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 إلنتاجالتغري الػصؾي لدرجة احلرارة وعالقته باستفالك الوقود يف احملطات الغازية 

 الطاقة الؽفربائقة يف العراق 

 عالء شالل فرحان حسني الػفداوي نظري صبار محد عؾي احملؿدي .دم..أ

كؾقة الرتبقة لؾعؾوم  –جامعة األنبار 

 اإلنسانقة

 

 املستخؾص

يعد النفط الخام ومشتقاتو الوقود االساس في جميع المحطات الكيربائية العاممة في 
طبيعي الذي . فضال عن ذلك الغاز الائية( وذلك يعود الى توفره محمياالعراق عدا )الكيروم

 .يستعمل وبكميات كبيرة
السيما الغازية يتباين استيالكو و ان الوقود المستخدم في محطات الطاقة الكيربائية 

السيما و . اذ تعد الظروف المناخية القاسية أثرا بالظروف المناخية وتغيراتيامن شير آلخر مت
المحطات  تغيرات درجة الحرارة من اىم المخاطر المناخية المؤثرة عمى استيالك الوقود في

 .المختمفةالغازية 
Abstract 

Crude Oil and oil derivatives considers the main fuel in all electric power 
stations that works in Iraq (except Hydroelectric) and the reason is that Crude Oil 
is available in local way moreover the natural gas that can be used with big 
quantities. The consumption of fuel that used in electric power stations and 
particularly gas stations verifies from month to another according to the changes 
of climatic conditions.  

The harsh climate conditions and particularly temperature considers one of 
the most important climate elements which influence the consumption of fuel in 
different gas stations. 

 :الدراسة مـطؼة
  النطاق المكاني: -

 وبين خطي طول ،شماالً ( 37ْ 22َ، 29ْ 5َ) شمل العراق الواقع بين دائرتي عرضي
والذي يحده من الشمال جميورية تركيا، ومن الجنوب دولة الكويت ، (48ْ 45َ، 38ْ 45َ)
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والمممكة العربية السعودية، ومن الغرب المممكة االردنية الياشمية والجميورية السورية ومن 
 .(1)رقم  طةيالخر الشرق ايران، 

 النطاق الزماني:  -
 – 1981الجوية والرصد الزلزالي العراقية لممدة ) لألنواءويشمل بيانات الييئة العامة 

 .(2112 - 2113) لممدةقد امتدت و  ، وبيانات وزارة الكيرباء(2112
 .حدود منطقة الدراسة: (1خريطة رقم )

 
: 1 رسم مقياس، 2112لعام  اإلدارية، العراق خريطة لممساحة، العامة الييئة المائية، الموارد المصدر: وزارة

511111 . 
 

 :مشؽؾة الدراسة

تأثر استيالك الوقود في المحطات الغازية إلنتاج تتمخص مشكمة الدراسة الرئيسة بـ )
 الطاقة الكيربائية في العراق بالتغير الفصمي لدرجة الحرارة(.

 : فرضقة الدراسة

)يعد التغير في درجة الحرارة العامل المؤثر االكبر في استيالك الوقود في المحطات 
 نتاج الطاقة الكيربائية في العراق(.الغازية إل

 الغازية وتوزيعفا اجلغرايف يف العراق: احملطات

 البالد وتعد التوليد محطات صناعة تكنموجيا في العيد حديثة الغازية المحطات تعد
 الطبيعي الغاز حرق يتم المحطات ىذه المحطات، وفي لتمك استعماال البالد اكثر من العربية
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 الغاز فيتمدد الغازي بالتورباين مباشرة المتصمة االحتراق غرفة في المضغوط اليواء مع كوقود
 طاقة الى ثم الغازية التوربينة ادارة عمى تعمل حركية طاقة الى فيو الحرارية الطاقة وتتحول

المغناطيسي  المجال مع بدوره يعمل الذي في المولد الدوار الجزء دوران عمى تعمل ميكانيكية
 بان كفاءة المحطات من النوع ىذا ويمتاز، كيربائية طاقة الى الميكانيكية اقةالط تحويل عمى

 كما إن، شيرا( 24 – 18) انشائيا وقت ويستغرق%(  51 -%  41) بين تتراوح تشغيمو
 المكثف، المرجل،) األجيزة من العديد إلى حاجتيا عدم نتيجة الغازية المحطات حجم صغر
نشاء لمتركيب الالزم الزمن اختصار إلى يؤدي( لمعوادم عالية مداخن التبريد، أبراج  المحطة وا 
  .البخارية المحطات مع بالمقارنة%  61 بنسبة

تتميز بسرعة التشغيل واإليقاف، إذ يتراوح زمن تشغيميا بين دقيقتين إلى عشر دقائق، 
 الصحراوية.  المناطق في تنتشر فيي لذلك المياه؛ من الــــى كميات تحتاج وال

اال انيا ال تخمو من العيوب التي تتمثل بقدراتيا  المــميزات ىذه من الرغم عمى
االنتاجية المنخفضة وارتفاع تكاليف التشغيل الدورية الستيالكيا كميات كبيرة من الوقود، 

 لمواجية عادة استخداميا واىدار كمية كبيرة من الطاقة الحرارية مع غازات العادم، ويقتصر
 . والبخارية الكيرومائية المحطات فييا تنتشر التي المناطق في والسيما الذروة أحمال

 مع بالمقارنة نسبيا قصير وىو سنة( 25-21) بين يتراوح الزمني كما ان عمرىا
 والبخارية. الكيرومائية المحطات

واخيرا قامت وزارة الكيرباء بالشروع في استثمار ىذه الطاقة إلنتاج بخار يستعمل في 
اذ  (1)ىذا النظام بنظام الدورة المركبةدات بخارية ممحقة بالمحطات الغازية، ويسمى تشغيل وح

الحرارة الناتجة يجمع ىذا النظام بين توربين غاز يغذيو الغاز الطبيعي، وتوربين بخاري تغذية 
، وىذا الدمج يسمح )بفضل استعادة الحرارة( بالحصول عمى نسبة إنتاج عن توربين الغاز

-31%( بالمقارنة بما ينتجو التوربين الغازي البسيط  وىو ما يعادل  55إلى ) كيرباء تصل
. فضال عن تاثر ىذه المحطات بالظروف المناخية المتمثمة بارتفاع درجات الحرارة، (2)% 41

 والعواصف الترابية وغيرىا من العناصر والتي تقمل من كفاءتيا.
منتشرة في مناطق مختمفة تتباين في  يوجد في العراق عدد كبير من المحطات الغازية

، (1) رقم في الجدول منيا وكما موضح لكل المنتجة الطاقة سعاتيا التصميمية، وكذلك
 الكيربائية اذ بمغ عدد المحطات المحطات، ليذه الجغرافي التوزيع( 2) رقم الخريطة وتوضح
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 سنة الكيربائية الطاقة إلنتاج غازية محطة( 37) :(كردستان اقميم مع) العراق في الغازية
 محطة ، وتمثل( محطات غازية9بمغ ) واكبر عدد منيا يوجد في محافظة بغداد وفقد، 2112
 ويساوي( 43*4)و واط ميكا( 738) ويساوي( 123* 6) بمغت تصميمية سعة اعمى القدس

 جيةاالنتا طاقتيا وبمغت، ميكا واط( 911) ليا التصميمية السعة تبمغ وبذلك واط ميكا( 172)
، وتمثل ( محطات غازية6ضم محافظة كركوك )ساعة، كذلك ت/  واط ميكا( 4159573)

( ميكا واط، 241( وتساوي )21*12محطة مال عبداهلل اعمى سعة تصميمية فييا بمغت )
، كما يوجد في محافظة ميسان ( ميكا واط / ساعة724181نتاجية )وبمغت طاقتيا اال

كحالء اعمى سعة تصميمية محطتان منيا، وتتمثل بـ )الكحالء والبزركان( وتمثل محطة ال
( 214793، وبمغت طاقتيا االنتاجية )واط( ميكا 188( وىي تساوي )47*4، اذ بمغت )فييا

 ميكا واط / ساعة.
 2112عام ( محطات الطاقة الغازية العاممة في العراق ل1جدول رقم ) 

عدد  انطعح انتصًًََح انًحطاخ انغازٍح

انوحداخ 

 انعايهح

 انطاقح انًُتجح

 )و.و.ش(

 يعدل انقدرج

 انعدد*انطعح )و.و( اضى انًحطح انًحافظح انًتاحح )و.و(

 تغداد

 111 1634161 2 123*2 1جُوب تغداد

 124 1613521 16 25*16 2جُوب تغداد

 1 1444 2 44*2 انرشَد

 41 626264 4 34.5*4 اندورج

 انتاجٌ
4*26 4 

665464 64 
3*26.1 3 

 6 6 6 13*2 انتاجٌ انًتُقهح

 56 433634 4 46*4 تاجٌ جدٍدج

 انقدش
6*123 6 

4654543 463 
4*43 3 

 112 446165 2 166*2 انصدر

 تاتم

 انحهح
4*26 6 

441165 
54 

 1*25 1 

 5 41543 2 123*2 انحهح انجدٍدج

 126 1641514 1 56*1 انًطَة

 4 36446 2 123*2 كرتالء كرتالء

 انُجف
 2 63*3 1انُجف

1562224 141 
 2 123*2 2انُجف

 245 2516125 4 154*4 تَجٌ صالح اندٍٍ

 12 161465 1 23*4 تَجٌ انًتُقهح 

 كركوك
 44 643466 3 34.5*3 اندتص

 6 6 6 16*4 اندتص انًتُقهح
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 13 424116 1 26*12 عثدهللا قدًٍح يال

 45 656312 6 34*6 يال عثدهللا جدٍدج
 1464212 1 65*1 1كركوك

 

261 

 1 266*1 2كركوك 

 ََُوى

 6 6 6 2.5*2 انحًاو انًتُقهح

 انًوصم
11*26 11  

1145114 

 

 

134 
2*26.1 2 

 1 16*5 انًوصم انشرقَح

 انعًارج
 23 264443 2 44*4 انكحالء

 24 232566 1 43*1 انثسركاٌ

 انثصرج

 21 111554 2 26*2 انشعَثح

 6 6 6 13*2 انشعَثح انًتُقهح

 خور انستَر
4*63 4 

2344344 261 
2*123 2 

 25 214465 4 26*4 انثترو

 4 66441 1 43*1 انُاصرٍح ذً قار

 1 1263 1 43*1 انطًاوج انًثُي

 2614 22141161 124 6415 انًجًوع

 اقهَى كردضتاٌ

 555 4166536 4 123*4 ارتَم

 541 4441616 6 123*6 ضهًَاََح

 315 2466231 4 123*4 دهوك

 1411 12361141 14 2641 انًجًوع

 4625 35253464 141 4646 يجًوع انًحطاخ انغازٍح

 .2112المصدر: وزارة الكيرباء، مركز المعموماتية قسم االحصاء، التقرير االحصائي السنوي، لعام 
 

 2112المحطات الغازية العاممة في العراق لعام : (2خريطة رقم )

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول رقم )
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 الوقود املستخدم يف احملطات الغازية:

؛ وذلك الوقود من اسيل الموارد الطبيعية التي يمكن تحويميا الى طاقة كيربائية يعد
قدرة كيربائية في اي مكان قرب  لسيولة نقمو وتخزينو، ويمكننا تحويل ىذه الطاقة الى

وذلك عكس الطاقات االخرى، وىذا يعد من افضل  ،واالبتعاد عن مصدر الوقود ،المستيمك
تتشابو و  ،مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكيرباء في العالمويجعميا من اىم  ،ميزاتيا

اذ  ،محطات البخار وال سيما ،المحطات الكيرباء التي تستخدم طاقة الوقود في طريقة تشغيميا
عن ذلك دوران  ، وينشأويستخدم البخار المنتج لتدوير التوربين ،يتم حرق الوقود لغمي الماء

وفي ىذه المحطات يتم  ،المولد الذي يحول بدوره ىذه القدرة الميكانيكية الى قدرة كيربائية
اما البقية فيي عبارة عن  (3)%( فقط من طاقة المحروقات الى طاقة كيربائية 35تحويل )

 مفاقيد حرارية في الجو.  
في العديد  رئيس عي كوقودتستخدم المحطات الغازية العاممة في العراق الغاز الطبي

)الحمة، الدبس، الموصل، وخور الزبير، الشيبة، البزركان، البترو  منيا مثل محطات
وغيرىا من المحطات في حين نجد ان محطة بيجي الغازية عمى الرغم من انيا  ،وكركوك(

 ،ويتم استخدام زيت الوقود لرخصو ،تعمل بالغاز اال انيا ال تستخدمو في الوقت الحالي
كذلك قمة استيالكو  ،موجود منو داخل مصفى البيجي ليتم التخمص منو وكذلك لتصريف ما

 33واط / ساعة يحتاج الى  ( ميكا111ذ ان انتاج احدى الوحدات )ا ،مقارنة بالغاز الطبيعي
/  ³م 35( مقارنة بالغاز الطبيعي الذي يحتاج الى زيت الوقود/ ساعة من الوقود الثقيل )³م

 .(4)ساعة
وبمغت  ،الغاز زيت فيو الغازية بيجي محطة اما النوع الثاني من الوقود المستخدم في

، اما النوع الثاني فبمغ ³( م339428كمية استيالك النوع االول من الوقود في محطة بيجي )
 (. 2. كما مبين في الجدول رقم )³( م413111)
 :   الوقود يف احملطات الغازيةتفالك التغري الػصؾي لدرجة احلرارة وتأثريه عؾى اس 

بالتغير الفصمي لعناصر المناخ، والسيما المحطات الغازية  يتأثر استيالك الوقود في
تباين درجة الحرارة والتي تأتي في مقدمة العناصر تأثيرا، وبما ان ىذه المحطات يعتمد 

( والتي Hfoانواع من الوقود والتي تتمثل بالوقود الثقيل ) ةثالثاستيالكيا بشكل رئيس عمى 
 تكون درجة اتقاده عالية اال انو يمر بسمسمة معالجات قبل دخولو الى المحرقة لغرض 
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 2112( انواع وكميات الوقود المستخدم في المحطات الغازية لعام 2جدول رقم )
 الغاز الطبيعي غاززيت ال زيت الديزل زيت الوقود النفط الخام اسم المحطة
 0 8994 0 409903 0 جنوب بغداد

 0 098032 0 0 0 الدورة
 0 44204 0 0 0 الصدر
 026463027 07470 0 0 0 التاجي
 030960400 0 0 0 0 الحمة
 924349848 20334 0 0 0 النجف
 099974466 0 0 0 0 الدبس
 396993230 0 0 0 0 الموصل
 0 320 0 0 0 م الشرقية

 407094230 0 0 0 0 عبداهلل قمال 
 023009730 0 0 0 0 مال عبداهلل ج

 0 90899 0 0 2282078 القدس
 799230989 0 0 0 0 خور الزبير
 80200067 0 0 0 0 الشعيبة
 79672790 0 0 0 0 البزركان
 97284092 0 0 0 0 البترو
 0 0 0 0 0 السماوة
 98473663 082 0 0 0 الناصرية
 0 9976 0 0 0 الكحالء
 0 324022 0 449308 0 البيجي

 209679200 0 0 0 0 البيجي متنقمة
 370972889 0 0 0 0 كركوك
 0 7003 82047 0 0 المسيب

 0 99300 0 496786 0 0جنوب بغداد 
 4920990399 996899 82047 2069728 2282078 المجموع

 . 2112 لعام السنوي االحصائي التقري االحصاء، قسم المعموماتية، مركز الكيرباء، وزارة: المصدر
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ومن ثم  ،المعالجات ىي تسخينو لمتخمص من الشوائب والمواد الصمبة ومن ىذه ،االشتعال
اطول لغرض  اذ يحتاج في موسم الشتاء الى مدةتضاف اليو محسنات الوقود )فناديوم(، 

وزيادة رطوبة اليواء  ،وانخفاض درجة الحرارة ،المعالجة الحرارية والتقطير نظرا لبرودة الجو
، ومن انواع الوقود االخرى زيت الغاز مصروفة اكثر منيا في الصيففتكون كمية الوقود ال

وال ، )الكاز( وىو وقود مكمف جدا في تشغيل الوحدات الغازية ويمتاز بدرجة اتقاده الواطئة
قود التي تعمل في حال انخفاض تتأثر كمية الصرف بالظروف الجوية لوجود مسخنات الو 

، اال ان ىذا النوع من ال تؤثر عمى كمية الوقود المصروفوعممية التسخين ىذه  درجة الحرارة
 ،والعمر التصنيعي لمريش ،ساعات تشغيميا وعدد ،اجزاء الوحدة العاممةالوقود يؤثر عمى 
عممية االحتراق في ىذا الميب نظرا لمحرارة العالية الناتجة عن  وناقالت ،وسالت االحتراق
  .(5)النوع من الوقود

 ويعد احسن انواع الوقود المستخدم ،(N. Gخر فيتمثل بالغاز الطبيعي )اما النوع اآل
(، وال Gasoilفي المحطات الغازية؛ وذلك لرخص ثمنو، ودرجة اتقاده اوطأ من زيت الغاز )

يل من عمرىا الوحدة الغازية، ويطيحتاج الى معالجة وال محسنات الوقود، ويزيد من كفاءة 
، وال يؤثر عمى اجزائيا التي تتعرض لالحتراق والسيما ريش التورباين، اال ان كمية التشغيمي

الوقود المصروفة تتأثر باختالف درجة الحرارة، اذ ان في انخفاض درجة الحرارة يتكثف الغاز 
(condensetمتحوال الى الحالة السائمة فتكون كمية الغاز ) كثر من الكمية المصروف شتاًء ا

؛ لذلك فأن استيالك الوقود في المحطات الغازية يتأثر بشكل كبير في المصروفة صيفا
التغيرات الحاصمة في درجات الحرارة، والسيما بين فصمي الشتاء والصيف، وبما ان اغمب 

الوقود يتأثر ىذه المحطات يكون استيالكيا من الغاز الطبيعي بكميات كبيرة، اال ان ىذا 
 .(6)بالماء فتزداد كثافتو ويقل ضغطو باليواء البارد الرطب وبالتالي يؤدي الى اختالطو

ويتطمب ذلك زيادة كمية الوقود لغرض تأمين عممية االحتراق الالزمة لإلنتاج وبالتالي 
ع اما في فصل الصيف فأن ارتفاالوصول الى القمة االنتاجية المطموبة منيا في ىذا الفصل. 

 درجات الحرارة في العراق يؤدي الى رفع درجة حرارة اليواء وتقل رطوبتو وبالتالي يصبح ىواءً 
جافا يزيد من عممية االحتراق عمى الرغم من انعكاساتو السمبية عمى كمية الطاقة الكيربائية 

ضغط الغاز تزيد من  المنتجة من ىذه الوحدات. فضال عن ذلك فأن ارتفاع درجات الحرارة
  مستعمل في ىذه المحطات.ال
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 (3من خالل تتبع االرقام الواردة في الجدول رقم )ىذا التأثير ويمكن مالحظة 
 .(4والجدول رقم )

 .2112-1981( في العراق لممدة ˚( المعدل الشيري لدرجة الحرارة االعتيادية )م3جدول )

 
 الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة. لألنواءالمصدر: الييئة العامة 

 

( في المحطات الغازية العاممة في العراق ³( المعدل الشيري الستيالك الوقود )م4جدول رقم )
 .2112-2113لممدة 

 
-2113الطاقة لممدة من ) دائرة انتاج الطاقة الكيربائية، تقارير االنتاج وموازنة وزارة الكيرباء، المصدر:
 (، بيانات غير منشورة.2112
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)*( استيالك الوقود في محطات )بيجي، القدس بغداد، جنوب بغداد( يتمثل بـ )زيت الوقود وزيت الغاز 
 والوقود الثقيل( اما بقية المحطات فان استيالكيا يتمثل بـ )الغاز الخفيف(.

 ادنى الى فيو الفصمي المعدل يصل ذا العراق، في السنة فصول ابرد الشتاء فصل يعد -1
 ادى مما الجدي مدار عمى الشمس تعامد الى ذلك ويرجع ،°م( 9.4) فيبمغ مستوى،

 مع بارد ىواء ذلك ىبوب عن فضال النيار الشمس وقصر اشعة سقوط زاوية صغر الى
 منطقة محطات من لمعديد القاري الصحراوي الموقع الشتوية، وكذلك المنخفضات

 اعمى وىو، °م( 13.6) عن يزيد ال المحطات من اي في الفصمي المعدل وان ،الدراسة
 ادنى الدين صالح محطة وسجمت، العراق جنوب البصرة محطة في سجل فصمي معدل
اد استيالك الوقود في ىذا ونتيجة ىذا االنخفاض يزد .°م( 5.9) بمغ فصمي معدل
المحطات العاممة الى ، اذ وصل معدل االستيالك في ىذا الفصل في الفصل

 .³م )16525111)
المعدل  بمغ وقد م( 11.6) بفارق الشتاء فصل عن الحرارة درجة ترتفع الربيع فصل في -2

 في فيصل المختمفة، المناخية المحطات بين المعدل ىذا ويتباين، °م( 21)الفصمي
( 18.7) الرطبة وفي ،°م( 23.8) الى الديوانية يصل وفي ،°م( 25.3) الى البصرة

وىي معدالت تشير °، ( م16.2وفي صالح الدين ) ،°( م18.4الموصل )وفي ، °م
 االشعاع من المستمم كمية زيادة الى يعود ذلك في ؛ والسبب الحرارةالى ارتفاع درجات 

 من الرغم وعمى، النيار طول وزيادة الشمس اشعة سقوط زاوية الرتفاع نتيجة الشمسي
النسبي؛  باالعتدال تتسم انيا اال الفصل ىذا في الحرارة درجات معدالت في الزيادة ىذه
 االعتدال وىذا الشتاء، فصل في االرض برودة من تبقى بما الربيع فصل لتاثر وذلك
المستيمك في المحطات الغازية، اذ وصل معدل  الوقود كمية خفض في بدوره اسيم

 .³( م12822817.6االستيالك الى )
 ال اذ المحطات، كل في الحرارة درجة معدل في الشديد باالرتفاع الصيف يتميز فصل -3

 انعدام الى يعود ذلك في والسبب ؛°م (31) عن المحطات من اي في المعدل ىذا يقل
 لو حد اقصى فيو النيار طول وبمغ الصحو، بجوه والذي يتميز الفصل، ىذا في السحب
 الشمسي، االشعاع من المستمم كمية سقوط االشعة الشمسية، وزيادة زاوية الرتفاع
 العراق يسود الذي الفصل ىذا بالمنخفض اليندي الموسمي خالل العراق تاثر وكذلك

ويتجمى دوره في جعل الرياح الجنوبية الشرقية ، (7)شمالو الغربيالى  الشرقي جنوبو من
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( 33.8ىي السائدة ويعمل عمى رفع درجات الحرارة ويصل المعدل الفصمي العام الى )
في  ،°( م36.3) الى والذي وصل ،وسجل اعمى معدل فصمي في محطة البصرة، °م

ليصل بذلك الفارق  ،°( م31.3حين ان ادنى معدل سجل في محطة صالح الدين )
في حين يصل الفارق بين فصمي الصيف والشتاء  ،°م (6معدل الى ) وادنى بين اعمى
ان ىذا  لقارية والتطرف المناخي.وىذا التفاوت يدل عمى ا ،°( م21)مى يزيد ع الى ما

كميات الوقود المستيمك االرتفاع الشديد في درجات الحرارة اسيم الى حد كبير في زيادة 
معدالت االنتاج وذلك لسد متطمبات ؛ نتيجة لزيادة ³( م15191195.3والتي بمغت )

  .صل الى اقصى حد ليا في ىذا الفصلاالستيالك التي ت
 بسبب باالنخفاض؛ الفصل ىذا في الحرارة درجة تبدا الخريف فصل الى وباالنتقال -4

 تزال ال انيا اال الجدي مدار عمى تعامدىا طريق في االستواء خط عمى الشمس تعامد
 اليابس الن الصيفي؛ لمموسم امتدادا ان نعده يمكن الذي ايمول شير في مرتفعة والسيما

( 15.1) الفصل ىذا في العام المعدل الصيفي، وبمغ الحراري بمخزونو محتفظا يزال ال
 محطة سجمت حين في، °م( 19.7) بمغ معدل ادنى الدين صالح محطة وسجمت، °م

 معدالتيا في المحطات بقية تباينت حين في، °م( 26.6) بمغ معدل اعمى البصرة
 الرطبة محطة في وصل، °م( 25.2) الحي محطة في المعدل ىذا بمغ فبينما الفصمية،

ووصل معدل استيالك الوقود  .°م( 21.4) الى الموصل محطة وفي °م( 21.8) الى
 .³( م13129452في ىذا الفصل الى )

اذ سجل ادنى ، ة في جميع المحطات المناخيةنيعد شير كانون الثاني ابرد شيور الس -5
، وكما مبين في الشكل رقم °( م8.3معدل لدرجة الحرارة عمى مدار السنة والذي بمغ )

في ° ( م4.8وقد سجمت محطة صالح الدين في ىذا الشير ادنى معدل اذ بمغ )، (1)
والسبب في ىذا االنخفاض ° ( م12.2) حين سجمت محطة البصرة اعمى معدل وبمغ
واء البارد ( التي تعد اىم مصادر اليCPيعود الى تاثر العراق بالكتمة القطبية القارية )

سيول سيبيريا وشمال شرق  ساب من فوقانيا تن ، والسيمافي نصف الكرة الشمالي
 اعقابوتصل العراق في . (8)ء البارد حتى المناطق االستوائيةوقد يصل اليوا ،اوربا

وصوليا وينقطع  الشتاء فصل المتوسط  طيمة البحر تعبر التي الجوية المنخفضات
زية . وبذلك نجد ان المعدل الشيري الستيالك الوقود في المحطات الغا(9)ذارآمنتصف 
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. وىو اعمى معدل ³( م17754117يبدو مرتفعا في شير )كانون الثاني(، اذ بمغ )
استيالك شيري لموقود؛ الن اليواء البارد الرطب يقمل من كفاءة االحتراق مما يتطمب 

 .ادة الكميات المصروفة من الوقودزي
 .2112–1981لممدة ( في العراق ( المعدل الشيري لدرجة الحرارة االعتيادية )م  1شكل رقم )

 
 .(3المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول رقم )    
  

( 11.3ترتفع درجة الحرارة نسبيا ليصل المعدل الشيري العام الى )وفي شير شباط  -6
ينخفض معدل استيالك الوقود في ىذه المحطات ليصل الى ، وبذلك °م
انظر  .الحرارة في العراقمتماشيا مع االرتفاع الحاصل في درجات  ³م (14773791)

 (.2شكل رقم )
 2113 لممدة ( المعدل الشيري الستيالك الوقود في المحطات الغازية في العراق2شكل رقم )

- 2112 

 
 .(4بيانات الجدول رقم ) المصدر : باالعتماد عمى 
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تبمغ  آذار ونيسان والتي اشير الربيع والسيما في االعتدال الى الحرارة درجة تصل -7
عمى التوالي وبمغت معدالت استيالك الوقود ° م( 21و 14.2) المعدالت الشيرية فييما

بسبب خفض الحمل في جميع ىذه  .³( م12465553و 13386351خالليما حوالي )
  المحطات نتيجة العتدال المناخ في العراق ويقل بذلك استيالك الوقود. 

)مايس( متجيا ىذا االرتفاع نحو  يرتفع معدل استيالك الوقود تدريجيا بدءًا من شير -8
 . بسبب االرتفاع في درجات الحرارةشيور الصيف 

 )حزيران، تموز، آب(؛ والسبب معدالتيا خالل اشير الصيف اقصى الحرارة درجة تبمغ -9
 الحرارة شديدة تكون التي (11)(CT) القارية المدارية اليوائية الكتمة سيادة الى يعود

 باستقرارية وتمتاز صيفا، الحر موجات عن المسؤولة وىي الرطوبة وقميمة والجفاف
. وتصل درجة (11)المداري شبو العالي الضغط نطاق ىواء ىبوط عن تنتج كونيا عالية

وآب، وفقد بمغت معدليا العام في العراق  تموز شيري في ليا الحرارة الى اقصى حد 
 شير في قمتو الوقود استيالك ، ليصل°( م32.1و 32.8خالل ىذين الشيرين حوالي )

 ىذه عمى( load) الحمل زيادة بسبب. ³م( 15813125) بمغ معدال ليسجل( تموز)
 الشديدة الشيور ىذه في الكيربائية الطاقة عمى الطمب لتمبية الصيف في المحطات

 (.1انظر ممحق ) .الحرارة
االول اشير الخريف والسيما شيري تشرين  خالل باالنخفاض الحرارة درجات تاخذ -11

التوالي، وبذلك  عمى° م( 22.8و 15.1) بمغت شيرية وتشرين الثاني ليسجال معدالت
عمى التوالي،  ³( م13144634و 12891823ينخفض استيالك الوقود فييما الى )

وىذا يكون نتيجة لخفض إنتاجية ىذه المحطات؛ بسبب انخفاض الطمب عمى الطاقة 
 الكيربائية.

( 17147195وبفارق كبير في شير )كانون االول( ليصل )يزداد معدل االستيالك  -11
، كون ىذا الشير ىو اول شيور الشتاء، وفيو تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير ³م

فيزداد استيالك الوقود. ومن ىنا يتضح ان استيالك الوقود في شيور الشتاء يكون 
نخفاض الشديد اكبر منو بالنسبة لشيور الصيف؛ والسبب في ذلك يعود الى تأثير اال

، فضال عن ذلك زيادة الحمل عمى ىذه المحطات في درجات الحرارة عمى  االستيالك
شتاًء، عممًا ان ىذه المدة تكون اكثر مالئمة لعمل ىذه المحطات، فعمى سبيل المثال 
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( 81( ميكا واط شتاًء، فأن انتاجيا في الصيف يكون )111اذا كانت المحطة تنتج )
 (.1ر ممحق ). انظ(12)ميكا واط

(، يالحظ انو عمى الرغم من تباين المحطات الغازية 4من خالل مراجعة الجدول رقم ) -12
، فقد سجمت في سعاتيا التصميمية فقد تباين استيالك الوقود فييا من شير الى آخر

)جنوب بغداد، التاجي، النجف، الموصل، خور الزبير( اعمى المعدالت  محطات
لشتاء، والسيما شيري )كانون االول وكانون الثاني( لتبمغ الستيالك الوقود في شيور ا

، 28951135، 17945561و 15846814، 36168و 33518المعدالت )
 3( م54241631و 53521133، 39519393و 37143857، 26242182

عمى التوالي، والسبب يعود الى انخفاض درجات الحرارة في جميع مناطق العراق مما 
 يزيد من استيالك الوقود. 

ينخفض استيالك الوقود في جميع ىذه المحطات خالل شيور الربيع بسبب االرتفاع  -13
ان( ادنى معدالت االستيالك من الوقود فقد في درجات الحرارة ليسجل شير )نيس

، 3811511)الدورة، الحمة، الدبس، الشعيبة( معدالت بمغت ) سجمت المحطات
 عمى التوالي. 3( م3446381، 15336789، 9955311

وباالنتقال الى شيور فصل الصيف )حزيران، تموز، آب( يرتفع معدل استيالك الوقود  -14
في شير )تموز وآب( لتسجل المحطات )جنوب بشكل كبير مرة اخرى ليصل اقصاه 

، 33168، 33251بغداد، النجف، القدس بغداد، خور الزبير( معدالت بمغت )
 3( م51371547، 52971267، 73165، 73889، 26867388، 25992214

 عمى التوالي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحمل عمى ىذه المحطات. 
رين االول، تشرين الثاني( ينخفض استيالك الوقود في في شيور الخريف )ايمول، تش -15

ىذه المحطات ليسجل شير )تشرين االول( ادنى معدالت االستيالك في اغمب 
المحطات الغازية اذ سجمت المحطات الدبس، جنوب بغداد، الحمة، الشعيبة( معدالت 

عمى التوالي؛ بسبب  3( م3913117، 12561172، 17856، 13611171بمغت )
 انتاج الوحدات االنتاجية في ىذه المدة ومالئمة ظروف المناخ الستيالك الوقود. خفض 
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عالقة االرتباط بني التغري الػصؾي لدرجة احلرارة واستفالك الوقود يف احملطات 

 الغازية: 

يمكن بيان تأثير التغير الفصمي لممناخ عمى استيالك الوقود في ىذه المحطات من 
اذ يالحظ ان جميع (. 5رتباطية لبيرسون والتي يوضحيا الجدول رقم )خالل دراسة العالقة اال

وىذا يدل عمى ان  ،المحطات الغازية سجمت معامل ارتباط عكسي في فصل الشتاء
تأثير سمبي عمى استيالك الوقود في ىذه المحطات وقد  واالنخفاض في درجات الحرارة ذ

( وىو معامل ارتباط 1.963 -سجمت محطة )القدس بغداد( اعمى معامل ارتباط عكسي بمغ )
( في 1.913-معامل ارتباط عكسي قوي بمغ ) سجمت عكسي قوي. كذلك محطة )الدبس(

ردي يدل عمى ان حين سجمت جميع المحطات الغازية في فصل الصيف معامل ارتباط ط
ناتج من زيادة االنتاج لتمبية  ذاوى ،درجات الحرارة يزيد من استيالك الوقود فياالرتفاع 

 متطمبات االستيالك وقد سجمت محطة )القدس بغداد( اعمى معامل ارتباط طردي بمغ
 (.1.949، كذلك سجمت محطة الموصل معامل ارتباط طردي قوي بمغ )(1.975)

  الغازية االرتباط بين درجة الحرارة واستيالك الوقود في المحطات ( عالقة5جدول رقم )
 2112 – 2113 لممدة

 معامل االرتباط في فصل الصيف معامل االرتباط في فصل الشتاء المحطة
 06843 06663  - جنوب بغداد

 06890 06336 - التاجي
 06869 06336 - الدورة

 06979 06964 - القدس بغداد
 06903 06796 - الحمة
 06840 06227 - النجف
 06308 06904 - الدبس
 06939 06899 - الموصل

 06846 06740 - خور الزبير
 06390 06783 - الشعيبة
 06894 06672 - البيجي

 (. 4، 1، باالعتماد عمى بيانات الجدولين )spssالمصدر: 
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 االستـتاجات :

 غازية محطة (37)(كردستان اقميم مع) العراق في الغازية الكيربائية المحطات بمغ عدد -1
 بمغت تصميمية سعة اعمى القدس محطة وتمثل، 2112 سنة الكيربائية الطاقة إلنتاج

 تبمغ وبذلك واط ميكا( 172) ويساوي( 43*4)و واط ميكا( 738) ويساوي( 123* 6)
 ميكا( 4159573) االنتاجية طاقتيا وبمغت، واط ميكا( 911) ليا التصميمية السعة
 .ساعة/  واط

 الى فيو الفصمي المعدل درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الشتاء، ويصلتنخفض  -2
وىذا االنخفاض يرفع كميات الوقود المستيمك في جميع  ،°م( 9.4) فيبمغ مستوى، ادنى

 .³م )16525111المحطات الغازية العاممة في العراق ليصل معدل االستيالك فيو )
العراق، اذ يصل المعدل الشيري لدرجة يعد شير كانون الثاني ابرد شيور السنة في  -3

، وفيو سجل ادنى معدل سنوي في محطة صالح الدين فبمغ °( م8.3الحرارة فيو )
، في حين يعد شير تموز اشد شيور السنة حرارة وبمغ المعدل الشيري فيو °( م4.8)
، وبسبب °( م36، وسجمت في محطة البصرة اعمى معدل شيري بمغ )°( م32.8)

شديد في درجة الحرارة خالل شير كانون الثاني يشيد اعمى معدالت االنخفاض ال
 .³م( 17754117) والذي بمغ االستيالك الشيرية

( 12465553راق والذي بمغ )موقود في العليسجل شير )نيسان( ادنى معدل استيالك  -4
  ، نتيجة العتدال المناخ في العراق. ³م

 بمغ معدال ليسجل( تموز) شير في قمتو ليصل صيفا الوقود استيالك يرتفع -5
 لتمبية الصيف في المحطات ىذه عمى( load) الحمل زيادة بسبب ؛³م( 15813125)

 .الحرارة الشديدة الشيور ىذه في الكيربائية الطاقة عمى الطمب
 معامل وىو( 1.963 -) بمغ عكسي ارتباط معامل اعمى( بغداد القدس) محطة سجمت -6

 .(1.975) بمغ طردي ارتباط معامل اعمى كذلك ، وسجمتقويعكسي  ارتباط
 التوصقات:

نظرا لمكميات الكبيرة لموقود المستيمك في ىذه المحطات، توصي الدراسة باستخدام نظام  -1
 الغازي.  التوربين عن الناتجة الدورة المركبة لالستفادة من الحرارة
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نظرا لما تستيمكو ىذه المحطات من كميات كبيرة من الوقود، وما تسببو من تموث  -2
بيئي؛ لذلك توصي الدراسة باالتجاه نحو استثمار عناصر المناخ لما تمتمكو من 
امكانات ىائمة لمطاقة المتجددة؛ لغرض خفض كميات الوقود المستيمك، وبالتالي تطوير 

   قطاع الطاقة الكيربائية في العراق.
 
 
 

 املصادر :

، مدير عام المديرية العامة لمشاريع شخصية مع الميندس صبيح اسحق كدو الدراسة الميدانية، مقابمة -1
 .   2112/  12/  25انتاج الطاقة الكيربائية، 

جان ماري شوفالييو، معارك الطاقة الكبرى، ترجمة لميس عزب، كتاب العربية، الطبعة األولى،  -2
    .225، ص 2111الرياض، 

المؤسسة العامة لمتعميم الفني، االدارة العامة لتصميم وتطوير المناىج، محطات التوليد وطرق الحماية،  -3
 .16 ، ص2116المممكة العربية السعودية، 

الدراسة الميدانية، مقابمة شخصية مع الميندس نوري توفيق فاضل، مسؤول شعبة المتابعة والتخطيط  -4
 .13/3/2113الغازية، بتاريخ  في محطة بيجي

، قسم التشغيل، محطة الدورة خصية مع الميندس ياسر عباس حماديالدراسة الميدانية، مقابمة ش -5
 . 3/3/2113، الغازية

الدراسة الميدانية، مقابمة شخصية مع الميندس رائد موفق سعيد، رئيس قسم التشغيل، محطة الدورة  -6
 .2113/ 3/3البخارية  

الدراسة الميدانية، مقابمة شخصية مع الميندس ياسر عباس حمادي العمنجاوي، مصدر سابق،  -7
5/12/2113 . 

انعام سممان اسماعيل اثر االمتداد الضغطي لممنخفض اليندي الموسمي في بعض عناصر المناخ  -8
نشورة، كمية ، غير م()الحرارة الرطوبة الرياح( دراسة في الجغرافية المناخية )رسالة ماجستير صيفا

 .81 ، ص2111اآلداب، جامعة بغداد، 
، 1995عبد القادر عبد العزيز، الطقس والمناخ والميترولوجيا، دار الجامعة لمطباعة والنشر القاىرة،  -9

 .188 ص
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احالم عبد الجبار كاظم، الكتل اليوائية تصنيفيا وخصائصيا )دراسة تطبيقية عمى مناخ العراق(  -11
 .175 ، ص1991شورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه، )غير من

 .   178 احالم عبد الجبار كاظم، الكتل اليوائية تصنيفيا وخصائصيا، المصدر نفسو، ص -11
، 1986، دمشق، 1 عمي موسى، المعجم الجغرافي المناخي، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ط -12

 .212 ص
 

الطاقة الكيربائية من المحطات الغازية )ميكا ( المعدل الشيري لمجموع انتاج 1ممحق )
 2112-2113واط/ساعة( لممدة 

 
، لمسنوات ، بيانات غير منشورة: وزارة الكيرباء، دائرة انتاج الطاقة، تقارير االنتاج وموازنة الطاقةالمصدر
2113 – 2112. 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 


