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 ممخص:ال
وىو مصدر ميـ لمطاقة الحرارية  لالنبعاثات إصداراً  واألقؿ األنظؼالوقود  بأنويتميز الغاز الطبيعي 

مف البمداف الميمة في انتاج عمومًا ومحافظة البصرة خصوصًا ؽ والميكانيكية والكيربائية, يعتبر العرا
الغاز الطبيعي وقد تأثر استغالؿ الغاز فيو عمى مستوييف ىما مستوى الطاقة ومستوى استخدامو 

ويدخؿ الغاز الطبيعي في محافظة البصرة بعدة صناعات منيا صناعة مادة اولية في الصناعة. ك
 البتروكيمياويات ومحطات الطاقة الكيربائية .صناعة و  األسمدة وصناعة الحديد والصمب

 الكممات المفتاحية: )الغاز الطبيعي، الصناعات المرتبطة بالغاز، االنبعاثات(.

The concept of natural gas, its origin, characteristics, uses and industries 

related to natural gas 

Researcher: Fatima Ayoub Yaqoub Yousef, Associate Professor. Hamid 

Attia Abdul Hussein Al-Jourani 

Basra University/College of Arts/Department of Geography and 

Geographical Information Systems 

Abstract: 

Natural gas is characterized as the cleanest and least emission – free fuel, and 

it is an important source of thermal, mechanical and electrical energy. Iraq in 

general, and Basra governorate in particular, is considered one of the 

important countries in the production of natural gas. The exploitation of gas 
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in it has been affected on tow levels: the level of energy and the level of its 

use as a raw material in industry. Natural gas enters Basra Governorate in 

several industries, inducing the fertilizer industry, the iron and steel industry, 

the petrochemical industry and electric power stations. 

Keywords: (natural gas, gas-related industries, emissions). 

 المقدمة
تزايد االىتماـ بالغاز الطبيعي خالؿ السنوات الماضية واصبح يحتؿ مكانًا مرموقًا عمى 
المستوى العالمي وذلؾ كأحد مصادر الطاقة النفطية في العالـ بعد أف زاد الوعي 
العالمي بحقائؽ تموث البيئة وعواقبيا عمى صحة ومستقبؿ اإلنساف فبعد أف كاف الغاز 

في عمميات إنتاج النفط الخاـ يتـ التخمص منو عف طريؽ حرقو في الطبيعي منتجًا 
المشاعؿ وىجر اآلبار المنتجة لمغاز فقط )بحجة أنيا أبار جافة(. بدأ العالـ ينتبو إلى 

، فضاًل عف اعتباره مادة أىميتو، ويرى اف عممية حرقو تعّد ىدرًا لمطاقة وتمويثًا لمجو
 . محطات الطاقة الكيربائيةاولية في الصناعات ويدخؿ كوقود في 

 مشكمة البحث:
ما أىمية الغاز الطبيعي في العراؽ وما موارده الحيوية وما الخطوات التي  .1

 .يجب اتخاذىا الستثماره بالشكؿ األمثؿ
 كوف؟يأيف يتواجد الغاز الطبيعي وكيؼ   .2
 ما القطاعات التي يستخدـ فييا الغاز الطبيعي؟  .3

 هدف البحث:
مفيوـ الغاز الطبيعي ونشأة الغاز الطبيعي وأىميتو سة ييدؼ البحث إلى درا

ومدى ،وخصائصو ومكوناتو ومعالجتو والتواجد الجيموجي لمغاز وانواع الغاز الطبيعي
استفادة القطاعات االخرى منو كونو يدخؿ اما مادة اولية في الصناعة 

 قود كالمحطات الكيربائية. كو كالبتروكيمياويات واالسمدة او 

 بحث :فرضية ال
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يتواجد الغاز الطبيعي جنبًا إلى جنب مع النفط الخاـ في تكوينات جيولوجية  .1
متشابية تحت سطح األرض في فراغات الصخور التي تسمى الصخور 
الخازنة )صخور المكمف( ويكوف معظـ تواجده ضمف الصخور الرسوبية، ىذا 

بواًل والتي وقد تبمورت حوؿ تكونو نظريتاف، كانت النظرية العضوية األكثر ق
حظا أصحابيا بتأييد جميرة عمماء الجيولوجيا والتي ركزت حوؿ الكيفية التي 
تكونت بيا ىذه الثروات كنتيجة لمتحمؿ والتحوؿ الذي تعرضت لو النباتات 

 والحيوانات البحرية ضمف المواد المترسبة بمعزؿ عف اليواء وبتأثير الحرارة.
وات األخيرة كوقود جيد في االستعماالت تزايد استخداـ الغاز الطبيعي في السن .2

المنزلية )الطبخ، التدفئة، تسخيف المياه( ووقود لعدد مف الصناعات السيما تمؾ 
التي تتطمب كميات كبيرة مف الطاقة )محطات توليد الطاقة الكيربائية، صناعة 

 الحديد والصمب، الصناعات البتروكيمياوية، صناعة األسمدة الكيماوية(. 

 لدراسةحدود ا 
بالحدود اإلدارية لمحافظة البصرة التي تقع في الجزء تتمثؿ حدود منطقة الدراسة   

شمااًل °( 31.23- -°29.5-الجنوبي الشرقي مف العراؽ الواقع بيف دائرتي عرض )
، يحدىا مف الشماؿ محافظة (1خريطة )شرقاً °( 48.33- -° 46.43-وقوسي طوؿ )

ذي قار ومف الشرؽ دولة إيراف ومف الجنوب ميساف ومف الشماؿ الغربي محافظة 
 .الخميج العربي ودولة الكويت ومف الغرب محافظة المثنى
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 (1خريطة )

 الوحدات االدارية لمحافظة البصرة

 

اإلدارية، بمقياس رسـ البصرةمحافظة وزارة الموارد المائية، الييأة العامة لممساحة، خريطة المصدر: 
.2318بغداد، مطبعة الييأة، ، قسـ الترسيـ، 533333: 1  
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 مفهوم الغاز الطبيعي: المبحث االول 
( الميمة نظرًا fossil energyيعد الغاز الطبيعي مف مصادر الطاقة االحفورية )

مف انخفاض نسبة المموثات عند احتراقو، وىو غاز ال رائحة لممميزات التي يتصؼ بيا 
مضافة اليو لتميزه، المواد الرد بعض مجىي الرائحة التي تصدر منو اذ اف وال لوف، 

، فيو قابؿ لمتطاير، واالشتعاؿ اذا تعرض لمصدر حراري كالميب ءوىو اخؼ مف اليوا
او الكيرباء، ويتـ وضعو في اسطوانات محكمة االغالؽ وال تتـ تعبئتيا كاممة فقط 

وىو مادة وقود مثالية فيو يتميز ، (1)لمنع حدوث انفجارات (%85 – 83) بنسبة
بسيولة التوصيؿ وسيولة االستعماؿ خاصة ألغراض االستيالؾ المنزلي وفي بعض 
القطاعات الصناعية كالصناعات البالستيكية والبتروكيمياوية التي تعتمد عمى بعض 
مكونات الغاز الطبيعي والصناعات ذات الكثافة العالية في استيالؾ الطاقة مثؿ 

د الطاقة الكيربائية، مما دفع البمداف وفي تولي صناعة االسمنت والحديد والصمب،
المتقدمة التركيز عمى استخدامو، وعزز مف ذلؾ تطور تكنولوجيا صناعتو في مختمؼ 

كما يعد الغاز الطبيعي وقودًا صديقًا لمبيئة األمر الذي أدى  .(2)القطاعات االقتصادية
احبًا لمبتروؿ، او وىو غاز سريع االحتراؽ، يكوف مص. (3)الى تزايد الطمب عميو عالمياً 

بار مستقمة التحتوي اال عمى الغاز الطبيعي فقط، وىو سيؿ االستخراج وال يحتاج آفي 
الى تكرير، وال يتخمؼ عف احتراقو شوائب او عوادـ تموث البيئة، وينقؿ الغاز الطبيعي 

ويوصؼ الغاز . (4)عبر االنابيب، او في سفف خاصة بعد ضغطو ليصبح سائالً 
ًا بانو الصورة الغازية لمبتروؿ، وقد وصؼ بالطبيعي لمتفرقة بينة وبيف الطبيعي احيان

الغاز الصناعي الذي يماثمو في التركيب والخواص تقريبًا والذي يتـ الحصوؿ عميو 
 .(5)بتسخيف الفحـ

مركب كربوني يحتوي عمى نفس  عمى انو (Natural gas) الغاز الطبيعي يعرؼ
 نو الصورة الغازية لمنفط،أيا البتروؿ لذلؾ يوصؼ بالعناصر الرئيسة التي يحتوي عمي

شكؿ ترسبات في باطف األرض، والغاز الطبيعي يوجد عمى وىو اخؼ المحروقات 
ويتألؼ مف مركبات . (6)مركب ىيدروجيني يتكوف أساسًا مف الييدروكربونات المشبعة

قوية، حيث ىي خميط مف الغازات ذات االصؿ البترولي يمكف قياسيا مف الناحية الطا
وىو عبارة عف مزيج مف المكونات .(7)( متر مكعب غاز1333واحد طف يساوي )

الييدروكربونية وغير الييدروكربونية ويمتمؾ خصائص كيميائية وفيزيائية مختمفة عالية 
او ىو خميط مف الغازات الييدروكربونية تحتوي عمى عدة انواع مف الغازات التطاير، 
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ض اىميا واكثرىا الميثاف، مع بعض الشوائب )النايتروجيف المختمطة مع بعضيا البع
N2كبريتيد الييدروجيف ، H2S وثاني اوكسيد الكاربوف CO2 بالدرجة االساس، وقد )

او كالىما تدعى بالغازات الحامضية  O2و  H2Sيحوي عمى كميات ممحوظة مف 
(Sour or acid Gases) الغاز ينبغي اف تزاؿ ىذه الشوائب قبؿ استعماؿ  اذ

رض مع النفط الخاـ )الغاز المصاحب( ويمكف االيتواجد تحت سطح وىو . (8)كوقود
. وىو يختمؼ عف (9)وجودة في حقوؿ تحتوي عمى الغاز الطبيعي )الغاز الحر( فقط

ويعتقد اف النفط والغاز الطبيعي يرجعاف  .(13)الغاز الصناعي الذي يستخرج مف الفحـ
 .(11)وينيماالى اصؿ واحد وتتشابو ظروؼ تك

يطمؽ اسـ الغاز الطبيعي عمى التجمعات الباطنية لمغاز وىو خميط مف مواد 
ىيدروكربونية في حالة غازية، ولكنيا تحمؿ معيا في الغالب بعض السوائؿ البترولية 

كازوليف الطبيعي، وىو التخرج مف الغازات في ىيئة ابخرة مكثفة وتكوف ما يسمى 
البتروؿ الخاـ ، يتكوف ي يستخرج مف الفحـ او مف يختمؼ عف الغاز الصناعي الذ

مف  الشيءالغاز الطبيعي مف عدة عناصر وتختمؼ نسبة تكويف ىذه العناصر بعض 
%( مف 93 -73خر، واىـ العناصر المكونة لمغازىو الميثاف وتكوف نسبتو )آحقؿ الى 

ي الحالة الغازية الغاز الطبيعي، وااليثاف، والبروباف، والبيوتاف وتكوف ىذه العناصر ف
فيما تكوف باقي الييدروكربونات التي يتكوف منيا الغاز الطبيعي واىميا البينتاف تكوف 

،أذ (12)في الحالة السائمة وىو ما يعرؼ باسـ الكازوليف الطبيعي وىو سائؿ باىت الموف
اف المكونات الرئيسية لمغاز الطبيعي في األحواؿ االعتيادية مف حيث )الحرارة 

ط( عند استخراجو تشمؿ الميثاف واإليثاف وكميات مف البروباف والبيوتاف والضغ
واليكساف، اما الشوائب التي قد يحتوييا الغاز الطبيعي فتتمثؿ بكؿ مف غاز 
الييدروجيف وثاني اوكسيد الكاربوف والنتروجيف وغازات أخرى بنسب اقؿ مثؿ 

ت، ويتركب الغاز الطبيعي في األوكسجيف وأوؿ اوكسيد الكاربوف وثاني اوكسيد الكبري
% 5% مف الييدروكربونات، اما الباقي فتشكؿ 95حالة تحميمية عمى ماال يقؿ عف 

وتتمثؿ بالنتروجيف وثاني اوكسيد الكاربوف يصحبيا في بعض الحاالت نسب ضئيمة 
مف كبريتيد الييدروجيف، والمادة الييدروكربونية الرئيسة ىي غاز الميثاف الذي يعد 

برافينات وأكثرىا تطايرًا، اما البرافينات األثقؿ التي تتميز بدرجة غمياف أعمى أنظؼ ال
وىي اإليثاف والبروباف والبيوتاف واليكساف واليبتاف فأنيا توجد بنسب متناقصة، اذا اف 

حجمًا مف المواد الييدروكربونية في الغاز الطبيعي  )%133 -% 73(ما يتراوح بيف 
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ا تركيب البنتاف والمواد الييدروكربونية األثقؿ نادرًا ما تشكؿ قد تتألؼ مف الميثاف، ام
 – 3,1(حجمًا وقد تكوف مف الضآلة بحيث تشكؿ ما يتراوح بيف  )%2 – 1(أكثر مف 

 .(13)حجماً  )3,2%

الغاز الطبيعي ىو مزيج معقد مف الييدروكربونات مع كمية قميمة مف المركبات غير 
خرية تحت سطح األرضوغالبًا ما يكوف الغاز التي تتواجد في مكامف صالعضوية 

الطبيعي متواجد مع النفط الخاـ إما مذابا أو طافيا عمى سطحو وفي ىذه الحالة يسمى 
ىذا النوع مف الغاز )غاز مصاحب(كما توجد كذلؾ حقوؿ تحتوي فقط عمى الغاز 

يواء ويعتبر الطبيعي ىي مف نوع البرافينات الخفيفة القابمة لالشتعاؿ بسيولة بوجود ال
ولكنو ايضًا قد يحتوي عمى غازات . (14)غاز الميثاف أكثر مكونات الغاز الطبيعي توفراً 

كسيد الكربوف، وقد توجد كميات صغيرة مف و ف والبروبيف وغازات ثاني ااااليث
كسيد الكربوف ومركبات الكبريت في الغاز و النيتروجيف واالوكسجيف وثاني ا

 .(15)الطبيعي

لطبيعي بأنو خميط مف مواد ىيدروكربونية في حالة غازية، ولكنيا تحمؿ يعرؼ الغاز ا
معيا في الغالب بعض السوائؿ البترولية وتخرج مف الغازات في ىيئة أبخرة مكثفة 

(، يتواجد في مكامف خاصة natural gasolineوتكوف ما يسمى بالغازوليف الطبيعي )
 بو ويدعى عندىا )الغاز الحر(.

 starches theoriesNatural gasنشأة الغاز الطبيعي نظريات: أواًل 

لمعرفة نشأة الغاز الطبيعي لو دور ميـ في معرفة االصؿ الذي تكونت منو والتركيب 
حتياطيات الالكيميائي لو ومعرفة خصائص ىذا التركيب واىميتو واماكف تواجده وا

يقة والمتعمقة بتكويف وعمى الرغـ مف عدـ معرفة التفاصيؿ الدقالمتوفرة منو وتوزيعو، 
الغاز الطبيعي وىجرتو االولية التي التزاؿ موضع جدؿ، فأنو ال يوجد اختالؼ في 

، وقد اختمؼ الجيولوجيوف في تحديد اصؿ وكيفية تكويف (16)طبيعة تكوينو مع النفط
 ىذه المادة وعمية انقسموا الى فريقيف:

 Organic Theoryالنظرية العضوية )االصل العضوي( (1)

مواد ىيدروكربونية تكونت مف اصؿ عضوي )حيواني مف اف الغاز الطبيعي يتكوف     
(، وىي كائنات مجيرية تتضمف الطحالب Planktonونباتي( اي مف العوالؽ )
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والكائنات االولية ماتت وتراكمت في طبقات المحيطات واالرض، وانضغطت البقايا 
لحرارة الناتجاف عف الطبقات تحت طبقات رسوبية، وعبر االؼ السنيف قاـ الضغط وا

 الرسوبية بتحويؿ ىذه المواد العضوية الى غاز طبيعي. 

الميالدي  اعمف العالـ الروسي لومونوسوؼ في نياية القرف الثامف عشروبذلؾ فقد 
( فرضية المنشأ العضوي لمبتروؿ وعف االصؿ الواحد لكؿ مف البتروؿ 1757-1763)

ع عشر وبداية القرف العشريف ساىـ مساىمة فعالة في .وفي نياية القرف التاس(17)والفحـ
اعداد ووضع نظرية االصؿ العضوي لمبتروؿ، كؿ مف الباحثيف الروسييف االكاديمي 

(، وابتداء مف 1936( والجيولوجي ميخائيموفسكي )1938-1936اندروسوؼ )
فًا النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، نالت فرضية االصؿ العضوي لمبتروؿ اعترا

واسعًا في مؤلفات كثير مف الباحثيف في خارج روسيا)لسمي، بيكجـ، وايت، فوج، 
بفايفر، كريج، اوكسينيوس، جيفر، نيوبرى، ىانت، كريمر، زالوزيتسكى، زوبير، انجمير، 

 . (18)وغيرىـ (بوتونيو

اذ اثبتت التحميالت اف الغاز الطبيعي والنفط يتكوناف مف المواد العضوية التي يمكف 
ا مف احياء تنمو عمى سطح ماف تقسـ الى قسميف رئيسييف باالعتماد عمى اصؿ نشوئي

االعتقاد السائد ىو اذ اف االرض او في الماء اي انيا مادة عضوية ارضية او مائية، 
في حيف  ،اف المواد العضوية االرضية تنتج غازًا طبيعيًا وبعضًا مف الخامات الشمعية

ية الخامات النفطية، اذ اف لكؿ نوع مف المادة العضوية تنتج المواد العضوية المائ
في التحكـ بنشوء النفط والغاز الطبيعي، اذ يحدث تولد النفط  هودرجة الحرارة دور 

ـ( في حيف يتوالد الغاز الطبيعي في درجات حرارة 123 -ـ63بدرجات حرارة مابيف )
 .(19)ـ(225 –ـ 123اعمى بكثير )

 Inorganic Theoryصل الغير عضوي(النظرية غير العضوية )اال (2)

ىي و غير عضوي نتج مف اصؿ اف الغاز الطبيعي ىناؾ بعض الدراسات التي مفادىا 
لقشرة االرضية اثناء اائي حدث بيف تمؾ العناصر المكونة لطبقات ينتيجة تفاعؿ كيم

تكونيا عمى نطاؽ واسع في باطف االرضبيف الماء وغاز ثاني اوكسيد الكاربوف وبعض 
 ،واد غير العضوية مثؿ كاربيدات المعادف والكاربونات المتواجدة في باطف االرضالم

اال اف الشواىد الجيولوجية تعارض مضموف ىذه النظرية حيث انو لـ يستدؿ عمى وجود 
مثؿ ىذه المواد الكيمياوية بكميات وفيرة بالقشرة االرضية وبالقدر الذي يسمح لتكوف 
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في النصؼ الثاني مف القرف التاسع اذ  .(23)النفطيةمثؿ ىذه الكمية مف التجمعات 
( فرضية االصؿ غير العضوي 1876عشر اعمف العالـ الروسي منديمييؼ )

 .(21)لمبتروؿ

 Properties of Natural Gasثانيًا : خصائص الغاز الطبيعي 

 : (22)منيا مصادر الطاقة االخرىلمغاز الطبيعي عدة خصائص تميزه عف 

طبيعي احد انقى انواع الوقود االحفوري ألنو امف وسميـ ومف يعتبر الغاز ال -1
 مصادر الطاقة النظيفة واالقؿ مف حيث انبعاث الغازات الدفيئة. 

يحترؽ الغاز الطبيعي بشكؿ كمي وينجـ عف احتراقو غاز ثاني اوكسيد  -2
 .COالذي يعتبر غازًا غير ساـ بعكس غاز اوؿ اوكسيد الكاربوف CO2 الكاربوف 

 .ر رخيص لمطاقة وماده سريعة االشتعاؿيعد مصد -3
سيولة نقمو بواسطة االنابيب سواء كاف ذلؾ الى معامؿ تسييؿ الغاز اـ الى  -4

 موانئ التصدير، ومف الممكف تخزيف الغاز في مستودعات كبيرة. 
ال يسبب روائح كريية عند احتراقو، وال يخمؼ عنو مواد سامة كما ال يحتوي  -5

 بكميات كبيرة كالتي توجد مع النفط. عمى الشوائب مثؿ الكبريت 

عديـ الموف والرائحة وألغراض السالمة تضاؼ اليو مادة خاصة لتمييز رائحتو  -6
 .(23)عند التسرب

( طف كاربوف عند 3,63ما يطمقو الغاز الطبيعي مف الكاربوف ال يتجاوز ) -7
( طف 3,82اشتعالو ما يعادؿ مف الغاز طف نفط، بالمقابؿ فاف طف النفط يطمؽ نحو )

( طف كاربوف، وينتج عف 1,35كاربوف بينما يطمؽ ما يعادلو حراريًا مف الفحـ نحو )
( طنًا مف غاز ثاني 3,667كؿ طف كاربوف عند انطالقو الى الغالؼ الجوي نحو )

%( مما يناظره مف 63كسيد الكاربوف، بذلؾ ال يتجاوز التموث بالغاز الطبيعي )و ا
 .(24)التموث بالفحـ

%( 43انبعاثات الكربوف الناتجة عف احتراؽ كمية مف الغاز نحو ) تبمغ نسبة  -8
%( أقؿ مف النفط لمكمية نفسيا. 23أقؿ مناحتراؽ كمية مماثمة مف الفحـ, ونحو )

كسيد الكربوف بداًل مف غاز و فضاًل عف أف احتراقو التاـ يؤدي إلى إنتاج الماء وثاني أ
ات صغيرة جدًا مف الشوائب والتي يمكف كسيد الكربوف الساـ, واحتوائو عمى كميو أوؿ أ
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فصميا بتكمفة منخفضة, وضآلة كميات أكاسيد الكبريت الناتجة منو مقارنة بالمصادر 
 . (25)األخرى لموقود األحفوري

كمية االحتياطيات الكبيرة مف الغاز الطبيعي المؤكدة والمتوافرة بشكؿ كبير جدا  -9
جود أماكف لـ تكتشؼ بعد او في طور وىذه الكمية قابمة لمزيادة بمرور الزمف لو 

االكتشاؼ حسب ما اشارت الييالتوقعات الجيولوجية فضاًل عف ذلؾ أف الطاقة 
اإلنتاجية مف استغالؿ كمية االحتياطيات أكبربحوالي ضعؼ مستوى عمميات اإلنتاج 

 . (26)الحالي
النفط،  اف الوحدات الحرارية التي يولدىا الغاز تكوف اكبر مما ينتجيا الفحـ او -13

مميوف( وحدة حرارية  45اذ اف طنًا واحدا مف النفط يولد حرارة تصؿ الى )
( وحدة حرارية بريطانية، اما الغاز الطبيعي 27، اما الفحـ فتصؿ الى )(27)بريطانية

، وىو بذلؾ يشكؿ (28)مميوف( وحدة حرارية بريطانية 93يولد طاقة حرارية تبمغ نحو )
 7333اف كؿ متر مكعب واحد مف الغاز الطبيعي يعطي ) وقودًا ذا حرارة عالية حيث

لذا فاف االستفادة منو ألغراض توليد الطاقة الكيربائية ، (29)( سعرة حرارية13533 -
 يكوف افضؿ طاقة حرارية تختص ليذا الغرض.

يعتبر الغاز الطبيعي صديقًا لمبيئة وتبمغ نسبة الكاربوف المنبعثة منو عند   -11
%( مف 41ينما تصؿ عند احتراؽ النفط الخاـ الى ما نسبتو )%( ب18-3احتراقو )

 .(33)المصادر االخرى
يعد الغاز الطبيعي اقؿ ضررًا لممعادف التي تتكوف منيا التجييزات الالزمة  -12

لحرقة التي تستفيد مف طاقتو الحرارية إلنتاج الطاقة الميكانيكية ) التوربينات،( لذلؾ 
ئية التي تعمؿ بالغاز الطبيعي تستمر لمدة أطوؿ فأف وحدات توليد الطاقة الكيربا

وتستيمؾ قطع غيار اقؿ عندما يكوف الغاز الطبيعي وقودًا ليا بداًل مف النفط أو الفحـ، 
 .(31)ليصبح الغاز الطبيعي مثااًل لمطاقة االقتصادية المعتمدة عمى الكفاءة

يف المنتج مف لمغاز الطبيعي مردود اقتصادي كبير فعمى سبيؿ المثاؿ اف البنز  -13
النفط يحتاج الى عنصر الرصاص لضبط عممية االشتعاؿ بينما ال يحتاج الغاز الى 

 .(32)الرصاص مما يجعمو وقودًا اقؿ تكمفة مف البنزيف
اف الغاز الطبيعي ال يمكف اف يحترؽ في درجات الحرارة المنخفضة بؿ يمـز  -14

كسيد النيتروجيف الغير و نتج منو االحتراقو توافر درجة حرارة مرتفعة جدًا وعند احتراقو ي
 .(33)كسيد الكربوفو ساـ بجانب ثاني ا
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يساىـ في دعـ التنمية  ويوفر مبالغ كبيرة نظرًا الستقرار اسعاره مقارنة بتقمبات  -15
اسعار النفط الخاـ، ويقمؿ مف نفقات االنتاج في مختمؼ الصناعات ومنيا الصناعات 

 .(34)عية االنتاجالزجاجية االمر الذي ينعكس عمى تحسف نو 
يتميز الغاز الطبيعي مف الناحية الجغرافية انو أكثر توزيعًا مف النفط الخاـ اذ  -16

يوجد مصاحبًا لمنفط الخاـ في معظـ حاالتو او منفردًا في حقوؿ مستقمة عف انتاج 
النفط، كما أف امدادات الغاز الطبيعي وأسعاره أقؿ عرضة لمتقمبات في األسواؽ 

 .(35)مع النفط الخاـ العالمية مقارنة

 Natural Gas usesثالثًا : استعماالت الغاز الطبيعي 

 منيا :ومتنوعو لمغاز الطبيعي استعماالت عديده 

يعد مادة اولية لكثير مف الصناعات كالصناعات البتروكيمياوية والكيميائية مثؿ  -1
مدة والمدائف، االمونيا والميثانوؿ، البوتاف، االيثاف، البروباف وحامض الخميؾ واالس

والمستحضرات الصيدالنية واالقمشة وإلنتاج مبيدات الحشرات ومواد االنتاج 
الزراعي ووقودًا ذا طاقة حرارية عالية لمصانع الحديد والصمب وااللمنيوـ، وفي 

 قطاع الكيرباء في توليد الطاقة الكيربائية خاصة في المحطات الغازية.
يارات التي تعمؿ بالغاز الطبيعي بداًل مف المتقدمة يتـ تصنيع الس مداففي الب -2

البانزيف حفاظًا عمى البيئة وصحة االنساف. يستخدـ الغاز الطبيعي بشكمو السائؿ 
)البروباف والبيوتاف( كوقود في وسائط النقؿ اذ لو رقـ اوكتاف عاٍؿ، وبذلؾ ال يحتاج 

يو بذلؾ الى اضافات كيميائية مثؿ )اثيالت الرصاص( لتحسيف رقـ االوكتاف ف
 .(36)ينافس البنزيف في االستخداـ

سيولة استعمالو في االغراض المنزلية )لمتدفئة والتبريد والطيي( ألنو ال يحتاج الى  -3
%( مف مجموع المنازؿ 51عمميات معقدة، فعمى سبيؿ المثاؿ تجيز نسبة )

 .(37)االمريكية بالغاز الطبيعي
السمنت والطابوؽ والسيراميؾ يستعمؿ كذلؾ مصدرًا لمحرارة في صنع الزجاج وا -4

والورؽ والمنتجات الغذائية والبالستيؾ والبوليمرات، والمنسوجات والدىانات 
 واالصباغ.

يستخدـ كمادة اولية في صناعة االصباغ والحبر واسود الكاربوف الذي يستخدـ في  -5
صناعة اطارات العجالت في وسائط النقؿ، كما يساىـ الغاز الطبيعي كمادة اولية 
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نتاج البروتينات وىي مف اىـ العناصر الغذائية في الطعاـ واحتوائيا عمى إل
 االحماض االمينية الالزمة لنمو الجسـ. 

يستعمؿ الغاز الطبيعي لإلبقاء عمى الضغط المكمني في حقوؿ النفط والمحافظة  -6
 عمى الضخ الذاتي عف طريؽ اعادة ضخو الى ابار النفط.

حتوي عمى الغازات الطبيعية )ىيدروكربونات( مف يدخؿ في انتاج الكحوالت التي ت -7
نوع البرافينات، ويمكف بأكسدة ىذه الييدروكربونات انتاج المواد االولية الالزمة 

 .(38)لصناعة الكحوالت الميتيمي والكحوؿ االيتيمي
يستخدـ لتحمية المياه، فضاًل عف استخدامو كوسيمة الستخراج االمالح مف البحار   -8

 .(39)في شرؽ آسيا إذ تستخدمو الصيف وسيمة الستخراج االمالح كما ىو مستخدـ
استخداـ الغاز في المشاريع النفطية في تشغيؿ التوربينات الغازية لضخ النفط  -9

 .(43)والغاز
 استخالص الكبريت مف الغاز الطبيعي ويستخدـ لألغراض الصناعية. -13
حيد الخمية والذي كما يتـ استعماؿ الغاز كمادة أولية في إنتاج البروتيف الو  -11

 .(41)يتطمع لو العالـ كأحد الحموؿ لمتغمب عمى مشكمة الغذاء العالمية 
كمية الكبريت التي يحتوييا الغاز الطبيعي ضئيمة نسبيًا وىو تبعًا لذلؾ ال  -12

يحتاج إلى عمميات معقدة بحيث يجعمو صالحًا الستخدامو لألغراض الصناعية 
 .(42)وث ىوائي عند استعمالو في السخاناتوالمنزلية، وال يحدث أي تآكؿ أو تم

يستخدـ بشكؿ كبير واساسي في محطات توليد الطاقة الكيربائية لما يحتويو  -13
مف مزايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، اذا اف استخدامو في مجاؿ توليد الطاقة تكوف 
اعمى كفاءة مقارنة باستخداـ كميات مضاعفو مف النفط والفحـ، فضاًل عف 

عاثات الناجمة عنو تكوف اقؿ مقارنة بالنفط والفحـ، لذلؾ يستحوذ قطاع االنب
الكيرباء عمى نصؼ الطمب مف الغاز الطبيعي، اذ اف استخداـ كمية معينة مف 

 - 433ميغا واط / ساعة(، ينجـ عنو انبعاثات تقدر بػ)1,7الغاز الطبيعي لتوليد )
تضاعؼ ىذه الكمية في حاؿ كسيد الكاربوف، بينما تو ( كغـ مف غاز ثنائي ا453

استخداـ النفط او الفحـ لتوليد القيمة نفسيا فباستخداـ الفحـ فاف االنبعاثات الناجمة 
، وفي حاؿ استخداـ النفط Co2( كغـ مف غاز 1333 – 933عنو تتراوح ما بيف )

( كغـ مف غاز 933 - 833فاف االنبعاثات الناجمة عنو تتراوح ما بيف )
Co2

 (. 1ي الجدوؿ )كما موضح ف(43)
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 (1جدول )

 ميغاواط/ ساعة( ألنواع الوقود االحفوري 1,7كمية االنبعاثات لكل )

كمية انبعاثات  الطاقة المنتجة الكمية المستخدمة نوع الوقود
CO2 

برميؿ مكافئ  النفط
 نفط/يـو

ميغا واط /  1,7
 ساعة

 كغـ 933 – 833

ميغا واط /  1,7 قدـ مكعب 5813 الغاز
 ساعة

 كغـ 453 – 433

ميغا واط /  1,7 طف فحـ مكافئ 21 الفحـ
 ساعة

933 – 1333 
 كغـ

مسمـ حسف خمؼ الفرطوسي، دور الغاز الطبيعي في تحقيؽ التنمية المستدامة في دوؿ المصدر: 
(، رسالة ماجستير مقدمة الى 2318 -2337عربية مختارة مع امكانية استفادة العراؽ منيا لممدة )

 .47ص، 2323جامعة البصرة،  ،تصادكمية االدارة واالق

 

وصناعات المرتبطة بالغاز  لغاز الطبيعيمكونات االمبحث الثاني: 
 الطبيعي

  Geological presence of Natural Gasالطبيعي: التواجد الجيولوجي لمغاز  اوالً 

ىناؾ بعض المستمزمات التي يجب توفرىا لمحصوؿ عمى تجمعات نفطية تجارية     
(Commercial Deposit of petroleumوىي )(44) : 

 (وىي المادة االساسية التي منيا ينشا النفط.A Sourceصخور المنشأ ) -1
(والنفاذية Porosity(تتصؼ بالمسامية )Bedsوجود طبقات ) -2

(Permeability حيث يمكف لمنفط المتواجد فييا اف يقوـ بعممية اليجرة)
(Migration( وعممية التجميع)accumulationب).عد تكوينو 
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 Condition Sub(او ظروؼ تحت سطحية )Trapتواجد المصيدة ) -3
Surface تمنع حركة النفط الى مسافة ابعد لمحصوؿ عمى تجمعات نفطية)

 بكميات تجارية.

اما الشروط الجيولوجية لتجمع النفط والغاز فيي تكمف بتواجد النفط والغاز تحت     
تحوي عمييا، والتي تسمى بصخور الصخور التي  (45)سطح االرض في فراغات

المكامف او الصخور الخازنة فيكوف معظـ تجمعيا في الصخور الرسوبية، وقد تكونت 
عبر التاريخ الجيولوجي الطويؿ لألحواض الرسوبية عند حافات القارات التي تعد 

 .(45)االماكف النموذجية لتجمع النفط والغاز

 :(46)فر الشروط الجيولوجية اآلتيةيتجمع النفط أو الغاز في طبقة ما عند تو 

وجود طبقة صخرية غازية أي تكوف ذات مسامية )النفط يكوف داخؿ المسامات(  -1
 ونفوذية كافية )كي يتمكف النفط او الغاز مف التحرؾ خالؿ الطبقة(.

توفر حاجز يمنع استمرار حركة النفط او الغاز، والمقصود بو طبقة صخرية غير  -2
 نفاذة )صماء(.

 ( يمنع تسرب النفط او الغاز جانبيًا.Closureجز اقفاؿ)وجود حا -3

وبوجود ىذه المصائد ىناؾ احتماؿ تجمع النفط والغاز فييا، بعد ىجرتو مف     
الصخر األـ، فيعمؿ النفط او الغاز عمى ازاحة الماء الموجود في مسامات الطبقة 

الماء حبيسة في الخازنة والحموؿ مكانو، ولكف عمى الغالب تبقى نسبة معينة مف 
 (. Connate waterالمسامات وتدعى بالماء الحبيس )

 natural gas components: مكونات الغاز الطبيعي  ثانياً 

وذلؾ  خر وفي نفس الحقؿ ايضاً آلتختمؼ نسبة مكونات الغاز الطبيعي مف حقؿ 
بسبب اختالؼ طبيعة وظروؼ تكويف الغاز الطبيعي فضاًل عف تبايف الضغط ودرجة 

لحرارة والعمر الزمني إلنتاج الحقؿ، ويتكوف الغاز الطبيعي مف عدة مركبات ا
 ( وتتمثؿ فيما يمي:2ىيدروكربونية كما في الجدوؿ )
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%( مف الغاز 93 – 73( الذي يشكؿ نسبتو بيف )CH4) Methaneالميثاف  -1
 .(47)الطبيعي

تكمفة تسييمو  وىو المكوف الرئيسي لمغاز الطبيعي، وىو أخؼ المكونات، لذلؾ تكوف
مرتفعة،ويستخدـ كوقود في محطات الكيرباء وتحمية المياه، وكمادة خاـ في إنتاج 

األسمدة والميثانوؿ. وىو غاز عديـ الموف والرائحة وقميؿ الذوباف البتروكيماوياتوخاصة
 . (48)في الماء، يحترؽ بميب شاحب، وينفجر مخموطًا مع اليواء بقوة عند التوىج

 Butane( والبيوتاف C3H8) Bropane(، البروباف C2H6) Ethanaااليثاف  -2
(C4H10( وتشكؿ ىذه المركبات نسبة )23 – 3 .)% 

يتـ استخداـ االيثاف في الصناعات البتروكيمياوية وخاصة في انتاج االلياؼ 
ميف، اما البروبػػػػػػاف يستخدـ في ثيالصناعية، والمنظفات الصناعية، والبالستيؾ والبولي ا

وتانإلنتاج البوتاجاز لألغراض المنزلية، وقد استخدـ يبالتسخيف أو المحاـ، أو خمطو بال
كوقود لمسيارات لمتخفيؼ مف تموث البيئة، اما البيوتػػػػػػاف فيو  يستخدـ في  حديثاً 

 .(49)األغراض المنزلية أو إنتاج البتروكيمياويات

 %(. 8 – 3( يشكؿ نسبة )Co2) Carbon dioxideلكربوف ثاني اوكسيد ا -3
يتـ التخمص منو مف أجؿ زيادة القيمة الحرارية ومنع التآكؿ داخؿ االنابيب، فيو غاز 
ليس لو لوف فيما لو طعـ حمضي ضعيؼ ورائحتو ضعيفة، ال يحترؽ وال يصمح 

ت المنجمية ألنو لمتنفس ويذوب جيدًا في الماء ويتجمع ىذا الغاز عند أرضيات الممرا
 .(53)أثقؿ وزنًا مف اليواء

 Hydrogen disulfide(، وثاني كبريتيد الييدروجيف N2) Nitrogenالنتروجيف  -4
(H2S( تشكؿ نسبة )5-1 .)% 

النتروجيف ىو غاز عديـ الموف والطعـ والرائحة، اما كبريتيد الييدروجيف فيو غاز ساـ 
فاسد وطعمو حمو، يحترؽ إذا بمغت نسبة جدًا ولو رائحة مميزة تشبو رائحة البيض ال

%( فيكوف خميط قابؿ لالنفجار، وىو غاز يسبب 45 - 16تركيزه في اليواء مف )
تآكؿ المعدات لذلؾ يجري فصمة واستخالص الكبريت منو، يدخؿ في صناعة بعض 

 االدوية، ويستخدـ عمى نطاؽ واسع في التحاليؿ الكيميائية. 

 %(.3,2 – 3نسبتو ) ( تشكؿO2) Oxygenاألوكسجيف  -5
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يتـ استخدامو في الصناعة في تصنيع الصمب، وصناعة البالستيؾ وصناعة النار 
الحامية جدًا في عمميات المحاـ، واالوكسجيف السائؿ يتـ جمعو مع الييدروجيف السائؿ 

 لصنع وقود الصواريخ. 
 Hexane(، اليكساف C7H16) Heptane(، اليبتاف C5H12) Pentaneالبنتاف  -6

(C6H14 واالوكتاف )Octane (C8H18 وىي اثقؿ المواد الييدروكربونية ويطمؽ ،)
وىي قد تكوف عمى شكؿ سائؿ في  Natural Kaolinعمييا اسـ الكازوليف الطبيعي 

درجات الحرارة االعتيادية والضغط الجوي كما ىو الحاؿ في البنتاف واليكساف، فبعد 
النيما  gasolineاسـ )البنزيف الطبيعي( اف يتـ فصميما عف الغاز الطبيعي يعرفاف ب

جزء مف البنزيف الموجود في النفط الخاـ، اما اليبتاف واالوكتاف فيتحوالف الى الحالة 
السائمة تحت درجة حرارة مرتفعة نسبيًا، وىذه المركبات تشكؿ نسبًا قميمة مف حجـ 

 .(51)الغاز الطبيعي ولكف فوائدىا االقتصادية كثيرة
 (2جدول )

 نات الغاز الطبيعيمكو 
نسبته في الغاز الطبيعي  صيغته الكيميائية  اسم المركب ت

)%( 
 Methane CH4 73 – 93الميثاف  1
  Ethana C2H6االيثاف  2

 Bropane C3H8البروباف  3 23 – 3
 Butane C4H10البيوتاف  4
 كسيد الكربوفو ثاني ا 5

Carbon dioxide 
Co2 3 – 8 

  Nitrogen N2النتروجيف  6
 ثاني كبريتيد الييدروجيف 7 5 – 1

Hydrogen disulfide 
H2S 

 Oxygen O2 3 – 3,2اوكسجيف  8
  Argon Arارغوف  9

 Helium Heىيميوـ  13 3,9 – 3,1
 Neon Neنيوف  11
 Xenon Xeاكسينوف  12
  Pentane C5H12البنتاف  13
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 Heptane C7H16 3,5 – 3اليبتاف  14
 Hexane C6H14اف اليكس 15
 Octane C8H18االوكتاف  16
 مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى: : المصدر

الطبعة جغرافية الطاقة، راشد عبد راشد حضيري الشريفي،  ،كاظـ عبد الوىاب حسف االسدي .1
 .157ص ،2318، الصادؽ والوثائؽ لمطباعة والنشر، بابؿ، دار االولى

طبيعي في العراؽ )الواقع وافاؽ المستقبؿ(، رسالة شكر محمود جاسـ، صناعة الغاز ال .2
 .6، ص2334جامعة البصرة،  ،كمية االدارة واالقتصاد، ماجستير

 
 Natural Gas Processing: معالجة الغاز الطبيعي ثالثاً 

يكوف الغاز الطبيعي عمى ىيئة خميط معقد مف المركبات والغازات، وبذلؾ 
لجة عديدة لتنقيتو مف المواد غير الييدروكربونية يخضع الغاز الطبيعي إلى عمميات معا

وفصؿ المكونات السائمة عنو فضاًل عف منتجات ثانوية أخرى ذات قيمة اقتصادية، 
 Marketedلمحصوؿ عمى الغاز الطبيعي المنتج لألغراض التجارية )الغاز المسوؽ(

Gasلمصانع معالجة  ، فيذه عمميات المعالجة ليا اىمية ضرورية لحماية البنية التحتية
الغاز الطبيعي واألنابيب الناقمة مف التمؼ وضماف تسميـ اإلنتاج بصورة آمنة، والتي 
يقصد بيا مجموعة العمميات االنتاجية التي يتـ فيياؿ تنقية الغاز الطبيعي الخاـ بعد 

 .(52)استخراجو ودفعو لمسطح
 

عة معالجات اساسية تشمل المعالجة الحقمية لمغاز الطبيعي بصورة فعمية عمى ارب
 :( 53)هي

عزؿ الغاز عف السوائؿ الطميقة كالنفط الخاـ، الييدروجيف المكثؼ، الماء  -1
 والمواد الصمبة المتداخمة.

 معالجة الغاز إلزالة االبخرة الييدروكربونية المكثفة والمستخمصة. -2
معالجة الغاز إلزالة بخار الماء المكثؼ الذي قد يسبب عند ظروؼ معينة  -3

 التميوء.تكويف 
معالجة الغاز إلزالة المكونات االخرى الغير مرغوب بيا مثؿ كبريتيد  -4

 الييدروجيف او ثاني اوكسيد الكربوف.
يتـ اجراء بعض ىذه المعالجات في الحقؿ ولكف في بعض الحاالت يتـ نقؿ الغاز 

 الى معمؿ خاص ال جراء معالجات مكممة.
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 مكونات الغاز الطبيعي في العراق  : اً رابع
خر كما آيتكوف الغاز الطبيعي في العراؽ بعدة مكونات تختمؼ نسبتيا بيف حقؿ و 

 اآلتية :وحسب المكونات ( 1والشكؿ )( 3في جدوؿ ) موضحىو 
 الميثاف :يمثؿ غاز الميثاف المكوف الرئيسي لمغاز الطبيعي في الغازات المصاحبة -1

حقؿ عيف زالو  ( في حقوؿ كركوؾ اما في%52,6في العراؽ بنسبة) لمنفط الخاـ
(، اما فيمحافظة البصرة فتبمغ في %81,2(، وحقؿ نفط خانة )%74,6فتبمغ )

 (.%71,2(، وحقؿ الزبير )%79حقؿ الرميمة )
 وفي( في حقؿ كركوؾ %21العراؽ ) حقوؿ النفط في االيثاف : تبمغ نسبتو في -2

(، اما في محافظة البصرة %9,86، وحقؿ نفط خانة )(%12,7)حقؿ عيف زالو 
 (.%12,6(، وحقؿ الزبير )%12,5تبمغ في حقؿ الرميمة )ف

( اما في حقؿ عيف زالو فتبمغ %7,1حقؿ كركوؾ )في بروباف :تبمغ نسبتو  -3
(، اما في محافظة البصرة فتبمغ في حقؿ %3,29(، وحقؿ نفط خانة )8,3%)

 (.%9,1(، وحقؿ الزبير )%4,4الرميمة )
ا في حقؿ عيف زالو فتبمغ ام%( 5,8)تبمغ نسبتو في حقؿ كركوؾ :بيوتاف -4

، اما في محافظة البصرة فتبمغ في حقؿ (%2,5)(، وحقؿ نفط خانة 3,39%)
 (.%3,9(، وحقؿ الزبير )%1,6الرميمة )

( في حقؿ كركوؾ اما في حقؿ عيف زالو فتبمغ %2,6تبمغ نسبتو ):  البنتاف -5
(، اما في محافظة البصرة فتبمغ في حقؿ %3,5(، وحقؿ نفط خانة )1,1%)

 (.%2,1(، وحقؿ الزبير )%3,5الرميمة )
( في حقؿ كركوؾ اما في حقؿ عيف زالو فتبمغ %1,3تبمغ نسبتو ):  اليكساف -6

(، اما في محافظة البصرة فتبمغ في حقؿ %3,53(، وحقؿ نفط خانة )3,84%)
 (.%3,9(، وحقؿ الزبير )%3,5الرميمة )

اما حقؿ عيف زالو ؾ، ( في حقؿ كركو %2تبمغ نسبتو ):  ثنائي اوكسيد الكاربوف -7
(، اما في محافظة البصرة فتبمغ في حقؿ الرميمة %3,72وحقؿ نفط خانة )(، -)
 (.%3,2(، وحقؿ الزبير )1,5%)

(، -وحقؿ عيف زالو )،( في حقؿ كركوؾ%6,4تبمغ نسبتو ):  كبريتيد الييدروجيف -8
، (-، اما في محافظة البصرة فتبمغ في حقؿ الرميمة )(%1,4وحقؿ نفط خانة )

 .(-وحقؿ الزبير )
9-  
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 (3جدول )
ونسبته المئوية من الحجم الكمي لمنفط الخام في بعض الغاز الطبيعي مكونات 

 )*(الحقول في العراق
 

 مكونات الغاز
 

الرمز 
 الكيميائي

 الغاز مف حقوؿ العراؽ الغاز مف حقوؿ البصرة
الرميمة 
الشمالية 
 والجنوبية

حقل 
 الزبير

حقل 
 كركوك

نفط  عين زالة
 خانة

 CH4 79 71.2 52.6 74.6 81.2 ميثاف
 C2H6 12.5 12.6 21 12.37 9.86 ايثاف
 C3H8 4.4 9.1 7.1 8 3.29 بروباف
 C4H10 1.6 3.9 5.8 3.39 2.5 بيوتاف
 C5H12 3.5 2.1 2.6 1.1 3.5 بنتاف
 C6H14 3.5 3.9 1.3 3.84 3.53 ىكساف

ثنائي اوكسيد 
 الكاربوف

CO2 1.5 3.2 2 - 3.72 

بريتيد ك
 الييدروجيف

H2C2 - - 6.4 - 1.4 

غازات غير 
 محترقة

- - - 1.2 - - 

 111 111 111 111 111  المجموع
 مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى : المصدر 

جميورية العراؽ، وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط الصناعي، تطور استثمار الغاز الطبيعي في  .1
 .9، ص1988، بغداد، 651قـ ، دراسة ر 1985 -1968العراؽ لمسنوات 

وزارة التخطيط، بتاريخ  ،مقابمة مع السيد مصطفى عادؿ حسيف، قسـ الصناعي .2
21/2/2322. 

الجياز المركزي  ،حسيف، مدير الحسابات القومية مقابمة مع السيد الدكتور زياد طارؽ .3
 .21/2/2322وزارة التخطيط، بتاريخ ، لإلحصاء

غاس الطثيعي المصاحة مع الىفط مه تعض حقول العزاق الن تم اخذ وماذج مه وسة مكووات ال(*)

 المثحث ال يتسع لذكز جميع الحقول.   
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 (1شكل )
 مكونات الغاز الطبيعي في العراق

 
 (3مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر:

 اهم الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي خامسًا : 
وقود او مادة اولية في العديد مف الصناعات, إذ يتـ لمغاز الطبيعي دور ميـ ك

تزويد الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي في محافظة البصرة كصناعة األسمدة 
وصناعة الحديد والصمب ومجمع مصافي البتروكيمياويات ومحطات الطاقة الكيربائية 

لمنيـو باختزاؿ مادة في اليارثة والشعيبة, فضاًل عف استخدـ الغاز الطبيعي في أنتاج األ
األمونيا, كذلؾ يستخدـ في أنتاج اإلسمنت نتيجة ِإلى ذلؾ يدخؿ الغاز الطبيعي سواء 

 :الجاؼ منو او السائؿ في العديد مف الصناعات أىميا
 صناعة األسمدة -1

يستخدـ غاز الميثاف مادة أولية إلنتاج األسمدة العضوية كإنتاج األمونيا عف  
يف المستخرج مف اليواء الجوي مع الييدروجيف المستخرج مف طريؽ اتحاد النتروج

المواد الييدروكربونية كالفحـ والنفط والغاز الطبيعي, يعتبر الغاز الطبيعي الخيار 
األفضؿ اقتصاديًا وبيئيًا لمحصوؿ عمى المادة األولية الالزمة لصناعة األمونيا وعمى 

%( مف 82التي تحتوي عمى نسبة )الوقود إلتماـ عممية التفاعؿ, تسيـ األمونيا 
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ثىائي اوكسيد  هكسان بىتان بيىتان  بروبان ايثان ميثان
 انكاربىن

كبريتيد 
 انهيدروجيه

غازاث غير 
 محترلت

 انغاز مه حمىل انبصرة انرميهت انشمانيت وانجىىبيت انرمس انكيمائي

 انغاز مه حمىل انعراق حمم كركىن انغاز مه حمىل انبصرة حمم انسبير

 انغاز مه حمىل انعراق وفط خاوت انغاز مه حمىل انعراق عيه زانت
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النتروجيف عند مزجيا مع مواد أخرى في تصنيع أنواع متعددة مف األسمدة النيتروجينية 
وأىميا اليوريا ويتـ الحصوؿ عمى فوائد عديدة الف األمونيا واليوريا تدخالف في تركيب 

عة اذ يحتاج صناعات كيمياوية عديدة, إذا تـ استخداـ مادة األمونيا سمادًا في الزرا
. (54)( متر مكعب مف الغاز الطبيعي1273الطف الواحد مف األمونيا ِإلى حوالي )

بالنسبة لألمونيا تعتبر المكوف الرئيس لألسمدة الكيمياوية, لذلؾ يمكف أنشاء صناعة 
كبيرة وواسعة في محافظة البصرة والعراؽ عمومًا إلنتاج وتصدير األمونيا واألسمدة 

لى بمداف العالـ الثالث في أسيا وأفريقيا نظرا لما تتمتع بو المحافظة النيتروجينية إِ 
 والعراؽ بمميزات تؤىمو لتنمية ىذه الصناعة.

 صناعة الحديد والصمب -2
اف تاريخ أنشاء صناعة الحديد والصمب في محافظة البصرة يعود ِإلى الخمسينات 

توقيع العقود مع إحدى  فقد تـ 1973مف القرف الماضي إال أنيا لـ تنفذ إال في عاـ 
( ألؼ طف مف 433الشركات الفرنسية إلقامة مشروع نصؼ متكامؿ لمصمب وبطاقة )

تـ توقيع عقد أخر مع نفس الشركة لتنفيذ مشروع  1974المنتجات النيائية في سنة 
( ألؼ طف عمى 753(, )453الحديد اإلسفنجي بوحدتيف سعة كؿ منيا تقدر بحوالي )

اقة اإلنتاجية لمجمع الحديد والصمب في محافظة البصرة حوالي التوالي, وتبمغ الط
وبمغ حجـ  1979( مميوف طف سنويا, بدا اإلنتاج مف المجمع في عاـ 1,233)

االستيالؾ السنوي مف الغاز الجاؼ في معمؿ الحديد اإلسفنجي في خور الزبير حوالي 
. أما 1993عاـ  واستمر ىذا المستوى تقريبا حتى 1981في عاـ  3( مميوف ـ723)

معمؿ الحديد نصؼ المتكامؿ في خور الزبير أيضا فقد قدر معدؿ استيالكو السنوي 
ثـ تـ توسع معمؿ  1981عاـ  3( مميوف ـ483مف الغاز الطبيعي الجاؼ بحوالي )

الحديد والصمب في خور الزبير ليسجؿ حجـ التوسع الجديد زيادة في استيالؿ الغاز 
وقدرت الكميات  1985عاـ  3( مميوف ـ753لي )الطبيعي الجاؼ قدرت بحوا

أي بزيادة حوالي ثالثة أضعاؼ  3( مميوف ـ1533بحوالي ) 1988المستيمكة عاـ 
. تعد صناعة الحديد والصمب مف الصناعات الميمة في االقتصاد 1981مقارنة بعاـ 

روابط العراقي لما ليا مف تأثير وفاعمية في تنشيط الصناعات األخرى وليذه الصناعة 
أمامية وخمفية مع باقي األنشطة االقتصادية االخرى إذ يظير تأثيرىا واضحًا عمى 
العديد مف الصناعات مف خالؿ الروابط معيا كالصناعات اإلنشائية والمعدنية والبناء 
والنفط وروابط خمفية مع الغاز الطبيعي والكيرباء والتعديف, لذا فاف ىذه  الصناعة 

مزمات اإلنتاج الكبير لعدد واسع مف األنشطة االقتصادية فضاًل تساعد عمى توفير مست
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عف ذلؾ فإنيا تمثؿ األساس العممي في إقامة االستثمارات الصناعية كما تساعد عمى 
انخفض اإلنتاج كثيرا  1993توفير فرص العمؿ لمكثير مف األيدي العاممة. بعد عاـ 
و الحصار االقتصادي, الف  في صناعة الحديد والصمب بسبب حرب الخميج الثانية

معمؿ الحديد والصمب كاف يستورد المادة األولية الخاـ مف الخارج لذا فاف استيالكو 
. اما االف يتـ فقط اعادة تأىيؿ االقساـ واعادة (55)مف الغاز الطبيعي انخفض ىو األخر

 بناء ما تـ تدميره واضافة اقساـ جديدة. 
 صناعة البتروكيمياويات  -3
البتروكيمياوية حجر االساس في سياسة تنويع مصادر الغاز  تعد صناعة 

محافظة البصرة بكمفة  1976الطبيعي، اذ تـ انشاء مجمع البتروكيمياويات عاـ 
( مقمؽ/ اليوـ مف الغاز الطبيعي ونحو 93( مميوف دينار عراقي ويستغؿ )325)
لغاز الطبيعي ( طف مف الممح وينتج المجمع مادة البولي والبوؿ فينمي مف ا1333)

( وحدات 6( الؼ طف مف الصودا الكاوية في السنة ويشمؿ المجمع عمى )153بطاقة )
 .(56)إنتاجية

أصبح أنشاء وحداتيا التصميمية ممكنا بفضؿ وجود الغاز الطبيعي ومكوناتو كقيمة 
أساسية ضمف مدخالت ىذه الصناعة التي سرعاف ما نمت وازدىرت في العراؽ 

صة الذي ينتج سمسمة مف المنتجات البتروكيمياوية الوسيطة, التي ومحافظة البصرة خا
أصبحت صرحًا اقتصاديًا ذات أبعاد تنموية اقتصادية واجتماعية مستدامة. يمثؿ الغاز 
الطبيعي ومكوناتو )الميثاف واإليثاف والبروباف والبيوتاف( أىـ مصدر إلنتاج البوليمرات 

روكيمياوية, وكمواد أولية ال غنى عنيا لتطوير األساسية التي ىي عماد الصناعات البت
ىذه الصناعة وضماف أفاقيا المستقبمية إذ يتـ معالجة ىذه المواد وتصنيعيا ضمف 
مراحؿ متعددة لتتحوؿ ِإلى منتجات نيائية أو استيالكية مختمفة وذات استخدامات 

 . (57)واسعة
 صناعة الطاقة الكهربائية -4

خاـ ومشتقاتو في العراؽ بصورة عامة وفي محافظة يشكؿ الغاز الطبيعي والنفط ال
البصرة بصورة خاصة الوقود الرئيسي في محطات توليد الطاقة الكيربائية الحرارية 
والغازية مع مالحظة التزايد المستمر في كمية الغاز الطبيعي لسيولة استخدامو وقيمتو 

عد وقودًا رئيسا في فيو ي 3( كيمو سعره/ ـ12541الحرارية العالية التي تقدر بػ)
 .(58)المحطات الكيربائية الغازية وثانويا في المحطات الكيربائية البخارية
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وحيث يتـ توزيع الوقود لممحطات الكيربائية مف الغاز الجاؼ في محافظة البصرة 
( فالمحطات البخارية والتي تعتمد عمى عدة أنواع مف 2(  والشكؿ )4وحسب الجدوؿ )

غاز الطبيعي وزيت الوقود وزيت الغاز والمحطات الغازية والتي الوقود مف أىميا ال
تعتمد عمى الغاز الطبيعي ومف اىـ المحطات التي تستفيد مف الغاز الجاؼ مف شركة 

لعاـ  3( ـ17,782غاز الجنوب مع مجموع معدؿ االستيالؾ اليومي لممحطات يقدر بػ)
، وادنى 3( ـ4,836ية )، فأعمى كمية استيالؾ ىي محطة كيرباء االستثمار 2321

 .3(ـ4,836مستوى لمعدؿ استيالؾ محطة كيرباء الشعيبة الغازية )
 (4جدول )

المحطات الكهربائية الغازية المستفيدة من الغاز الجاف في محافظة البصرة لعام 
2121 

 النسبة %  3الكمية م الجهة المستفيدة ت
محطة كيرباء خور الزبير  1

 الغازية
2,418 13,6 

 3,8 3,142 طة كيرباء الشعيبة الغازيةمح 2
 12,8 2,276 محطة كيرباء النجيبية 3
 19,3 3,414 محطة كيرباء شط العرب 4
 12,8 2,276 محطة كيرباء الرميمة الغازية 5
 27,2 4,836 محطة كيرباء االستثمارية 6
 3,9 3,711 محطة اليارثة االستثمارية 7
محطة مربوطة عمى خط  8

 ياالستراتيج
1,737 9,6 

 111 17,782 المجموع
، بيانات 2321المصدر: مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى شركة غاز الجنوب، ىيئة االنتاج لعاـ 

 غير منشورة. 
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 (2الشكل )

نسبة استهالك المحطات الغازية من الغاز الجاف في محافظة البصرة لعام 
2121 

 
 (.4نات الجدوؿ )المصدر: مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى بيا

 النتائج
عد الغاز والنفط المحور األساسي في عممية التنمية وتأميف توفير الطاقة، ي .1

تعد مف القطاعات الميمة التي محافظة البصرة في الطبيعي  وصناعة الغاز
تسيـ في نيضة البمد إال اف ىذه الصناعة ما زالت تفتقر إلى التخطيط في ما 

 البيئة.يخص إسياميا في الحفاظ عمى 
تتصاعد األىمية النسبية لمغاز الطبيعي، بكونو يتميز عف كؿ المصادر  .2

األخرى ومنيا النفط في إمكانياتو سواء كوقود أو مادة أولية، واف التقدـ 
التكنموجي قد زاد مف أىميتو عمى المستوى الدولي بحيث سيؿ عمميات تجفيفو 

13.6 

0.8 

12.8 

19.3 

12.8 

27.2 

3.9 
9.6 

 انىسبت
محطة كهزتاء خور الشتيز 

 الغاسية

 محطة كهزتاء الشعيثة الغاسية

 محطة كهزتاء الىجيثية

 محطة كهزتاء شط العزب

 محطة كهزتاء الزميلة الغاسية

 محطة كهزتاء االستثمارية

 محطة الهارثة االستثمارية

محطة مزتوطة على خط 
 االستزاتيجي
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إلى مرفؽ استراتيجي عمى  وتسييمو ونقمو إلى مسافات طويمة وبالتالي تحويمو
 مستوى  العالقات االقتصادية الدولية.

تمتمؾ محافظة البصرة كميات كبيرة مف الغاز الطبيعي المصاحب لمنفط الخاـ  .3
 % مف الغاز الطبيعي.73والذي تصؿ نسبتو إلى 

في التنمية تبيف مف الدراسة اف ىناؾ اثر واضح لصناعة الغاز الطبيعي  .4
البصرة فضاًل عف وجود ارتباط امامي لصناعة الغاز  االقتصادية في محافظة

الطبيعي مع صناعة األسمدة، وصناعة الحديد والصمب، وصناعة البتر 
 وكيمياويات، وصناعة الطاقة الكيربائية.

 المقترحات
تكييؼ التكنموجيا وطنيًا وتكييؼ استخدامات العمـ في ضوء أىداؼ وظروؼ  .1

بمد، واختيار التكنموجيا الكفؤة لمواقع السياسة االقتصادية واالجتماعية لم
االقتصادي واالجتماعي لبمدنا، وتشجيع ذوي الكفاءات وتييئة مستمزمات 

 البحث العممي ليـ.
ضرورة اعتماد الغاز مصدرًا رئيسًا لمطاقة المحمية في العراؽ ومحافظة البصرة  .2

ثقؿ في بالسرعة الممكنة وتوفير كميات النفط المستيمكة التي تشكؿ مركز ال
 ميزاف استيالؾ الطاقة ألغراض التصدير.

التوسع في تطوير عمميات تصنيع الغاز الطبيعي السيما الصناعات الكيمياوية  .3
والبتروكيمياوية مثؿ صناعة األسمدة النيتروجينية وصناعة البولي أثيميف 
والبولي بروبميف وبولي فاينيؿ كموريد وكؿ ما يمت بالصناعات البتروكيمياوية 

تي تعود بمردود كبير لمبمد وعدـ ىدر كميات الغاز الطبيعي السيما الغاز ال
 المصاحب عف طريؽ الحرؽ.

التوسع في استيالؾ الغاز السائؿ المنزلي والتجاري لتوفيره لمشروط الصحية  .4
 والتقميؿ مف تمويث البيئة.
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التوسع في استعماؿ الغاز الطبيعي كوقود مغذي لمحطات توليد الطاقة  .5
ائية لمحد مف ظاىرة التموث البيئي التي تعد مف مشاكؿ العصر وليكف الكيرب

 شعارنا )التقنية في استعماؿ الغاز وقودًا مف أجؿ بيئة أفضؿ(.

 المصادر
، مقاؿ منشور عمى شبكة االنترنت 2316ريناد الصباح، استخدامات الغاز الطبيعي،  .1

 :عمى الموقع 
makubeshttps://.com   

(، 2319 -2333امجد صباح عبد العالي االسدي، الغاز الطبيعي في العراؽ لممدة ) .2
 .  14، ص2313اطروحة دكتوراىكمية االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 

مسمـ حسف خمؼ الفرطوسي، دور الغاز الطبيعي في تحقيؽ التنمية المستدامة في دوؿ  .3
(، رسالة 2318 -2337ادة العراؽ منيا لممدة )عربية مختارة مع امكانية استف

 .1،ص2323ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة،
روالمي عبد الحميد، تطور طمب االتحاد االوربي عمى الغاز الجزائري واثاره عمى  .4

الشراكة االوروجزائرية، رسالة ماجستير،  كمية العمـو االقتصادية والعموـ التجارية 
 .2، ص2312 -2311التسيير، جامعة الجزائر، وعمـو 

كتوش عاشور، الغاز الطبيعي في الجزائر واثره عمى االقتصاد الوطني، اطروحة   .5
 .37، ص2334دكتوراه، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

معة فاطمة مساعيد، مستقبؿ الغاز الطبيعي في ظؿ التوازنات العالمية الراىنة، جا .6
 .225، ص2311، 5ورقمة، الجزائر، دفتر السياسة والقانوف، العدد

ىػ. ديؿ بيكز، ترجمة الدكتور حاـز حسف عبد الكريـ العطار، عمميات انتاج الغاز،  .7
 .42، ص1988المكتبة الوطنية، بغداد، 

احمد طالب حسب جمود، التحميؿ الجغرافي لمعامؿ تعبئة الغاز ومحطات الوقود في   .8
ي قار، رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموـ االنسانية، جامعة البصرة، محافظة ذ

 .11، ص2321
زينب جبار فرج الزركاني، الغاز الطبيعي وامكانات استثماره إلنتاج الطاقة في العراؽ،  .9

 .13، ص2313رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 

https://makubes/
https://makubes/
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داـ الغاز الطبيعي في انتاج ماىر يعقوب موسى، نجاة عباس حسف، اىمية استخ .13
 .8، ص2313الطاقة الكيربائية في العراؽ، مكتب زاكي لمطباعة، بغداد، 

محمد ازىر السماؾ، وآخروف، جغرافية النفط والطاقة، مطبعة دار الكتب لمطباعة  .11
 434، ص1981والنشر، الموصؿ، 

الوقود في  اسحاؽ نمر عبد الحسيف، التحميؿ الجغرافي لمعامؿ تعبئة الغاز ومحطات .12
محافظة البصرة، رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمـو االنسانية، جامعة البصرة، 

 .11-13، ص2315
إبراىيـ بورناف،الغاز الطبيعي و دوره في تأميف الطمب عمى الطاقة في المستقبؿ حالة  .13

ر، الجزائر، أطروحة دكتوراه، كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير، بجامعة الجزائ
 .34-33، ص2336-2337

رائد العبيدي، انتاج النفط والغاز الطبيعي، مكتبة التفسير لمطبع والنشر، اربيؿ،  .14
 .91الطبعة االولى، ص

 .16زينب جبار فرج الزركاني، مصدر سابؽ، ص  .15
أ. باكيروؼ، ترجمة الدكتور سمير رياض، االسس النظرية لمبحث والتنقيب عف  .16

باعة والنشر، االتحاد السوفيتي موسكو، بال سنة، البتروؿ والغاز، دار مير لمط
 .22ص

 .23المصدر نفسو، ص .17
 .17زينب جبار فرج الزركاني، مصدر سابؽ، ص  .18
كنعاف احمد توفيؽ، فريد توفيؽ عبد الجبار، حفر ابار النفط والغاز، بغداد، وزارة  .19

 .53، ص1987النفط، معيد التدريب النفطي، الجزء االوؿ، 
 .23-22سابؽ، صأ. باكيروؼ، مصدر  .23
ضحى لعيبي كاظـ السدخاف، صناعة الغاز الطبيعي في العالـ وتأثيراتيا  .21

، العدد 11الجيوسياسية، جامعة ميساف، كمية التربية، مجمة ابحاث ميساف ، المجمد 
 .166، ص2315، 22

نبيؿ جعفر عبد الرضا، امجد صباح عبد العالي االسدي، اقتصاديات صناعة الغاز  .22
 .13، ص2315عة االولى، دار الصادؽ لمطباعة والنشر، بابؿ، الطبيعي، الطب

حسيف عبد اهلل، مستقبؿ النفط العربي، الحمراء، بيروت، لبناف، مركز دراسات الوحدة  .23
 .155، ص2336العربية، الطبعة الثانية، 
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احمد جاسـ جبار، تطورات صناعة الغاز الطبيعي واثارىا في سوؽ النفط العالمية،  .24
كمية االدارة واالقتصاد، مجمة الغري لمعموـ االقتصادية واالدارية،  جامعة ميساف،

 .84، ص2317، العدد الثالث، 14المجمد 
احمد جاسـ جبار، تطورات صناعة الغاز الطبيعي واثارىا في سوؽ النفط العالمية،  .25

جامعة ميساف، كمية االدارة واالقتصاد، مجمة الغري لمعموـ االقتصادية واالدارية، 
 .84، ص2317، العدد الثالث، 14مد المج

 .16مسمـ حسف خمؼ الفرطوسي، مصدر سابؽ، ص .26
 .17-16ماىر يعقوب موسى، نجاة عباس حسف، مصدر سابؽ، ص  .27
( B.T.U( او باختصار )British Thermul unit( الوحدة الحرارية البريطانية )*) .28

طاقة في ىي احدى وحدات مقاييس كمية الطاقة، التي تستخدـ لمعرفة كمية ال
المنتجات النفطية والغازية والفحـ، وىذه الوحدة تعادؿ كمية الحرارة المطموبة لرفع ما 

( والقدـ مكعب مف الغاز يعادؿ ىنا 1Fوزنة باوند مف الماء درجة فيرنيايتية وحدة )
( مع مراعاة ما يمكف اف يحتويو B.T.U 1133 – 933في القيمة الحرارية مف )

شتقات، لممزيد ينظر : عبد الجبار الضحاؾ، عمي السيد، في الغاز الطبيعي مف الم
اقتصاديات الغاز الطبيعي في الوطف العربي، معيد االنماء العربي، بيروت، لبناف، 

 .  33بدوف سنة، ص
كاظـ عبد الوىاب حسف االسدي، راشد عبد راشد حضيري الشريفي، جغرافية الطاقة،  .29

 .163، ص 2318بغداد،  الطبعة االولى، دار الكتب والوثائؽ في
 .13نبيؿ جعفر عبد الرضا، امجد صباح عبد العالي االسدي، مصدر سابؽ، ص .33

ايياب عباس محمد، تحميؿ االبعاد االقتصادية لصناعة الغاز الطبيعي في العراؽ،  .31
كمية االدارة واالقتصاد، جامعة واسط، مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية واالدارية، 

 .2، ص2315، 23العدد 
، مقاؿ منشور عمى شبكة 2323راندا عبد الحميد، ماىي خصائص الغاز الطبيعي،  .32

 االنترنيت عمى الموقع : 
https://mqaall.com 

خالد قاسـ بويش، استثمار الغاز الطبيعي في العراؽ الواقع واالفاؽ المستقبمية، رسالة  .33
 . 17، ص2317تصاد، جامعة القادسية، ماجستير كمية االدارة واالق

 .17مسمـ حسف خمؼ الفرطوسي، مصدر سابؽ، ص .34

https://mqaall.com/
https://mqaall.com/
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 .22 -21ماىر يعقوب موسى، نجاة عباس حسف، مصدر سابؽ، ص  .35
كاظـ عبد الوىاب حسف االسدي، راشد عبد راشد حضيري الشريفي، مصدر سابؽ،  .36

 .163ص
 .47مسمـ حسف خمؼ الفرطوسي، مصدر سابؽ، ص  .37
 .49ؾ، عمي السيد، مصدر سابؽ، صعبد الجبار الضحا .38
 .18مسمـ حسف خمؼ الفرطوسي، مصدر سابؽ، ص .39
صالح ميدي عبد اهلل، الخسائر االقتصادية والبيئية الناتجة عف حرؽ الغاز الطبيعي  .43

-1973المصاحب لمنفط في العراؽ مع اشارة خاصة لمحقوؿ الجنوبية لممدة )
ي اقتصاديات الطاقة، كمية االدارة (، بحث تكميمي لنيؿ درجة الدبموـ العالي ف2312

 .19، ص2314واالقتصاد، جامعة البصرة، 
عبد الرزاؽ جاسـ حسوف، الغاز الطبيعي في العراؽ، رسالة ماجستير، كمية االدارة  .41

 .15، ص1985واالقتصاد، جامعة بغداد 
اركاف ريساف عباس الحميدي، صناعة الغاز الطبيعي في العراؽ، رسالة ماجستير،  .42

 .38، ص 2333آلداب، جامعة بغداد، كمية ا
ىػ. ديؿ بيكز، ترجمة الدكتور حاـز حسف عبد الكريـ العطار، مصدر سابؽ،  .43

 .38ص
 .8ماىر يعقوب موسى، نجاة عباس حسف، مصدر سابؽ، ص  .44
 ( تعني مسامات او فجوات او شقوؽ.*) .45
 .51كنعاف احمد توفيؽ، فريد توفيؽ عبد الجبار، مصدر سابؽ، ص .46
اب حسف االسدي، راشد عبد راشد حضيري الشريفي، مصدر سابؽ، كاظـ عبد الوى .47

 .157ص
مديحة الحسف الدغيدي، اقتصاديات الطاقة في العالـ وموقؼ البتروؿ العربي منيا،  .48

 .538، ص 1992دار الجيؿ بيروت، الطبعة االولى، 
 .538المصدر نفسو، ص  .49
، 1989، القاىرة، حامد عبد الحميد السنباوي وآخروف، ىندسة التعديف والبتروؿ .53

 .84ص
شكر محمود جاسـ، صناعة الغاز الطبيعي في العراؽ )الواقع وافاؽ المستقبؿ(،  .51

 . 6، ص2334رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 
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نبيؿ جعفر عبد الرضا، امجد صباح عبد العاؿ، اقتصاديات صناعة الغاز الطبيعي،  .52
 . 23- 19مصدر سابؽ، ص

يؿ بيكز، ترجمة الدكتور حاـز حسف عبد الكريـ العطار، مصدر سابؽ، ىػ. د .53
 .477ص

محمد يوسؼ جاسـ, ياسر لفتة حسيف, ىيكمة الصناعات الكيمياوية وعالقتيا المكانية  .54
بتصفية النفط في قضاء بيجي, دراسة مقارنة في جغرافية الصناعة, مجمة آداب 

 . 485, ص2314كانوف الثاني,  18الفراىيدي, العدد 
 .68-67شكر محمود جاسـ, مصدر سابؽ, ص .55
 432محمد ازىر السماؾ واخروف، جغرافية النفط والطاقة، مصدر سابؽ، ص .56
 .123-121ايناس عامر سعدوف السعداوي، مصدر سابؽ، ص .57
 .66ماىر يعقوب موسى، نجاة عباس حسف، مصدر سابؽ، ص .58
 


