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، الكهربائیة من المحطات البخاریة الرئیسي المؤثر في انتاج الطاقةیعد المناخ العامل 

ن لتغیرات أذ إ، ال والمؤثر في انتاج هذه المحطاتاذ تكون درجة الحرارة هي العامل الفع

ذ یؤثر تغیر إدرجة الحراة خالل فصول وشهور السنة اثرًا على انتاج الطاقة الكهربائیة منها، 

لوحدة المنتجة للطاقة داء اأثیر على مستوى أاالحتراق وبالتالي التدرجة الحرارة على كفاءة 

  .الكهربائیة

Abstract 

The climate considers the main effective factor which has influence on 

production of electric power in steam stations, temperature is the most active 

factor that influences the production of these stations, and the variations in 

temperature through the seasons of the year have great influence on production of 

electric power. Temperature influences the efficiency of burning which leads to 

influence the performance of electric power supply unit. 

 

 راا:  

) ٣٧o ٢٢- ، ٢٩o ٥- ( شمل العراق الواقع بین دائرتي عرضی النطاق المكاني :  

، ذي یحده من الشمال جمهوریة تركیاوال، )٤٨o ٤٥-، ٣٨o ٤٥-( وبین خطي طول ،شماالً 

االردنیة الهاشمیة ، ومن الغرب المملكة لكویت والمملكة العربیة السعودیةومن الجنوب دولة ا

  .)١(رقم  طةیالخر ، جمهوریة السوریة ومن الشرق ایرانوال

عراقیة للمدة ویشمل بیانات الهیئة العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي ال :النطاق الزماني

 .)٢٠١٢ - ٢٠٠٣( للمدةقد امتدت و  ، وبیانات وزارة الكهرباء)٢٠١٢ –١٩٨١(

راا :  

یتأثر انتاج الطاقة الكهربائیة من المحطات الدراسة الرئیسیة بـ(لخص مشكلة تت

  .الخصائص الحراریة للمناخ)البخاریة في العراق بتغیر 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥٠٠(  

 

راا :   

ة من (یعد التغیر في درجة الحرارة العامل المؤثر االكبر في انتاج الطاقة الكهربائی

 . المحطات البخاریة في العراق)

 منطقة الدراسة حدود: )١خریطة رقم (

  
: ١مقیاس رسم  ،٢٠١٢: وزارة الموارد المائیة، الهیئة العامة للمساحة، خریطة العراق اإلداریة، لعامالمصدر

٥٠٠٠٠٠.  

  

 : في العراق الجغرافي المحطات البخاریة وتوزیعها

تنتشر هذه المحطات بالقرب من شواطئ البحار او مجاري االنهار وكذلك بالقرب  

وغالبا ما تشید هذه المحطات في المواقع التي  )١(الوقود ومراكز استهالك الطاقةدر من مصا
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توفر و البخار  ةتتوفر فیها عدة شروط اهمها توفر كمیة كبیرة من المیاه الالزمة لتامین دور 

وسائل نقل منخفضة التكلفة لجلب الوقود الى المحطة مثل القطارات او االنابیب ویستحسن ان 

تشید بالقرب من حقول النفط وذلك لخفض تكالیف نقل الوقود وضمان استمراریة توفر 

مساحات شاسعه من االراضي تلبي حاجة المحطة حسب الخطة االنیة والمستقبلیة بحیث 

المحطة والمرافق التابعة لها وان تسمح بتوسعها مستقبال ویكون الموقع  تتسع النشاء مباني

بعیدا عن المدن لتجنبها التلوث الذي یصیب البیئة نتیجة الغازات المختلفة التي تنتج عن 

  :ت جملة من الممیزات تتمثل باالتياالحتراق كظاهرة االحتباس الحراري ولهذه المحطا

 .راریة االخرى كالغازیة او الدیزلمحطات الحقدراتها العالیة مقارنة مع ال -١

ه الالزمة ویسهل جلب الوقود امكانیة انشائها قرب المستهلك في مكان تتوفر فیه المیا -٢

 .الیه

 .ة تشغیلها لفترات طویلة دون توقفامكانی -٣

 اإلنتاج ثنائیة یجعلها الذي األمر .)٢(اخرى كتحلیة المیاه ألغراضامكانیة استخدامها  -٤

 .العذبة المیاه مصادر فیها تقل التي البالد في خاصة

  .واط میكا) ٥٠٠( عن وحداتها تقل ال عالیة تصمیمیة بسعات تتمیز  -٥

 .األساسي الحمل لتغطیة تستخدم ما عادة ولكفاءتها العالیة التصمیمیة لسعاتها  -٦

 الخام، النفط مثل المتوفرة األنواع حسب الوقود من مختلفة أنواع المحطات هذه تستعمل -٧

 .الطبیعي الغاز الغاز، زیت الدیزل، زیت الوقود، زیت

 تلوثها في فتساهمالمباشرة وغیر المباشرة على البیئة  بالتأثیراتاما اهم عیوبها فتتمثل 

 المیاه إلى واستعمالها جانب من الخام النفط مثل الوقود من ثقیلة أنواع استخدام خالل من

 كمیة على سلبا یؤثر الذي األمر التبرید ألغراض كبیرة بكمیات الكیماویة بالمواد المعالجة

ذلك لما تنتجه كو  والتربة، والجوفیة السطحیة المیاه إلى تتسرب التي الكیماویة المواد

) عند احتراقها وما یسببه هذا الغاز من انحباس Co2روقات من ثاني اوكسید الكاربون (المح

النیتروس  ) واوكسیدSo2اوكسید الكبریت (حراري فضال عن الغازات االخرى مثل ثاني 

)Nox()وألغراض البخار صناعة في ألهمیتها المیاه مناسیب بانخفاض كبیر بشكل ، وتتأثر)٣ 

السیما سلبیا على مستوى اداء هذه المحطات  تأثیرایكون لبعض عناصر المناخ  ماك ،التبرید

  . تغیر درجات الحرارى



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥٠٢(  

 

یدخل التوربین إلتمام عملیة  هالبخار الذي بدور  تتطلب المحطات البخاریة إلى صناعة

إنتاج الكهرباء كما یحتاج بعد خروجه من التوربین إلى أجهزة أخرى للتبرید وٕاعادة التكثیف مما 

  .أس المال االستثماري عند إنشائهاینعكس على ارتفاع كلفة ر 

كبیرة من وكمیات  البخاریة المحطات أجزاء لتعددتتطلب ألیدي عاملة كبیرة كما 

  الوقود مما یرفع من الكلفة التشغیلیة لها بالمقارنة مع األنواع األخرى.

في العراق وتمتاز بمساهمتها بصورة  لإلنتاجتمثل هذه المحطات العنصر الرئیسي   

رئیسیة في تغذیة الطلبات االعتیادیة من الطاقة الكهربائیة لما تمتلكه من طاقات تولیدیة عالیة 

   .العراق بالقرب من مجاري االنهار وینتشر هذا النوع من المحطات في مناطق مختلفة من

 والطاقة التصمیمیة اتهاسع في تتباین والتي بخاریة محطات سبعة العراق في ویوجد

، التي توضح التوزیع الجغرافي )٢الخریطة رقم (و ) ١( رقم الجدول في یبدو وكما منها المنتجة

) ٤٨٢٠ن مجموع السعات التصمیمیة بلغت (اذ یتضح ا، للمحطات البخاریة واماكن تواجدها

ومعدل قدرة  ،ساعة/ واط میكا) ١٣٢٥٣٦٠( بلغت المحطات لهذه المنتجة والطاقة، واط میكا

 المرتبة بیجي محطة ، وتمثل) وحدة٢٤غ عدد الوحدات العاملة (، وبل) میكاواط١٧٣٠بلغت (

) ١٣٢٠تساوي (واط والتي  میكا  )٦*٢٢( بلغت والتي التصمیمیة سعتها حیث من االولى

الن عدد الوحدات العاملة فیها ، / ساعة) میكا واط٢٠٧٩٤٠٤میكا واط اال ان انتاجها بلغ (

 حیث من االولى المرتبة المسیب محطة وتحتل  میكاواط) ٢٣٧( بلغ قدرة ، وبمعدلوحدة )٥(

) ٣٠٠*٤( التصمیمیة سعتها وتبلغ ساعة/ میكاواط) ٢٨٣٩٩٧٠( بلغت والتي المنتجة الطاقة

 الوحدات وعدد، واط میكا) ٤٥٠( تبلغ قدره وبمعدل، واط میكا) ١٢٠٠( تساوي انها اي

 التصمیمیة سعتها حیث من الثالثة المرتبة في الناصریة محطة وتأتي وحدة) ٤( فیها العاملة

وبمعدل قدرة  ساعة/ واط میكا) ٢٥١٥١٧٤(بلغت  منها المنتجة الطاقة وان) ٢١٠*٤(  وتبلغ

  .واط) میكا٢٨٧بلغ (
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  ٢٠١٢ لعامالمحطات البخاریة العاملة في العراق  )١(جدول 

  
  .٢٠١٢، التقریر االحصائي السنوي لعام قسم االحصاء، المعلوماتیة زارة الكهرباء، مركزالمصدر: و 

  

  ٢٠١٢) المحطات البخاریة العاملة في العراق لعام ٢خریطة رقم (

  
  .)١: باالعتماد على بیانات الجدول رقم (المصدر



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥٠٤(  

 

 جام ا ا  تا را:  

البخاریة یمتاز بالتغیر من سنة الى اخرى  ان انتاج الطاقة الكهربائیة من المحطات

) ارتفع الى ٢٠٠١/ ساعة عام () میكاواط٢٠٦٨٤١٢٤فبینما بلغ انتاج هذه المحطات (

)، وهي ٤.١٣) وبنسبة تغیر موجبة بلغت (٢٠٠٢/ ساعة عام () میكاواط٢١٥٣٩٠٤٢(

ة الى اعلى كمیة انتاج حققتها هذه المحطات خالل مدة الدراسة، وانخفضت هذه الكمی

) ٣٤.٣٧- ( الى) وبنسبة تغیر سالبة وصلت ٢٠٠٣، عام (ساعة/ ) میكاواط١٤١٣٥٨٣٨(

 هذه توتوقف الدولي التحالف قوات قبل من واحتالله العراق بها مر التي الحرب ظروف بسبب

) ١٥٠٣٧٠٢٦( الى االنتاج كمیة ارتفعت بعدها، العمل عن اشهر لعدة االنتاج عن المحطات

 ) بسبب استقرار االوضاع٦.٣٧موجبة بلغت ( تغیر ) وبنسبة٢٠٠٤عام (ساعة / میكاواط

) بسبب تدهور ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ت كمیة االنتاج في االعوام (، ثم انخفضاالمنیة في العراق

 عام في منتجة اعلى كمیة الى ، بعدها تعاود االرتفاع لتصلالعراقاالوضاع االمنیة في 

  .)٨.٢١( موجبة بلغت تغیر وبنسبة ساعة/ میكاواط) ١٦٣٧٧١٥٦( بلغت) ٢٠٠٩(

  .)١) والشكل رقم (٢متابعة الجدول رقم (خالل من ویمكن مالحظة ذلك 

/ ساعة ) من المحطات البخاریة في نتاج الطاقة الكهربائیة (میكاواط) ا٢جدول رقم (

  ٢٠١٢ - ٢٠٠١عراق ونسبة التغیر للمدة من ال

  
 بیانات  )٢٠١٢ –٢٠٠١( للسنوات السنوي االحصائي التقریر، المعلوماتیة مركز، االكهرباء : وزارةالمصدر

  . منشورة غیر
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  العراق في البخاریة المحطات من)  ساعة/ میكاواط( الكهربائیة الطاقة ) انتاج١شكل رقم (

  ٢٠١٢ -٢٠٠١ من للمدة

  
  . )٢: باالعتماد على بیانات الجدول رقم (المصدر

  

  اثر درجة الحرارة على انتاج الطاقة الكهربائیة من المحطات البخاریة: 

تعد التغیرات في درجات الحرارة ذات تأثیر على مستوى اداء الوحدات الحراریة 

كبیرة على ، فظال عن تأثیراتها السلبیة الى انخفاض في انتاجیة تلك الوحداتوبالتالي تؤدي ال

ن العوامل االساسیة في عمل الوحدات الحراریة هي الهواء ، اذ ان ماجزاء الوحدة الحراریة

والماء ویتأثر هذان العامالن بشكل كبیر بتغیرات درجات الحرارة السیما في فصلي الشتاء 

، وتحتاج الوحدات یة الوحدات من الطاقة الكهربائیةوالصیف مما یؤثر بشكل واضح على انتاج

، في الفرن الخاص لمنطقة االشتعال ض حرق الوقودالحراریة الى كمیات كبیرة من الهواء لغر 

وبما أن االحتراق یتم داخل الفرن بین الوقود والهواء فأن كفاءة وفعالیة االحتراق تعتمد على 

، ففي فصل الشتاء تنخفض درجة حرارة الهواء والضغط للهواء الداخل الى الفرن درجات الحرارة

یه مما یؤدي الى عدم احتراق الوقود بشكل كامل الداخل الى الفرن وتزداد نسبة الرطوبة ف

. اما في )٤(الوحدة الحراریة وتقل انتاجیتها وبالتالي یتسبب في انخفاض كبیر في مستوى اداء

فصل الصیف یكون هناك ارتفاع كبیر درجات الحرارة مما یؤدي الى رفع درجة حرارة الهواء 

تحسن الظروف التشغیلیة للوحدة الحراریة  وبالتالي تحسن كبیر في مستوى كفاءة االحتراق مع

  .             ادة انتاجیة الطاقة الكهربائیةمع امكانیة زی

  ) تتضح الحقائق التالیة:٣من متابعة الجدول رقم (و 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥٠٦(  

 

، وان هذا °م )٢٠.٨( یصل المعدل السنوي لدرجة الحرارة االعتیادیة في العراق الى -١

اذ یصل ادنى معدل سنوي في العراق في ، نحو الجنوبلما اتجهنا من الشمال المعدل یزداد ك

بینما یصل اقصاه في محطة البصرة  ،°) م١٧.٩والذي یبلغ ( محطة صالح الدین شماال

معدالت ادنى من  نجد ان قسم من المحطات سجلت ذإ ،°) م٢٥.٥جنوب العراق لیبلغ (

، كركوك، الموصل، السلیمانیة، الدین صالح، ل السنوي العام مثل محطات (زاخوالمعد

انظر شكل ، معدالت تفوق المعدل السنوي العامسجلت  فقد المحطات بقیة اما، )الرطبة

  .)٢رقم(

  ٢٠١٢- ١٩٨١ للمدة العراق في) ˚الحرارة االعتیادیة (م لدرجة) المعدل الشهري ٣جدول (

  
  الجویة والرصد الزلزالي العراقیة، قسم المناخ، بیانات غیر منشورة. المصدر: الهیئة العامة لالنواء
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  ٢٠١٢ -  ١٩٨١) المعدل السنوي لدرجة الحرارة االعتیادیة (ْم) في للمدة ٢شكل رقم (

  

  .)٣: باالعتماد على بیانات الجدول رقم (لمصدرا 

  

 ادنى الى فیه الفصلي المعدل یصل اذ العراق في السنة فصول ابرد الشتاء فصل یعد -٢

 صغر الى ادى مما الجدي مدار على الشمس تعامد الى ذلك ویرجع ،°م) ٩.٤( فیبلغ مستوى

 المنخفضات مع بارد هواء ذلك هبوب عن فضال النهار وقصر الشمس اشعة سقوط زاویة

 المعدل وان ،الدراسة منطقة محطات من للعدید القاري الصحراوي الموقع الشتویة وكذلك

 في سجل فصلي معدل اعلى وهو، °م) ١٣.٦( عن الیزید المحطات من اي في الفصلي

 .°م )٥.٩( بلغ فصلي معدل ادنى الدین صالح محطة وسجلت، العراق جنوب البصرة محطة

وان هذا االنخفاض في درجة الحراة ادى الى انخفاض انتاج الطاقة الكهربائیة من هذه 

) میكا واط/ ساعة. انظر جدول ١٤٩١٩٠المحطات وبلغ معدل االنتاج منها في هذا الفصل (

  ).٤رقم (

 المعدل بلغ وقد م) ١٠.٦( بفارق الشتاء فصل عن الحرارة درجة ترتفع الربیع فصل في -٣

 الى البصرة في فیصل المختلفة المناخیة المحطات بین المعدل هذا ویتباین، °م) ٢٠( الفصلي

 °م) ١٨.٤( الموصل وفي، °م) ١٨.٧( الرطبة وفي °م) ٢٣.٨( الدیوانیة وفي، °م) ٢٥.٣(

 في الحرارة، والسبب درجات ارتفاع الى تشیر معدالت وهي، °م) ١٦.٢( الدین صالح وفي

 اشعة سقوط زاویة الرتفاع نتیجة الشمسي االشعاع من المستلم كمیة زیادة الى یعود ذلك

 هذا في الحرارة درجات معدالت في الزیادة هذه من الرغم وعلى، النهار طول وزیادة الشمس

 االرض برودة من تبقى بما الربیع فصل لتأثر النسبي، وذلك باالعتدال تتسم انها اال الفصل

 في الكهربائیة الطاقة من المنتج كمیة خفض في بدوره ساهم االعتدال وهذا الشتاء فصل في



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥٠٨(  

 

 واراحة المحطات هذه على الضغط تخفیف في یسهم مما ،البخاریة المحطات من العراق

وبلغ المعدل الفصلي إلنتاج الطاقة  .الصیانة تكالیف یقلل مما، االنتاجیة الوحدات بعض

 ) میكاواط/ ساعة. ١٣٠٨٨٣الكهربائیة من هذه المحطات (

) المعدل الشهري لمجموع انتاج الطاقة الكهربائیة في المحطات البخاریة ٤جدول رقم (

   ٢٠١٢ - ٢٠٠٣(میكا واط/ساعة) للمدة 

  
، للسنوات من ، بیانات غیر منشورة ، تقاریر االنتاج وموازنة الطاقة، دائرة االنتاج المصدر: وزارة الكهرباء

٢٠١٢ -٢٠٠٣.  

  

 ال اذ المحطات، كل في الحرارة درجة معدل في الشدید باالرتفاع الصیف یتمیز فصل -٤

 السحب انعدام الى یعود ذلك في والسبب ،°م )٣٠( عن المحطات من اي في المعدل هذا یقل

 زاویة الرتفاع له حد اقصى فیه النهار طول وبلغ الصحو، بجوه والذي یتمیز الفصل هذا في

 العراق تاثر وكذلك الشمسي االشعاع من المستلم كمیة االشعة الشمسیة وزیادة  سقوط

الى  الشرقي جنوبه من العراق یسود الذي الفصل هذا بالمنخفض الهندي الموسمي خالل

ویتجلى دوره في جعل الریاح الجنوبیة الشرقیة هي السائدة ویعمل على رفع ، )٥(شماله الغربي

اعلى معدل فصلي في وسجل ، °) م٣٣.٨( رة ویصل المعدل الفصلي العام الىدرجات الحرا

في حین ان ادنى معدل سجل في محطة صالح  ،°) م٣٦.٣محطة البصرة والذي وصل (

في حین یصل  ،°م )٦معدل الى ( وادنى لیصل بذلك الفارق بین اعلى ،°) م٣٠.٣الدین (
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 )٥٠٩ ( 

   

یدل على القاریة وهذا التفاوت  ،°) م٢٠( الفارق بین فصلي الصیف والشتاء الى مایزید عن

. ان هذا االرتفاع الشدید في درجات الحرارة اسهم الى حد كبیر في زیادة لمناخيوالتطرف ا

/ واط) میكا١٧٢٥١٨من الطاقة الكهربائیة والتي وصلت في المعدل الى (معدالت االنتاج 

وهذا  .صل الى اقصى حد لها في هذا الفصلوذلك لسد متطلبات االستهالك التي تساعة 

ي الى زیادة استهالك قطع الغیار في المحطات االنتاجیة الضغط على محطات االنتاج یؤد

 الطاقة من الفاقد زیادة على بدورها تعمل والتي االنتاجیة للوحدات صیانةمما یتطلب عملیات 

، )١البخاریة، انظر ملحق (المحطات  في  وقودذلك زیادة استهالك الفضال عن  الكهربائیة

) و ٢االقتصادیة الالزمة لشراء الوقود، انظر ملحق (ومایترتب علیه من زیادة في النفقات 

 .)٣ملحق (

 -٢٠٠٣في المحطات البخاریة للمدة  )٣) المعدل الشهري الستهالك الوقود (م١رقم ( ملحق

٢٠١٢  

  
 منشورة غیر بیانات، ، تقاریر االنتاج وموازنة الطاقةالمصدر: وزارة الكھرباء، دائرة انتاج الطاقة الكھربائیة

  ).٢٠١٢-٢٠٠٣(للسنوات من 

  

  

  

  

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥١٠(  

 

في  ) المعدل الشهري للكلف االقتصادیة (دینار عراقي) الناتجة من استهالك الوقود2ملحق (

  ٢٠١٢ - ٢٠٠٣المحطات البخاریة للمدة 

  
، )٢٠١٢–٢٠٠٣المصدر: وزارة الكهرباء، دائرة انتاج الطاقة الكهربائیة، تقاریر االنتاج وموازنة الطاقة للسنوات من (

  . بیانات غیر منشورة

  ).٣) والموضحة في الملحق(٢٠١٢-٢٠٠٣حساب الباحث باالعتماد على اسعار الوقود في المحطات للمدة من (

  

  ) اسعار بیع الوقود (دینار عراقي) الى محطات انتاج الطاقة الكهربائیة في العراق  3ملحق (

  .٢٠١٢ –٢٠٠٣للمدة 

  
  . ٢٠١٢ – ٢٠٠٣المصدر: وزارة الكهرباء، دائرة انتاج الطاقة الكهربائیة، تقاریر االنتاج وموازنة الطاقة، للسنوات 
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 تعامد بسبب باالنخفاض الفصل هذا في الحرارة درجة أتبد الخریف فصل الى وباالنتقال -٥

 مرتفعة تزال ال انها اال الجدي مدار على تعامدها طریق في االستواء خط على الشمس

 یزال ال الیابس الن الصیفي للموسم امتدادا اعتباره یمكن الذي ایلول شهر في خصوصا

 وسجلت، °م) ١٥.١( الفصل هذا في العام المعدل الصیفي، وبلغ الحراري بمخزونه محتفظا

 معدل اعلى البصرة محطة سجلت حین في، °م) ١٩.٧( بلغ معدل ادنى الدین صالح محطة

 المعدل هذا بلغ فبینما الفصلیة معدالتها في المحطات بقیة تباینت حین في، °م) ٢٦.٦( بلغ

 الموصل محطة وفي °م) ٢١.٨( الى الرطبة محطة في وصل، °م) ٢٥.٢( الحي محطة في

ونتیجة لهذا االنخفاض في درجة الحرارة سجلت المحطات البخاریة انخفاضا  .°م) ٢١.٤( الى

 .) میكاواط/ ساعة١٥٧٠٨٥.٣( مقارنة بفصل الصیف والذي بلغ تاجفي المعدل الفصلي لالن

اذ ، ة في جمیع المحطات المناخیةنكانون الثاني ابرد شهور السي كانون االول و یعد شهر  -٦

وقد على التوالي ° ) م٩.٧و ٨.٣بلغ ( اذلدرجة الحرارة على مدار السنة  تادنى معدال سجال

في حین سجلت محطة  ،°) م٤.٨معدل بلغ ( سجلت محطة صالح الدین في هذا الشهر ادنى

والسبب في هذا االنخفاض یعود الى تاثر العراق  ،°) م١٢.٢( البصرة اعلى معدل وبلغ

، واء البارد في نصف الكرة الشمالي) والتي تعد اهم مصادر الهCPبالكتلة القطبیة القاریة (

ء البارد حتى یصل الهوا سهول سیبیریا وشمال شرق اوربا وقد انها تنساب من فوق السیما

  المتوسط البحر تعبر التي الجویة المنخفضات اعقابوتصل العراق في . )٦(المناطق االستوائیة

 .)٧(وصولها منتصف اذاروینقطع  الشتاء فصل طیلة

الطاقة الكهربائیة اذ ، بسبب زیادة الطلب على ذلك تزید هذه المحطات من انتاجهاوب

) میكا واط/ ١٤٣٩٩١و ١١٥٥٠٤١( الىفي هذین الشهرین  لالنتاجصل المعدل الشهري و 

الى مستوى الزیادة  ال ترقىوعلى الرغم من الزیادة الحاصلة في هذین الشهرین اال انها ، ساعة

في اشهر الصیف والسبب في ذلك یعود الى تأثیر االنخفاض في درجات الحرارة  التي تحصل

، اذ تقل كفاءة االحتراق داخل الفرن خالل جیةعلى اداء الوحدات االنتاخالل هذین الشهرین 
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 )٥١٢(  

 

تدویر التورباین لغرض هذین الشهرین مما یقلل من عملیة انتاج البخار الذي یستخدم في 

 .)٣انظر شكل رقم (. انتاج الطاقة الكهربائیة

لذان سجال معدالت حراریة والونیسان  اذار يشهر  في االعتدال الى الحرارة درجة تصل -٧

ووصلت معدالت االنتاج فیهما الى ادنى مستویاته   ،على التوالي °م) ٢٠و  ١٤.٢بلغت (

) میكا واط ساعة ١٢٢٦١٧و  ١٣١٤٢٧بسبب قلة الطلب على الطاقة الكهربائیة اذ بلغت (

دات عن ، وهذا یقلل من عملیة الضغط على هذه المحطات وایقاف بعض الوحعلى التوالي

 . العمل الجراء الصیانة لها

الحرارة في العراق باالرتفاع بدءا من شهر مایس ووصل المعدل الشهري فیه  تأخذ درجات -٨

/ ) میكاواط١٣٨٦٠٥الكهربائیة الى (، ووصل فیه معدل االنتاج من الطاقة °م) ٢٥.٨الى  (

) ١٦٣٤٩٨( الى یصل والذي حزیران شهر خالل اكبر بشكل االنتاج یرتفع ثم، ساعة

یتماشى مع االرتفاع الحاصل في درجات الحرارة الذي یبلغ  االرتفاع ، وهذامیكاواط/ ساعة

  .◦) م٣٠.٤معدلها (

 للمدة الشهري النتاج الطاقة الكهربائیة من المحطات البخاریة في العراق معدل) ال٣شكل رقم (

٢٠١٢-٢٠٠٣  

  

  .)٤عتماد على بیانات الجدول رقم (: باالالمصدر
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هران هذان الش سجل فقد واب تموز شهري في لها معدل اقصى الى الحرارة درجة تصل -٩

 شهر في لها معدل اعلى البصرة محطة ، وسجلت°م) ٣٢.١و ٣٢.٨معدالت حراریة بلغت (

° م )٣٧.٦و ٣٧.٧( بلغ بمعدل محطتي الحي والناصریة تلیها ،°م )٣٧.٩( وبلغ تموز

 القاریة المداریة الهوائیة الكتلة سیادة الى یعود االشهر هذه في الحرارة درجة ارتفاع في والسبب

)CT()الحر موجات عن المسؤولة وهي الرطوبة وقلیلة والجفاف الحرارة شدیدة تكون والتي) ٨ 

 شبه العالي الضغط نطاق هواء هبوط عن تنتج كونها عالیة باستقراریة صیفا وتمتاز

، اذ االشهروقد سجلت المحطات قمة انتاجها من الطاقة الكهربائیة في هذه . )٩(المداري

، ) میكا واط/ ساعة على التوالي١٧٦٠٧٧، ١٧٧٩٧٩(وصلت المعدالت الشهریة فیهما الى 

اذ ان ارتفاع درجات الحرارة یزید من فاعلیة االحتراق الذي یسهم في زیادة انتاج البخار 

)steamءتها في انتاج ) والذي یستخدم في تدویر التوربینات وبالتالي یعمل على زیادة كفا

 ، فضًال عن ذلك زیادة الطلب على الطاقة الكهربائیة فتزید هذه المحطات من الطاقة الكهربائیة

 .انتاجها

 عما منخفضا معدال سجل والذي ایلول شهر خالل باالنخفاض الحرارة درجات تاخذ - ١٠

 خالل انخفاضها الحرارة درجة تواصل ثم ، ووصل °م) ٢٨.٦( فبلغ اب شهر في علیه كان

تنخفض معدالت االنتاج في هذه المحطات خالل ، وبذلك °) م١٥.١( االول تشرین شهري

، ورغم ) میكا واط/ ساعة١٦٤٠٨٤، ١٦٩٢٧٣هذه االشهر لیسجال معدالت انتاج بلغت (

، الن معدالت درجة الحرارة التزال االنتاج اال أنها التزال مرتفعة هذا االنخفاض في معدالت

متطلبات االستهالك من  ، وبالتالي سداالحتراق وتالئم تولید البخارءة مرتفعة وال تقلل من كفا

   الصیف. لفصل الحراري بالمخزون المتأثر ایلول شهر السیما الطاقة الكهربائیة

، °م)٢٢.٨(الثاني لیصل الى  تشرین شهر الشهري لدرجة الحرارة خالل المعدل ینخفض - ١١

 عما كبیر وبفارق المحطات هذه في الكهربائیةالطاقة  وبذلك ینخفض المعدل الشهري إلنتاج

ناتج من  ، وهذا) میكا واط/ ساعة٢٦١١٣یصل هذا الفارق (شهر ایلول اذ  علیه في كان
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  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥١٤(  

 

، وقیام السیطرة الوطنیة اعتدال ظرف المناخ انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائیة بسبب

 . )١٠(راء عملیات الصیانة لهاتاجیة الجباالیعاز الى المحطات بأیقاف عدد من الوحدات االن

، نجد ان جمیع المحطات البخاریة )٤رقام الواردة في الجدول رقم (من خالل تتبع اال - ١٢

. اذ تباینت هذه  المعدالت على یر الشهري العام لمعدالت انتاجهااتفقت في انتاجها مع الس

فیها خالل شهور اج االنت مستوى المحطة الواحدة خالل شهور السنة المختلفة فكان قمة

معدل االنتاج فیها بالنسبة لمحطة جنوب بغداد فبلغ  واب)، الصیف (حزیران، تموز

، وفي محطة الموصل ) میكاواط/ ساعة على التوالي٥٨٨٤٣، ٥٧٨٦٥، ٥٥٧١٥(

حطة البیجي ، وفي م) میكاواط/ ساعة على التوالي ٣٧٣٧١٤، ٣٨٩٣١٢،  ٣٥٤٦٥٤(

 / ساعة على التوالي، وفي محطة الهارثة) میكاواط٢٢٥٧٢٥، ٢٢٤٤٤٦، ١٩١٤٦٩(

والسبب في ذلك یعود الى ، ) میكاواط/ ساعة على التوالي١٩٣٧١٩، ١٩٥٩٠٤، ١٧١٠٤٦(

  . تزید من كفاءة المحطات االنتاجیةارتفاع درجات الحرارة وزیادة كمیة الطاقة الحراریة التي 

لكهربائیة في شهور نخفض انتاجها من الطاقة اییالحظ ایضا ان جمیع هذه المحطات  - ١٣

 وب بغداد في االشهر (كانون االول،مع شهور الصیف فقد سجلت محطة جن الشتاء بالمقارنة

على / ساعة میكاواط) ٥١٦٩٣، ٥٥١٩٩، ٥٠٨٤١، شباط) معدالت بلغت (كانون الثاني

 على ساعة/ میكاواط) ٣٣٢٩١٥، ٣٣٦٤٤٩ ،٢٤٠٥٣٠( الموصل محطة وفي ،التوالي

على / ساعة میكاواط )١٧٨١٨٥ ،١٩٠٩٩٢ ،١٨٢١٨٨البیجي (وفي محطة ، التوالي

) میكاواط/ ساعة على ١٤٨٨٩٦ ،١٦٣٧١١، ١٦٠٥٩٥، وفي محطة الهارثة (التوالي

، والسبب في ذلك یعود الى انخفاض كمیة الطاقة الحراریة في هذه الشهور والتي تقلل التوالي

  .واء الباردتتأثر بشكل كبیر باله من كفاءة الوحدات االنتاجیة التي

  :الكهربائیة في المحطات البخاریة العالقة بین درجة الحرارة وانتاج الطاقة

) نالحظ ان عالقة االرتباط بین درجات الحرارة ٥من خالل متابعة الجدول رقم (

االول سلبي في فصل الشتاء  وانتاج الطاقة الكهربائیة في المحطات البخاریة تكون بأتجاهین

لكهربائیة من المحطات ومعناه ان االنخفاض في درجة الحرارة یؤثر على انتاج الطاقة ا
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وبلغ  )٠.٩٩٠ - ، وسجلت محطة البیجي اعلى معامل ارتباط في هذا الفصل بلغ (البخاریة

رتفاع في . اما االتجاه الثاني فهو اتجاه طردي ومعناه ان اال)٠.٩١٣-في محطة الناصریة (

درجات الحرارة یزید من انتاج الطاقة الكهربائیة في المحطات البخاریة وسجلت محطة 

وفي محطة الهارثة بلغ ) ٠.٩٩٣الموصل اعلى معامل ارتباط في فصل الصیف والذي بلغ (

)٠.٩٧٨(.  

) عالقة االرتباط بین درجة الحرارة وانتاج الطاقة الكهربائیة من المحطات ٥جدول رقم (

  بخاریة في العراقال

  معامل االرتباط في الصیف  معامل االرتباط في الشتاء  المحطة

  ٠.٨١٦  ٠.٨٦١-  جنوب بغداد

  ٠.٦٢٥  ٠.٧٥٨-  الدورة
  ٠.٩٩٣  ٠.٢٦٣- المسیب
  ٠.٧٣٦  ٠.٤٤٤- الدبس
  ٠.٩٣٨  ٠.٩٩٠- البیجي

  ٠.٧٢١  ٠.٩١٣- الناصریة
  ٠.٩٧٨  ٠.٨٢٣- الھارثة
  ٠.٣٤٨  ٠.٢٢٣- النجیبیة

  ) .٤ ،٣والجدولین ( SPSS 16:  المصدر

  

  :ات

 بیجي محطة یوجد في العراق سبعة محطات بخاریة النتاج الطاقة الكهربائیة وتمثل - ١

تساوي واط والتي  میكا  )٦*٢٢٠( بلغت والتي التصمیمیة سعتها حیث من االولى المرتبة

، وهذا االنتاج ساعة/ واط میكا) ٢٠٧٩٤٠٤( ٢٠١٢وبلغ انتاجها لعام  ) میكا واط١٣٢٠(

 .الحرارةیتاثر بالتغیر الشهري لدرجة 

متاز یمتاز انتاج المحطات البخاریة بالتذبذب والتغیر السنوي وان انتاج هذه المحطات ا - ٢

) وبلغ ٢٠٠٧جبة في العام (، وسجل اعلى نسبة تغیر مو )٢٠٠٢باالنخفاض بعج العام (

)٨.٥٩(. 

العراق بالتباین بین مناطقه المختلفة ویاخذ السنوي لدرجة الحرارة في  المعدلیمتاز  - ٣

، وسجل ادنى معدل حرارة سنوي في محطة ن الشمال الى الجنوبباالرتفاع كلما اتجهنا م

، بینما سجل اعلى معدل سنوي في محطة البصرة والذي بلغ  °) م١٨.٧زاخو والذي بلغ (

 .°) م٢٥.٥(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٥١٦(  

 

اذ یصل المعدل الشهري لدرجة ، لثاني ابرد شهور السنة في العراقیعد شهر كانون ا - ٤

) میكا ١٥٥٠٤١لكهربائیة فیه (الشهري النتاج الطاقة ا المعدلوبلغ ، °م )٨.٣الحرارة فیه (

، في حین یعد شهر تموز اشد شهور السنة حرارة وبلغ المعدل الشهري فیه / ساعةواط

 .ساعة/ واط میكا) ١٧٧٩٧٩( فیه الكهربائیة الطاقة النتاج الشهري المعدل وبلغ، °) م٣٢.٨(

یس ویصل قمته في شهري یاخذ انتاج المحطات البخاریة باالرتفاع بدءا من شهر ما - ٥

/ میكاواط) ١٧٦٠٧٧ ،١٧٧٩٧٩( الى فیهما الشهریة المعدالت وصلت ، اذ(تموز واب)

، النهما اشد شهور السنة حرارة وانه كلما ارتفعت درجة الحرارة ساهم في التوالي على ساعة

 . لكهربائیةزیادة البخار الذي یستخدم في تدویر التوربینات النتاج الطاقة ا

ینخفض انتاج الطاقة الكهربائیة بشكل كبیر في شهور الشتاء بسبب تاثیر االنخفاض في  - ٦

، البخار الالزم لتدویر التوربیناتلل من انتاج درجة الحرارة على كفاءة االحتراق مما یق

 .خدمة في انتاج الطاقة الكهربائیةالمست

معامل ارتباط عكسي بلغ  سجلت محطة بیجي اعلى معامل ارتباط في فصل الشتاء وهو - ٧

، وهو یدل على تاثیر االنخفاض في درجة الحرارة على انخفاض انتاج الطاقة )٠.٩٩٠-(

، بینما سجل اعلى معامل ارتباط طردي في محطة الموصل بلغ طاتالمحالكهربائیة من هذه  

 .المحطات ) وهذا یدل على ان زیادة درجة الحرارة تزید من كفاءة انتاج هذه٠.٩٩٣(

  :ات

 مقومات تمتلك التي المحافظات في وخاصة مركزیة كهربائیة محطات إنشاء نحو االتجاه -١

 .المحافظات تلك في الذروة أحمال مع تتفق تصمیمیة سعات ذات والمیاه الوقود

، السیما طاقتي االشعاع الشمسي والریاح حو استثمار مصادر الطاقة البدیلةاالتجاه ن  -٢

من  ، وخفض كمیة الوقود المستخدم في تشغیلها مما یقللغط على هذه المحطاتضلتخفیف ال

 .الكلف الالزمة لشراء الوقود

  

  

  

  



  أ..د م ر  اي

  

  خ و ارا ا

ا ج ااوي         امن ا ل ء  
  

 )٥١٧ ( 

   

اا:  

 دائرة عام مدیر معاون، رغیف ابو مجید ظاهر یاسین المهندس مع شخصیة مقابلة، المیدانیة الدراسة  )١(

 .١٠/١/٢٠١٣، الوسط كهرباء النتاج العامة المدیریة، الكهرباء وزارة، الكهربائیة الطاقة مشاریع

 بتاریخ البخاریة، بیجي محطة الصمیدعي، مدیر عبداهللا المهندس مع شخصیة مقابلة، المیدانیة الدراسة )٢(

١٠/٣/٢٠١٣. 

، بتاریخ، الغازیة الدورة كهرباء محطة، القیسي احمد الدكتور مع شخصیة مقابله، المیدانیة الدراسة )٣(

١٥/٢/٢٠١٣. 

 البخاریة، بیجي محطة التشغیل قسم عبداهللا، فاضل نزار المهندس مع شخصیة مقابلة المیدانیة، الدراسة )٤(

 .١٠/٣/٢٠١٣ بتاریخ

 صیفا المناخ عناصر بعض في الموسمي الهندي للمنخفض الضغطي االمتداد اثر اسماعیل سلمان انعام )٥(

 جامعة، االداب كلیة، منشورة غیر، )ماجستیر رسالة( المناخیة الجغرافیة في دراسة) الریاح الرطوبة الحرارة(

 .٨٠ص، ٢٠٠١، بغداد

، ١٩٩٥، القاهرة والنشر للطباعة الجامعة دار، والمیترولوجیا والمناخ الطقس، العزیز عبد القادر عبد )٦(

 .١٨٨ص

 اطروحة) العراق مناخ على تطبیقیة دراسة( وخصائصها تصنیفها الهوائیة الكتل، كاظم الجبار عبد احالم )٧(

 .١٧٥ص، ١٩٩١، بغداد جامعة، االداب كلیة، )منشورة غیر، (دكتوراه

 .   ١٧٨ص، نفسه المصدر، وخصائصها تصنیفها الهوائیة الكتل، كاظم الجبار عبد احالم )٨(

، ١٩٨٦، دمشق، ١ط، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار، المناخي الجغرافي المعجم، موسى علي )٩(

 . ٢٠٢ص

 بتاریخ، البخاریة بیجي محطة، الحدیثي احمد المهندس مع شخصیة مقابلة، المیدانیة الدراسة )١٠(

١٠/٣/٢٠١٣.  


