرسوبي بأىمية كبيرة إلمكانية استثمارىا من خبلل 
 .الكيرومائية  مجرى نيري دجمة والفرات إلنتاج الطاقة

أما المنطقة الغربية التي تحتل القسم الغربي والجنوب الغربي في العراق والتي تعد امتدادًا لمدرع العربي األكثر -د
 -188 مابين سطحيا ارتفاع استقرارًا فأنيا تتصف ايضًا بانحدار باالتجاه الشمالي والشمالي الشرقي  وتراوح

 في أساسياً  دوراً  يمعب جعمو مما الغربي، والشمال الغرب في االرتفاع ىذا يزداد البحر، سطح مستوى فوقم  080
  والفرات دجمة نيري بين تقع الجزيرة منطقة و( 11)، الرسوبي والسيل الفرات حوض نحو الرياح سرعة و اتجاىات

 فوق( م 108-08) بين يصل ارتفاعيا ،معدل سورية و تركيا في الجزيرة بمنطقة ترتبطإذ  غرباً  و شماالً  وتمتد
 القسم في واسعة منطقة تشمل الغربية  اليضبةو  ( 15).عامة بصورة الجنوب باتجاه تنحدر البحر، سطح مستوى
 ، والكويت  السعودية العربية المممكة و سورية مع الدولية حدوده حتى العراق غرب من تمتد و العراق من الغربي

 سطح ويقطع الغربي والجنوب الغرب باتجاه ارتفاعيا ويزداد ، لفراتا وادي نحو الشرق باتجاه عام بوجو ينحدر و
 شمالياً  او شرقياً )  لمسطح العام االنحدار مع اتجاىيا في تنحدر التي العميقة الوديان من عدد الغربية اليضبة

 الى جوانبيا ارتفاع ويصل قدماً ( 108-188) مابين معظميا عمق يصل شجري تتصريف ذا ىي و(  شرقياً 
 و الماء لخزن السدود بعض فييا انشأإذ  ، المطيرة الفترات في السيما وقتية انيار الوديان ىذه وتمثل متر،98

 كم200طولو يبمغ العراقية الحدود خارج من يمتد الذي حوران وادي الوديان ىذه واىم ، مختمفةعماالت الست حفظو
  تبمغ الرطبة من الغرب الى الواقع الكعارة منخفض أىميا الواسعة المنخفضات من عدد وجود عن فضبلً  ،
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 ( 1طة )خر                                        
 اقسام سطح العراق                                     

 
 . 2118باالعتماد عمى الهيئة العامة لممساحة ، خريطة العراق الطبيعية ،  من عمل الباحثان -المصدر :
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 المدى يكون مثالية صحراوية ظروف بأنيا المنطقة ىذه في السائدة الظروف تتصف و ،2مك 088 مساحتو
 المناخي التصنيف ضمن تقع إنيا أي(12)، وأخرى سنة بين متباينة أمطارىا و كبيراً  السنوي و اليومي الحراري

 (BW )وقع الجغرافي لمنطقة قد ساعد المو  ( 10). واضطرابية ا مستقرة وغير سريعة فييا الرياح حركة وتكون
ا من السكان عمى اليضبة الغربية وتباينيا التضاريسي البسيط وانحدارىا باتجاه الشرق وقمة النبات الطبيعي وخموى

نتاج الطاقة الكيرومائية فيو متاح وبإمكانية عالية نتيجة الختراق نير الفرات لممنطقة الغربية اإل زيادة امكانيتو
 اقامة السدود إلنشاء المحطات الكيرومائية . د عمى استثمار المياه وووجود االنحدار الذي ساع

 المناخ -3
الموقع  الجغرافي من اىم العوامل التي تحدد طبيعة المناخ السائد في منطقة ما ، فالموقع بالنسبة يعد 

ر الذي يحدد المناخ السائد فضبًل عن تحديد زاوية سقوط اشعة الشمس وطول النياو لدوائر العرض ى
ونوع الرياح السائدة واتجاىيا ، اما الموقع بالنسبة لميابس والماء فيو ايضًا يؤثر بعناصر المناخ المختمفة 
إذ يؤثر عمى قيم الضغط الجوي وتأثير الكتل اليوائية وبالتالي عمى تحديد نوع الرياح السائدة ، في حين 

جات الحرارة وصفاء السماء وكمية االمطار المسطحات المائية لمنطقة الدراسة فإنيا تؤثر ايضًا عمى در 
كذلك لمتضاريس دور كبير في تحديد عناصر المناخ إذ تختمف قيم ىذه ( 16)الساقطة والرطوبة النسبية .

يؤثر في عناصر المناخ المتمثمة االرتفاع عن سطح البحر العناصر تبعًا لتباين تضاريس السطح ، ف
، فالسبلسل الجبمية عمى سطح األرض تكون والرطوبة  التساقطو  بدرجات الحرارة والضغط الجوي والرياح

ومن مظاىر تأثير التضاريس ، حواجز وحدودًا مناخية بين األقاليم المناخية المختمفة مع ىذا السطح 
إن درجة الحرارة تنخفض درجة مئوية واحدة لكل  إذعمى المناخ ىو إن االرتفاع يقمل من درجة الحرارة، 

السبب في ذلك إلى خمخمة اليواء وقمة ثاني اوكسيد الكربون وبخار الماء المذين يعمبلن  متر ، ويرد108
وانخفاض درجة الحرارة عمى ( 19).عمى تقميل قدرة اليواء عمى امتصاص الحرارة من اإلشعاع الشمسي

ثموج أو تسودىا الجبال بفعل االرتفاع يفسر إن قيم ىذه الجبال في المناطق االستوائية والمدارية تغطييا ال
، الذي يؤثر بطبيعة الحال عمى  ظروف مناخية تشبو الظروف المناخية في العروض الشمالية أو القطبية

 ( 10)قيم الضغط الجوي  الذي يؤثر عمى سرعة الرياح واتجاىيا .
ر فالموقع الجغرافي لو دور كبير في تحديد عناصر المناخ وقيميا وبالتالي تؤثر عمى امكانية استثما

 592 195و 102 05الطاقة المتجددة ، والعراق يمتاز بموقع جغرافي متميز إذ ان امتداده بين دائرتي عرض 
شرقًا ، الذي اتاح تباين المناخ بين مناطق العراق من  202 205 - 502 205شمااًل وبين خطي طول 

ية ومناخ السيوب والمناخ الشمال الى الجنوب إذ نجد مناخ البحر المتوسط في االجزاء الشمالية الشرق
الصحراوي في وسط وجنوب العراق ، فضبًل عن طول عدد ساعات النيار ، كذلك يتصف العراق بالقارية 
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بحكم موقعو من اليابسة والماء إذ ان العراق بعيدًا عن المؤثرات البحرية التي تقتصر عمى تأثير البحر 
 ار التي تعد احد اىم المصادر المغذية لبلنيار .  سط والخميج العربي الذي لو تأثير كمية االمطالمتو 

 السبب ىي البحر ىذا من القادمة الجوية المنخفضات وتعد المتوسط البحر نظام االمطار تتبع اذ    
  وتزداد (10).  الشرق الى الغرب من المتوسط البحر انخفاضات مرورل نتيجة ، العراق في لمتساقط الرئيس
 الوسط)  في السيمية المناطق في ىي مما اكثر الشرقية الشمالية المناطق في السنوية االمطار كمية

 تبعًا لتضاريس المنطقة ونظام الضغط الجوي وسرعة الرياح وتأثرىا بالمناطق الجبمية .(  والجنوب

   -يتضح ما يمي : ( 1)  الجدولومن دراسة         

 والمتسببة  العراق أرض فوق الجوية اتالمنخفض ومرور تماماً  يتفق لؤلمطار الشيري التوزيع - أ
 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
 (18) . الشمالي الكرة نصف في

 ، الثاني كانون ، االول كانون)  الشتاء اشير وتعديتباين التساقط المطري زمانيًا في العراق   - ب
،  50،  00.0،  06.1،  191،  191.1بمغت )  إذ مطراً  السنة شيور اكثر ىي(  شباط
ممم لمحطات منطقة الدراسة ) الموصل ، كركوك ، بغداد ، الحي ، (  98.6،  06.2،  08.0

،  ارإذ ) الربيع فصل أمطار وتأتيالرطبة ، السماوة ، الناصرية ، البصرة ( عمى التوالي ، 
،  00.5،  180.0بمغت )  إذ  من مجموع التساقط السنوي  الثانية بالمرتبة(  ، مايس نيسان
   . ( ممم لمحطات منطقة الدراسة عمى التوالي  56،  59.1،  51.0،  19.2، 50.6،  51.0

 ما مجموع إلى بالقياس نسبياً  فقميمة( الثاني  تشرين ،االول  تشرين ، أيمول) الخريف أمطار أما
بمغ مجموع ما تستممو محطات الدراسة )  إذالربيع و  الشتاء يفصم خبلل المنطقة محطات تستممو
 ،( ممم عمى التوالي   12.0،  19.0،  9، 19،  10،0،  10.6،  19.1،  05.0،  00.0

 .ينعدم التساقط المطري في فصل الصيف  حين في

وتتبع في ذلك تباين تضاريس السطح والتأثيرات  تتصف امطار العراق بالتباين المكاني - ج
البحرية ، إذ تزداد االمطار في المنطقة الجبمية والمنطقة المتموجة التي تستمم مجموع سنوي 

ممم / سنة عمى التوالي  (  510.1،  521.0مطار في محطتي الموصل وكركوك بمغ ) لبل
( ممم / سنة  بفعل تأثير  151.2، في حين تستمم محطة البصرة مجموع امطار بمغ ) 

التيارات البحرية لمخميج العربي ، في حين تستمم محطتي الرطبة و السماوة كميات قميمة من 
إذ تقع المحطتين ضمن ممم / سنة عمى التوالي  (  118.2،  00.2االمطار إذ بمغت ) 

 منطقة البادية الغربية والجنوبية من العراق التي تتصف بالجفاف .
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تشغل المناطق  إذ ،ن صفة الجفاف ىي الصفة السائدة لمناخ العراق أومما تقدم نجد     - د
وتشكل   1كم(  280688ذات المناخ الجاف وشبو الجاف في العراق مساحة قدرىا )

 إذ (11) ،شبو الرطب النسبة المتبقية  اإلقميمفيما يشغل  ،من مساحتو الكمية  %02.2نسبة
الذي يؤثر بدوره عمى عمل المحطات  األنياراردات مياه عمى و  األمطاريؤثر الجفاف وقمة 

وبطاقة  أشيرالكيرومائية ، وقد يتسبب بخروج معظميا من الخدمة او العمل لبضعة 
    . أخرىا يتطمب تعويض نقص الطاقة من مصادر محدودة مم

 ( 1جدول )

 ( 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 موصلال
 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

منطقة من مناطق العالم اذ  أيةبطبيعة المناخ والتضاريس في  ترتبط الموارد المائية ارتباطًا وثيقاً          
الموارد المائية من العوامل الطبيعية اليامة التي العوامل المؤثرة في طبيعة الموارد المائية ، و  أىمتعد من 

عمى عمى التحكم في ىذه العوامل محدود  اإلنسانن قدرة أومرد ذلك  ،والنشاط البشري  نتاجتؤثر في اإل
، تقل باستمرار نتيجة التقدم الحضاري والتقني  اإلنسانن درجة تحكم ىذه العوامل في نشاط ألرغم من ا
لما ليا من دور كبير وفي المناطق الغنية بالمياه الجوفية ،  األنيارترتفع الكثافة السكانية حول ضفاف و 

المنتجة في المحطات البخارية  فضبًل عن دورىا الميم في توليد الطاقة الكيربائيةفي الحياة اليومية 



 
12 

والعراق ( 11).االستيبلكبما توفره من نفقات لقرب سوق  نتاجانخفاض تكاليف اإلو الكيرومائية و الغازية و 
المتمثمة بنيري دجمة و الفرات الممتدة من شمالو الى جنوبو فضبًل عن شط غني بموارده المائية السطحية 

% من مجموع اطوالو داخل العراق  01كم منيا حوالي   1988 ، اذ يبمغ طول نير دجمة حوالي العرب 
كم في العراق ، اما شط العرب الذي يتكون من  1168كم منيا  1028، في حين يبمغ طول نير الفرات 

كم ويبمغ   100التقاء نيري دجمة والفرات عند القرنة ويبمغ طولو لغاية المصب في الخميج العربي  
ا تسمح ممم   108م ، بينما يضيق عند القرنة ليصل الى    1088 عرضو عند المصب اكثر من

المائية السنوية  لنيري دجمة  اإليراداتكمية  باقامة السدود و إنشاء المحطات الكيرومائية . اذ بمغت
المياه في حين يمتمك العراق خزين من  ،  5ممميار   55.18أكثر من 1810والفرات وروافدىما لعام 

و بالتالي فإن العراق يمتمك ( 15).المتساقطة سنويًا  األمطار، فضبًل عن كمية    5ممميار  1يبمغ الجوفية
 نتاج الطاقة الكيرومائية .استثمارىا إل إمكانيةئية تتيح لو ما بإيراداتموارد مائية جارية 

  -:رأس المال -5
معدات ضخمة وبكمفة يعد رأس المال من متطمبات الصناعة الحديثة إذ تتطمب آالت ومكائن و       

مالية عالية  ، لذ ال بد من توفر استثمارات مالية عالية قبل البدء بأي مشروع صناعي ، واستثمار الطاقة 
المتجددة إلنتاج الطاقة الكيربائية ال تختمف عن باقي الصناعات الحديثة عمى الرغم من توفر مصادر 

 أنواعاال إن إنتاج الطاقة الكيربائية منيا يتطمب  في الطبيعة بالمجان ، أولية كمادةالطاقة المتجددة 
التي يشغميا  األرضاالالت فضبًل عن وسائط النقل التي تحتاجيا المنشأة وقيمة  خاصة من المكائن و

تتمثل أىمية رأس المال في صناعة و ( 12)اجور العمال والخبراء وتكاليف الخدمات العامة . المشروع و
الى ضرورة توفير احتياجات الصناعة ، إذ ينقسم رأس المال الى  األساسبالدرجة توليد الطاقة الكيربائية 

رأس مال متغير وىو ما يطمق عميو رأس مال تشغيمي الذي ينفق خبلل اقل من سنة لغرض  األولنوعين 
و رأس واليد العاممة والصيانة والوقود ، اما النوع الثاني فيو رأس مال ثابت وى األوليةتأمين كمف المواد 

اقامة الوحدات  المال االستثماري الذي ينفق خبلل عمر المشروع من اجل إقامة المنشات والمباني و
 (  10)التوليدية او اضافتيا.

والعراق من الدول الريعية التي تعتمد في اقتصادىا بشكل رئيس عمى صادرات النفط ، إذ تعتمد          
يعتمد عمى  سعر برميل النفط الذي يخضع الى قانون العرض  ميزانية الدولة عمى إيرادات النفط الذي

  06ليصل الى  1810والطمب فضبًل عن االزمات االقتصادية والدولية . وارتفع سعر برميل النفط عام 
 ، مما اثر عمى ميزانية الدولة بشكل كبير ، إذ  1810بعد أن عانى من إنخفاض منذ عام ( 16)دوالر،
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وبالتالي ازدىار االقتصاد والنمو االقتصادي الذي  اإليراداتميل النفط الى ارتفاع يؤدي ارتفاع سعر بر 

 ( 19)ينعكس عمى باقي قطاعات ومفاصل الدولة .
 وتختمف كمفة انشاء محطات إنتاج الطاقة الكيربائية تبعًا لنوع مصدر الطاقة المتجددة المستثمرة ،     

تعمل ىذه  ،إذأكثرىا كفاءة و  أنظف أنواع المحطات الكيربائيةو  فالمحطات الكيرومائية التي تعد من اقدم 
مع ديمومة مصادر الموارد المائية فضبًل عن التطور  ( % 08 – 08المحطات بكفاءة عالية تصل الى )

الشبلالت  إنشاء التكنولوجي الذي ساعد عمى رفع كفاءة ىذه المحطات من خبلل عمميات رفع المياه و
فأنيا تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة تصرف عمى انشاء السدود ومحطات التوليد ( 10)االصطناعية ،

وخطوط النقل مما يجعل كمفة انشاؤىا اعمى من كمفة انشاء محطة حرارية ، اال انيا تمتاز بطول عمرىا 
ة سنة تقريبًا مما يجعل من الكمفة النيائية عمى المدى البعيد رخيصة مقارن 188التشغيمي الذي يصل الى 

فضبًل عن انخفاض  (10)بالمحطات البخارية والغازية التي تحتاج الى صيانة وتأىيل بصورة دورية ،
النفقات التشغيمية لممحطات الكيرومائية لقمة االيدي العاممة التي تحتاجيا المحطة وقمة حاجتيا لمصيانة 

اج ليذه المحطات إذ بمغت وعدم الحاجة الى االنفاق لتوفير الوقود مما ادى الى إنخفاض كمفة اإلنت
دوالر / كيمو واط . ساعة من قيمة المبمغ المخصص إلنتاج الطاقة الكيربائية في العراق لعام   8.818
 ( 58)% لرأس المال التشغيمي . 00مميار دينار ، خصص منيا اكثر من    11901التي بمغت   1810

 الكيرومائيةيربائية باالعتماد عمى الطاقة مما ال شك فيو إن إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكو      

تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة كبداية لممشاريع اال ان ما تحققو عمى المدى البعيد من جدوى اقتصادية 
كفيل بتحقيق التنمية االقتصادية لمبمد من خبلل ما يتحقق من وفورات مالية جراء االستغناء عن الكمفة 

انة فضبًل عن االثار البيئية ، وبالتالي توجيو ىذه الوفورات الى مشاريع التشغيمية لممحطات وكمفة الصي
تحققو  أن تستثمر الطاقة المتجددة لما  اخرى لمنيوض بواقع البمد . ويعد العراق من الدول التي يمكنيا

س عائدات النفط من إيرادات ضخمة فضبًل عن إيرادات السياحة الدينية في العراق من شأنو أن يوفر رؤو 
 ما استثمرت بشكل صحيح وضمن تخطيط تنموي وطني بعيدًا عن الحزبية وا اموال ضخمة إذ

 المحاصصة المقيتة فإن ذلك سوف يحقق تنمية اقتصادية حقيقة لمبمد .

  -:السوق -6
وقياميا حتى في حالة افتقارىا لبعض المقومات ،  اي مشروعالسوق عامبًل حاسمًا في نجاح يعد       

جية النظر االقتصادية أية مجموعات من الناس تربطيم عبلقة بسمعة ما ، اي مكان تقوم فالسوق من و 
فالسوق ىو مكان لبيع وشراء المواد االولية ومصادر الطاقة (  51)فيو مبادلة عمى نطاق تجاري .
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نتاجية والمنتجات الصناعية ، إذ ان بيع ما تم إنتاجو في االسواق ىو احد االركان االساسية لمعممية اإل
.(51 ) 
، إذ يرتبط ذلك من مشاريع الطاقة الكيربائية  مشروعالسوق من العوامل الميمة في نجاح اي  وحجم 

بحجم السكان وتوزيعيم الجغرافي ودرجة النمو االقتصادي ومعدل دخل الفرد مما ينعكس عمى حجم 
حجم السوق بحجم الطمب عمى يتحدد  إذ( 55)الطمب عمى اإلنتاج الصناعي ومنيا الطاقة الكيربائية .

المستوى المعيشي لمسكان الذي يحدد قدرتيم عمى شراء الطاقة و  يرتبط بحجم السكان الذيالسمع 
محاولة الدول لتبني الطاقة المتجددة من خبلل ومن خبلل  ، الكيربائية التي باتت متنوعة المصادر 

اجراء تحول في السوق نحو الطاقة  لمتعددة واالنظمة االبداعية وتكامل السياسات لمتغمب عمى العوائق ا
المتجددة من خبلل تطوير التقنيات الخاصة بيا وخفض الكمفة وقد ظيرت ىذه الحالة في الواليات 

 ( 52)اوربا الغربية واليابان . المتحدة و
 ويظير تأثير عامل السوق عمى توطن إنتاج الطاقة الكيربائية في العراق من خبلل تركز ىذه      

المحطات في المحافظات  ذات الثقل السكاني الكبير والتطور الصناعي فييا مما يوجد طمبًا واسعًا عمى 
ان استيبلك الطاقة الكيربائية قد تركز في محافظات بغداد والبصرة اذ نجد استيبلك الطاقة الكيربائية 

الى جنوبو و انشاء العديد من عمى الرغم من امتداد نيري دجمة و الفرات من شمال العراق و  والموصل .
السدود و الخزانات المائية اال ان انشاء المحطات الكيرومائية اقتصر عمى عدد قميل من المواقع ، اذ 
نجد ان توطنيا في االقسام الشمالية من العراق اكثر منو في وسط و جنوب العراق عمى الرغم من توفر 

 مطاقة الكيربائية ال سيما من المصادر المتجددة .الجغرافية و حاجة السوق الفعمية ل اإلمكانات

 

  -الخبرة :و  اليد العاممة -7
تعد العمالة احد المتطمبات الرئيسة الي نشاط اقتصادي ، والطاقة المتجددة ال تختمف عن ىذه     

ائتيم االنشطة ، إذ تشكل العمالة عقبة اساسية الستثمارىا ويتحدد اثر العمالة ىنا بعدد العمال ومستوى كف
، ويعتمد عدد العمال عمى حجم السكان في الدولة ، اما مستوى الكفاءة فتعتمد بالدرجة االولى عمى 

 ( 50)درجة التدريب الفني لمعمال ومياراتيم والبيئة الصناعية المتاحة.
 وعمى الرغم مما تمتاز بو المحطات الكيربائية التي تعتمد عمى الطاقة المتجددة كمصدر لمطاقة      

من انخفاض حاجتيا لمصيانة وبالتالي قمة االيدي العاممة اال انو ال يعني انتفاء الحاجة الى العاممة 
 ( 56)السيما الكفوءة منيا التي تتمتع بالخبرة الفنية .
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% ، مما جعمو يمتاز  5والعراق من الدول التي تمتاز بمعدالت نمو سكانية عالية تصل الى            
  18951608( سنة الذين بمغ عددىم  10 – 10شباب الذين تتراوح اعمارىم ما بين ) بارتفاع عدد ال

إذ إنو عمى اعتاب اليبة الديموغرافية التي من المفروض استثمارىا بشكل جدي   1810نسمة عام 
تراوح لتحقيق التنمية االقتصادية لمبمد ، كذلك يمتاز ايضًا بارتفاع فئة السكان القادرين عمى العمل التي ت

، مما يدل عمى وفرة  1810نسمة عام  11808002( سنة الذين بمغ عددىم   62 – 10اعمارىم ) 
اليد عاممة في العراق التي يمكن استثمار ال سيما في المشاريع الصناعية والزراعية التي نحن في امس 

لقادرين عمى العمل فإن الحاجة ليا لمنيوض بواقع البمد ، وعمى الرغم من وجود  ىذا العدد الكبير من ا
 (59)% .  10العراق يعاني من نسبة بطالة عالية جدًا تصل الى  

فالعراق غني ايضًا بطاقتو السكانية وبشبابو القادرين عمى العمل فضبًل عما يمتمكونو من كفاءة     
لعراق ال يعد وتعميم اكاديمي عالي يؤىميم لمعمل في محطات الطاقة المتجددة ، لذا فإن استثمارىا في ا

 إنقاذاالف من الشباب العاطل عن العمل و  إلنقاذ إنسانيةحاجة بيئية واقتصادية فحسب و انما حاجة 
المحاصصة  احبلميم ومستقبميم من الضياع بسبب السياسات والقرارات الخاطئة لمحكومات المتعاقبة و

 الحزبية البعيدة عن الوطنية .

 كهرومائية في العراق واقع المحطات ال -المبحث الثاني :

نتاج الطاقة الكيربائية في كونيا تعتمد عمى الكيرومائية عن غيرىا من محطات إ تمتاز المحطات       
مصادر الموارد المائية في توليد الطاقة الكيربائية ، و البد من توفر جممة من العوامل الطبيعية التي 

او الشديد في مجرى النير ، و استمرارية تدفق المياه  تساعد في استثمارىا ، فبلبد من االنحدار السريع
المحطات الكيرومائية في المناطق الجبمية و اليضبية التي  إنشاءفي النير ، لذا غالبًا ما تحدد مناطق 

الوادي او وجود الشبلالت او السدود التي تؤدي الى  أسفلمن ارتفاع الى  األنيار أوديةتنحدر فييا 
 وى الى اخر باالرتفاع .سقوط الماء من مست

توليد الطاقة الكيربائية باالعتماد عمى المحطات الكيرومائية من خبلل  إمكاناتو في العراق ترتفع     
العديد منيا و في مناطق مختمفة منو ، اذ ما يمتمكو من موارد مائية سطحية وفيرة و المتمثمة  إنشاء

ن مظاىر السطح فيو ما بين السبلسل الجبمية و بنيري دجمة و الفرات و روافدىما فضبًل عن تباي
يمكن استثمارىا إلنشاء محطات  أوديةاليضاب و ما يتخممو من انحدارات ينتج عنيا شبلالت و 

 السدود في المناطق المنبسطة .  إقامة إمكانيةكيرومائية فضبًل عن 
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  -التوزيع المكاني لممحطات الكهرومائية في العراق : -:أ 

العراق عشرة محطات كيرومائية اقيمت عند السدود المقامة عمى نيري دجمة و الفرات و  يمتمك     
(  نجد ما يمي  5( و الخريطة ) 1روافدىما موزعة جغرافيًا بين شمالو و وسطو . ومن دراسة الجدول )

:-   

 كبرىاأكيرومائية ، يعد محطات  استحوذت محافظة نينوى عمى ثبلث  -سد الموصل الرئيسي : محطة -1
عند سد الموصل عمى نير دجمة شمال مدينة الموصل بحوالي   أقيمتمحطة سد الموصل الرئيسي التي 

 إنتاجياميكا واط ، اما   908 إجماليةوحدات توليدية و بسعة تصميمية  2كم ، تتكون المحطة من   28
نتاج إ إجمالي % من  00.6ميكا واط . ساعة و بأىمية نسبية  1000601فقد بمغ  1810خبلل عام 

 المحطات الكيرومائية في العراق .
دية و بسعة وحدات تولي 2و تقع عمى السد نفسو ، تتكون من  -سد الموصل التنظيمي : محطة -1

ميكا واط .   102055فقد بمغ  1810خبلل عام  إنتاجياميكا واط  ، اما   68 بمغت  إجماليةتصميمية 
 المحطات الكيرومائية . إنتاج ليإجما% من   0.9ساعة ، و بأىمية نسبية   

التوليد بالضخ ، تتكون من  أساسبالموقع نفسو و تقوم عمى  أقيمتو  -سد الخزن بالضخ : محطة -5
فقد  1810خبلل عام  إنتاجياميكا واط ، و بمغ   128بمغت إجمالية تصميمية وحدتين توليديتين و بسعة

 % . 8.1ميكا واط . ساعة و بأىمية نسبية  1902بمغ 
في محافظة انشئت عمى سدة سامراء عمى نير دجمة في مدينة سامراء  -محطة سامراء الكهرومائية : -2

فقد  إنتاجيااما ميكا واط ،   02  إجماليةو بسعة تصميمية وحدات توليدية  5، تتكون من  صبلح الدين 
الطاقة  جإنتا إجمالي% من   9.2 ميكا واط . ساعة و بأىمية نسبية   598020 1810بمغ خبلل 

 الكيرومائية .
 ناحية المنصورية في فيانشئت عند سد حمرين عمى نير دجمة ،  -محطة حمرين الكهرومائية : -0

و بسعة تصميمية كم عن محافظة بغداد ، يتكون من وحدتين توليدية   118عمى بعد  محافظة ديالى 
واط . ساعة و بأىمية  ميكا  102150 1810خبلل عام  إنتاجيابمغ  ميكا واط  ، و 08  إجمالية
 الطاقة الكيرومائية في العراق . إنتاج إجمالي% من   0.0نسبية  
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 (  1جدول )                                                  

  1810السعات التصميمية و االنتاج لممحطات الكيرومائية في العراق لمعام                 

 % نسبة المشاركة MWHاالنتاج   MWالسعةالتصمٌمٌة ات عدد الوحد المحطة المحافظة

 49.5 1969542 047 3 الموصل الرئٌسًسد نٌنوى

 4.0 163922 57 3 سد الموصل التنظٌمً

 7.2 1093 137 1 سد الخزن بالضخ

 0.3 207436 63 2 سامراء  صالح الدٌن

 4.6 193129 47 1 حمرٌن دٌالى 

 17.4 2719122 337 4 حدٌثة االنبار 

 7.6 32222.3 24 3 الهندٌة بابل

 7.2 3130 1.4 1 الكوفة النجف

 277 4725945 2532.4 15  المجموع

جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي  -باالعتماد عمى : انمن عمل الباحث -المصدر:
 . 1818و لغاية  1818، بيانات من 

عمى نير  في محافظة االنبارعند سد حديثة في مدينة حديثة  أقيمت -طة حديثة الكهرومائية :مح -6
خبلل  إنتاجيااما ميكا واط ،   228  إجماليةو بسعة تصميمية  وحدات توليدية   0الفرات ، يتكون من  

 تاجإن أجمالي% من   18.0و بأىمية نسبية   ميكا واط . ساعة 1810111فقد بمغت  1810عام 
 الطاقة الكيرومائية في العراق .

ىذه المحطة عند سدة اليندية في محافظة بابل عمى الجانب  أقيمت -محطة الهندية  الكهرومائية : -9
( ميكا واط ،  10) أجمالية( وحدات توليدية و بسعة تصميمية  2االيسر من نير الفرات ، تتكون من ) 

و بأىمية  1810( ميكا واط . ساعة خبلل عام 21555.2اما مقدار ما تنتجو ىذه المحطة فقد بمغ )
 الطاقة الكيرومائية في العراق . إنتاج أجمالي%  من   8.0نسبية   

عمى الجانب االيسر من نير  تقع عند سدة الكوفة في محافظة النجف  -محطة الكوفة الكهرومائية :
( ميكا واط ، ثم ادى  0تصميمية )  ( وحدات توليدية و بسعة 2الفرات تكونت في بداية انشاؤىا من ) 

الــــــــــــــــــى  اإلجماليةتوقفت وحدتين توليديتين فييا و خروجيما من العمل الــــــــــــى انخفاض سعتيا التصميمية 
( ميكا واط . ساعة و بأىمية نسبية 2129) 1810فقد بمغ خبلل عام  إنتاجيااما  ،  ( ميكا واط 1.0) 
 ( % من اجمالي انتاج الطاقة الكيرومائية في العراق .8.1) 

عمى سد دوكان عمى نير الزاب الصغير ضمن محافظة السميمانية في شمال  أقيمت -محطة دوكان  : -0
 .( ميكا واط 288 )  إجمالية بسعة تصميمية( وحدات توليدية  0العراق ، تتكون من ) 

عمى سد دربندخان بالقرب من مدينة دربندخان عمى نير ديالى في محافظة  أقيمت -دربندخان : محطة -0
 ( 50)( ميكا واط . 120( وحدات توليدية و بسعة تصميمية )  5السميمانية يتكون من ) 
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 (  3خريطة )                                        
 2119مية لممحطات الكهرومائية في العراق لمعام التوزيع الجغرافي السعات التصمي          

 

 (  1بيانات الجدول ) -باالعتماد : من عمل الباحثان -المصدر :
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 (  2119 –1991المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )  إنتاجتطور  -:ب

بين  بو تماماً اشمت إنتاجلسنوي المستمر فبل يوجد المحطات الكيرومائية بالتغير الشيري وا إنتاجيتصف 
اىميا كميات التصريف التي  سنة وأخرى وىذا يعود الى الظروف التي تحكم عممية توليد الطاقة و

تتصف بالتذبذب بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية وىذا أدى الى تغير معامل االنتفاع 
ا يتضح من خبلل دراسة ات وىذاالقتصادي الذي يمثل نسبة الطاقة المنتجة من الطاقة التصميمية لممحط

 -( يتضح ما يمي :1( و الشكل ) 5الجدول )

( ما بين ارتفاع و انخفاض  1810 – 1008الطاقة الكيرومائية لممدة من )  إنتاجفي  اً ان ىناك تذبذب -1
نتيجة لمظروف الطبيعية و االقتصادية و العسكرية التي مر بيا البمد خبلل ىذه المدة و التي اثرت عمى 

 .ة مفاصل الحياة في العراق كاف
 1008عام  اإلنتاجلممحطات الكيرومائية اذ بمغ  اإلنتاج( بارتفاع  1000 – 1008اتسمت المدة )  

الطاقة الكيربائية في  إنتاج إجمالي% من   16,2و بأىمية نسبية بمغت   ميكا واط . ساعة2608162
الطاقة  إنتاجلذي شيد انخفاض كبير في ا 1001العراق خبلل المدة ذاتيا ، يستثنى من ذلك عامي 

ميكا 1120102مستوى ليا خبلل ىذه المدة لتصل الى  أدنى إلى اإلنتاجالكيرومائية اذ انخفضت كمية 
، بسبب العمميات العسكري التي استيدفت المحطات الكيربائية و السدود اذ تعرضت واط . ساعة  

نظيمي و محطة حديثة الكيرومائية لمعمميات  محطات سد الموصل الرئيسي و محطة سد الموصل الت
ايضًا  اإلنتاجانخفض    1000الى توقف عدد من الوحدات التوليدية . و خبلل عام  أدىالعسكرية  مما 

عن عام  ميكا واط . ساعة  1650018ميكا واط . ساعة  و بفارق   5000808بشكل ممحوظ اذ بمغ 
اذ بمغ تصريف نير دجمة )  1000دجمة و الفرات لمعام نتيجة النخفاض مناسيب المياه لنيري  1000
/  5( م 120( اما تصريف نير الفرات فقد بمغ )  280,0 -/ ثا و بانحراف عن المعدل )  5( م 002

بسبب ظروف الجفاف و قمة االمطار لمعام ذاتو ، االمر  ( 50)،( 20,0 -و بانحراف عن المعدل ) ثا
عن التوليدية توقف عدد من الوحدات ي البحيرات امام السد وبالتالي انخفاض مستوى الماء فالذي ادى  

 . العمل
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 ( 3جدول )                                                   
 ( 2119 – 1991تطور انتاج المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )                        

 MWHاالنتاج  السنة MWH االنتاج السنة  MWHاالنتاج  السنة
1008 2608162 1888 5106099 1818 5610891 
1001 1120102 1881 5981886 1811 5500080 
1001 0110866 1881 2068828 1811 2506080 
1005 6161951 1885 2900088 1815 2680911 
1002 6129961 1882 0920015 1812 1050181 
1000 9110989 1880 2005010 1810 1501966 
1006 6200590 1886 2060120 1816 5596610 
1009 6680800 1889 2066961 1819 1100000 
1000 6109068 1880 1051856 1810 1010651 
1000 5000808 1880 1058118 1810 0816006 
ات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي ، بيانات جميورية العراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعموم -باالعتماد عمى : انمن عمل الباحث -المصدر:

 . 1818و لغاية  2010من 

 (  1شكل )                                                      

 (  2119 – 2111تطور انتاج المحطات الكهرومائية في العراق لممدة )                        

 
 (  5مى بيانات الجدول )باالعتماد ع من عمل الباحثان -المصدر :
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المحطات الكيرومائية عن المدة  إنتاج( فقد شيدت استمرار انخفاض  1880 – 1888اما  المدة من )  -1
التي سبقتيا نتيجة لتراجع مناسيب المياه لنيري دجمة و الفرات بسبب انخفاض االيرادات المائية واستمرار 

نية و التصميمية لمسدود واحدة من اىم المشاكل التي فترات الجفاف و قمة االمطار . و تعد المشاكل الف
ذ تسبب انخفاض مناسيب المياه في سد الموصل الرئيسي  ة ، إالمحطات الكيرومائي إنتاجتسبب انخفاض 

بسبب مشكمة عدم استقرار صخور القاعدة التي شيد السد عمييا و التي تتكون من الجبس و طبقات من 
ة لمذوبان مما  نتج عنو رشح المياه اسفل السد ، و ىذه المشكمة ادت الطين الخفيف و ىي صخور قابم

م فوق مستوى سطح البحر و انخفاض سعة الخزن المائي  510الى انخفاض مستوى بحيرة السد الى  
م فوق   558لتشغيمي لسد الموصل الرئيسي يبمغ  ، في حين ان المنسوب ا 5مميار م  9,28الى  

كما ادى انخفاض مناسيب مياه نير  (28). 5مميار م  11.11خزن مائي  مستوى سطح البحر و بسعة
الطاقة الكيربائية في محطتي حديثة و الكوفة اذ ادى انخفاض منسوب الماء في  إنتاجالفرات الى تراجع 

المحطات  إنتاجسد حديثة و سدة الكوفة الى توقف عدد من الوحدات التوليدية عن العمل ، اذ بمغ 
النسبية لممحطات الكيرومائية  األىميةميكا واط . ساعة و الذي انعكس عمى   1058118  الكيرومائية

 . 1880% عام   9و التي انخفضت لتصل الى 
( ارتفاعًا في كمية الطاقة الكيربائية المنتجة في المحطات  1810 – 1818في حين شيدت المدة )  -5

االرتفاع لم تستمر عمى نفس المنوال بسبب اال ان ىذا  1818عام  5610891الكيرومائية ليصل الى 
و التي  1812السيما بعد دخول العصابات االرىابية و سيطرتيا عمى محافظة نينوى عام  األمنيالوضع 

جسيمة فيو  أضرار إحداثعمدت الى تدمير المحافظة فضبًل عن محاوالتيم الى تدمير سد الموصل و 
مبًل كبير في مناسيب المياه و الذي اثر عمى عمل في محاولة إلغراق محافظة بغداد مما سبب خ

محطتي سد الموصل الرئيسي و سد الموصل التنظيمي و توقف  إنتاجالمحطات الكيرومائية اذ تراجع 
محطة حديثة الكيرومائية نتيجة لدخول  إنتاجمحطة الخزن بالضخ عن العمل نيائية ، كما  تراجع 

محافظة االنبار ايضًا ، و استمر ىذا االنخفاض لغاية عام عصابات داعش االرىابية و سيطرتيا عمى 
الى االرتفاع  اإلنتاج، ثم عاد  ميكا واط . ساعة 1010651المحطات الكيرومائية  إنتاجبمغ  إذ 1810
بعد تحرير المحافظات من سيطرة عصابات داعش و   1810عامميكا واط . ساعة 0816006اذ بمغ 
( نجد ان  1( الشكل ) 2و عودتيا الى العمل ، و من الجدول ) المحطات المتضررة أعمار إعادة

 الطاقة الكيربائية في العراق . إنتاج إجمالي% من   6النسبية لممحطات الكيرومائية قد بمغت   األىمية
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 ( 4جدول )                                              
 (2119 – 2111لممدة )  اإلنتاجاركة في و نسبة المش اإلنتاجمحطات                   

 نسبة مشاركة المحطات في االنتاج %                          السنوات
 1810 1810 1819 1816 1810 1812 1815 1811 1811 1818 المحطات
 10,0 52,0 56 50,2 50,2 51,1 10,9 10,8 59,1 59 البخارية
 09,2 00 00,0 00 01,1 02,0 20,0 08,2 01,2 20 الغازية

 0,9 1,1 1,0 2,1 5,2 2,1 9,9 0,6 0,5 0 الكيرومائية
 9,2 2 1 1,0 9 0,0 15,0 18,0 5,1 0 الديزل

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 المجموع
،قسم االحصاء  ،مركز المعلومات و النظموزارة الكهرباء  ،جمهورٌة العراق  -باالعتماد عمى : انمن عمل الباحث -المصدر :

 .1717و لغاٌة  2997المركزي ، بٌانات من 

 ( 1شكل )                                          

  1810النسبية لممحطات الكيربائية في العراق عام  األىمية                     

 
 ( 2باالعتماد عمى بيانات الجدول )  من عمل الباحثان -المصدر :

 (2119 – 1991تفاع االقتصادي لممحطات الكهربائية لممــــــدة ) نمو معامل االن - ج
تختمف من عام  ، اذالمنتجة تبعًا لتباين أعداد المحطات وقدراتيا التصميمية  الكيربائية تتباين الطاقة

، عمر و نوع المحطة الكيربائية  الوقود البلزم لعمل المحطة نوع و كمية  اىمياعدة عوامل بتأثير  آلخر
و توفير لمصيانة  ةالبلزم يةالمال الموارد التخصيصاتثم الظروف المناخية و توفر الموارد المائية  ، ، 

 %النسبة 

 البخارٌة

 الغازٌة

 الكهرومائٌة

 دٌزل
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المؤىمة  التوليد  وحداتعدد البدائل ، فضبًل عن توفر الخبرة الفنية البلزمة ، االمر الذي ينعكس عمى 
الفعمية ىي  قدرة الكيربائية ن المما يعني ا ذلك العام ،لئلنتاج وعدد الوحدات الخارجة عن العمل خبلل 

 في حين ان الطاقات التصميمية تبعًا لواحد او اكثر من ىذه العوامل ،  ألخر عام عرضة لمتغير من
تكون ثابتة لممحطات الكيربائية  ال تتأثر بيذه العوامل اال في حالة اضافة محطات جديدة لذا فإنيا 

 . وتعكس امكانية المحطة عمى اإلنتاج 
 بنمو نسبة معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات الكيربائية (  فيما يتعمق 0من دراسة جدول ) و    

  -( نبلحظ مجموعة  من الحقائق و ىي : 1810 – 1008خبلل المدة ) 
نجد ان ىناك تباين بين الطاقة المنتجة  لممحطات الكيربائية و بين الطاقة التصميمية اذ نجدىا  -1

ثر من النصف او تنخفض الى اقل من ذلك تبعًا لتأثير احد العوامل االنفة الذكر ترتفع احيانًا الى اك
% نتيجة النخفاض الطاقة المنتجة   188، و بذلك فان معامل االنتفاع االقتصادي دائمًا اقل من  

 عن الطاقة التصميمية . 
عمى  1009و  1000% خبلل عامي  28,2% و   25,6بمغت نسبة معامل االنتفاع االقتصادي   -1

، فعمى الرغم من ظروف الحصار  مدة الدراسةخبلل  االعمىو تعد ىذه النسبة ىي التوالي 
في المحطات  اإلنتاجاالقتصادي الذي كان مفروض عمى العراق خبلل ىذه المدة الى ان ارتفاع 

 الكيرومائية يعود الى ارتفاع مناسيب المياه في نيري دجمة و الفرات . 
،  متكررًا خبلل مدة الدراسة االنتفاع االقتصادي لممحطات الكيرومائية انخفاضًا شيدت نسبة معامل 

نظرًا لتراجع االدنى خبلل ىذه المدة ، و التي تعد النسبة  1810% خبلل عام  11,1اذ بمغت  
الموصل التنظيمي (، و توقف ) سد الخزن بالضخ ( عن  وفي محطات ) الموصل الرئيس  اإلنتاج

مميات الصيانة لممحطات الكيرومائية و السدود  نتيجة لمعطل الذي اصابة المحطات عالعمل بسبب 
، و 1001% خبلل عام   15,1لمدينة الموصل ، تمييا نسبة  دخول عصابات داعش االرىابية بعد 

بسبب دخولو حرب الخميج الثانية و التي استيدف خبلليا العراق التدمير الذي طال  الناتجة عن
 رتكازية لمعراق و تعرض السدود لمقصف و التدمير .اليياكل اال

تتصف نسبة معامل االنتفاع االقتصادي بالتذبذب و الناتج عن تذبذب االنتاج ما بين االنخفاض و  -2
االرتفاع تبعًا النخفاض و ارتفاع مناسيب المياه و عمميات الصيانة لممحطات الكيرومائية في ضوء 

نتيجة  1000% خبلل عام   59,0انخفضت لتصل الى  ثبات السعات التصميمية ليا . اذ 
النخفاض االنتاج في المحطات الكيرومائية السيما بعد توقف محطة الكوفة عن العمل و توقف عدد 
من وحدات التوليد في محطة حمرين  و محطة حديثة بسبب انخفاض مناسيب المياه . كما 
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% نتيجة النخفاض   11,0لتصل الى   2999انخفضت نسبة معامل االنتفاع االقتصادي لعام 
المحطات الكيرومائية الى النصف بسبب تراجع مناسيب المياه و اعمال الصيانة لمسدود و  إنتاج

 .اإلنتاجالذي سبب انخفاض كمية 

%   10,0 نسبة معامل االنتفاع االقتصادي اذ بمغت  1888 و استمر ىذا االنخفاض لغاية عام  
% خبلل عامي   19,0% ،    11,6االنتفاع االقتصادي لتصل الى   ازدادت نسبة معامل . ثم 

المحطات الكيرومائية و عودة محطة الكوفة  إنتاجعمى التوالي ، نتيجة لزيادة  1881،  1881
و  1885عام حرب الخميج الثالثة . و عمى الرغم من دخول العراق  اإلنتاجالكيرومائية الى 

اليياكل االرتكازية لمعراق فضبًل عن تغيير نظام الحكم و ما تبلىا  العمميات العسكرية التي استيدفت
المحطات  اال ان من فوضى و عمميات ارىابية استيدفت انابيب نقل الوقود و المحطات الكيربائية ، 

%  الرتفاع  10,1 الكيرومائية  فقد ارتفعت فييا نسبة معامل االنتفاع االقتصادي لتصل الى 
 ، نتيجة %  50,1 لتصل النسبة الى  1882رتفاع خبلل عام استمر ىذا اال و .مناسيب المياه 

 المحطات الكيرومائية . ثم عادت نسبةنظرًا لتوفر كميات المياه البلزمة لعمل  اإلنتاجكمية رتفاع بال
 لتصل الى 1880و  1880و  1889و  1886االنتفاع االقتصادي الى االنخفاض خبلل االعوام 

في المحطات  اإلنتاج، نتيجة النخفاض %  19,5% و   19,0% و   19,0 و%   58,2
في محطة الكوفة  و محطة حديثة عن العمل بسبب انخفاض  اإلنتاجالكيرومائية السيما بعد تراجع 
معامل االنتفاع االقتصادي لممحطات  ، في حين ازدادت نسبة مناسيب المياه لنير الفرات

 %.   11,1 لتصل الى  1818الكيرومائية لعام 
% و    16,0%  18,0اذ بمغت  1815و  1811و  1811بعدىا شيدت ارتفاعًا خبلل االعوام 

اذ بمغت  1810و  1812. بعدىا عادت لبلنخفاض مرة اخرى خبلل عامي % عمى التوالي 10,1
المحطات  إيقاف% عمى التوالي بعد سيطرة عصابات داعش االرىابية و   16,0% و    19,5

 ية عن العمل .الكيرومائ
 اإلنتاج% نتيجة الرتفاع   15,6ليصل الى  1816ثم ارتفعت نسبة معامل االنتفاع االقتصادي عام 

  لتصل الى 1819في محطات ) حديثة ، حمرين ، الكوفة ( . ثم عادت النسبة الى االنخفاض عام 
الصيانة بعد نتاج محطة سد الموصل الرئيس نتيجة لعمميات % ال سيما بعد انخفاض إ  10,2

 احداث داعش .

%  58,9الى لتصل  1810ثم عادت نسبة معامل االنتفاع االقتصادي الى االرتفاع مرة اخرى عام 
 ال سيما بعد اكمال الصيانة في المحطات الكيرومائية و زيادة مناسيب المياه .
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 ( 5جدول )                                                   
 

 ( 8168 – 8161ل االنتفاع االقتصادي للمحطات الكهربائية العاملة في العراق للمدة ) معام      
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جميورية لعراق ، وزارة الكيرباء ، مركز المعمومات و النظم  ، قسم االحصاء المركزي ،  -من عمل الباحثان باالعتماد عمى : -المصدر :ا             
 . 1818ة و لغاي1008بيانات من 

 
 الطاقة المنتجة )م.و(                           

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ*معامل االنتفاع االقتصادي =  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  188×  ــــــ
 الطاقة التصميمية )م.و(                                   

دراسة في تحميل الجدوى االقتصادية  –صدر : عبد العزيز مصطفى عبد الكريم ، طبلل محمد الكداوي ، تقييم المشاريع االقتصادية الم
 111، ص 1000وكفاءة االداء ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، 

 

 

 

 المحطات الكهرومائٌة المحطات

 معامل االنتفاع االقتصادي % M.W الطاقة المنتجة M.Wالطاقة التصمٌمٌة  السنوات

2997 2653 427,6 16,4 

2992 2653 133,6 22,2 

2991 2653 493,2 22,6 

2992 2653 072,2 20,0 

2993 2653 022,1 26,1 

2994 2653 621,0 32,5 

2995 2653 026,0 29,5 

2990 2653 043,2 37,3 

2996 2653 070,3 20,9 

2999 2653 375,1 12,6 

1777 2653 252,9 29,4 

1772 2653 311,3 11,5 

1771 2653 417,4 10,9 

1772 2653 431,9 19,2 

1773 2653 543,4 24,2 

1774 2653 446,5 19,9 

1775 2653 450,2 27,3 

1770 2653 412,2 10,9 

1776 2653 222,0 20,9 

1779 2653 212,7 20,2 

1727 2653 321,5 11,2 

1722 2653 266,7 17,6 

1721 2653 477,4 15,6 

1722 2653 415,2 16,1 

1723 2653 212,5 20,2 

1724 2513 156,4 25,4 

1725 2513 263,3 12,5 

1720 2513 147,5 24,3 

1726 2653 170,5 22,2 

1729 2653 401,0 27,0 



 
26 

 
 
 
 

 الكهرومائية  معوقات استعمال الطاقة انواع المحطات الكهرومائية و مزايا و -المبحث الثالث :

و اوسعيا انتشارًا و استعمااًل ، ساعد عمى  إنتاجاً تعد الطاقة الكيرومائية احد مصادر الطاقة المتجددة و اكثرىا 
و تعود ( 21)ذلك نظافة الطاقة المنتجة و سيولة نقميا و عدم الحاجة الى خزنيا عمى الرغم من امكانية خزنيا  .

ر من القرن التاسع عشر عندما اقيم في جزيرة منياتن بنيويورك اول محطة بدايات استعماليا الى الربع االخي
اذ تصنف من الطاقات القديمة ، ثم بدأ االتجاه نحوىا في اطار  1001لتوليد الكيرباء من المياه الجارية عام 

 (21)البحث المتواصل عن مصادر بديمة لمطاقة الناضبة و ازاء الطمب المتزايد لمطاقة في نفس الوقت .

الطاقة الكيرومائية عمى قوة سقوط الماء و انحدارىا الشديد في ادارة التوربينات التي بدورىا تدير  إنتاجو يعتمد 
، اذ تقام المحطات  األغراضالمولدات ، فتتولد القوى الكيربائية التي توزع بعد ذلك ليتم استعماليا في مختمف 

او عمى الشبلالت او قرب منابع  األنيارد التي تنشأ عمى مجاري الكيرومائية عند المساقط الطبيعية او السدو 
المجاري المائية في المناطق الجبمية ، او عند المجاري المائية التي تنصرف من البحيرات بعد ان تصبح البحيرة 

 ( 25)عبارة عن خزان لتجميع المياه و تصريفيا عن طريق المجاري المائية .

االكثر كفاءة في انتاج الطاقة أنظف أنواع المحطات الكيربائية و مائية من و تعد المحطات الكيرو      
( % حسب نوع التوربين  08 – 08الكيربائية مقارنة بالمحطات البخارية و الغازية ، اذ تتراوح كفاءتيا ما بين ) 

لماء المارة في الثانية تعتمد كمية الطاقة الكامنة في المحطات الكيرومائية عمى كمية االمستعمل في المحطة ، و 
فكمما زاد معدل كمية الماء المار في التوربين زادت الطاقة المنتجة وكمما زاد ارتفاع الماء  ،وعمى ارتفاع الماء 

 ( 22) -: وحسب القانون االتي ،زادت الطاقة الناتجة ايضًا  

E=W *H *G                                            
E= ة بالواطالطاقة الناتج 
Wثا/ 5م = كمية الماء الجاري المار 
H)ارتفاع عمود الماء بالمتر ) عند مقدمة السد = 
G( 0,0=التعجيل األرضي) 
 

  -مزايا الطاقة الكهرومائية : - 1

  -لمطاقة الكيرومائية جممة من المميزات التي تميزىا عن غيرىا من المحطات نذكر منيا :      
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رد الطبيعية ، و ىي الماء الجاري السيما ذلك الذي  ينتظم جريانو و تتوفر مواقع اعتمادىا عمى احد الموا - أ
مناسبة الستثمار تمك المجاري سواء كانت مواقع طبيعية او اصطناعية ، اذ يعد استثمار تمك الموارد 

 ( 20)زيادة في منفعتيا و تقميبًل من مخاطرىا .
 فاألمطارتمد عمى الدورة الييدرولوجية لممواد المائية انيا طاقة متجددة و غير معرضة لمنضوب ، اذ تع - ب

و تتجمع مياىيا مكونة سيبلت و  األرضو الثموج التي تسقط بانتظام عمى مساحات واسعة من سطح 
مجاري مائية تنحدر من المرتفعات الى المنخفضات حتى تصل الى البحار و المحيطات ، ثم تعود 

، و عميو يمكن القول ان الطاقة المائية طاقة دائمة متجددة ،  الشمسي و ىكذا اإلشعاعلتتبخر بفعل 
تختمف عن مصادر الطاقة االحفورية التي تتصف بالنضوب لذا فأن استثمارىا لتوليد الطاقة الكيربائية 

 من شأنو ان يدعم و يحافظ عمى مصادر الطاقة الناضبة .
نتج عنو مخمفات ضارة بالبيئة او لآلالت ذ ان استعمال الطاقة الكيرومائية ال يمطمقة إنظافتيا ال - ج

المستعممة ، و تعد ىذه الميزة ىامة في الوقت الحاضر وسط الدعوات لمحفاظ عمى البيئة و التقميل من 
 ( 26)التموث و الحد من انبعاث غازات الدفيئة المسببة لبلحتباس الحراري .

من المحطات الكيربائية ، كما انيا  خرىاأل باألنواعمقارنة  األدنىالى حده  اإلنتاجانخفاض تكاليف  - د
سنة تقريبًا مما يجعل من الكمفة النيائية عمى المدى  188تمتاز بطول عمرىا التشغيمي الذي يصل الى 

البعيد رخيصة مقارنة بالمحطات البخارية و الغازية ، و قد شجع ىذا االنخفاض في اسعار الطاقة عمى 
الى كميات كبيرة من الطاقة الكيربائية كصناعة االلمنيوم و النحاس قيام كثير من الصناعات التي تحتاج 

 ( 29).و االسمدة الكيمياوية 

انخفاض النفقات التشغيمية لممحطات الكيرومائية لقمة االيدي العاممة التي تحتاجيا المحطة و قمة  -ه 
ليذه  اإلنتاجاض كمفة خفان إلى أدىلتوفير الوقود مما  اإلنفاقحاجتيا لمصيانة و عدم الحاجة الى 

( سنت / كيمو واط . ساعة من قيمة المبمغ المخصص إلنتاج الطاقة  18,0ذ بمغت )المحطات إ
، خصص منيا اكثر ( تريميون دينار عراقي  180,0) و التي بمغت  1810الكيربائية في العراق لعام 

 ( 20).% لرأس المال التشغيمي   00من  

في مجاالت مختمفة عمى استعمال ىذا المصدر بشكل  اإلنسانحققو  ساعد التطور التقني الذي -و 
صناعة االسمنت المائي البلزم إلقامة السدود و المنشات البلزمة لتوليد الطاقة  أىمياواسع و التي من 

الكيربائية و كذلك اختراع و تطوير التوربين المائي و المولدات الضخمة التي يمكن ليا ان تنتج كميات 
فضبًل عن تطور االسبلك و الكاببلت القادرة عمى تحمل  لمماءن الطاقة من خبلل السقوط البسيط كبيرة م

 ( 20).الضغط العالي 
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و لما تمتمكو الطاقة الكيرومائية من مزايا بيئية و اقتصادية جعميا احد اىم مصادر الطاقة       
ي ظل امتبلكو لمموارد المائية السطحية المتجددة و االكثر استعمااًل عمى نطاق واسع . ففي العراق و ف

الطاقة  إنتاجفضبًل عمى تنوع مظاىر السطح و الذي ساعد عمى استثمار الطاقة الكيرومائية في 
 الكيربائية .

  -انواع المحطات الكهرومائية :-2

ك المقامة عمى ، تمك التي تقام عمى مساقط طبيعية لمموارد المائية  و تممن المحطات الكيرومائية  ىناك نوعان
  -مساقط اصطناعية ليا :

  -الطبيعية :المائية  الموارد المحطات الكهرومائية المقامة عمى مساقط -اواًل :
تحتاج المحطات إلقامتيا في ىذه الحالة الى توفر عدة شروط من بينيا انتظام جريان النير عمى مدار 

اء من ارتفاع كاف إلدارة التوربينات ، و ان السنة و كفاية معدل تصريفو و شدة انحداره او سقوط الم
 تكون الصخور مناسبة إلقامة المنشآت الخاصة بإنتاج الطاقة و نقميا .

  -: االصطناعيةالمحطات الكهرومائية المقامة عمى مساقط المياه  -ثانيًا :
  -و نقصد بيا ىنا السدود و التي تنقسم الى قسمين :

 ( 08)التي تقام لغرض توليد الطاقة الكيربائية فقط . سدود منفردة الغرض ، و نقصد بيا - أ
، فيي تقام من اجل السيطرة عمى مياه النير و تنظيم جريانو و درء مخاطر  األغراضسدود متعددة   - ب

فيضانو و ايجاد التوازن بين العرض و الطمب عمى المياه عمى مدار السنة ، و من اجل التوسع 
ممبلحة و تجنب انجراف التربة و توليد الطاقة الكيربائية ايضًا ، و الزراعي و تنظيم استعمال النير ل

ىذا يعني ان توليد الطاقة يأتي ضمن سمسمة من المنافع يستيدفيا السد و من ثم فان تكمفة بنائو 
% من جممة تكاليف السد ، و   18يكون نصيب الطاقة منيا ال يزيد عمى   أغراضتنقسم بين عدة 

في السدود ذات الغرض الواحد ، مثل سد  إنتاجياتاج الطاقة ىنا يقل عن تكاليف ليذا فان تكاليف ان
 ( 01)دوكان و بحيرة دوكان السياحية في العراق .

  -معوقات استعمال الطاقة الكهرومائية :–3

  -الستعمال الطاقة الكيرومائية جممة من المعوقات ابرزىا :

لية جدًا اذ تتطمب نفقات عالية إلنشاء السدود و محطات لممحطات الكيرومائية عا اإلنشائيةالتكاليف  - أ
لممحطات  اإلنشائيةالتوليد و مد خطوط نقل الطاقة الكيربائية و محطات التحويل ، مما يجعل الكمفة 

 ( 01)الكيرومائية عالية جدًا مقارنة بالمحطات الحرارية .
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انيا تقام عند الشبلالت و المساقط المائية ، انيا موقعية اذ انيا ترتبط بأماكن محددة ال تخرج عنيا فإما  - ب
، فيي ترتبط بمواقع تتصف غالبًا  األنيارعمى مجاري  اإلنساناو ترتبط بمواقع بناء السدود التي يقيميا 

 أسواقبوعورتيا و قمة سكانيا و انخفاض معدالت النشاط االقتصادي بيا ، مما يجعميا بعيدة عن 
قول عمى محطات الطاقة المعتمدة عمى المد و الجزر ، لكنو ال ينطبق االستيبلك . و قد ينطبق ىذا ال

 عمى محطات توليد الطاقة باستعمال الوقود االحفوري .
يبلحظ ان نمو المحطات الكيرومائية بطيء اذا ما قورن بمعدالت نمو المحطات الحرارية ، ذلك ان  - ج

تبنى وفق الضوابط  األولىاالقتصادية و  األنشطةتبنى لمواجية التطور الكبير في السكان و  األخيرة
 الطبيعية .

التي تقام عمييا او  األنيارمن السنة نتيجة لتجمد مياه  مدةقد تتعرض المحطات الكيرومائية لمتوقف  - د
 في مواسم الجفاف . الموارد المائيةالنخفاض معدالت جريان 

من العوامل المعرقمة الستثمار ىذه  راألنيا أحواضتعد الخبلفات السياسية بين الدول التي تشترك في -ه
 ( 05).إلقامة المحطات الكيرومائية و ديمومتيا  األنيار

 إذالتأثير بالنظم االيكولوجية المائية اذ تؤثر المحطات الكيرومائية عمى البيئة المائية و توازنيا البيئي -و
وح فضبًل عن فقدان النير او نفوقيا بسبب انخفاض الضغط و االصطدام بالمرا األسماكيسبب  ىجرة 

الذي   األمر، لطاقتو بسبب كثرة الرسوبيات المتجمعة خمف السد ، و حاجة ىذه السدود لخزانات الماء 
 األراضييحول منظومة النير البيئة الى منظومة البحيرة البيئية فضبًل عن استثمار مساحات واسعة من 

 ( 02).الزراعية المجاورة لمنير 

وجود جممة من المعوقات التي تعرقل نمو  إنى الرغم من مزايا الطاقة الكيرومائية اال فعم            
المحطات الكيرومائية و استثمارىا في مواقع عدة ، و من اىم تمك المعوقات تأثرىا بانخفاض و ارتفاع 

 . األنيار أحواضمناسيب المياه فضبًل عن الخبلفات السياسية بين الدول التي تشترك في 
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  -:االستنتاجات 

يمتمك العراق مجموعة من االمكانات الجغرافية المتاحة الستمرار استثمار الطاقة الكيرومائية و المتمثمة  -1
 بالسطح و المناخ و الموارد المائية .

و بين طاقتيا التصميمية مما نتج عنو انخفاض  ومائيةىناك تباين بين الطاقة المنتجة لممحطات الكير  -1
% ، مما يدل عمى انخفاض انتاج  08نتفاع االقتصادي و الذي يصل الى اقل من في معامل اال

العاممة عن سعاتيا التصميمية و الذي يعود الى جممة من االسباب و التي من  ومائيةالمحطات الكير 
 لمصيانة . تذبذب مناسيب المياىو حاجة السدود و البحيرات االصطناعيةاىميا 

% من  6ن الطاقات المتجددة المستثمرة فعبًل في العراق و التي تسيم بنسبة تعد الطاقة الكيرومائية م -5
 انتاج الطاقة الكيربائية في العراق.

قد بمغ  1810االنتاج الكمي لممحطات الكيرومائية العاممة في العراق عدا اقميم كردستان لمعام  -2
 ( ميكا واط . ساعة . 0816006)

ط توزعت جغرافيًا عمى سبع محافظات و بواقع ثبلث محطات محطات كيرومائية فق 18يمتمك العراق  -0
 في الموصل و واحدة لكل من صبلح الدين و ديالى و االنبار وبابل و النجف و اثنان في سامراء .

لحد االن مثل سدة الكوت و سد العظيم و سد الدبس عمى نير  ثمرلم تستيمتمك العراق عدد من السدود  -6
النسبية لمطاقة  األىميةر الفرات ، و التي من الممكن ان تعزز من دجمة و سدة الرمادي عمى ني

 . الكيرومائية و زيادة مساىمتيا في توفير الطاقة الكيربائية

 -المقترحات :

صيانة جميع الوحدات التوليدية في المحطات الكيرومائية العاممة في العراق لزيادة كفاءة العمل عمى  -1
 ا .عمل ىذه الوحدات و زيادة انتاجي

 اقامة محطات كيرومائية جديدة ال سيما عمى سدتي الكوت عمى نير دجمة و الرمادي عمى نير الفرات . -1
توفير الصيانة الفنية لمسدود لممحافظة عمى مناسيب المياه و زيادة عدد الوحدات التوليدية في المحطات  -5

 . الكيرومائية

ق مع دول الجوار ) تركيا و ايران و سوريا ( في البد من وجود اتفاقيات رسمية  لحل مشاكل اشتراك العرا-4
 لتحديد االيرادات المائية بين ىذه الدول .  األنياراحواض 
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