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يعد نقل وتسويق الغاز المسال  من اىم فروع االنشطة االقتصادية        

التي يعتمد عمييا جميع االقاليم والدول مقارنا مع النفط وخاصو في ظل 
المحرك لمعديد من تزايد الطمب العالمي عمى الغاز واصبح يمثل الوقود 

عمميات التنمية االقتصادية ومن ىذا المنطمق فقد تناول ىذا البحث دراسة 
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Abstract: 

The transportation and marketing of liquefied gas is one 

of the most important branches of economic activities on 

which all regions and countries depend, compared to oil, 

especially in light of the increasing global demand for 

gas, and it has become the fuel that drives many 

economic development processes. Anbar is a study in 

industrial geography. These laboratories are divided into 

17 private and government laboratories, 12 private 

laboratories and 5 government laboratories. 
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 المقدمة

يمعب الغاز دور حيوي في مجال التنمية االقتصادية وخاصة في ظل تزايد الطمب 
العالمي مما جعميا تشكل مساحة واسعة بين الدراسات السيما تمك التي تختص بالنقل 

المورد االقل خطورة من والتسويق باعتبارىا ظاىرة جغرافية ليا بعدىا المكاني فضال عن انو 
ناحية االثار البيئية عند المقارنة بالمصادر االخرى كالفحم والنفط وغيرىا. يمثل الغاز المسال 
الوقود المحرك لمعديد من عمميات التنمية وخاصة لألغراض المنزلية والصناعية خاصة بعد 

لذلك فانو يمثل مكانو ادخالو في تأىيل وتطوير عدد من الصناعات التي يدخل في اولوياتيا، 
ميمة في عممية التنمية االقتصادية واالغراض المنزلية ولذلك فان اي خمل او تأخير في 
عمميات نقل وتسويق الغاز المسال يوثر سمبا عمى توفير ىذا المنتج  وكيفية ايصالو الى 

 نسان.اماكن االستيالك وبالتالي ينعكس عمى الفعاليات البشرية وتأثيرىا عمى حياة اال
 أوال. مشكمة الدراسة:

 ينطمق الباحث من مشاكل رئيسة مفادىا:
 ىل ان نقل وتسويق الغاز المسال في محافظة االنبار يمبي حاجة السكان؟ -7
 ىل إن حصة المحافظة من توريد الغاز المسال يسد حاجة معامل التعبئة ؟ -1

 ثانيا. فرضية الدراسة:
 كاالتي:ىي اجابة مبدئية لمشاكل الدراسة وتكمن 

ان توزيع معامل الغاز المسال في محافظة االنبار ال يتناسب مع الرقعة  -7
 الجغرافية لممحافظة.

إن حصة معامل التعبئة ال تسد الكمية المطموبة إلنتاج الغاز المسال لقو  -1
 السيارات الحوضية والكمية الواردة من مناطق انتاجاىا.

 رابعا. حدود منطقة الدراسة:
( شمااًل وبين خطي طول        05،ْ  0 -07،ْ 2تقع بين دائرتي عرض) محافظة االنبار 

( شرقًا مما يعني وقوع منطقة الدراسة ضمن المناطق الجافة وشبو الجافة 55،ْ 5 - 03، ْ 0)
 التي تمتاز بقمة سقوط األمطار وتذبذبيا من سنة ألخرى.            

ر من جية الشمال الغربي سوريا ومن اما بالنسبة لدول الجوار يحد محافظة االنبا    
الغرب االردن ومن الجنوب الغربي السعودية وبالنسبة لجوار محافظات العراق مع محافظة 
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االنبار تحدىا ست محافظات وىي من الشمال محافظة  نينوي وصالح الدين ومن جية 
محافظة  الشرق تحدىا العاصمة بغداد ومحافظة بابل، أما من جية الجنوب فتحدىا كل من

 (.1( و )7كما في الخريطة ) .كربالء والنجف
 ( موقع منطقة الدراسة من العراق8خريطة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1070، 7000000:7المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: خريطة العراق االدارية مقياس 
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 ( موقع منطقة الدراسة من العراق0خريطة)

 
 . 0282، 8222222:8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: خريطة العراق االدارية مقياس 

ان لعممية نقل وتسويق الغاز المسال في محافظة االنبار اىمية كبيرة ال تقل عن 
اىمية االنتاج ألنو يحقق اليدف الرئيسي وىو المنفعة المكانية من خالل ايصال منتج الغاز 

ل يسر وسيولة وباقل كمفة وىو ما شجع عمى قيام معامل تعبئة الغاز في الى المستيمك بك
منطقة الدراسة، لذلك فان نقل وتسويق الغاز المسال يساىم في خمق العديد من المنافع منيا 
المانية التي تعمل عمى ايصال الغاز السائل الى اماكن مختمفة في المحافظة من خالل 

في المحافظة وكذلك تحقيق معدل معين من المكاسب  المعامل وساحات الغاز المنتشرة
الناتجة عن البيع وتحقيق اقصى معدل لممبيعات في االسواق، وييدف ىذا الفصل الى دراسة 
الكيفية التي تقوم بيا المعامل بنقل وتسويق الغاز المسال بدءا من عممية التجييز من المنافذ 

 تعبئة. واالنتاج والبيع وحتى ىيكمية انشاء معمل لم
 تجهيز معامل التعبئة بالغاز المسال -8
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تستمم محافظة االنبار الغاز المسال من مستودعات التجييز الرئيسية المتواجدة في 
كل من التاجي والحمة وكركوك والبصرة، اذ ان ىذه المستودعات ىي من تقوم بتوصيل الغاز 

 انت حكومية او اىمية.المسال الى جميع المعامل المتواجدة في منطقة الدراسة سواء ك
تختمف الكمية التي تستمميا معامل منطقة الدراسة من معمل الى اخر حسب حاجة 
المستيمك داخل القضاء، اذ ان معمل غاز الرمادي الحكومي يستمم الحصة االكبر من 

طن( يوميا وىي كمية كبيرة مقارنة مع  55 – 50مستودعات التجييز بكمية تتراوح بين)
رى في منطقة الدراسة وذلك بسبب مركزية القضاء وترتفع فيو نسبة السكان المعامل االخ

 وبذلك يزداد الطمب عمى الغاز المسال.
يوجد في قضاء الرمادي معامل اىمية اخرى غير المعمل الحكومي التابع لشركة تعبئة 

ا طن( يومي15 – 10الغاز منيا معمل غاز الجزيرة االىمي الذي يستمم كمية تتراوح بين)
وايضا معمل عاز الجامعة االىمي اذ تبمغ الحصة اليومية لمغاز المسال من معامل 

طن(  اما معمل غاز الييثم االىمي الذي يقع ايضا ضمن الرقعة  10 – 72التجييز)
طن ( يوميا، وكذلك معمل غاز االدىم  75 – 70الجغرافية لقضاء الرمادي فيو يستمم )

 طن يوميا. 10التجييز االىمي فانو يستمم من مستودعات 
اما معمل غاز حديثة االىمي فانو يستمم كمية الغاز من منافذ التجييز بكمية تراوح 

طن( يوميا من مستودعات التجييز المتواجدة في الحمة والتاجي وىذه الكمية  71 – 3بين )
جة ليست كافية من قبل شركة تعبئة الغاز كون كمية الغاز المسوق ال يمبي متطمبات الحا

 بالمقارنة مع عدد السكان.
اما منافذ التجييز الخاصة بمعمل غاز ىيت االىمي فيي مستودعات التاجي بكمية 

طن( يوميا، اما حصة معمل غاز عنو الحكومي من مستودعات  70 – 2.5تتراوح بين)
ة طن يوميا اما منافذ تجييز ىذا المعمل الحمة والتاجي وتعد ىذه الكمي 72التجييز فيي تبمغ 

 – 00كافية لسد احتياجات قضائي عنو وراوه، بينما بمغت حصة معمل غاز الكرمة االىمي )
 طن( يوميا من منافذ تجييز التاجي. 05

اما معمل غاز الفموجة الحكومي فانو يستمم كمية الغاز من منافذ التجييز بكمية تراوح 
الحمة والتاجي وىذه الكمية طن( يوميا من مستودعات التجييز المتواجدة في  05 – 00بين )

ليست كافية من قبل شركة تعبئة الغاز كون كمية الغاز المسوق ال يمبي متطمبات الحاجة 
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بالمقارنة مع عدد السكان، بينما بمغت كمية الغاز لمعمل غاز الصديق االىمي من منافذ 
ا حصة معمل طن يوميا من مستودعات التجييز المتواجدة في الحمة والتاجي. ام 10التجييز 

طن( يوميا اما منافذ  15 – 72غاز االمين االىمي من مستودعات التجييز فيي تبمغ )
تجييز ىذا المعمل فيي ايضا الحمة والتاجي وتعد ىذه الكمية كافية لسد احتياجات قضاء 

طن( يوميا  15 – 10العامرية واطرافيا، بينما بمغت حصة معمل غاز الصقالوية االىمي )
 جييز التاجي.من منافذ ت

طن  75 - 70اما معمل غاز البشير االىمي فقد بمغت كمية تجييزه بالغاز المسال  
 يوميا وتستمم الغاز من منافذ تجييز التاجي والدورة.

اما في قضاء الرطبة فيوجد معمل غاز الرطبة الحكومي التابع لشركة تعبئة الغاز اذ 
منافذ التاجي والحمة وايضا معمل غاز  طن( يوميا من 10 – 75يستمم كمية تتراوح بين)

بروانو االىمي في قضاء حديثة اذ تبمغ الحصة اليومية لمغاز المسال من معامل تجييز الدورة 
 طن(. 70 – 1والتاجي )
 حصة معامل الغاز من مستودعات التجهيز   -0

الشك ان حصة المعامل في منطقة الدراسة تختمف من معمل الى اخر تبعا لكمية 
( حصة معامل الغاز من مستودعات التجييز لعام 7نتاج واالستيالك، اذ يبين الجدول)اال

ويمكن مالحظة التفاوت ما بين حصة كل معمل اذ يستمم معمل غاز الرمادي الغاز  1010
طن( باليوم الواحد وتعد ىذه  55-50السائل من مستودعات التجييز كمية تتراوح بين )

 من يوم ألخر حسب طمب االنتاج. الكمية غير ثابتة فيي تتغير
يستمم المعمل الغاز المسال من مستودعات تجييز التاجي والحمة بواسطة السيارات 

سيارة  75الحوضية التابعة الى شركة تعبئة الغاز، اذ يوجد داخل المحافظة ما يقارب 
سال من حوضية تجيز جميع المعامل في منطقة الدراسة االىمية منيا والحكومية بالغاز الم

 مستودعات التجييز .
يوجد ثالث سيارات حوضية متوقفة عن العمل من مجموع سيارات التجييز وبذلك 
يصبح مجموع السيارات الحوضية الناقمة لمغاز المسال من مستودعات التجييز الى معامل 

سيارة حوضية وبذلك فان ىذا العدد ليس كافيا لتجييز المعامل بالغاز  71منطقة الدراسة 
 الكمية الكافية.ب
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  0202( معدل كميات التجهيز اليومي لمعامل التعبئة في محافظة االنبار لعام 8جدول)
 مستودع التجييز حصة المعمل/ طن اسم المعمل ت
 كركوك -الحمة  –التاجي  55 - 50 معمل غاز الرمادي الحكومي 7

 الحمة –التاجي  05 - 00 معمل غاز الفموجة الحكومي 1
 الحمة –التاجي  72 غاز عنو الحكوميمعمل  0
 الحمة –التاجي  10 - 75 معمل غاز الرطبة الحكومي 5
 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ معمل غاز القائم الحكومي 5
 الحمة –التاجي  75 - 70 معمل غاز الييثم االىمي 0
 الحمة -الدورة  –التاجي  15 - 10 معمل غاز الجزيرة االىمي 1
 التاجي 10 - 72 معمل غاز الجامعة االىمي 2
 الحمة –التاجي  10 معمل غاز االدىم االىمي 3

 الدورة –التاجي  71 - 3 معمل غاز حديثة االىمي 70
 الدورة –التاجي  70 – 1 معمل غاز بروانو االىمي 77
 التاجي 70 – 2.5 معمل غاز ىيت االىمي 71
 التاجي 05 – 00 االىميمعمل غاز الكرمة  70
 الحمة –التاجي  10 معمل غاز الصديق االىمي 75
 الحمة –التاجي  15 - 72 معمل غاز االمين االىمي 75
 التاجي 15 - 10 معمل غاز الصقالوية االىمي 70
 الدورة –التاجي  75 - 70 معمل غاز البشير االىمي 71

 الدراسة الميدانية.المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 
 لمعامل محافظة االنبار  lpgطرق تعبئة الغاز المسال  -0
 طريقة التعبئة اليدوية  - أ

ا تعبئة اسطوانات الغاز من خالل خطوط تعبئة ثابتة في ىي الطريقة التي يتم فيي
كراسي، وتتم ىذه الطريقة بتفريغ  2-5خطوط سعة الخط الواحد  5-1االرض تتراوح بين 

االسطوانات من السيارات واالقفاص بطريقة يدوية الى منصات التعبئة ليتم من خالليا تعبئة 
احدة وتتم ىذه العممية بواسطة مجموعة من كعم من الغاز لألسطوانة الو  71االسطوانة بوزن 

العاممين ويتم بعد ذلك نقل وتحميل االسطوانات الى السيارات واالقفاص مرة اخرى، ومن 
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عيوب ىذه الطريقة انيا تتطمب كثير من الوقت والجيد وتنعكس ىذه الطريقة عمى حجم 
وانة وتعبئتيا وتحميميا االنتاج اليومي مقارنة بالطرق االخرى وذلك الن معدل تفريغ االسط

دقيقة تبعا لضغط الغاز في خطوط التعبئة مما يتطمب ايدي عاممة تتراوح  5-0يتطمب من 
 في عممية التعبئة فقط.    70-1بين 

 طريقة التعبئة الميكانيكية  -ب
ىي الطريقة التي تعمل دون تدخل االنسان وفق نظام حاسوبي متطور إلنتاج 
اسطوانات معبئة خالية من النضوح، وتتم ىذه الطريقة من خالل مرور االسطوانة عمى 
خطوط تجرىا سالسل تعمل بمحركات كيربائية بجياز وزن االسطوانة الفارغة ومن ثم الى 

المخالفة وتستمر حركة االسطوانات النظامية الى جياز التحسس بالغاز لعزل االسطوانات 
كرسي ممئ عن طريق جياز االدخال ومن ثم تممئ برؤوس المميء  15الكورسيل المكون من 

اوتوماتيكيا وفق برمجة معينة بإكماليا دورة كاممة ومن ثم يتم اخراج االسطوانة الممموءة 
انة وجياز التحسس لطرد االسطوانة بجياز االخراج من الكورسيل ومرورىا بجياز وزن االسطو 

المخالفة ومن ثم مواصمة تقدميا عمى خط السالسل وبعدىا تحميل االسطوانات الى السيارات 
 واالقفاص. 
 خطوط والية التعبئة لمعامل منطقة الدراسة -4
 خطوط التعبئة لمعامل منطقة الدراسة -8

الخارجية ليقدم احدث  يتضمن خط التعبئة تصميمو من الخبرات المحمية والخبرات
التكنموجيا التي تم التوصل الييا ومن مميزاتو التحكم المستقل برأس التعبئة، اذ ال تتم التعبئة 
في حالة عدم وجود العبوة والتوقف الذاتي في حال وجود نفاذ االغطية فضال عن  تعبئة 

لكراسي لمنطقة ( يتضمن عدد خطوط التعبئة وا1الغاز الموجو لضمان دقة عالية والجدول)
 الدراسة.

 وتتألف خطوط التعبئة من: 
 طاولة التغذية.-7
 الة التعبئة.-1
 اغالق ذات الطاقة االنتاجية العالية.-0
 الة فحص تسريب ذات صمام مائل لمتأكد من عدم وجود تسريب او غيرىا.-5
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 نظام تحكم.-5
 انظمة الحماية واالمان.-0
 طاولة التعبئة الدوارة. -1

 في منطقة الدراسة: ومن مميزات خطوط التعبئة
  gmbالمطابق لمواصفات  ss005الخط مصنوع بالكامل من الستانمس ستيل-7

 لصناعات خطوط التعبئة.
 اتوماتيكية بالكامل مما يعني عمالة اقل واداء ثابت لتمبية متطمبات االنتاج الواسع.-1
 لمصناعات الصحية.  gmbمطابقة معايير السالمة ومعايير-0
 لمحريق مع غطاء من الزجاج لحماية اضافية.اعتماد محرك مضاد -5
يمكن اضافة حساسات ضمن الخط لضمان تزامن عمل اآلالت في الخط في -5

 صورة متناغمة تماما.
 (عدد خطوط التعبئة والكراسي لمعامل تعبئة الغاز في منطقة الدراسة0جدول)      

الدرجة  عدد الكراسي نوع خطوط التعبئة اسم المعمل ت
 يدوي ميكانيكي المعيارية

معمل غاز الرمادي  7
 الحكومي

  51  (1ميكانيكي)
2.68 

معمل غاز الفموجة  1
 الحكومي

 15  يدوي 
0.27 

معمل غاز عنو  0
 الحكومي

 70  يدوي 
0.57- 

معمل غاز الرطبة  5
 الحكومي

 3  يدوي 
1.31- 

معمل غاز القائم  5
 الحكومي

  15  ميكانيكي
0.27 

الييثم معمل غاز  0
 االىمي

 72  يدوي 
0.36- 
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معمل غاز الجزيرة  1
 االىمي

 15 71 يدوي ميكانيكي
1.52 

معمل غاز الجامعة  2
 االىمي

 71 71 يدوي ميكانيكي
0.27 

معمل غاز االدىم  3
 االىمي

  71  ميكانيكي
0.99- 

معمل غاز حديثة  70
 االىمي

 71  يدوي 
0.99- 

معمل غاز بروانو  77
 االىمي

 3 71 يدوي ميكانيكي
0.05- 

معمل غاز ىيت  71
 االىمي

 72  يدوي 
1.31 

معمل غاز الكرمة  70
 االىمي

 17  يدوي 
0.05- 

معمل غاز الصديق  75
 االىمي

 17  يدوي 
0.05- 

معمل غاز االمين  75
 االىمي

  72  ميكانيكي
0.36- 

معمل غاز  70
 الصقالوية االىمي

  70  ميكانيكي
0.57- 

غاز البشير  معمل  71
 االىمي

  71  ميكانيكي
0.99- 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.
 تم تصنيف بيانات الجدول بحسب قانون الدرجة المعيارية الى  اربعة مستويات ىي :
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فأكثر(: يضم )معمل غاز الرمادي الحكومي ، معمل غاز  0.50المستوى االول) -7
( 7.07، 7.51،  1.02، معمل غاز ىيت االىمي( بدرجات معيارية قيمتيا) الجزيرة االىمي 

 لكل معمل بحسب الترتيب.
(: يضم )معمل غاز الفموجة الحكومي ، معمل 0.53_0.07المستوى الثاني) -1

( لكل 0.11غاز القائم الحكومي ، معمل غاز الجامعة االىمي( بدرجة معيارية قيمتيا ) 
 معمل.

(: يضم )معمل غاز الكرمة االىمي، معمل 0.53-_0.07-ث)المستوى الثال -0
( لكل معمل و)معمل غاز الييثم االىمي ، معمل غاز 0.05-غاز الصديق االىمي ( بدرجة )

 ( لكل معمل.0.00-االمين االىمي( بدرجة )
فأقل(: يضم )معمل غاز عنو الحكومي ، معمل غاز  0.50-المستوى الرابع) -5

( لكل معمل و)معمل غاز االدىم االىمي ، معمل غاز 0.51-رجة )الصقالوية االىمي( بد
( لكل معمل و)معمل 0.33-حديثة االىمي ، معمل غاز البشير االىمي( بدرجة معيارية )

 (.7.07-غاز الرطبة الحكومي( بدرجة )
 كيفية تعبئة اسطوانات الغاز في معامل منطقة الدراسة -5
مل بعد اتخاذ كافة االجراءات االمنية الالزمة دخول مركبة الوكيل الجوال الى المع 

 من قبل حماية المعمل. 
قيام وحدة الصحة والسالمة والبيئة التابعة لممعمل باتخاذ كافة االجراءات قبل -7

 دخول المركبة الى المعمل وتشمل ىذه االجراءات :
 فحص شيادة السالمة لممركبة وكافة االوراق الثبوتية لموكيل الجوال.-
 فحص كيربائيات المركبة وفحص وجود السمك االرضي)االرث(. -
 التأكد من جود المطفأة ونفاذيتيا وفحص العادم وقاطع الدورة واجراءات اخرى. -
قيام وحدة االستعالمات التابعة لممعمل بفحص مركبة الوكيل من حيث عدد -1

 القياسية ان وجدت.االسطوانات ونوعيتيا ومصادرة االسطوانات غير المطابقة لممواصفات 
قيام الوكيل بقطع استمارة التعبئة من خالل موظف شركة توزيع المنتجات النفطية -0

 المتواجدة في المعمل. 
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انتقال مركبة الوكيل الجوال المحممة بأسطوانات الغاز الى ورشة تفريغ الشوائب -5
ركبات، عمما ان لتفريغ االسطوانات من المركبات الثقيمة التي قد تتواجد في داخل بعض الم

% من مجموع حمولة 5نسبة االسطوانات التي يتم تفريغيا من الشوائب بنسبة ال تقل عن 
 االسطوانات من مركبة الوكيل. 

انتقال مركبة الوكيل الجوال الى منصة التعبئة لتعبئة اسطوانات الغاز السائل من -5
 خالل الخطوات االتية: 

 ة.وضع االسطوانات عمى مسار نقل االسطوان-
 الفحص االبتدائي من خالل جياز كشف النواضح لمعالجتيا قبل عممية التعبئة.-
ادخال االسطوانات الى كراسي التعبئة ضمن منصة تعبئة الكورسيل لتعبئتيا بالغاز -

كغم( يتم تعبئتيا بمعدل وزن الغاز المعبأ 70.5السائل، عمما ان معدل االسطوانة وىي فارغة)
 كغم(. 12.5سطوانة وىي معبأة )كغم( اذ يصبح وزن اال71)

نقل االسطوانات الى جياز فحص النواضح الثانوي بعد التعبئة لغرض التأكد من -
 عدم وجود اسطوانة ناضحة وارساليا الى ورشة تصميح النواضح. 

انتقال اسطوانات الغاز عبر مسار ناقل االسطوانات لغرض تحميميا الى مركبة -0
 الوكيل الجوال. 

 .وكيل الجوال بعد اكمال عممية تعبئة االسطواناتخروج مركبة ال-1
مجموع اسطوانات التعبئة وكيفية عمل الكورسيل لمعامل التعبئة في منطقة   -6
 الدراسة. 
 مجموع اسطوانات التعبئة لمعامل التعبئة الغاز المسال -8

معامل  5معمل لتعبئة وتسويق الغاز المسال يتفرع منيا  71يوجد في منطقة الدراسة 
معمل اىمي موزعو عمى جميع اقضية محافظة االنبار، اذ ان ىذه المعامل  71ومية وحك

مجيزة بعدد كبير من االسطوانات منيا معدنية ومنيا بالستيكية ذات مواصفات عالمية ، اذ 
يقوم المعمل بتعبئة ىذه االسطوانات وتوزيعيا داخل المحافظة وسد النقص الحاصل من الغاز 

سال ىو عنصر ميم بعد النفط لكافة االستخدامات منيا المنزلية بعد النفط، ، اذ ان الغاز الم
 ( يبين مجموع االسطوانات لمعامل تعبئة الغاز في منطقة الدراسة .0وفيما يمي جدول)
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 ( مجموع االسطوانات لمعامل تعبئة الغاز في منطقة الدراسة3جدول)
مجموع  المعطوبة التالفة اسم المعمل ت

 االسطوانات
الدرجة 

 المعيارية
معمل غاز الرمادي  7

 الحكومي
000 050 5150 

3.64 
معمل غاز الفموجة  1

 الحكومي
15 700 7500 

0.46 
معمل غاز عنو  0

 الحكومي
50 115 7150 

0.75 
معمل غاز الرطبة  5

 الحكومي
00 20 200 

0.04- 
معمل غاز القائم  5

 الحكومي
 - ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

معمل غاز الييثم  0
 االىمي

10 05 000 
0.45- 

معمل غاز الجزيرة  1
 االىمي

75 15 150 
0.49- 

معمل غاز الجامعة  2
 االىمي

07 01 015 
0.39- 

معمل غاز االدىم  3
 االىمي

13 50 000 
0.45- 

معمل غاز حديثة  70
 االىمي

05 50 500 
0.37- 

معمل غاز بروانو  77
 االىمي

 000 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
0.45- 

 -0.37 500 15 0 معمل غاز ىيت االىمي 71
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معمل غاز الكرمة  70
 االىمي

70 01 150 
0.49- 

معمل غاز الصديق  75
 االىمي

3 0 500 
0.29- 

معمل غاز االمين  75
 االىمي

75 50 000 
0.20- 

معمل غاز الصقالوية  70
 االىمي

11 07 500 
0.37- 

معمل غاز البشير  71
 االىمي

00 10 150 
0.49- 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.
 تم تصنيف بيانات الجدول بحسب قانون الدرجة المعيارية الى  اربعة مستويات ىي :

فأكثر(: يضم )معمل غاز الرمادي الحكومي ، معمل  0.50المستوى االول) -7
 غاز

( لكل معمل 0.15،  0.05عنو الحكومي( بدرجات معيارية قيمتيا )   -1
 بحسب الترتيب.

(: يضم )معمل غاز الفموجة الحكومي( بدرجة 0.53_0.07المستوى الثاني) -1
 معيارية

 (.0.50قيمتيا ) 
(: يضم )معمل غاز الرطبة الحكومي ، معمل 0.53-_0.07-المستوى الثالث) -0

،  0.10-،  0.05-ل غاز الصديق االىمي( بدرجات معيارية ) غاز االمين االىمي ، معم
-0213 ) 

لكل معمل بحسب الترتيب ، و)معمل غاز حديثة االىمي ، معمل غاز الصقالوية 
( لكل معمل و)معمل غاز الييثم االىمي ، 0.01-االىمي ، معمل غاز ىيت االىمي( بدرجة )

ل  و)معمل غاز الجزيرة االىمي ، ( لكل معم0.55-معمل غاز بروانو االىمي( بدرجة )
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(  لكل 0.53-معمل غاز الكرمة االىمي، معمل غاز البشير االىمي( بدرجة معيارية قيمتيا )
 معمل .

 فأقل(: ال يضم ىذا المستوى اي معمل. 0.50-المستوى الرابع) -5
 5150( ان معمل غاز الرمادي الحكومي توجد فيو 11يتبين من خالل الجدول )

اسطوانة تالفة ويتفاوت تمف االسطوانات من يوم الى اخر فتقل بيوم  000نيا اسطوانة م
اسطوانة يتم  050وترتفع باخر لذلك فيي غير ثابتة اما االسطوانات المعطوبة فقد بمغ عددىا 

 صيانة بعضيا في وحدة الصيانة واالخر يستبدل عند شركة تعبئة الغاز.
يد من االسطوانات غير المرخص بيا من يوجد في معمل غاز الرمادي الحكومي العد

قبل شركة تعبئة الغاز والتي دخمت بصورة غير قانونية وبذلك ال تتطابق مع المواصفات 
المطموبة، اذ ان الدول التي تصنع ىذه االسطوانات ىي ايران والصين ولبنان اذ يتم تصديرىا 

ير قانونيو ويتم مصادرتيا الى العراق عن طريق اقميم كردستان وبذلك فأنيا تدخل بصورة غ
 عمى الفور عند وجودىا في معامل منطقة الدراسة من قبل شركة تعبئة الغاز فرع االنبار.

ان اغمب االسطوانات المتداولة داخل معمل غاز الرمادي الحكومي ىي االسطوانات 
العراقية ذات المواصفات العالمية وتعرف من خالل شكل تصميم االسطوانة وخاصة 
المكتوب)غاز العراق( والتي تعد من افضل انواع األسطوانات المصنعة، اضافة الى 
االسطوانات البالستيكية ذات المواصفات العالمية والتي توفرت حديثا لدى بعض معامل 
منطقة الدراسة ومنيا معمل غاز الرمادي الحكومي اذ دعت شركة تعبئة الغاز المواطنين الى 

وانات المعدنية بأخرى بالستيكية مع تجييز االسطوانة  الغاز السائل امكانية استبدال االسط
 مطابقة لألسطوانة البالستيكية. 1مجانا ومنظمات عدد 

يوجد في معمل غاز الرمادي الحكومي خطين لتعبئة االسطوانات االول يتمثل بالباعة 
وزيعيا عمى السكان، جوال يتم تجييزىم باألسطوانات الممموءة وت 00الجوالين والبالغ عددىم 

اما الخط الثاني المتمثل بساحات الغاز المحممة باألقفاص ويتم تجييز جميع الساحات داخل 
 . قضاء الرمادي بأسطوانات الغاز

 01اسطوانة معطوبة و 07يوجد معمل غاز الجامعة االىمي فانو يحتوي عمى 
 اسطوانة تالفة 
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اسطوانة معطوبة، ثم معمل  05الفة واسطوانة ت 10اما في معمل غاز الييثم االىمي 
اسطوانة معطوبة، اما معمل االدىم االىمي ان  15اسطوانة تالفة و75غاز الجزيرة فانو يضم 

اسطوانة، اذ ان ىذه االسطوانات يتم  50اسطوانة والمعطوبة 13عدد االسطوانات التالفة 
 اصالحيا

االسطوانات والواشرات( من قبل شركة توزيع الغاز اذ ان مصدر الصيانة ) رؤوس   
 يتم تجييزىا من قبل ورشة عمل في بغداد عن طريق معتمد شركة تعبئة الغاز فرع االنبار.

اسطوانة معطوبة ومعمل  115اسطوانة تالفة  50يضم معمل غاز عنو الحكومي 
اسطوانة معطوبة وتتفاوت اعداد االسطوانات  20اسطوانة تالفة و 00غاز الرطبة الحكومي 

ة والمطوبة بين معمل واخر وكذلك من فترة الخرى، اما معمل غاز حديثة االىمي فانو التالف
اسطوانة ، ثم معمل  50اسطوانة اما المعطوبة فيي  05االسطوانات التالفة فيو يبمغ عددىا 

 اسطوانة معطوبة. 15غاز ىيت االىمي لم تكن لديو اسطوانات تالفة و
 700اسطوانة والمعطوبة  15فموجة الحكومي ان االسطوانات التالفة لمعمل غاز ال

اسطوانة تالفة مع عدم وجود تمف  71اسطوانة ومعمل غاز الصديق االىمي فانو يضم 
لألسطوانات في المعمل لذلك فان التفاوت يبدو واضح بين معامل منطقة الدراسة لألسطوانات 

 التالفة والمعطوبة .
رية الفموجة فان االسطوانات التالفة فيو اما معمل غاز االمين االىمي حيث موقعو عام

 11اسطوانة، ثم معمل غاز الصقالوية االىمي فان التالفة فيو  50اسطوانة والمعطوبة  75
اسطوانة . اما معمل غاز بروانو االىمي فانو حديث االفتتاح لم  07اسطوانة والمعطوبة 

 تسجل أي اسطوانات تالفة او معطوبة.
ي لشركة تعبئة الغاز وىو تفعيل ورش تصميح االسطوانات يجب تفعيل الدور االساس

داخل المحافظة، اذ ان ورش التصميح الموجودة تقع في التاجي شمال بغداد بعيدة عن 
المعامل الحكومية واالىمية وبالتالي يولد صعوبة في نقل االسطوانات لغرض اصالحيا لذلك 

معمل حكومي  70ة يتواجد فييا فمن الضروري وجود وورش تصميح متكاممة كون المحافظ
 واىمي. 
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 كيفية عمل الكورسيل في منطقة الدراسة  -7
يعد معمل غاز الرمادي الحكومي من المعامل الميمة والرئيسية في منطقة الدراسة 
كونو يحتوي عمى خطين لتعبئة الغاز ميكانيكي ويدوي فضال  الى انو يشكل عدد من 

اذ يساىم معمل الفموجة الحكومي  بخطين من التعبئة من  كرسي 50الكراسي الخاصة لمتعبئة 
كرسي وفيما يمي معمل الرطبة الحكومي يحتوي عمى  75نوع الخطوط اليدوية   ويحتوي عمى 

كراسي لعممية تعبئة االسطوانات  3خط واحد لعممية التعبئة من نوع اليدوي ويحتوي عمى 
عبئة من النوع اليدوي والميكانيكي والخط ويمييا معمل الجزيرة االىمي اذ يحتوي خطين لمت

كرسي  15كرسي اما النوع الثاني في خطوط التعبئة فانو يحتوي عمى  71االول يحتوي عمى 
في عممية التعبئة، في حين يساىم معمل الييثم االىمي بخط واحد لمتعبئة من النوع اليدوي 

 كرسي. 72بعدد 
خط واحد لمتعبئة من النوع اليدوي  اما معمل غاز حديثة االىمي فانو يحتوي عمى

كرسي ، بينما معمل غاز الجامعة االىمي فانو يحتوي عمى  71ويصل عدد الكراسي فيو الى 
 كرسي. 71خطين لمتعبئة من النوع الميكانيكي واليدوي ويحتوي كل منيما عمى 

في حين ان معمل غاز ىيت االىمي يوجد فيو خط واحد لعممية التعبئة من النوع 
كرسي، اما معمل غاز الصديق االىمي فانو يحتوي عمى خط واحد لعممية التعبئة  72يدوي ال

كرسي، بينما تبمغ خطوط التعبئة لمعمل غاز الصقالوية  17من النوع اليدوي ويحتوي عمى 
كرسي، اما معمل غاز الكرمة االىمي فانو  70خط واحد من النوع الميكانيكي  ويحتوي عمى 

كرسي، اما خطوط التعبئة لمعمل  17بئة من النوع اليدوي ويحتوي عمى يضم خط واحد لمتع
كرسي ومعمل غاز بروانو يضم  71غاز البشير االىمي فانو واحد من النوع الميكانيكي ويضم 

كرسي، اما معمل  15كرسي واالخر ميكانيكي بعدد  17خطين لمتعبئة احدىما يدوي بعدد 
كرسي، في  70واحد من النوع الميكانيكي وبعدد غاز عنو الحكومي فانو يضم خط تعبئة 

حين ان معمل غاز االمين االىمي يوجد فيو خط واحد لعممية التعبئة من النوع االوتوماتيكي 
 كرسي.  72

 وسائل نقل الغاز المسال في منطقة الدراسة    -8
يعد النقل من اىم العوامل الرئيسية في مراحل صناعة الغاز، اذ بدونو ال يسمح 
بوصول الغاز من مستودعات التجييز الرئيسية الى موانئ االستيالك، اذ يتمثل بطرق 
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االستعانة بأحد مراحل النقل المتطورة ومنيا) االسطوانات والسيارات الحوضية واالنابيب( 
 ( ومن ىذه الوسائل المتوفرة في منطقة الدراسة:7انظر الصورة)

  )االسطوانات) قناني الغاز 
 الغاز صنع اسطوانات -7

تبدا عممية صناعة اسطوانات الغاز الحديدية من اقراص دائرية معدنية ويتم تشكيل 
االسطوانة بعممية تسمى الممئ وىي ضغط القرص ضمن تجويف اسطواني بواسطة مكبس ، 
ثم تأتي مرحمة اغالق الطرف المفتوح من االسطوانة بالتشكيل بحرارة مرتفعة تمييا عممية 

 ماء بعدىا عممية فتح سن داخمي لصمام االسطوانة.التبريد القسري بال
 ( نقل الغاز المسال بواسطة االسطوانات 8صورة )                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 لمعمل غاز الصديق االىمي. 10/1/1010المصدر: التقطت بتاريخ 

اما اسطوانات الغاز البالستيكية فيي ذات منشأ اوربي نرويجي وبمواصفات عالية 
ومصنعو من مواد مركبة من الفايبر كالس والبولي ايثيمين وبتقنية عالية تتحمل درجات الحرارة 
العالية والضغط الكبير حيث تتالءم مع اجوار العراق وصيفو الحار، وىي ال تصدأ مع مقارنة 

ت الحديدية اذ ان الصدأ يعمل عمى اتساخ االماكن التي توضع بيا اسطوانات مع االسطوانا
الحديد وتسبب تأكل في جسم االسطوانة ويؤدي الى استنزاف عمرىا وخروجيا عن الخدمة، 
وتتميز ىذه االسطوانات بشفافيتيا مع امكانية مشاىدة مستوى السائل من خالل جسم 

ة المتبقي من كمية الغاز السائل داخل االسطوانة، االسطوانة وبيذا يمكن لممستيمك معرف
 كغم .  5.0وتكون ىذه االسطوانات سيمة الحمل والنقل واالستعمال اذ ان وزنيا ال يتجاوز 
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 تعبئة اسطوانات الغاز-1
 تعبأ االسطوانات بالوزن الالزم من الغاز السائل عن طريق:

تركيب حديدي دائري استخدام الكورسيل: ىو مجموعة من الكراسي محمولة عمى -
( ممئ في اغمب 15 – 10تديره وحدة تدوير ويحتوي عمى مجموعة من رؤوس الممئ )

 االحيان. 
استخدام الكراسي الثابتة التي ترتبط بيا رؤوس ممئ يعتمد عددىا عمى عدد الكراسي -

(، اذ يتم ضخ الغاز السائل عن طريق مضخات غاز الى نقاط ممئ رؤوس 1انظر الصورة )
 ضغط معين تتم السيطرة بواسطة صمام السيطرة االلي والصمام اليدوي. ممئ ب

الكورسيالت التي ال تضم موازين نقاط التعبئة فان الية التعبئة فيو تعتمد عمى زمن 
دورة الكورسيل ومقدار ضغط الغاز، اما الكورسيالت التي تضم نقاط تعبئة فيتم تحديد زمن 

باد( ويفتح راس الممئ عن 75وضغط  -لمدورة الواحدةثا/ 11معين لمدورة لتحديد الضغط )
 صمام االسطوانة عندما يصبح وزن االسطوانة الكمي مساويا لموزن الذي تم تحديده مسبقا.

اما الية التعبئة في الكراسي الثابتة فتضاف الى الكرسي عتمة في احد طرفييا وزن 
ني لمعتمة فيو بمثابة مفتاح غمق كغم( اما الطرف الثا71معين يسمح بتعبئة االسطوانة بــ)

 لميواء عن راس الممئ فتتوقف التعبئة لألسطوانة. 
 ( كراسي تعبئة االسطوانات في معامل منطقة الدراسة0صورة)

 
 
 
 
 
 
 
 

 لمعمل غاز الصقالوية االىمي. 15/1/1010المصدر: التقطت بتاريخ 
 االىمي.لمعمل غاز الصقالوية  15/1/1010المصدر: التقطت بتاريخ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)5010 ) 
 

اما عممية نقل وتسويق الغاز المسال فتتم بعد اتمام عممية التعبئة في المعامل من 
خالل الساحات ووسائط النقل المستخدمة في المحافظة وىي العربات الجوالة والساحبات التي 

 تقوم بعممية النقل من مراكز االنتاج الى مراكز التسويق والعكس.
 ل المستخدمة في عممية التسويق ىي: وفيما يمي تعريف بوسائط النق

 العربات الجوالة-7
 50طن وتتراوح بمعدل  1ىي واسطة نقمية حديثة الصنع حمولتيا ال تتجاوز 

سم وذلك لحماية االسطوانات من  50اسطوانة لكل سيارة، وتحتوي عمى جدار يقدر ارتفاعو 
 (.0السقوط، انظر الصورة)

 ( وسيمة نقل الغاز بواسطة العربات الجوالة     3صورة)
 
 
 
 
 
 
 

 
 لبائع غاز جوال. 13/1/1010التقطت الصورة بتاريخ 

 الساحبات     -1
ىي عربة مسطحة متينة الصنع تتكون من مجموعة من االقفاص الحاممة 

 530اسطوانة بمجموع كمي  05قفص كل قفص يحتوي عمى  75لألسطوانات بمجموع 
اسطوانة لمساحبة الواحدة ويتم توزيع انتاجيا عمى الساحات ومن ثم الى المواطن، انظر 

 (. 5الصورة)
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 ساحبات(وسيمة نقل الغاز بواسطة ال4صورة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمعمل غاز الجامعة االىمي. 10/1/1010التقطت الصورة بتاريخ 
 الكميات المجهزة لألقضية من مادة الغاز المسال في منطقة الدراسة 6-

ان لمغاز السائل اىمية كبيرة لمسكان كونو اصبح المادة الضرورية لالستعماالت 
غاز المسال، ويوزع الغاز المسال في اسطوانات المنزلية والتي تستيمك كميات كبيرة من مادة ال

كغم اذ يخصص لممحافظة حصة من مادة الغاز المسال  71معدنية وبالستيكية ذات سعة 
من منافذ التجييز المذكورة انفا وبعد ذلك تقوم معامل منطقة الدراسة تعبئتيا في االسطوانات 

 وتوزيعيا عمى الوكالء والساحات.
اسطوانة وقد  021150من الغاز المسال  1010بار لعم بمغت حصة محافظة االن

 100510(، اذ بمغت حصة قضاء الرمادي 5بمغت حصة كل قضاء كما مبين في الجدول)
اسطوانة وقضاء  50150اسطوانة اما قضاء العامرية  715000اسطوانة، وقضاء الفموجة 

 01100ة اسطوانة وقضاء حديث 730110اسطوانة وقضاء الرطبة  710000القائم 
اسطوانة وقضاء راوة  17100اسطوانة، اما قضاء عنو  11500اسطوانة وقضاء ىيت 

  .اسطوانة 70015اسطوانة وقضاء الحبانية  75700
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 0202(الكميات المجهزة من مادة الغاز المسال لعام 4جدول)
حصة كل قضاء من الغاز  القضاء ت

 السائل/اسطوانة
 الدرجة المعيارية

 2.8 021150 الرمادي 7
 0.2 715000 الفموجة 1
 0.17 710000 القائم 0
 0.28 730110 الرطبة 5
 -0.51 01100 حديثة 5
 -0.56 11500 ىيت 0
 -0.63 75700 راوه 1
 -0.59 17100 عنو 2
 -0.50 50150 العامرية 3

 -0.65 70015 ألحبانية 70
  7003015 المجموع    
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى شركة تعبئة الغاز، بيانات غير منشورة. 

 تم تصنيف بيانات الجدول بحسب قانون الدرجة المعيارية الى  اربعة مستويات ىي :
 (.1.2فأكثر(: يضم قضاء )الرمادي( بدرجة معيارية قيمتيا ) 0.50المستوى االول) -7
 (: يضم اقضية )الرطبة، الفموجة ، القائم( بدرجات0.53_0.07المستوى الثاني) -1
 ( لكل قضاء بحسب الترتيب.0.71،  0.1،  0.12معيارية )  
 (: ال يضم ىذا المستوى اي وحدات ادارية.0.53-_0.07-المستوى الثالث) -0
 و ، راوه ،فأقل(: يضم اقضية)العامرية ، حديثة، ىيت ، عن 0.50-المستوى الرابع)-0
-،  0.00-،  0.53-،  0.50-،  0.57-،  0.50-الحبانية( بدرجات معيارية قيمتيا )  

 ( لكل قضاء بحسب الترتيب.0.05
 0202حصة االسرة من مادة الغاز المسال لعام  -9

تختمف حصة اقضية محافظة االنبار من قضاء الى اخر تبعا الختالف عدد السكان 
( حصة االسر من مادة الغاز 5( والشكل )15رى اذ يبين الجدول)واالنشطة االقتصادية االخ

م ويالحظ وجود تفاوت ما بين حصة االسرة في كل قضاء، اذ ان حصة 1010المسال لعام 
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، بينما بمغت  1010اسطوانة لعام  00.1االسرة في قضاء الرمادي من مادة الغاز المسال 
 70.5ا حصة االسرة في قضاء القائم اسطوانة، ام 11.2حصة االسرة في قضاء الفموجة 

،  02.5،  02.5اسطوانة في حين ترتفع ىذه النسبة في كل من قضاء الرطبة وراوه وعنو)
 73.2( اسطوانة لكل منيم عمى التوالي، اما في قضاء حديثة فقد بمغت حصة االسرة 02.1

ل من اسطوانة، في حين تنخفض حصة االسرة الواحدة في ك 73اسطوانة وقضاء ىيت 
( اسطوانة لكل منيما، وذلك العتماد اغمب سكان 2.1،  3.3قضائي العامرية والحبانية الى )

 تمك االقضية عمى الوسائل البدائية كالحطب في صناعة الخبز.
 االستنتاجات       -اوال 

ان العديد من معامل تعبئة الغاز في منطقة الدراسة تعرضت الى عمميات -7
 العمميات االرىابية التي مرت فييا المحافظة.التخريب والدمار بسبب 

شيدت اعداد المعامل القطاع الخاص بمحافظة االنبار زيادة كبيرة السيما بعد عام -1
ويرجع السبب الى ان القطاع الخاص اخذ عمى عاتقو بالزيادة في لالستثمار بعد  1000

 اية التسعينات.  توقف نشاطات القطاع الحكومي عمى االستثمار في ىذا المجال منذ ني
اتضح من خالل الدراسة الميدانية ان الضوابط البيئية التي يتم العمل بيا عند -0

اقامة المعامل من قبل الجيات المسؤولة لم تتقيد بيا بعض المعامل السيما العائدة لمقطاع 
 العام التي مر عمى انشائيا مدة طويمة.

تعاني من قمة الدعم الحكومي اتضح من خالل الدراسة ان جميع المعامل االىمية -5
 ومن فرض الغرامات المالية الباىظة من قبل لجان التفتيش الخاص بشركة تعبئة الغاز.      

مرت عمميات نقل الغاز المسال في محافظة االنبار الى العديد من المنعطفات -5
 والتغيرات المناخية التي اسيمت في صياغة وضعيا الحالي.

 :المقترحات  -ثانيا 
انشاء مركز تسويق الغاز في محافظة االنبار ييدف الى التنسيق بين بين  -7

المنتجين والمستيمكين لمغاز المسال، اذ يؤمن ىذا المركز التوزيع واالستيالك االفضل لمغاز 
 ويكون ىذا المركز مسؤوال عن التشغيل المستقبمي وصيانة شبكات الغاز.  

جغرافيا حسب مواقع االستيالك يغطي بناء خزين متحرك لمغاز المسال موزع  1
استيالك المحافظة ألسبوع واحد او اكثر كحد ادنى لمواجية االزمات التي قد تحصل 
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واعتبارىا مسالة استراتيجية لتفادي االزمات المتوقعة خاصة بعد مرور المحافظة بأزمة امنية 
 خانقة.

تجييز معامل تعبئة العمل عمى اعادة وتأىيل مصفى حديثة وتطويره، اذ يمكنو  -0
الغاز في منطقة الدراسة بالكميات الكافية من الغاز والتخمي عن مستودعات التجييز االخرى 

 الى في وقت الضرورة.
التوسع في استخدام الغاز المسال في جميع محطات توليد الطاقة الكيربائية  -5

 وتقميل ظاىرة التموث البيئي.
داخل المحافظة واستثمار الطاقات المتاحة  العمل عمى تطوير شبكات نقل الغاز -5

 في  عممية النقل.
 -قائمة المصادر:

خولة حبيب حسون ، دراسة امكانية استخدام تقنية الغاز الحيوي كطريقة لالستفادة من  -7
المخمفات العضوية في المنطقة الساحمية السورية ، رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة 

 . 1073تشرين ،
التحميل المكاني الستخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكيربائية  جاة عباس حسن،ن -1

 .1071اطروحة دكتوراه )غير منشورة(،كمية التربية، الجامعة المستنصرية، في العراق،
نجالء طالل تركي الفيداوي، نقل وتسويق المنتجات النفطية في محافظة االنبار ، دراسة  -0

كمية التربية لمعموم االنسانية،  رسالة ماجستير)غير منشورة(،في الجغرافية االقتصادية(، 
 ،1070جامعة االنبار،

معة كاظم عبدالوىاب حسن االسدي وراشد عبد راشد الشريفي، جغرافية الطاقة، جا -5
 .1072البصرة، مؤسسة دار الصادق الثقافية، 

مسارات النجاح واالخفاق، الطبعة  -احمد عمر الراوي، اقتصاديات النفط والغاز العراقي-6
  .1070االولى، دار العطاء، 
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