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ييجف ىحا البحث الى دراسة التػزيع الجغخافي لرشاعة الشفط والغاز في محافطة

االنبار  ،وكحلظ دراسة تػزيع الرشاعات الشفصية في السحافطة مغ مرافي الشفط الستسثمة
بسرفى حجيثة ومحصات الزخ الستسثمة بسحصة k3

ومحصة تيػان فزال عغ معامل

الترفية في السحافطة الستسثمة بسعسل االنبار ومعسل الديجان  ،و حقل عكاس الغازي .

الكممات المفتاحية :التهزيع _ النفط _ الغاز.
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Governorate
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Abstract
This research aims to study the geographical distribution of the oil
and gas industry in Anbar Governorate, as well as study the distribution
of oil industries in the governorate from the oil refineries represented
by Haditha refinery and pumping stations represented by the K3 station
and Tewan station as well as the refining plants in the province
represented by the Anbar plant, Al-Zaidan plant, and Akkas gas field.
Key words: distribution _ Oil _ Gas.
المقجمة
يمعب الشفط والغاز دو اًر حاسساً في اقامة الرشاعات في العخاق بذكل عام وفي

مشصقة الجراسة بذكل خاص  ،ألنو السكتذف االىع الحي كان واليدال احج اىع اسباب الرخاع

في العالع فالجول التي تستمظ الشفط والغاز تستمظ مرج اًر ميساً مغ مرادر القػة االقترادية ،
تبخز اىسية الشفط والغاز مغ كػنيسا مرج اًر ميساً مغ مرادر الصاقة ومادة اولية لمكثيخ مغ

الرشاعات .

مذكمة البحث:
ىل تتػزع صشاعة الشفط والغاز عمى جسيع اقزية السحافطة ؟
( (43

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

فرضية البحث:
يقترخ التػزيع الجغخافي لرشاعة الشفط والغاز عمى بعس اقزية محافطة االنبار .

هجف البحث :

ييجف البحث الى معخفة التػزيع الجغخافي لرشاعة الشفط والغاز في محافطة االنبار.

حجود البحث:

تقع محافطة االنبار فمكياً بيغ دائختي عخض (  43ـ  ) 43شساال وخصي شػل ( 43

ـ  ) 33شخقا  ،اما بالشدبة لمسػقع الجغخافي لسحافطة االنبار فيتحجد مػقعيا السكاني بالقدع

الغخبي مغ العخاق حيث يحجىا مغ الذخق محافطة صالح الجيغ ومحافطة بغجاد ومحافطة

كخبالء ومحافطة الشجف ومغ جية الذسال محافطة نيشػى ومغ جية الجشػب والجشػب الغخبي
تسثل حجودىا جدءا مغ حجود العخاق الدياسية مع السسمكة العخبية الدعػدية اما بالشدبة لحجود

السحافطة مغ جية الذسال الغخبي فيي تذكل جدءا مغ حجود العخاق الدياسية مع سػريا اما
مغ جية الغخب مع السسمكة االردنية  .يشطخ الخارشة ()3

خريظة ( )1مهقع محافظة االنبار من العراق والمحافظات والجول المجاورة

السرجر :ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة السػارد السائية  ،مجيخية السداحة العامة  ،خخيصة العخاق واألنبار ،
 ، 8132مكياس( .)3111111:3ومخخجات بخنامج Arc Map 10.4.1
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التهزيع الجغرافي لرناعة النفط والغاز في محافظة االنبار

اوال :مرفى حجيثة

يعج مرفى حجيثة مغ احج اقجم السرافي في العخاق تع انذاء السرفى في عام
 3331في محافطة االنبار في مجيشة حجيثة  ،ناحية الحقالنية وبالقخب مغ نيخ الفخات،
وعمى بعج 3كع مغ محصة  K3يشطخ الخارشة ( ، )8اذ تبمغ مداحة السرفى ( 311دونع )
وىػ مرفى حكػمي تابع الى شخكة مرافي الذسال يبعج عغ مجيشة حجيثة  3كع

(.)3

يقع

مرفى حجيثة في مػقع استخاتيجي ميع حيث يقدع السرفى في داخل محصة  k3التابعة

لذخكة نفط الذسال  ،وتعتبخ محصة k3عقجة استخاتيجية لخبط نفط البرخة ونفط كخكػك (.)8
يتع تجييد السرفى مغ حقػل كخكػك عبخ انابيب الخط االول بقصخ  38عقجة والثاني بقصخ

 48عقجة وكحلظ خط الغاز الجاف السغحي لسحصة  k3مغ كخكػك وصػال الى مشصقة
عكاشات في مجيشة القائع  ،وكحلظ يتع تجييده بالشفط الخام مغ حقػل البرخة عغ شخيق انبػب

الخط االستخاتيجي بقصخ  38عقجة ؛ وبدبب االعسال التخخيبية التي تعخض ليا الخط
االستخاتيجي القادم مغ حقػل البرخة مسا ادى الى تػقف ىح الخط عغ العسل  ،يػجج نػعيغ

مغ الشفط الخام السغحي لمسرفى الشفط الجاف والسخ ( )surوالشػع االخخ الخشب والحمػ

( ، ) sweetيعج الشفط الخادم القادم مغ حقػل كخكػك مغ الشػع الجاف والسخ والشفط القادم
مغ حقػل البرخة مغ الشػع الخشب والحمػ .وسسيو نفط كخكػك بالشفط الجاف والسخ وذلظ لعجم

احتػائو عمى السياه اما سبب تدسية نفط البرخة بيحا االسع الحتػائو عمى كسيات مغ السياه وال
يجخل لمعسمية االنتاجية اال بعج ان يجخل الى (كاسخ استحالب ) لفرل السياه عغ الشفط الخام

 ،لحلظ يفزل نفط كخكػك عمى نفط (.)4

بجأ السرفى في االنتاج عام  ،، 3333وكانت شاقة الترسيسية  3111بخميل باليػم،

اما الصاقة االنتاجية لمػحجة االولى () 43،1م 4في الداعة أي ما يعادل ( )3441بخميل

باليػم  ،تع انذاء ىحه الػحجة التكخيخية مغ قبل شخكة فػستخ ويمخ االنكميدية ( FOSTER

، ) WHEELERتشتج الػحجة االولى ( الشفط االسػد  ،الشفط االبيس  ،وزيت الغاز  ،الشفثا
الثقيمة ) .

وفي عام  3328تع انذاء وحجة ترفية اخخى بصاقة انتاجية 310111بخميل باليػم

وبحلظ اصبحت شاقة السرفى الترسيسية 33111بخميل باليػم ،تع انذاء ىحه الػحجة مغ
( (43
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قبل شخكة ( )Hawabakerاالمخيكية  ،بصاقة انتاجية ()33م4بالداعة أي ما يعادل 1811
بخميل باليػم  ،وتشتج ىحه الػحجة (الشفط االسػد  ،زيت الغاز  ،والشفط االبيس  ،والشفثا الثقيمة

 ،والشفثا الخفيفة )

()3

كسا مبيغ في الججول ( . )3

خريظة ( )2مرفى حجيثة

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :
.

3ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة  ،شعبة السعمػمات 8181 ،
8ـ مخخجات بخنامج . Arc Map 10.4.1
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ججول ( ) 1وحجات الترفية وطاقتها الترميمية واالنتاجية في مرفى حجيثة
ت

وحجات الترفية

3

وحجة الترفية القجيسة

الصاقة الترسيسية

الصاقة االنتاجية

3111 FOSTERبخميل /يػم

3441بخميل/يػم

 WHEELERاالنكميدية
8

وحجة الترفية الحجيثة  31111 Hawabakerبخميل/يػم

1811بخميل/يػم

االمخيكية
33111بخميل/يػم

السجسػع

33341بخميل/يػم

السرجر  :الجراسة السيجانية  ،باالعتساد عمى استسارة االستبيان لمسجة -8181/38/3

.8181/38/81

يبمغ عجد الخدانات في السرفى ()2

بصاقات خدنية مختمفة وىحه الخدانات ال

تدتصيع استيعاب الصاقات االنتاجية لػحجات الترفية الحالية والسدتقبمية لحلظ يتع العسل

االن العسل عمى انذاء خدانات ججيجة بعجد ( )38خدان الستيعاب مشتػجات السرفى  ،يتع
حاليا انذاء وحجتيغ ترفية شاقة كل وحجة 31111بخميل باليػم مغ قبل و ازرة الشفط مغ نػع

( )Hawabakerواالن يتع العسل بيا كسخاحل اولى  ،لتربح الصاقة الترسيسية السدتقبمية

لمسرفى 43111بخميل /يػم  .وكحلظ ىشاك مذخوع استثساري تع االعالن عشو في و ازرة الشفط
ألنذاء مرفى استثساري بصاقة 11111بخميل /يػم في مػقع السرفى الحالي  ،ىحا السذخوع
حاليا في شػر االجخاءات القانػنية إلكسال اجخاءات االحالة  .فزال عغ ذلظ انذاء وحجة

تحديغ البشديغ (وحجة ىجرجة ) .

يتع الحرػل عمى الصاقة الكيخبائية لمسرفى مغ محصة سج حجيثة الكيخباء

الػششية ،ولكغ حالياً يتع االن انذاء محصة تػليج كيخبائي ذاتي بصاقة(  8ميكا) مغ قبل شخكة
عخاقية (شخكة الدوراء ) وىحه الذخكة شخيكة مع شخكة كػند االلسانية فخع العخاق  ،تتكػن
السحصة مغ محخكات عجد ( ، )8يكػن عسل السحصة عمى مادتي الشفط االسػد وزيت الغاز
والغخض مغ انذاء ىحه السحصة ىػ تخفيف عغ الكيخباء الػششية وتحقيق اكتفاء ذاتي

لمسرفى مغ الكيخباء.

يدتيمظ السرفى 81م 4مغ السياه ألغخاض التبخيج فزال عغ االستخجامات الخجمية

االخخى داخل السرفى  ،ويتع نقل السياه عغ شخيق االنابيب مغ نيخ الفخات  ،يحتػي
( (42
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السرفى عمى محصة لمتعامالت الفيديائية وذلظ لمحفاظ عمى البيئة مغ التمػث فبجالً مغ شخح

مخمفات السرفى الى االراضي السجاورة يتع وضعيا في خدانات خاصة لسحصة التعامالت

وبعج ذلظ يتع التعامل معيا فيديائياً مغ خالل فرل السياه عغ السخمفات االخخى مغ الشفط
االسػد والشفثا وزيت الغاز التي تتدخب مع السياه اثشاء عسمية التكخيخ ويتع بعجىا اعادة تكخيخىا

مخة اخخى (.)3

اذ يبمغ عجد العامميغ في السرفى ( )338عامالً مغ ميشجسيغ وادارييغ وفشييغ

 %32مشيع ذكػر و  %8اناث  ،ويبمغ عجد االدارييغ  %33والباقي فشييغ  ،جسيع العامميغ

في السرفى كػادر نفصية مجربة خخجيغ معاىج وكميات  ،وان جسيع العامميغ في السرفى

مغ محافطة االنبار واغمبيع مغ قزاء حجيثة ويقدع عجد العامميغ عمى االقدام السػجػدة

داخل السرفى كسا مػضح في الججول ( ) 8والذكل (.)3( )3

ججول () 2عجد العاممين في مرفى حجيثة

ت اسع الذعبة

عجد العامميغ الشدبة %

 3الذعبة االدارية

32

203

 8الذعبة اليشجسية

33

31012

 4شعبة االنتاج

31

33013

 3شعبة الصاقة

33

3301

 3شعبة الفحز والسخاقبة

31

3103

 3شعبة العالقات العامة

43

303

 1الذعبة الفشية

11

3803

 2شعبة الدالمة

42

301

41

304

338

%311

 3شعبة الزخ والخدن
السجسػع
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شكل()1عجد العاممين في مرفى حجيثة
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السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول()8
تسخ عسمية االنتاج في السرفى بالعجيج مغ السخاحل  ،فبعج وصػل الشفط مغ محصة

 K3التابعة لذخكة نفط الذسال يجخل الشفط الخام الى خدانات كبيخة لتيجئتو والتخمز مغ
السياه السػجػدة وبعجىا يجخل الشفط الخام الى وحجة التكخيخ ويسخ بفالتخ لسشع دخػل االتخبة

والسػاد الثقمية الى بخج التقصيخ  ،ثع يتع بعج ذلظ حقغ مادة الرػدا الكاوية ()NaoH

ىيجروكديج الرػديػم فائجتيا تحػيل امالح الكمػريجات الى كمػريج الرػديػم لسشع تحخر
الكمػر السدبب لمتأكل في قسة البخج .

يتع سحب الشفط الخام عغ شخيق مزخات الشفط ومغ ثع الى مبادالت ح اخرية تتبادل

مع زيت الغاز في مبادلة ح اخرية ومغ ثع تتبادل مع الشفط االسػد بثالث مبادالت ح اخرية وبعج

السبادالت الح اخرية يتع دخػل الشفط الخام الى الفخن الحخاري مغ االسفل لديادة درجة ح اخرة

الشفط الخام  ،ويتكػن الفخن الحخاري مغ ( )32انبػب مػزعة عمى ثالث مشاشق االولى مشصقة

الحسل والثانية التػصيل والثالثة االشعاع الػقػد السدتعسل لتغحية مذاعل الفخن ىػ الشفط

الخام  ،يخخج الشفط الخام مغ الفخن الحخاري بجرجة ( ) 481 – 481مئػية عمى شكل بخار
الى بخج التقصيخ مشصقة الشدع ( )flas zoneوبعجىا يخخج كل مشتػج حدب درجة غميانو ،

يخخج الشفط االسػد مغ اسفل بخج التقصيخ ويدحب عغ شخيق السزخة ومغ ثع الى مبادالت

ح اخرية لديادة درجة ح اخرة الشفط الخام وتقميل درجة ح اخرة الشفط االسػد وبعجىا الى مبادلتيغ
( (31
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مائية او ىػائية حدب ترسيع وحجة التكخيخ لخفس درجة ح اخرة السشتػج ثع الى الخدان

الخاص بالسشتػج  .والى االعمى مغ الشفط االسػد يخخج زيت الغاز ويسخ بسديصخ ثع الى بخج

الشدع فائجة بخج الشدع تحديغ درجة الغميان بػاسصة الشفط االسػد ثع يحىب الى مزخة دفع
زيت الغاز وبعجىا الى مبادلة ح اخرية مع الشفط الخام ثع الى مبادلة مائية ( )coolerمع الساء

لخفس درجة ح اخرة السشتػج ثع الى خدانات خدن السشتػج  .وفي السخحمة مغ اعمى اوسط بخج
التقصيخ يخخج الشفط االبيس ويحىب باتجاه بخج الشدع ومغ ثع الى مبادالت مائية عجد ( )8ثع

الى الخدانات  ،اما في السخحمة االخيخة في اعمى قسة البخج تخخج الشفثا الثقيمة وتحىب باتجاه
مبادالت مكثفة عجد ( ) 3ثع الى وعاء فرل ثع الى السزخة ويشقدع مشتػج الشفثا قدسان قدع
يحىب الى االنتاج والقدع الثاني يخجع الى قسة بخج التقصيخ لديصخة عمى درجة الح اخرة في قسة

البخج ( .)1وكسا مػضح بالسخصط (. )8

شكل( )2مراحل العممية االنتاجية في مرفى حجيثة
نفثا ثقيلة
نفط ابيض

برج
التقطير

زيت الغاز

نفط

خام

نفط أسود

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى شعبة التكخيخ في مرفى حجيثة

بمغ االنتاج الدشػي لسرفى حجيثة في عام  8181مغ مشتػج الشفط االسػد

( )8438311بخميل سشػياً وانتاج زيت الغاز ( )331383بخميل سشػيا وانتاج الشفط االبيس
( )333813اما انتاج مادة الشفثا ( )311831وكسا مػضح بالججول ( )4والذكل (. )4

)) 33

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

ججول( )3االنتاج الدنهي وكمية الترريف لمرفى حجيثة من سنة 2222 – 2212

(ب  /سنة )
الدنة

النفط االسهد

(ب  /سنة )

زيت الغاز

النفط

النفثا

(ب  /سنة )

االبيض

2212

993622

291645

399632

382162

(ب  /سنة )

(ب  /سنة )

مجمهع

كمية

(ب  /سنة )

(ب  /سنة )

االنتاج

2265237

الترريف

2215237

2211

1159152

342255

466172

443522

2429295

2122243

2212

1242351

364432

499563

475233

2581577

2281675

2213

1324817

388793

532867

526882

2753357

2473182

2214

2

2

2

2

2

2

2215

2

2

2

2

2

2

2216

2

2

2

2

2

2

2217

1656324

486132

666756

633574

3442786

3241626

2218

2125222

623725

854739

813122

4416764

4111932

2219

2277435

668252

915752

871276

2222

2352922

692525

946275

922242

4732711
4889942

4322524
4492322

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى  :قدع مرفى حجيثة  ،شعبة االنتاج ،
بيشات غيخ مشذػرة . 8181 ،

( (38

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

شكل ()3االنتاج الدنهي وكمية الترريف لمرفى حجيثة من سنة – 2212

( 2222ب  /سنة )

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول ()4

يتع ترخيف السشتػجات الشاتجة عغ السرفى بػاسصة شخكة التػزيع لمسشتػجات

الشفصية في االنبار  ،وترخيف الشفط االسػد الى معامل االسسشت كسعسل كبيدة ومعسل
الفمػجة ومعسل القائع سابقا  ،اما بالشدبة لمشفثا فترجر الى االمارات العخبية عغ شخيق

الشقالت الشفصية  .تعخض السرفى لمتػقف في عام  3333بدبب الحخب التي تعخض ليا

العخاق  ،اذ اصيبت وحجة التكخيخ االولى بجمار ادى الى تػقف السرفى عغ االنتاج؛ نتيجة

لمقرف الجػي الحي تعخض لو السرفى  ،ولكغ بعجىا تع اعادة اعسار السرفى في فتخة

وجيدة ليعاود العسل مغ ججيج  ،وكحلظ تػقف السرفى عغ العسل مخة اخخى في عام 8114

بدبب االحتالل االمخيكي لمعخاق ثع عاود العسل مخة اخخى  ،واخخىا تع ايقاف السرفى عغ
االنتاج عشج دخػل عرابات داعر االرىابية الى االنبار لمسجة  8133 - 8133ليعاود العسل
مخة اخخة بعج القزاء عمى عرابات داعر واستقخار الػضع االمشي في السحافطة .
ثانيا  :محظة K3

تقع محصة  K3بسحافطة االنبار – مجيشة حجيثة  ،ناحية الحقالنية وبجانب نيخ
الفخات االيسغ وتبعج  3كع عغ مرفى حجيثة  ،وبالقخب مغ شخيق الديارات (عشو – ىيت )
وكسا في الخخيصة ( ، )4تع انذاء ىحه السحصة سشة  3382مغ قبل شخكة انكميدية تعخف

باسع ( )Bbcشخكة البتخول البخيصانية  .وىي محصة ضخ تابعة لذخكة نفط الذسال ىيئة
العسميات قدع السشطػمة الغخبية كسا في الرػرة ( ، )3تعج محصة ميسة واستخاتيجية بإمكانيا
استالم الشفط مغ كخكػك وضخو باتجاه البرخة وتيػان وكحلظ استالم نفط البرخة وضخو

باتجاه الذسال وبيحا السػقع تعتبخ حمقة الػصل بيغ نفط الذسال ونفط الجشػب (.)2
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العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

اذ يبمغ عجد العامميغ في محصة  )881( k3عامال مغ ميشجسيغ وفشييغ وادارييغ
مػزعيغ عمى الذعب والػحجات السػجػدة في السحصة وكسا في الججول ( )3وشكل (. )3

يتع الحرػل عمى الصاقة الكيخبائية لمسحصة مغ خالل الكيخباء الػششية مغ سج

حجيثة فزالً عغ وجػد تػربيشات عجد ()8داخل السحصة مغ نػع روستغ يػلج كل تػربيغ
واحج ميكا  .ولمسحصة مذخوع ماء خاص بييا عمى نيخ الفخات يدسى مذخوع ماء حجالن .
خريظة ( )3محظة k3

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :

3ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة  ،شعبة
السعمػمات . 8181 ،

8ـ مخخجات بخنامج . Arc Map 10.4.1
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الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

صهرة ( )1محظة k3

السرجر :الجراسة السيجانية  ،التقصت الرػرة بتاريخ 8181/38/81

اذ يتع وصػل الشفط مغ كخكػك الى محصة  k3عغ شخيق اربعة انابيب مشيا انبػب

 38عقجة في بجاية االنذاء وبعجىا تع انذاء انبػب  33عقجة ونتيجة لديادة كسيات الشفط الخام
مغ كخكػك تع لشذاء خط اخخ بدعة  41عقجة وكحلظ بعجىا تع انذاء انبػب بدعة  48عقجة
لزخ الشفط الخام الى محصة ونتيجة لديادة كسيات الشفط الخام مغ كخكػك تع لشذاء خط اخخ

بدعة  41عقجة وكحلظ بعجىا تع انذاء انبػب بدعة  48عقجة لزخ الشفط الخام الى محصة

 k3فزال عغ الخط االستخاتيجي الحي يخبط نفط الذسال بشفط الجشػب  ،تبجأ جسيع ىحه
االنابيب مغ محصة  ( k1كخكػك  )3في محافطة كخكػك وصػال الى محصة  k2في ناحية
الريشية قخب بيجي في محافطة صالح الجيغ وبعجىا الى محصة  k3في حجيثة  ،اما بالشدبة

الى الشفط الخام مغ البرخة يرل الى محصة  k3عغ شخيق الخط االستخاتيجي  38عقجة
بعج ان يسخ بعجة محصات ضخ مشيا محصة ضخ  )pump station( ps1الػاقعة في

محافطة البرخة وبعجىا يتجو الى محصة  ps2في محافطة الدساوة ومغ ثع الى محصة ps3
بالشجف وصػال الى محصة  ps4في محافطة االنبار بالقخب مغ بحيخة الحبانية ومغ بعجىا
يرل الى محصة  ، k3ولكغ بعج االحتالل االمخيكي لمعخاق تعخض ىحا الخط الى الجمار وتع
سخقتو وتثقيبو مغ قبل السجسػعات االرىابية االمخ الحي ادى الى تػقف ضخ الشفط مغ

البرخة الى حجيثة وبالعكذ  ،واالن تع انذاء خط ججيج مػازي لمخط القجيع وىػ االن جاىد
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العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

لمزخ في امكانية االستالم في محصة  k3؛ ولكغ بدبب تجميخ اغمب الخدانات والسزخات

في السحصة تعحر استالم الشفط مغ البرخة (.)3

تحتػي محصة  k3عمى ( )38خداناً بأحجام مختمفة ؛ وذلظ الستالم الشفط الخام

سػاء مغ كخكػك ام مغ البرخة وضخو الى مشاشق الترجيخ عغ شخيق األنابيب ومحصات
الزخ السػجػدة بعج محصة k3تعخضت بعس اغمب الخدانات الى التجميخ ما بعج عام
 8114وتع اعادتيا  ،وكحلظ في عام  8133تعخضت الى التجميخ بدبب العسميات االرىابية

مسا ادى الى تػقف اغمبيا عغ العسل واالن ال يػجج سػى خسدة خدانات عاممة اما الخدانات

االخخى يتع اعادتيا لمخجمة وكسا في الججول ( )3وشكل (.)31( )3

ججول ()4عجد العاممين في محظة k3

ت

اسع الذعبة او الػحجة

عجد العامميغ

الشدبة %

3

شعبة الزخ

31

3103

8

شعبة الخجمات

33

8101

4

الذعبة االدارية

83

3103

3

شعبة الشقميات

81

3013

3

الػحجة الفشية

3

3013

3

وحجة االتراالت

3

3013

1

وحجة البيئة

3

8081

2

الػحجة القانػنية

8

1031

السجسػع

881

%311

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية لمسجة 8183/3/31 – 8181/38/81

( (33

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

شكل ( )4عجد العاممين في محظة k3

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول ()3

ججول ( )5عجد الخزانات وطاقتها الخزنية في محظة k3

ت

رقع الخدان

قصخ الخدان/متخ

ارتفاع الخدان

الحجع /بخميل

3

333

31

38

332111

8

333

31

38

332111

4

331

3803

3303

343111

3

332

3803

3303

343111

3

ST1

31

38

332111

3

ST2

31

38

332111

1

313

31

38

332111

2

318

31

33

332111

3

311

8303

3303

48311

31

31

4303

33

34111

33

33

4303

33

34111

38

314

31

38

332111

السرجر  :شخكة نفط الذسال  ،ىيئة العسميات  ،قدع السشطػمة الغخبية  ،محصة  ، k3شعبة الزخ

.8181 ،
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العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

شكل( )5خزانات محظة k3

السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول ()3

ثالثا :محظة  ( T-1ط)1 /

وىي محصة ضخ عمى خط ترجيخ الشفط الخام العخاقي الدػري المبشاني وىي آخخ

محصة ضخ داخل االراضي العخاقية وتقع في محافطة االنبار  -قزاء القائع تابعة ادارياً
لشاحية العبيجي تبعج (  33كع ) تقخيبا شخق الحجود العخاقية الدػرية وتبعج ايزا (  32كع )
تقخيبا غخب محصة ضخ ك 4في قزاء حجيثة يشطخ الى الخخيصة ( .)11( )3

أخحت محصة  T-1تدسيتيا مغ كمسة (  ) Tripoliوىػ ميشاء شخابمذ عمى البحخ

األبيس الستػسط في لبشان .انذأت محصة ضخ  T1في ثالثيشيات القخن الساضي مغ قبل

شخكة بخيتر بتخوليػم االنكميدية  ،ومخت بعجة مخاحل مغ التصػر لديادة كسية الشفط الخام
السرجر خارج العخاق .

( (32

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

خريظة ( )4محظة T1

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :

3ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة  ،شعبة
السعمػمات . 8181 ،

8ـ مخخجات بخنامج . Arc Map 10.4.1

في بجاية انذاء محصة ضخ  T1كانت تحتػي عمى مزخات تع تشريبيا عمى خط

ترجيخ الشفط االول ذو القصخ (  38عقجة ) سشة  3343بصاقة ترجيخ (  31،111بخميل /

يػم ) وبعجىا تع تشريب مزخات اكبخ عمى خط ترجيخ الشفط ذو القصخ (  33عقجة ) سشة

 3332بصاقة ترجيخ (  31،111بخميل  /يػم ) وبعجىا تع تشريب مزخات أكبخ عمى خط
ترجيخ الشفط ذو القصخ (  41عقجة ) سشة  3333بصاقة ترجيخ (  331،111بخميل  /يػم
) وكانت جسيع ىحه السزخات تجور بػاسصة محخكات تعسل عمى الشفط الخام  .بعجىا تع

تشريب مزخات كبيخة لزخ الشفط السرجر عمى خط ترجيخ الشفط ذو القصخ ( 48 / 41
)) 33

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

عقجة ) بصاقة ترجيخ (  3،311،111بخميل  /يػم ) تجور بػاسصة تػربيشات غازية تعسل
عمى الغاز الصبيعي  .في سشة  3331تع انذاء (  ) 3خدانات لمشفط الخام في محصة T1
وسعتيا الخدنية الكمية (  333،311بخميل ) تقخيباً لتخديغ الشفط الخام وترجيخه  ،لكغ

تعخضت ىحه الخدانات الى الجمار بدبب االعسال االرىابية ما بعج عام  8133وحاليا يتع

العسل عمى اعادتيا لمخجمة .تحتػي محصة  T-1عمى محصة تحسيل لمرياريج يتع مغ
خالليا نقل الشفط الخام الى الدرقاء في االردن وبسعجل يػمي يرل الى(  )383111بخميل

يػميا  ،وىي تحتػي ايزا عمى مخافق خجمية متكاممة تذسل مشازل سكغ لمسػضفيغ ومدابح
ومالعب رياضية ودور سيشسا ونػادي لمسػضفيغ وكافة الخجمات االخخى .

يبمغ عجد العامميغ في محصة ط  )312( 3/عامالً مغ ميشجسيغ وفشييغ وادارييغ

مقدسيغ حدب الػحجات االدرية السػجػدة في السحصة كسا في الججول ( ) 3والذكل (.)3
ججول (  )6عجد العاممين في محظة T1

ت

اسع الػحجة

عجد العامميغ

الشدبة %

3

وحجة االدارة

34

38014

8

وحجة الخجمات اليشجسية

83

84033

4

وحجة الزخ

88

81041

3

وحجة الكيخباء

8

3023

3

وحجة االشفاء

33

38033

3

وحجة اآلالت الجقيقة

3

3033

1

دائخة صيانة التػربيشات الغازية

38

33033

2

دائخة االتراالت

3

4011

3

دائخة صيانة الخصػط الخئيدية

8

3023

2

1031

312

%311

 31وحجة الشقميات
السجسػع

السرجر :الجراسة السيجانية لمسجة 8183/3/31- 8181/38/81

( (31

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

شكل ()6عجد العاممين في محظة T1

السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول () 3

تزع محصة  T-1العجيج مغ الػحجات التابعة ليا مشيا :
 .3وحجة االدارة .
 .8وحجة الزخ .

 .4وحجة الخجمات اليشجسية .

تػجج كحلظ وحجات سانجة في محصة  T1تابعة لذعب وأقدام أخخى في الذخكة وىي:

 .3وحجة كيخباء . T1
 .8وحجة اشفاء . T1
 .4وحجة الشقميات .

 .3وحجة اآلالت الجقيقة .

وكحلظ تػجج دوائخ أخخى في السحصة وىي :

 .3دائخة صيانة التػر بيشات الغازية .
 .8دائخة االتراالت .

 .4دائخة صيانة الخصػط الخئيدية .

اما بالشدبة لخصػط أنابيب الشفط الخام والغاز الصبيعي التي تجخل لسحصة T1ىي :

 .3أنبػب الشفط الخام ذو القصخ (  38عقجة ) .
)) 33

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

 .8أنبػب الشفط الخام ذو القصخ (  33عقجة ) .
 .4أنبػب الشفط الخام ذو القصخ (  41عقجة ) .
 .3أنبػب الشفط الخام ذو القصخ (  48عقجة ) .
 .3أنبػب الغاز الصبيعي ذو القصخ (  33عقجة ) الػاصل مغ كخكػك عغ شخيق

شبكة الغاز القصخية .

تعتسج محصة ضخ  T1سابقاً عمى مػلجات الجيدل لتػليج الصاقة الكيخبائية التي
تحتاجيا السحصة وحاليا يػجج تػربيغ غازي يعسل عمى الغاز الصبيعي لتػليج الصاقة الكيخبائية
وكحلظ تغحى السحصة مغ شبكة الكيخباء الػششية  .اما بالشدبة لمسياه تستمظ محصة T-1
محصة ضخ ماء مػجػدة عمى نيخ الفخات تزخ السياه لالستخجامات الخجمية داخل السحصة .

السحصة حاليا متػقفة عغ العسل ؛ ولكغ االن يتع اعادتيا لمعسل مغ خالل صيانة الخط الشاقل

لمشفط الخام بيغ محصة  k3ومحصة  T1فزال عغ صيانة خدانات الشفط و كحلظ اعادة
تأىيل وحجة الزخ في السحصة وكسا في الرػرة (.)38( )8

صػرة ( )8اعادة تأىيل الخط الشاقل لمشفط الخام بيغ محصة  k3و محصة T1

السرجر  :الجراسة السيجانية بتاريخ 8183/3/31

رابعا  :معمل االنبار ل نتاج االسفمت المؤكدج وزيت الغاز
تع انذاء ىحا السعسل في عام  8132مغ قبل شخكة السانية وىػ تابع لمقصاع

الخاص ،يقع السعسل في محافطة االنبار – شسال قزاء الخمادي وعمى الصخيق الخابط بيغ

الخمادي – الثخثار (الجخايذي) يبعج  33كع عغ مخكد السجيشة وعمى الجية اليسشى مغ
الصخيق عمى بعج 3كع عغ الصخيق يشطخ الخخيصة (  .)3اذ تبمغ شاقة السرفى الترسيسية
( (38

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

 3111م 4اي ما يعادل ( )3333بخميل باليػم بػاقع وحجة ترفية صغيخة والصاقة االنتاجية

لمسعسل حاليا  311م 4ما يعادل ( )8818بخميل يػمياً ( .)34يشتج السعسل االسفمت السؤكدج
وزيت الغاز والشفثا الثقيمة تبمغ ندبة انتاج االسفمت السؤكدج  %33وندبة انتاج زيت الغاز

 % 31اما ندبة انتاج الشفثا الثقيمة  %3ويػضح الججول ( ) 1والذكل ( )1كسية االنتاج

والترخيف الدشػي لعامي  .8181 - 8133ويكػن انتاج السعسل متقصع بدبب عجم حرػلو
عمى السادة االولية بالرػرة الكافية مغ قبل و ازرة الشفط .

السعسل( )13عامل مغ ميشجسيغ وادارييغ وفشييغ

.

اذ يبمغ عجد العامميغ في

ججول()7كمية االنتاج والترريف الدنهي لمعمل االنبار من ( 2222 – 2219ب /سنة)
االسفمت

مجسػع

كسية

زيت

الدشة

الغاز

الشفثا

(ب /سشة )

(ب /سشة )

السؤكدج

االنتاج

الترخيف

8133

413221

41831

441333

133133

332343

8181

433112

33314

434131

212383

334318

(ب /سشة )

( ب /سشة ) ( ب /سشة )

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى استسارة االستبيان لمسجة -8183/3/81

8183/3/83

)) 34

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

شكل ()7االنتاج الدنهي لمعمل االنبار لعام 2222

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول ()1

خريظة ( )5معمل االنبار

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :
3ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،شخكة تػزيع السشتجات الشفصية  ،فخع االنبار ،

 ، 8132بيانات غيخ مشذػرة .

8ـ مخخجات بخنامج . Arc Map 10.4.1
( (33

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

يتع الحرػل عمى السادة االولية ( الشفط االسػد) لمسعسل مغ مرفى حجيثة ومرافى

بيجي  ،اذ تبمغ حرة السعسل مغ الشفط االسػد السخررة مغ الػ ازرة ( )1311111بخميل
شيخيا اذ يتع نقل السادة االولية الى السرفى عغ شخيق الشاقالت الحػضية ويتع وضعيا في

وحجات خدن خاصة لمسادة االولية يبمغ عجدىا ثالث خدانات بدعة ( )3311111لتخ لكل

خدان .

تبمغ مداحة السعسل  3دونع  ،ويتع الحرػل عمى الصاقة الكيخبائية لمسعسل مغ

الكيخباء الػششية ولكغ بدبب حالة االنقصاع في التيار الكيخبائي يتع االعتساد عمى مػلجات

ديدل عجد ( )8في تغحية السعسل بالكيخباء .

يحتػي السعسل عمى خدانات خاصة بإنتاج زيت الغاز عجد ( )3خدانات بدعة 131

الف لتخ لمخدان الػاحج  .وكحلظ خدانات خاصة بإنتاج االسفمت السؤكدج عجد( )4سعة كل
خدان ( )3311111لتخ  ،يتع ترخيف مشتجات السعسل مغ االسفمت السؤكدج الى شخكات

اعسار الصخق والجدػر سػاء داخل السحافطة او خارجيا اما بالشدبة الى زيت الغاز يتع
ترخيفو الى السػلجات االىمية في السحافطة او خارج السحافطة .

يتع الحرػل عمى السياه لمسعسل مغ خالل محصة ضخ مياه عمى نيخ الفخات خاصة

بالسعسل وذلظ لغخض االستخجامات الخجمية لمسعسل فزالً عغ استخجامو ألغخاض تبخيج

السشتػجات في السعسل.

خامدا  :معمل الزيجان لإلسفمت المؤكدج وزيت الغاز
يقع السعسل في محافطة االنبار عشج قزاء الكخمة – جديخة الكخمة وعمى القخب مغ

ذراع دجمة وكسا في الخخيصة ( ،)3تع انذاء ىحا السعسل مغ قبل شخكة تخكية في عام 8132
وىػ تابع لمقصاع الخاص  .يكػن بخج الفرل (بخج التقصيخ) افقي عكذ بخج التقصيخ في

معسل االنبار  .اذ تبمغ مداحة السعسل  3دونع  ،وتبمغ شاقة السعسل االنتاجية ( 311م) 4اي
ما يعادل ( )8818بخميل يػميا ‘ ولكغ بدبب قمة تجييد السعسل بالسادة االولية ال يشتج

بكامل شاقتو االنتاجية  ،ويػضح الججول ( )2والذكل ( )2كسية االنتاج والترخيف الدشػي

لسعسل الديجان لعامي  ، 8181 – 8133يشتج السعسل االسفمت السؤكدج وزيت الغاز والشفثا

الثقيمة  ،تبمغ ندبة انتاج االسفمت السؤكدج  %33وندبة انتاج زيت الغاز  % 31اما ندبة
انتاج الشفثا الثقيمة  . %3اذ يبمغ عجد العامميغ في السعسل( )33عامل مغ ميشجسيغ
)) 33

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

وادارييغ وفشييغ  .يتع الحرػل عمى السادة االولية لمسعسل مغ مرفى حجيثة ومرافي بيجي
 ،ويسثل الشفط االسػد السادة االولية لمسعسل ،تبمغ حرة السعسل مغ الشفط االسػد السخررة

مغ و ازرة الشفط ( )4111111بخميل شيخيا اذ يتع نقل السادة االولية الى السرفى عغ شخيق

الشاقالت الحػضية ويتع وضعيا في وحجات خدن خاصة لمسادة االولية يبمغ عجدىا ثالث

خدانات بدعة ( )3311111لتخ لكل خدان ،ويحتػي السعسل عمى خدانات خاصة بإنتاج زيت
الغاز عجد ( )3خدانات بدعة  131الف لتخ لمخدان الػاحج  .وكحلظ خدانات خاصة بإنتاج

االسفمت السؤكدج عجد( )4سعة كل خدان ( )3311111لتخ .يتع ترخيف مشتجات السعسل

الى شخكات اعسار الصخق بالشدبة الى االسفمت السؤكدج اما زيت الغاز يتع ترخيفو الى
السػلجات االىمية سػاء داخل السحافطة او خارجيا  .ويتع الحرػل عمى الصاقة الكيخبائية

لمسعسل باالعتساد عمى مػلجات ديدل عجد ( )8في تغحية السعسل بالكيخباء .
خريظة ( )6معمل الزيجان

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :

3ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،شخكة تػزيع السشتجات الشفصية  ،فخع االنبار ،
 ، 8132بيانات غيخ مشذػرة .

8ـ مخخجات بخنامج . Arc Map 10.4.1
( (33

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

ججول ()8كمية االنتاج والترريف الدنهي لمعمل الزيجان من ( 2222 – 2219ب /سنة)
الدشة

زيت

الغاز

(ب /سشة )

الشفثا

االسفمت

(ب /سشة )

السؤكدج

(ب /سشة )

مجسػع
االنتاج

كسية

االستيالك

( ب /سشة ) ( ب /سشة )

8133

832383

83311

842133

341131

313321

8181

413383

41141

813133

318831

334331

السرجر  :الجراسة السيجانية باالعتساد عمى استسارة االستبيان لمسجة -8183/3/34
. 8183/3/32

يتع الحرػل عمى السادة االولية لمسعسل مغ مرفى حجيثة ومرافي بيجي  ،ويسثل

الشفط االسػد السادة االولية لمسعسل ،تبمغ حرة السعسل مغ الشفط االسػد السخررة مغ و ازرة
الشفط ( )4111111بخميل شيخيا اذ يتع نقل السادة االولية الى السرفى عغ شخيق الشاقالت

الحػضية ويتع وضعيا في وحجات خدن خاصة لمسادة االولية يبمغ عجدىا ثالث خدانات بدعة

( )3311111لتخ لكل خدان.

شكل ( )8كمية االنتاج والترريف الدنهي لمعمل الزيجان من ( 2222 – 2219ب

/سنة)

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول ()2

يحتػي السعسل عمى خدانات خاصة بإنتاج زيت الغاز عجد ( )3خدانات بدعة 131

الف لتخ لمخدان الػاحج  .وكحلظ خدانات خاصة بإنتاج االسفمت السؤكدج عجد( )4سعة كل
)) 31

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

خدان ( )3311111لتخ .يتع ترخيف مشتجات السعسل الى شخكات اعسار الصخق بالشدبة الى
االسفمت السؤكدج اما زيت الغاز يتع ترخيفو الى السػلجات االىمية سػاء داخل السحافطة او

خارجيا  .ويتع الحرػل عمى الصاقة الكيخبائية لمسعسل باالعتساد عمى مػلجات ديدل عجد ()8

في تغحية السعسل بالكيخباء(.)33
سادساً :حقل عكاس

يقع حقل عكاز في محافطة االنبار – قزاء القائع وعمى بعج  31كع عغ مخكد

مجيشة القائع وفي الجدء الذسالي الغخبي مغ الرحخاء الغخبية كسا في الخخيصة (  . )1ويعج
احج حقػل الغاز الصبيعي الكبيخة الحي تع اكتذافو عام  ، 3323وىػ مغ الحقػل غيخ السصػرة

اذ تع حفخ  3ابار استكذافية يقجر االحتياشي السػجػد في الحقل ما يقارب  303تخيميػن متخ
مكعب وىشاك مجسػعة مغ الصبقات الجيػلػجية لع تكذف بعج

()33

خريظة ( )7حقل عكاس

.

السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :
3ـ جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة  ،شعبة السعمػمات 8181 ،
8ـ مخخجات بخنامج . Arc Map 10.4.1

( (32

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

تع حفخ اول بئخ استكذافي في حقل عكاس في عام  3338وسسيو باسع (عكاز) 3

اذ تع حفخه مغ قبل شخكة الحفخ العخاقية التابعة لػ ازرة الشفط العخاقية  ،ولكغ بعج حفخ ىحا

البئخ تػقف الحفخ بدبب الحرار االقترادي الحي مخ عمى العخاق في التدعيشات مغ القخن
الساضي .

وفي السجة السحرػرة ما بيغ عام  8114- 8113تع حفخ خسدة ابار اخخى في

الحقل وىي عكاس ( )4،3،3،3 ،8مغ قبل الذخكة الدػرية لمشفط  ،ولكغ بعج االحتالل
االمخيكي لمعخاق في عام  8114تػقف العسل في الحقل  ،كان الحقل تابع الى شخكة نفط

الذسال قبل عام  ، 8131ولكغ بعج عام  8131اصبح الحقل تابع الى شخكة نفط الػسط .

في عام  8134تع التعاقج مع شخكة ( كػكاز ) الكػرية مغ قبل و ازرة الشفط ؛ وذلظ

لتصػيخ اآلبار السحفػرة وحفخ ابار اخخى  ،فزال عغ تصػيخ الحقل مغ اجل تدويج محصة

عكاز الكبخى الغازية بالغاز الصبيعي لتػليج الصاقة الكيخبائية  ،وما زال العقج قائع مع الذخكة

الكػرية لحج االن (.)33

ولحقل عكاس اىسية اقترادية كبخى بالشدبة لمعخاق بذكل عام ومحافطة االنبار

بذكل خاص مغ خالل تػفيخ الغاز الصبيعي لدج الحاجة السحمية لمصمب عمى الغاز

لالستخجامات السختمفة فبجالً مغ استيخاد الغاز مغ ايخان والجول السجاورة البج مغ العسل عمى
استثسار ىحه الثخوة اليائمة مغ الغاز الصبيعي مغ خالل تصػيخ االبار السحفػرة وجعميا

صالحة لإلنتاج فزالً عغ حفخ ابار ججيجة في الحقل (. )31
االستنتاجات

3ـ اتزح مغ خالل الجراسة السيجانية سػء التػزيع السكاني لسعامل ترفية الشفط في
السحافطة  ،حيث اقترخت عمى بعس اقزية السحافطة .

8ـ تستمظ محافطة االنبار اكبخ حقل لمغاز الصبيعي في العخاق وىػ حقل عكاس يقجر

االحتياشي السػجػد في الحقل ما يقارب  303تخيميػن متخ مكعب وىشاك مجسػعة مغ

الصبقات الجيػلػجية الحاوية عمى الشفط والغاز التي لع تدتكذف بعج .

 4ـ تػصمت الجراسة الى ان مرفى حجيثة ومحصات الزخ ومدتػدعات الخدن

تعاني مغ نقز في وحجات الخدن .

)) 33

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

التهصيات
3ـ ضخورة تػجو الدياسية الحكػمية الى وضع الخصط والبخامج الػاضحة والججاول
الدمشية لمكيام بػاقع ىحه الرشاعة السيسة والحيػية التي تشعر اقتراد السحافطة والعخاق ،

مغ خالل التعاقج مع الذخكات االستثسارية لمكيام برشاعة الشفط والغاز في السحافطة في ضل
االمكانيات السيسة الستػفخة لكيام ىحه الرشاعة  ،وكحلظ البج مغ تػجو الدياسة الحكػمية الى

مشع استيخاد السذتقات الشفصية مغ الخارج ومشع ترجيخىا بذكل خام .

8ـ االسخاع في استثسار حقل عكاس الغازي مغ خالل التعاقج مع شخكة استثسارية

رصيشة ألنو يسثل مػرد اقترادي ميع لمسحافطة والعخاق  ،وخرػصاً في مجال انتاج الصاقة
والػقػد .

4ـ ضخورة التػسع في انذاء وتصػيخ السرافي الشفصية في السحافطة وذلظ لغخض

االستفادة مغ مداحة السحافطة الكبيخة وسج الحاجة السحمية مغ السذتقات الشفصية وترجيخ

الفائس

قائمة المرادر

.3

العشاز  ،غانع  ،العخاق وصشاعة الشفط والغاز  ،مصبعة دجمة لمصباعة والشذخ ،بغجاد ،

.8

عبج الخضا  ،نبيل جعفخ  ،و امجج صباح عبج العالي  ،صشاعة الشفط والغاز في

.4

الدامخائي  ،زياد فاضل عبجهللا  ،التبايغ السكاني لرشاعتي استخخاج الشفط وتكخيخه

الصبعة االولى .8133 ،

العخاق االتجاىات الحالية والسدتقبمية لمفتخة .8133 ، 8181 – 8111

في شخكتي نفط الذسال والسرافي  ،اشخوحة دكتػراه (غيخ مشذػرة )  ،كمية التخبية لمعمػم

االندانية  ،جامعة تكخيت . 8181 ،
.3

الفخاجي  ،عمي جاسع حسػد كشاص  ،تػشغ صشاعة ترفية الشفط في العخاق بسشطػر

التشسية السدتجامة  ،اشخوحة دكتػراه (غيخ مشذػرة ) ،كمية التخبية  ،جامعة السػصل ،

.8138
.3

الحسيجي  ،اركان ريدان عباس  ،التبايغ السكاني لتػزيع مرافي الشفط في الرغيخة

وأثخىا في التشسية الرشاعية في العخاق  ،اشخوحة دكتػراه (غيخ مشذػرة ) ،كمية اآلداب ،

جامعة بغجاد .8133 ،
( (31

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

.3

الجراسة السيجانية باالعتساد عمى استسارة االستبيان لمسجة – 8181/38/3

.1

مقابمة شخرية مع مجيخ مرفى حجيثة حدان مخضي الجغيفي بتاريخ

.8181/38/81
.8181/38/3
.2

مقابمة شخرية مع مدؤول تذغيل وحجات التكخيخ مػفق عبجالسجيج حسيج بتاريخ

.8181/38/3

السيشجس كسال حدغ السحالوي بتاريخ

.3

مقابمة شخرية مع مجيخ محصة k3

.31

مقابمة شخرية مع مجيخ شعبة الزخ السيشجس سعج نعسة بتاريخ . 8181/38/83

.38

مقابمة شخرية مع السيشجس فادي مذحغ في محصة  k3بتاريخ .8181/38/82

. 8181/38/81
.33
.34

الجراسة السيجانية لمسجة مغ . 8183/3/31 -8181/38/81

مقابمة شخرية مع السيشجس عرام عبيج تخكي مدؤول وحجة الزخ في محصة T1

بتاريخ .8183/3/31

.33

الجراسة السيجانية باالعتساد عمى استسارة االستبيان لمسجة -8183/3/81

.33

الجراسة السيجانية باالعتساد عمى استسارة االستبيان لمسجة -8183/3/34

.33

جسيػرية العخاق  ،و ازرة الشفط  ،دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة  ،شعبة السعمػمات

. 8183/3/83
. 8183/3/32
. 8181 ،
.31

مقابمة شخرية مع السيشجس دمحم فميح في حقل عكاس بتاريخ .8183/3/83
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ممحق ()1

استمارة استبيان
وزارة التعميـم العالـي والبحـث العممـي

جامعـة األنبار  /كمية التربية لمعمهم االندانية

قدــم الجغرافيـــة

ان ىحه السعمػمات الخاصة باالستسارة ىي ألغخاض البحث العمسي فقط  ،وان اجابتكع الجقيقة

عمى محتػيتيا تعج رافجاً لمبحث العمسي السػسػم بـــــ ( المكانيات الجغرافية لرناعة النفط

والغاز في محافظة االنبار )  ،لحا يخجى اداء السعمػمات الخاصة بيا بجقة ووضػح شاكخيغ

تعاونكع معشا  .ومغ هللا التػفيق

طالب الماجدتير  :ماجج صبار عظيهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوال  –:معمهمات عامة .

 -3اسع السرفى  /او السحصة ............

-8عشػان السرفى  /او السحصة ...........................................
 -4تاريخ إنذاء السرفى /او السحصة ..................

-3ىل يختبط السرفى بعجد أخخ مغ السرانع التي تشتج السادة الخام او الػقػد التي يدتعسميا
أو التي تدتعسل السػاد التي يشتجيا .................

3ـ مغ قبل أي قصاع تع انذاء السرفى /او السحصة ..................

3ـ ما اسع الذخكة التي قامت بأنذاء السرفى /او السحصة .................

ثانياً  –:المهقع .

3ـ ما ىي السحافطة التي يقع فييا السرفى  /او السحصة – القزاء – الشاحية  ،وىل يقع
بجانب سكة حجيج أم مجخى مائي ( نيخ أو احج الخوافج ) .............................

8ـ ما ىػ بعج السرفى /او السحصة عغ اقخب مجيشة .......................
( (38

الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

4ـ ىل السرفى قخيب مغ محصات ضخ الشفط الخام أو خصػط األنابيب ...................
3ـ إلى أيغ ترخف مياىو الفائزة بعج االستعسال .....................

3ـ ما شبيعة ارض السرفى /او السحصة مغ الشاحية الجيػلػجية ...................
3ـ ما مداحة األرض التي يذغميا السرفى /او السحصة بسمحقاتو ..................

1ـ كع عجد الخدانات السػجػدة داخل السرفى /او السحصة وما سعتيا ...............
2ـ ما ىي كسية السياه الجاخمة والخارجة إلى ومغ السرفى /او السحصة

..............

3ـ ىل السرفى يحػي وحجة معالجة لمسياه الرشاعية ..............................

31ـ لساذا تع انذاء ىحا السرفى /او السحصة بيحا السػقع .........................

ثالثاً  –:بيانات عن النتاج .

3ـ استس اخرية اإلنتاج مدتسخ أم متقصع ..................................

8ـ ما جسمة اإلنتاج الدشػي او الذيخي او اليػمي لمسرفى ........................
4ـ ما ىي السشتجات الشفصية الخئيدة والثانػية التي يشتجيا السرفى .................
3ـ ما ىي الصاقة اإلنتاجية الترسيسية والفعمية لمسرفى ...........................

3ـ ما ىي أىع معػقات اإلنتاج أو أسباب تخمفو ( .تػضع عالمة صح إن كان الجػاب إيجابا
وعالمة خصأ إن كان بالشفي إمام كل نقصة مغ الشقاط اآلتية -:

أـ انخفاض إنتاجية العامل .

بـ عجم كفاءة مرادر التسػيغ (الػقػد والسياه) .
تـ السػقع الجغخافي .

ثـ انخفاض إنتاجية السكامغ .
جـ شحة السػاد األولية .
حـ نجرة األيجي العاممة .

خـ صعػبة الترخيف الجاخمي لمسشتج .

دـ عجم وجػد العجد الكافي مغ الخدانات لخدن الفائس مغ السشتجات .
ذـ قمة السػاد االحتياشية وقصع الغيار .
رابعاً  –:المادة الخام .

3ـ مغ ايغ يتع الحرػل عمى السادة الخام لمسرفى ............................
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8ـ ما ىي السذكالت الخاصة بالسادة الخام مغ حيث (جػدتيا – سيػلة الحرػل عمييا –
نقميا -تخديشيا) .................

4ـ ما نػع الػقػد السدتعسل في تذغيل أو تحخيظ الػحجات التكخيخية ................
3ـ بعج السادة االولية عغ السرفى  ..............كع

4ـ ماىي ندبة السػاد االولية مغ الكمف الكمية لإلنتاج ...................

خامداً – :االمتيازات .

3ـ ىل ارض السرفى /او السحصة حكػمية .....................................
8ـ

ىل

يدتفيج

السرفى

.......................

مغ

التعخيفة

الرشاعية

بالشدبة

4ـ مغ ايغ يع الحرػل عمى الصاقة الكيخبائية لمسرفى /او السحصة

سادساً –:األيجي العاممة .

لتجييد

الكيخباء

..........

3ـ ما جسمة عجد عسال السرفى /او السحصة (الحكػر – اإلناث) .................

8ـ ما عجد اإلدارييغ – الفشييغ – السػسسييغ – السيخة – إنراف السيخة مشيع
...................

4ـ ماىػ التحريل الجراسي لمعامميغ في السرفى  /او السحصة ...................
 3ـ ىل العامميغ في السرفى  /او السحصة مغ السحافطة ام مغ خارج السحافطة وكع عجد
كل مشيع ...........................................

3ـ ىل يعاني السرفى /او السحصة مغ نقز في االيجي العاممة .................
3ـ تػزيع العامميغ حدب االقدام او الػحجات السػجػدة في السرفى  /او السحصة

.............

سابعاً - :ما هي الندبة التي تمنحها لمعهامل اآلتية كدبب في اختيار المهقع المثالي

لممرفى  /او السحصة .

3ـ قخبو مغ السادة الخام .
8ـ رخز قيسة األرض .
4ـ قخبو مغ الدػق .

3ـ تػافخ األيجي العاممة .
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الباحث  :ماجد صبار عطيوي اجلابري

التوزيع اجلغرايف لصناعة النػط والغاز يف

أ .د صبحي امحد خملف الدليمي

حمافظة االنبار

3ـ الدياسة الحكػمية .
3ـ تػافخ الشقل .

1ـ تػافخ مرادر الصاقة .
2ـ السياه .

3ـ رأس السال

ثامنا  -:بيانات عن النقل والتدهيق

3ـ ايغ سػق االنتاج داخل السحافطة  ...............خارج السحافطة .....................

خارج العخاق ......................

8ـ اذا كان الترجيخ خارج العخاق فسا ىي مشافح الترجيخ ...............
4ـ ماىي وسائل الشقل السدتخجمة في نقل مشتػجات السرفى ....................
تاسعا  :بيانات عن الماء

3ـ ماىي

مقجار كسية السياه الالزمة لرشاعة تكخيخ الشفط في السرفى اليػمية

..................

8ـ ماىي وسائل نقل السياه ..........................................

عاش اخ  :ماىي السذاكل التي تػاجو صشاعة التكخيخ في السرفى /او السحصة

...................

احجى عذخ  :ما ىي التػجيات السدتقبمية لمسرفى /او السحصة .................

اثنى عذر  :الهقهد

 3ـ ماىػ نػع الػقػد السدتخجم في تذغيل وحجات التكخيخ .......................
8ـ مرجرىا مغ داخل القزاء ( ) .............او مغ خارج القزاء ()..............
 4ـ ندبة الػقػد مغ الكمفة الكمية لإلنتاج ..........................................

ثل ثة عذر :

ماىي م اخحل العسمية االنتاجية ل..................................................
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