
 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

342 

العوامل اجلغرافيت املؤثرة على شبكاث نقل الطاقت الكهربائيت يف 
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 : الممخص
دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة عمى نقل الطاقة الكيربائية وبيان العوامل ذات  ييدف ىذا البحث إلى

التي ينعكس أثرىا عمى كفاءة الخطوط والمحطات ومقدار تجييز الطاقة الكيربائية  المباشرالتأثير 
يتكون البحث من ثالثة مباحث يدرس األول الالزمة لمختمف األنشطة البشرية في محافظة البصرة , 
 دراسة العوامل البشرية , في حين الثاني تناولالعوامل الطبيعية المؤثرة عمى شبكات نقل الطاقة , وي

الثالث بدراسة التباين المكاني لألحمال الكيربائية في محافظة البصرة , وقد توصل البحث إلى  ختصي
عمى نقل الطاقة وان الحمل ً العوامل الطبيعية تأثيرا أىمأن التباين الفصمي لدرجات الحرارة كان من 

ات السكانية الكبيرة السيما معمع التج ًالكيربائي العالي يتركز في الجانب الشرقي من المحافظة تماشيا
عن قضاء البصرة , لذا ينبغي إعادة توزيع المحطات بشكل يمنع ً قضائي القرنة والمدينة فضال في

تركزىا في مناطق محددة , كما ينبغي إعادة تأىيل شبكات نقل الطاقة وتفعيل القوانين التي تحد من 
 كثرة المتجاوزين . 

 المحطات الكهربائية  -شبكات النقل   –االختناقات  -ألحمل  -ة: الطاقة الكممات المفتاحية بالمغة العربي
  Abstract: 

 This research aims to study the geographical factors affecting the 

transmission of electrical energy and to indicate the factors that have a direct 

impact, whose impact is reflected on the efficiency of lines and stations and 

the amount of electrical energy supply needed for various human activities in 

the province of Basra. The research consists of three sections, the first studies 

the natural factors affecting power transmission networks, the second studies 

human factors, while the third studies the spatial variation of electrical loads 

in Basra Governorate. The research concluded that the seasonal variation in 

temperature was one of the most natural factors affecting energy 

transmission, and that the high electrical load is concentrated in the eastern 

side of the province in line with large population centers, especially in the 

districts of Qurna and Medina, as well as the district of Basra. Therefore, the 

stations should be redistributed in a way that prevents Concentrating them in 

specific areas, as well as rehabilitating the energy transmission networks and 

activating the laws that limit the large number of transgressors. 
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 Energy –Load –  Suffocation– transmissionانكهماث انمفتاحيت بانهغت االنكهيزيت: 

Network – Electrical Station 

 

المىىؤثرة عمىىى  ) الطبيعيىىة والبشىىرية تحظىىى دراسىىة العوامىىل الجغرافيىىة :المقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 
المختصىين فىي ىىذا المجىال  ىتمىامإشبكات نقىل الطاقىة الكيربائيىة فىي محافظىة البصىرة ب

ت التىىىي تعتىىىرض إنشىىىاء خطىىىوط لمىىىا ليىىىا مىىىن أىميىىىة بالغىىىة فىىىي تجىىىاوز الصىىىعاب والعقبىىىا
نقىىل الطاقىىة , ويسىىيم بشىىكل فاعىىل فىىي حىىل المشىىكالت التىىي تواجىىو نقىىل التيىىار ومحطىىات 

الكيربىىىائي بىىىين أقضىىىية المحافظىىىة بمىىىا يضىىىمن االسىىىتفادة مىىىن الطاقىىىة الكيربائيىىىة الالزمىىىة 
 .لألنشطة البشرية المختمفة 

 –: بالتساؤالت التاليةتتحدد مشكمة البحث  :مشكمـــــــــة البحث 
الكيربائية في  العوامل الجغرافية عمى شبكات نقل الطاقةىل ىناك تباين في تأثير 

؟ وما ىو العامل  ًوىل يعد المناخ أكثر العوامل الطبيعية تأثيرامحافظة البصرة ؟ 
                                                               البشري الذي يناظره  في ذلك التأثير ؟

فرضية البحث   
الكيربائية في محافظة  كات نقل الطاقةبالعوامل الجغرافية عمى شيتباين تأثير   –1

. البصرة  
يعد المناخ من اشد العوامل الطبيعية المؤثرة عمى شبكات نقل الطاقة الكيربائية في  –2

 محافظة البصرة .
في يعد العامل السكاني من أكثر العوامل البشرية المؤثرة عمى شبكات نقل الطاقة  –3

 محافظة البصرة .
 منطقة الدراسة  حدود

 –◦29 ′55 دائرتي عرضبين بحدود محافظة البصرة التي تمتد  تتمثل الحدود المكانية 
, أقصى جنوب العراق  قعتو  , شرقاً  ◦48 ′35–◦46 ′45شماال وقوسي طول ◦35 45′
الشرق الغرب محافظتي ذي قار والمثنى ومن ومن  محافظة ميسانمن الشمال حدىا ي

  1وكما يتضح من الخريطة),  جميورية إيران ومن الجنوب دولة الكويت والخميج العربي
– 1995, بينما تتمثل الحدود الزمانية بدراسة المعدالت السنوية لمعوامل الطبيعية لممدة 
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 األحمالعن متغيرات  ًفضال 2525–2559والمتغيرات السكانية لممدة  2525
 . 2521–2516الكيربائية لممدة 

 يىقغ يسبفظخ انجصشح يٍ انؼشاق (1خشَؽخ )                            

 
 المصدر:ى وزارة الموارد المائية , الييأة العامة لممساحة , قسم إنتاج الخرائط , الوحدة 

 2522  بغداد , 1/1555555الرقمية , خريطة العراق اإلدارية بمقياس        
المؤثرة عمى نقل الطاقة الكهربائية في محافظة  الطبيعيةالعوامل  – المبحث األول

  البصرة
 –والتربة والموارد المائية : والسطح والمناخ  يمكن حصر ىذه العوامل بالموقع الفمكي 

  الموقع الفمكي :ًأوال
–◦46 ′45شماال وقوسي طول ◦35 ′45 –◦29 ′55 دائرتي عرضتقع المحافظة بين 

, ويتحكم الموقع الفمكي بمقدار زوايا سقوط اإلشعاع الشمسي التي  1)  شرقاً  ◦48 35′
بظواىر الجو الغبارية والضباب وعدد  يتأثرتتحكم بدورىا بطول النيار النظري الذي 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

345 

عدد ساعات اإلضاءة أو األيام الغائمة فينعكس اثر ذلك عمى طول النيار الفعمي 
الموقع الفمكي يعد من العوامل عن أن ً , فضال الطبيعية خالل أشير وفصول السنة
 .المؤثرة عمى مناخ محافظة البصرة 

  أن المعدل السنوي لزوايا سقوط اإلشعاع الشمسي في محافظة 1يتضح من الجدول )
 78‚4خالل فصل الصيف بواقع  الزوايا درجة , وقد سجمت أكبر 59‚5مغ بالبصرة 

عمى  فصمي الربيع والخريف درجة  لكل من 51,  68‚6بواقع  درجة بينما كانت
ينعكس تأثير زوايا , درجة  45‚1 وبواقعقل الزوايا خالل فصل الشتاء أالتوالي وسجمت 

عن تأثيرىا عمى درجات ً اإلشعاع الشمسي عمى طول ساعات النيار الفعمي , فضال
 .ضمن تأثير العناصر المناخية ً يرد تفصيميا الحقاوف الحرارة التي س
  الفعميطول النهار 

 عدد ساعات النيار النظري من وقت شروق)يمثل عدد ساعات اإلضاءة الفعمية  
 عدد األيامإلى وقت غروبيا مستبعدًا منيا أوقات الضباب والظواىر الغبارية و  الشمس
وبمغت المعدالت ساعة 12 لساعات النيار النظري معدل السنويالبمغ   الغائمة
الربيع والصيف لكل من فصول  /يومساعة15‚6,  11‚2,  13‚5,  12‚7 الفصمية

 8‚9بينما ينحدر المعدل السنوي لمنيار الفعمي إلى ,  عمى التوالي والخريف والشتاء
تمك الفصول ل /يومساعة 6‚8,  8‚9,  11‚2,  8‚7 بمعت المعدالت الفصميةساعة , و 

 .عمى التوالي 
تتطمب الحاجة إلى استخدام اإلضاءة الصناعية خالل ساعات الميل وكذلك خالل   

تيبط اإلضاءة الطبيعية إلى مستويات تتطمب تشغيل المصابيح  حينساعات النيار 
 واقعالضوء الصناعي يكون ب عمالستن المعدل السنوي إلإالكيربائية , وعمى ذلك ف

لقصر ساعات النيار ً يوم شتاءا/عةسا17‚2يوم , ويرتفع المعدل إلى  /ساعة15‚1
الفعمي وطول ساعات الميل مما يسيم بيبوط معدل ساعات تجييز الكيرباء في إلى 

 /يومساعة12‚8الضوء الصناعي  عمالستإ, في حين يكون معدل  يوم/ساعة22‚44
ن عدد ساعات النيار الفعمي ال يتجاوز وىو معدل مرتفع رغم قصر الميل ألً اصيف
أجيزة التبريد واألجيزة  معاإلضاءة الصناعية  عمالستإ ويسيم,  م/يو ساعة11‚2
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في حين يكون ً , ساعة/ يوم صيفا25‚34األخرى في تراجع  ساعات التجييز إلى 
لكل من فصمي  /يومساعة15‚1,  15‚3اإلضاءة الصناعية بواقع  عمالستإمعدل 

 ز التي تكون بواقع يمما ينعكس عمى عدد ساعات التجي , الربيع والخريف عمى التوالي
, وكما يتضح من ساعة/ يوم لكل من الفصمين عمى التوالي  22‚55  , 22‚39

   .1الجدول )
 ( 1خذول )                                                        

بد انزدهُض ويؼذل سبػ 0101ـ 1991صواَب اإلشؼبع انشًسٍ وؼىل انُهبس انفؼهٍ 

 فٍ يسبفظخ انجصشح 0101ـ 0114
 

 ثبالػزًبد ػهً :ـ يٍ ػًم انجبزث انًصذس : ـ
,  انجصشح انًُبخُخ يسؽخ, انهُأح انؼبيخ نألَىاء اندىَخ انؼشاقُخ , ( وصاسح انُقم 1)

 )ثُبَبد غُش يُشىسح(  0101انجصشح , 
اندُىة, قسى وصاسح انكهشثبء , انًذَشَخ انؼبيخ إلَزبج انؽبقخ انكهشثبئُخ فٍ  (0)

  0101انزخؽُػ , انجصشح ,
اسزخشخذ يؼذالد صواَب اإلشؼبع انشًسٍ يٍ قجم انجبزث ثبالػزًبد ػهً يشرسى  *

انًسبػذح فٍ   انشهش , انكشح األسظُخ يٍ انىسبئم  االَبنًُب , َشاخغ :ـ ػهٍ زسٍُ
  49ص,  1999رذسَس اندغشافُخ , يؽجؼخ خبيؼخ انجصشح , انجصشح 

 دقُقخ 4َسبوٌ  1‚1دسخخ نزا فبٌ كم  41كم خػ َسبوٌ دسخخ  /  **
*** اسزخشج يؼذل ػذد سبػبد اسزخذاو اإلظبءح انصُبػُخ يٍ قجم انجبزث ثؽشذ 

 ػذد سبػبد انُهبس انفؼهٍ يٍ ؼىل 
 سبػخ(  . 02انُىو  )

  

                  
 انًزغُشاد

فصم   فصم انشثُغ
 انصُف

فصم 
 انخشَف

 انًؼذل فصم انشزبء

/ *صواَب اإلشؼبع 
 **دسخخ

4‚46 2‚96 1‚31 1‚21 3‚39 

ؼىل انُهبس انُظشٌ/ 
 سبػخ

9‚10 3‚11 0‚11 4‚11 10 

ؼىل انُهبس انفؼهٍ/ 
 سبػخ

9‚6 0‚11 9‚6 6‚4 9‚6 

سبػبد اإلظبءح 
 ***انصُبػُخ

02 – 9‚6 
 =1‚13 

02 – 0‚11 
 =6‚10 

02– 9‚6  =
1‚13 

02 – 6‚4 
=0‚19 

1‚13 

 00 00‚ 22 00‚13 01‚12 00‚19 يؼذل سبػبد انزدهُض
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  اخـــــــــــــــــالمن –ً ثانيا
لمناخ تأثيرات متعددة ومتباينة عمى شبكات نقل الطاقة الكيربائية في محافظة ا لعناصر
مطار بتأثير كل من درجات الحرارة والرياح وظواىر الجو الغبارية واألتتمثل البصرة 

 والرطوبة .
بمدى حراري يومي كبير بمغ خالل أشير حزيران  رزًُض انًسبفظخ: درجات الحرارة  – أ

عمى التوالي , وبمغ مدى الحرارة العظمى  ◦م12‚5, 16‚6, 16‚2وتموز وكانون الثاني 
,  ◦م22‚3, بينما بمغ مدى الحرارة الصغرى  ◦م 26‚6بين شيري آب وكانون الثاني 

,  ًورُخفط إنً يب دوٌ انصفش شزبء ◦م31ورسدم ثؼط أَبو انصُف دسخبد رفىق

  2). يًب َشُش إنً وخىد انزؽشف انسشاسٌ ثٍُ انهُم وانُهبس وثٍُ انصُف وانشزبء 
  أن المعدل السنوي لدرجات الحرارة العظمى في المحافظة بمغ 2يتضح من الجدول )  
لكل من فصول  21 , 35‚7,  46‚3 , 33‚5 وبمعت المعدالت الفصمية,  ◦م 34‚1

  . ًتباعاالربيع والصيف والخريف والشتاء 
 (0خذول )                                            

و األزًبل انكهشثبئُخ فٍ  0101ـ  1991نهًذح   ◦و يؼذالد دسخبد انسشاسح     
 0101ـ  0114يسبفظخ انجصشح نهًذح 

 

 

 انًصذس :ـ  يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :ـ 
انهُأح انؼبيخ نألَىاء اندىَخ انؼشاقُخ , يسؽخ انجصشح انًُبخُخ ,  , وصاسح انُقم (1)

  0101انجصشح , 

          

 انمؼذل فصم انشتاء فصم انخريف فصم انصيف فصم انربيغ انمتغيراث

درجت انحرارة 

 انؼظمي  

5 ‚33 3‚64 7‚35   12   2‚36 

درجت انحرارة 

 انصغرى 

12 5‚12 3‚12 2‚2 7‚22 

انحمم انمطهوب 

/MW 

2271 4‚3552 4‚1372 4‚2272 1‚1667 

انحمم انمجهز / 

MW 

4‚2564 3‚1267 3‚2222 2365 5‚2222 

انتجهيز 

 ساػت/دقيقت

32‚11 36‚12 25‚11 66‚11 11 
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( وصاسح انكهشثبء انًذَشَخ انؼبيخ إلَزبج انؽبقخ انكهشثبئُخ فٍ انًُؽقخ اندُىثُخ 0)       
  0101, قسى انزخؽُػ , انجصشح ,

 
وبمغ المعدل  , اىاء أدنفي حين سجل فصل الشتا تمعدالالوسجل فصل الصيف أعمى 

 25في حين كانت المعدالت الفصمية بواقع  ◦م19‚7السنوي لدرجات الحرارة الصغرى 
عمى  والشتاء لكل من فصول الربيع والصيف والخريف ◦م 9‚1 , 25‚3 , 29‚5 ,

  –درجات الحرارة بما يمي: تأثير  حصريمكن . و  التوالي
 .التأثير عمى معدات وأجيزة  نقل التيار الكيربائي  –1
أن اإلشعاع الشمسي يعرض المحوالت الكيربائية السيما خالل فصل الصيف إلى  

التسخين الشديد فترتفع  حرارة زيتيا المخصص لغرض التبريد فتيبط كفاءتيا فضاًل عن 
زيادة عدد مرات صيانتيا , وتؤدي الحرارة العالية و تأثير الحرارة عمى عمرىا االفتراضي 

ان اقترابيا من سطح كما أيضًا إلى زيادة تدلي )الترخيم  الموصالت بفعل تمددىا 
األرض يشكل خطرًا عمى حركة المارة , وكذلك زيادة الترخيم تجعل الموصالت معرضة 

وازل لمعطب بسبب تصادميا مع بعضيا عند ىبوب الرياح , كما تتعرض الع
عن ً المستخدمة في أبراج النقل لمتمف لتعرضيا لمحرارة والسيما عوازل البوليمر فضال

تكسر وتشقق عوازل السيراميك والعوازل الزجاجية عمى األمد البعيد بفعل المدى 
يجعل الموصالت في  مما,  شتاءالصيف و الما بين و  بين الميل والنيار الحراري الكبير

تمف بعض الخطوط وعطبيا , وتعمل ىذه المشاكل عمى  في سببتتماس مع األبراج وي
إعاقة وصول األحمال إلى المستيمكين من جية وتزيد النفقات االقتصادية من جية 

اع وقتيا وجيودىا في عمميات يالدوائر المعنية وض ركما تتسبب باستنفا, أخرى 
ادة الممانعة الكيربائية فضاًل عن زي تطوير الشبكات بأعمالمن انشغاليا ً الصيانة بدال

   3) . لمموصالت وزيادة مقاومتيا لمرور التيار الكيربائي مع ارتفاع درجة حرارتيا
 التأثير عمى األحمال الكيربائية  – 2 
مع أعمى ارتفاع لدرجات الحرارة في محافظة البصرة يتزامن أعمى طمب عمى الكيرباء  

أعمى   2525–2516 الل المدةحيث سجمت ىذه األشير خ خالل شيري تموز وآب
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يكاواط م 3756 , 3732 , 3146 , 3392 , 3151وبواقع  حمل عمى شبكة النقل
يمكن رصد االرتباط الوثيق بين درجات الحرارة , و   4)عمى التوالي  سنواتال في تمك

واألحمال من خالل التغيرات الفصمية التي تطرأ عمى كل منيما خالل فصول السنة 
 بواقعيمثل حمل ذروة األحمال الكيربائية  و  فصل الصيفأن   1الشكل )ويتضح من 

 29‚5 , 46‚3وبواقع  فصولالأحر  يمثل ويكاواط لمحمل المجيز, عممًا أنم 2847‚3
  .درجات الحرارة العظمى والصغرى عمى التوالي من  لكل درجة مئوية

حدود راحة اإلنسان المثمى تتجاوز كثيرًا عدة أشير  في العالية الحرارة أنويالحظ     
وجاء فصل الربيع ثانيًا من حيث الحمل ,  5) ◦م 26‚7 – 21‚2والتي تتراوح بين 

الخريف ثالثًا , بينما احتل فصل الشتاء  المجيز ودرجات الحرارة , في حين كان فصل
المرتبة األخيرة بتسجيمو أدنى حمل مجيز لمحافظة البصرة )حمل األساس  وبواقع 

واط , وقد سجمت درجات الحرارة أدنى معدالتيا الشيرية خالل ىذا الفصل ميكا1345
 .لكل من العظمى والصغرى عمى التوالي  9‚1, 21وبواقع 

بشكل عام يمكن القول أن أحمال أشير الشتاء ىي أحمال مقاومية )أومية  تستيمك   
ً وبدون خسائر وتمثل اقل أحمال الشبكة , أما أحمال أشير الصيف فتكون أحماال ًكميا

           بارتفاع معدالت القدرة الغير حثية مصحوبة
 2516   التوزيع الفصمي لألحمال المجيزة في محافظة البصرة لممدة 1شكل )     
 2525ى

 
  2المصدر:ى بيانات الجدول)   
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عن كثرة استخدام أجيزة التبريد الحاوية عمى ممفات تتسبب  ةالناتج  VArالفارفعالة )  
ولحل ىذه المشكمة يتم تشغيل , يتقاطع مع المجال الكيربائي ً مغناطيسياً بوجود مجاال

ً , وتشيد الشبكة خالل أشير االعتدال الربيعي والخريفي ارتفاعايا مكثفات لمتخمص منال
وتشغيل أجيزة التبريد  ًقميالحرارة الرتفاع درجات ء إلمقارنة بفصل الشتا لألحمال ًطفيفا

   . بشكل محدود
 عمى عدد ساعات التجييز التأثير –3
محافظة كان لم  أن أعمى معدل ساعات تجييز التيار الكيربائي 2يتضح من الشكل ) 

درجات الحرارة الذي  نخفاضإساعة وذلك بسبب 22‚44خالل فصل الشتاء وبواقع 
الطمب عمى األحمال  خفضيساعد عمى تحسين كفاءة أجيزة التوليد والنقل من جية وي

فصل  في يامن جية ثانية , أما عدد ساعات التجييز في فصل الربيع فكانت اقل من
دقيقة ويعود ذلك  34 ىدقائق وأكثر من معدالت فصل الخريف ب خمسةالشتاء بفارق 

الخريف , فضاًل  منً وأكثر اعتداالشتاء الالربيع أعمى نسبيًا من  حرارةدرجات إلى أن 
عممًا أن معدالت عدد ,  لحارفصل االجيزة خالل األعن اإلجياد الذي تعرضت لو 

 ,ساعات التجييز في كل من فصمي الربيع والخريف تتأثر أيضًا بعمميات الصيانة 
ذلك إلى زيادة و دقيقة ,  34ساعة و25 بواقع تمعدالالفصل الصيف اقل  وسجل

الناجم  الطمب عمى األحمال صيفًا وتعرض أجيزة التوليد والنقل إلى اإلجياد الميكانيكي
نظام القطع المبرمج  عمالستإعن كثرة  ً, فضال الحرارة العاليةفي ظروف  عن عمميا

زيادة عمى رتفاع درجات الحرارة إ تأثيرال يقتصر , و  الذي يعرض أجيزة التحكم لمتمف
نما يتعدى ذلك إلى التحكم بمواعيد الكيربائية الطمب عمى األحمال صيانة  صيفًا وا 
الفصمي لدرجات الحرارة يتحكم بنوعية األحمال أن التغير  كما, المحطات والخطوط 

التأثير المباشر لدرجات الحرارة  عن ًخطوط نقل الطاقة الكيربائية , فضال السائدة عمى
التأثير عمى  معفي عممية النقل  عممةي لألدوات واألجيزة المستعمى العمر االفتراض

الميدانية العاممة ضمن نطاق الشبكات والمتضمن صعوبة العمل  والفرق الكوادر الفنية
    .صيفًاً  شديدة الحرارة المناخية القاسية السيما الفي األجواء 
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معدل ساعات تجييز التيار الكيربائي في محافظة البصرة لممدة    2شكل )        
 2525ى  2516

 
  2المصدر :ى بيانات الجدول ) 

 
الرياح  ة  أن معدالت سرع3يتضح من الجدول ):  الجو الغبارية الرياح وظواهر – ب

أدناىا خالل فصمي الخريف  تفي محافظة البصرة تتباين من فصل إلى آخر وسجم
 خاللً ممحوظاً رتفاعاإالمعدالت ىذه م/ثا لكل منيما , وشيدت  2‚7والشتاء وبواقع 

 4‚2فصل الصيف أعمى المعدالت وبواقع  سجلو م/ثأ ,  3‚2فصل الربيع الذي سجل 
األعمى حدوث ظواىر  ةويرافق الرياح ذات السرع, م/ثا  3‚2مغ المعدل السنوي بو  م/ثا

سجمت العواصف الغبارية أعمى تكرارًا ليا خالل فصل الربيع بمجموع  إذالجو الغبارية 
,  5‚43,  5‚6يومًا , بينما سجمت بقية الفصول مجاميع اقل من ذلك بمغت  1‚1بمغ 
الغبار , أما يومًا لكل من فصول الصيف والخريف والشتاء عمى التوالي  5‚33

يومًا . وجاء فصل الربيع  17‚5بمجموع بمغ ً اأعمى القيم صيف سجلفقد  المتصاعد
,  4‚5الخريف والشتاء اقل تكرارًا وبوقع  مييومًا , بينما سجل فص 11‚3بمجموع ً ثانيا
عدد أيام تكرار حدوث الغبار العالق فيي أكثر  يومًا لكل منيما عمى التوالي , أما 3‚6

عمى التوالي , في يومًا  14‚1, 14‚2 تمغبو خالل فصمي الصيف والربيع  ما تكون
, يومًا عمى التوالي  4‚9,  6‚1وبواقع  مجموعالخريف والشتاء اقل  حين سجل فصمي

ظواىر العواصف الغبارية والغبار المتصاعد لعدد أيام حدوث المجاميع السنوية  وبمغت
                                                                                عمى التوالي .يومًا  39‚3,  36‚9,  2‚46 الغبار العالقو 
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فٍ   ( يؼذل سشع انشَبذ ويدًىع ركشاس ظىاهش اندى انغجبسَخ1خذول )          
  0101–1991يسبفظخ انجصشح نهًذح 

 
 –يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :  انًصذس : ـ 

,  يسؽخ انجصشح انًُبخُخ,  انهُأح انؼبيخ نألَىاء اندىَخ انؼشاقُخ , وصاسح انُقم (1)  
  0101انجصشح , 

تراكم كميات من الغبار المتساقط عمى مختمف ب ظواىر الجو الغبارية تتسبب    
األجسام المكشوفة عمى سطح األرض في محافظة البصرة ومنيا موصالت نقل الطاقة 

ومدى  ظواىرىذه اللتكرار ً نيًا ومكانيًا تبعااالكيربائية , وتتباين كمية المتساقطات زم
لغبار كسيادة الجفاف نشاط العوامل المحمية واإلقميمية التي تؤدي إلى إثارة دقائق ا

تزداد كمية المتساقطات صيفًا وتكون اقل في باقي الفصول وبمغت  , إذوغير ذلك 
في حين بمغت  2غم/م14‚5محافظة الفي  2519–2517لممدة معدالتيا السنوية 
لكل من فصول الربيع والصيف  2غم/م12‚8,  13‚4, 17,  14‚9معدالتيا الفصمية 

                                    والخريف والشتاء تباعًا ,
  0119 –0119يؼذالد انغجبس انًزسبقػ فٍ يسبفظخ انجصشح نهًذح  (2خذول  )   
 

 
 

 انًؼذل انسُىٌ انشزبء انخشَف انصُف انشثُغ انفصم

انًؼذل  
 انفصهٍ

9‚12 19 2‚11 6‚10 3‚12 

فصم  انمتغيراث

 انربيغ

فصم  

 انصيف

 انمؼذل فصم انشتاء فصم انخريف  

 3‚1 1‚7 1‚7 6‚1 3‚1  سرع انرياح

انؼواصف 

 انغباريت

2‚2 4‚2 63‚2 33‚2 64‚1 

انغبار 

 انمتصاػذ

3‚22 5‚27 5‚6 4‚3 2‚34 

انغبار 

 انؼانق

2‚26 1‚26 2‚4          2‚6 3‚32 
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 انًصذس: ـ  يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :ـ

اإلزصبءاد انجُئُخ نهؼشاق )يهىثبد انهىاء , قؽبع انصُبػخ , انؽبقخ انكهشثبئُخ ( 1) 
قسى إزصبءاد انجُئخ , انًشكضٌ نإلزصبء , يؽجىػبد اندهبص  ,  0114( نسُخ ,

 10ص0119وصاسح انزخؽُػ , ثغذاد , 
ثبة اإلزصبءاد انجُئُخ ,  0119ـ 0116( انًدًىػخ اإلزصبئُخ انسُىَخ نسُخ 0) 

 10ص 0101ثغذاد , 
يؽجىػبد اندهبص  0119( اإلزصبءاد انجُئُخ نهؼشاق يهىثبد انهىاء نسُخ 1) 

 انًشكضٌ نإلزصبء ,قسى إزصبءاد انجُئخ 
 02, ص0101سح انزخؽُػ ,ثغذاد , وصا   

األجواء العاصفة إلى سقوط أبراج نقل  السيما خاللتؤدي السرعة العالية لمرياح    
يتطمب مما من الخدمة  وطالخطبعض خروج متسببة بزيادة النفقات المادية و الطاقة 

, كما تسبب الرياح بتصادم  جيودًا إضافية تبذل عمى نصب األبراج الجديدة
خالل ىبوب  تراخي نقاط شدىا نقطاعيا أوإإلى ؤدي مما ي مع بعضياالموصالت 

العواصف والسيما الموصالت التي تكون نسبة تدلييا كبيرة وىذه مشكمة مالزمة لفصل 
تراقب  فرق الصيانة نالحظلذا  , ةحرار ال بفعلالصيف وتنتج بسبب تمدد الموصالت 

 أرجحتيامنع الرياح من لتعيد شد الموصالت المترىمة و  بشكل مستمر الخطوط
, وينتج عن تكرار ظواىر الجو الغبارية تراكم دقائق الغبار فوق  تجاىات مختمفةإب

,  ةالكيميائي التجويةنفطية التي تعرضيا إلى فضاًل عن تراكم المموثات ال, الموصالت 
األجواء الرطبة بتحويميا إلى مواد موصمة  كما يتسبب الغبار المتراكم عمى العوازل في

لى  غير مقاومة لمتدفق الكيربائي وان سريان تيار التسرب من خالليا عبر األبراج وا 
أن مرور ىذا التيار  ًاألرض قد يعرض األشخاص لمخاطر الصعق الكيربائي عمما

قصر الموصالت لم فعل الرياح تمك وقد يعرض  6)عبر العوازل يعرضيا لمكسر والتمف
تخاذه مسارًا خارج ا  و ً الذي يعرف بأنو سموك التيار سموكًا غير نظاميا الكيربائي

الموصالت فينجم عنو ما يعرف بظاىرة القوس الكيربائي وىي تفريغ كيربائي في وسط 
  . 7) غازي يتميز بجيد منخفض وتيار عال يتسبب بكسر العوازل

 بمغتمطار البصرة كمية من األتستمم محافظة : األمطار والرطوبة النسبية –ج 
: من 59شكل تو  ممم 85‚4بواقع تركز معظميا في فصل الشتاء ي ًممم سنويا 137‚2
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فصمي الربيع  ممم لكل من25‚4,  36‚4بواقع  الباقي, وتتوزع  السنويمجموع ال
فيي ال تكاد تشكل ً والخريف عمى التوالي ويندر سقوط األمطار صيفًا وان وجدت أحيانا

ينعدم تأثيرىا عمى مجمل النشاط البشري , أما بالنسبة لمعدالت  ًنسب ضئيمة جدا سوى
خالل أشير وفصول السنة وبمغ معدليا ً ممحوظاً الرطوبة النسبية فقد شيدت تباينا

: لكونو 61‚26: وجاء فصل الشتاء في مقدمتيا بواقع 38السنوي في محافظة البصرة 
: , أما معدالت 36‚6 بنسبةخريف المرتبة الثانية حتل فصل الإفصاًل مطيرًا , بينما 

 اىا: في حين ىبطت إلى أدن34‚3بمغت و فصل الربيع فيي مقاربة إلى فصل الخريف 
  8) .  :25 إلىبحمول فصل الصيف 

عمى غسل  ًغير موصمة لمتيار وتعمل أحيانا تتسم مياه األمطار النقية بكونيا   
أن ىذه  وتنظيف الموصالت من دقائق الغبار المتراكم عمى سطحيا الخارجي , إال

مة أمطار وعمى الرغم من ق , في حالة وجود المموثات المياه تشكل مخاطر كبيرة
سمبية عمى الشبكات تظير تداعياتيا بوضوح ً أثاراإال أن ليا  ًالمحافظة وتركزىا شتاء
عطاب خالل األجواء المطيرة اني ىذه الشبكات من كثرة األتع إذخالل الفصل المطير 

و التماس الكيربائي بسبب الرطوبة , فضاًل عن أن مياه أويكثر حدوث دوائر القصر 
 األمطار قد تتسرب إلى داخل المحوالت الكيربائية فتسبب عطبيا وخروجيا عن الخدمة

ة وتعرض اليياكل المعدنية كما أن ىذه المياه تزيد من فعالية التجوية الكيميائي ,
والموصالت لمصدأ ويعمل الماء عمى أكسدة معادن الحديد في ىياكل األبراج 

ة الجيدة ولحل ىذه المشكمة والمحوالت واألجزاء الحديدية إن لم تكن من األنواع المقاوم
شركات نقل الطاقة سبائك الفوالذ الصمبة التي تتكون من الحديد والكربون  تعملتس

األمطار والرطوبة  كما أن واألخير يجعميا أكثر تحماًل لمحرارة ومقاومة لمتآكل والصدأ ,
وتؤدي األجواء  السيما عوازل البوليمر ,تمفيا  وتعمل عمى العوازلتقمل من كفاءة 

الك التيار الكيربائي مما يزيد األحمال الكيربائية عمى ستيإزيادة  إلى الرطبة الحارة
إنجراف التربة في بعض مناطق  تعمل عمىخطوط النقل , كما أن مياه األمطار 

في مناطق الترب اليشة  وخاصةالمنخفضات واألحواض ذات االنحدارات الجانبية 
م يتم تأسيس والرخوة وقد يؤدي ذلك عمى األمد البعيد إلى سقوط أبراج النقل إذا ل
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قواعدىا بصورة جيدة , فضاًل عن مخاطر الصواعق الجوية المصاحبة لألمطار 
الربيعية والتي يحد من مخاطرىا وجود إعدادًا كبيرة من مانعات الصواعق موزعة عمى 

 (9). أبراج ومحطات نقل الطاقة الكيربائية في محافظة البصرة 
: من مساحة سطح العراق البالغة 4‚4البصرة شكل محافظة ت:  الســـــــــــطح –ًا لثثا

 2كم 19729 األقسام الجنوبية من العراق بمساحة بمغت وتشغل ,2 كم 435552
,  52‚75 بنسبة ًغربا واليضبة الغربية ما بين السيل الرسوبي شرقاً سطحيا ويتوزع 

 الزبيرو كل من البصرة  تشملتسعة أقضية عمى التوالي , ويضم سطحيا  :47‚25
قضاء الزبير  يعد, و  رالديو  الفاوو اليارثة و شط العرب و المدينة و القرنة و الخصيب  وأبي

ً : ثم قضاء الفاو ثالثا11‚5بنسبة ً :, ويأتي قضاء شط العرب ثانيا54‚8 بنسبةأكبرىا 
بنسبة ً : وقضاء المدينة خامسا6‚3بنسبة ً : وقضاء أبي الخصيب رابعا7‚1بنسبة 

: وقضاء البصرة 5بنسبة ً : وقضاء القرنة سابعا5‚1بنسبة ً ا: وقضاء الدير سادس5‚7
: من مساحة 2نسبة بأما قضاء اليارثة فقد احتل المرتبة التاسعة , : 2‚5بنسبة ً ثامنا

  15) . محافظة الالسطح الكمي لعموم 
الخط الفاصل بين ىو متر فوق مستوى سطح البحر  5خط االرتفاع المتساوي  يعد    

 نسبة م  5 الرسوبي واليضبة الغربية وتبمغ نسبة السطح الذي يقل ارتفاعو عنالسيل 
م نسبة  5بينما يغطي السطح الذي يزيد ارتفاعو عمى  , لمحافظةسطح ا: من 47‚25
نحدار العام لسطح الجانب الشرقي من يتراوح اإلو  مساحتيا الكمية ,: من 52‚75

نحداره تدريجيًا  من إالبحر ويكون   م فوق مستوى سطح 4‚5–المحافظة بين )صفر 
وينحدر م فوق سطح البحر 4‚5عند قضاء القرنة رتفاعو إإلى الجنوب ويكون الشمال 

نحدارات جانبية من إفضاًل عن وجود , ً جنوبا عند قضاء الفاو إلى مستوى مياه المد
تساوي كتوف األنيار نحو مناطق أحواضيا , أما الجانب الغربي فيمثل خط االرتفاع الم

م أقصى ارتفاع لو وذلك عند ممتقى الحدود العراقية السعودية الكويتية جنوب 275
باتجاه الشمال الشرقي حتى مدينة الشعيبة عند خط ً غرب المحافظة وينحدر تدريجيا

يضم القسم الشرقي من المحافظة ,  و م فوق مستوى سطح البحر 5االرتفاع المتساوي 
كم مثل سباخ الحافات الجنوبية من ىور الحمار  2591مساحات تغطييا السباخ بمغت 
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ى الخميج العربي , بينما يضم وسباخ شرق قضاء شط العرب والسباخ الساحمية عم
م عن مستوى  4–1بين  المنخفضات يتراوح عمقيا  مجموعة من الغربي قسمال

ىذا  يضمكما  , هالنجمي والبرجسية والرميمة وجويداألراضي المجاورة وأىميا سفوان و 
نحو الشمال الشرقي وأىميا من الجنوب تنحدر  التي من الوديان الجافة مجموعة القسم

كم وبعرض  425أكبرىا بطول  الذي يعدمويمحات والشيخ والمويحظ و وادي الباطن 
م  فوق  153 بارتفاعقبابي منعزل تركيب عن وجود ً كم , فضال 13–2‚5يتراوح بين 

   11).كم  4 بمسافةمستوى سطح البحر يعرف بجبل سنام يقع غرب ناحية سفوان 
نستدل مما تقدم أن االمتداد المساحي الواسع لسطح المحافظة يوفر إمكانية نصب    

تمك تتخذ نعكس عمى أن إمما في مختمف األماكن الطاقة المحطات ومد خطوط نقل 
مسارات مستقيمة لترسم أنماطًا خطية وشبكية ذات اتجاىات متعددة , كما أن الخطوط 

ندرة التضاريس المعقدة وغمبة طابع االنبساط العام عمى سطح المحافظة في كال 
نعكس عمى سيولة مد شبكات نقل الطاقة فييا وكذلك سيولة إجراء عمميات إالجانبين 

 . ياسا بالسطوح الكثيرة التضرسالصيانة مما يختصر الوقت ويقمل التكاليف ق
,  يغطي سطح المحافظة العديد من أنواع الترب المتباينة في نسجتيا : التربة –ًرابعا
والمتمثمة بترب السيل الرسوبي يشير نيا أن التصنيف العام لترب القسم الشرقي م حيث

رين غوالإلى إنيا تربًا مزيجيو طينية بمغت معدالت النسب المئوية لمفصوالت الطين 
: عمى التوالي , أما ترب القسم الغربي والمتمثمة بترب 13: , 49: , 38والرمل فييا 

: من نسجتيا , بينما يؤلف كل 78اليضبة الغربية فيي تربًا مزيجية رممية يؤلف الرمل 
ترب تشكل ال, و  12) : لكل منيما عمى التوالي 5: , 17من الطين والغرين حوالي 

الخطوط  بالماء والترب الرممية المفككة خطرًا ييدد قواعد أبراجالمشبعة  الطينية
 وتم إيجاد الحمول المناسبة مشكمة مستعصية , شكليال الخطر  ىذا , إال أن الكيربائية

م بحسب طبيعة األراضي التي  12 –5 الذي يتراوح بين بزيادة عمق أساس األبراج
قواعد ىذه الت الجاىز كأساس لتثبيت ركائز الكونكري تعملوتس, يجتازىا الخط الناقل 

ويتوقف عمق األساس عمى مدى استجابة , في التربة ويتم طرقيا بمطارق آلية كبيرة 
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 صمبةبالً قياسااليشة  لتربفي المطرق تكون أكثر استجابة  حيثكتل لعممية الطرق ال
    13) منيا .
 1717‚2بمغت أطوال الشبكة المائية في محافظة البصرة :  الموارد المائية – ًخامسا
ومصارف السويب والشافي شط العرب كرمة عمي و بأنيار دجمة والفرات و  وتتمثلكم 

تتميز المحافظة بكثرة  , كماوشط البصرة والماجدية والعسافية والمسحب والصالل 
 ىور الحمار والحويزةأتتمثل باألجزاء الجنوبية من  في أقساميا الشمالية خاصة راألىو 
 , وقد شغمتىوار الوسطية بين محافظات البصرة وذي قار وميسان األعن  ًفصال
إال إنيا  1972المحافظة عام مساحة : من 11‚8وشكمت  2كم 2255ة مساحىوار األ

: من مساحتيا قبل التجفيف 13‚9وشكمت نسبة  2كم 314إلى  2515تراجعت عام 
مائية  مسطحات التي تضممحافظة مساحة ال: من 1‚6 لتقتصر عمىً كثيراتراجعت ثم 

, وتوفر انيار كرمة عمي وشط العرب  14)تتمثل بخور الزبير وخور عبد اهلل  أخرى
كميات الماء الالزم إلنتاج البخار لوحدات التوليد في محطتي النجيبية واليارثة 

خطوط نقل الطاقة  نيار المحافظة الماء الالزم لصيانة وغسلأالحراريتين , كما توفر 
عيق حركة آليات فرق عائقًا طبيعيًا ي تشكل األنيار والمسطحات المائيةالكيربائية , و 

عن مساراتيا المستقيمة مما يزيد الوقت الخطوط  نحرافإ, كما تؤدي إلى  الصيانة
ضمان عدم ل م75إلى أكثر من التي ترتفعاألبراج  عملتست, و  ويضاعف التكاليف

وكما يتضح من عدم تدلييا بصورة كبيرة  ويضمن  األرضمن  الموصالتاقتراب 
   5الجدول )

عن الحواجز بالمتر )الترخيم  الحد األدنى الرتفاع الموصالت    5جدول )      
 المعترضة لخط الناقل الكيربائي

انسبخض  د
 هخػنانًؼزشض 

خؽىغ 
11KV 

 400KVغخؽى 132KVخؽىغ 33KVخؽىغ

األساظٍ غُش  1
 انًأهىنخ

4 4 4 03‚6 

األساظٍ  0
 انًأهىنخ

 ــــــــ 9 9 9

 11 6‚6 6 6انؽشق انجشَخ  1
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 انشئُسُخ
انؽشق  انجشَخ  2

 انفشػُخ
3‚9 3‚9 6‚6 11 

 10‚03 11‚3 9‚3 9‚3 انسكك انسذَذَخ 3
 400KV 3 3 3 3خؽىغ  4

 132KV 1 1 1 3خؽىغ  9

 33KV 0 3‚0 1 3خؽىغ  6

 11KV 3‚1 0 1 3خؽىغ  9

 4 1 0 0 انهبرفخؽىغ  11

أَبثُت انُفػ  11
 وانغبص

3‚9 6 6‚6 11 

انًًشاد انًبئُخ  10
 انًالزُخ

03‚10 03‚10 03‚10 93‚12 

 4‚93 3 0‚03 0 األشدبس 11

االسرفبع ػُذ  12
 ػجىس األَهبس

9 9 3‚11 93‚12 

 ثبالػزًبد ػهً :ـ  يٍ ػًم انجبزث انًصذس :ـ
قسى انخؽىغ , انششكخ انؼبَخ نُقم انؽبقخ  انكهشثبئُخ فٍ اندُىة , وصاسح ( 1)

  0101انكهشثبء ,انجصشح , 
ػجذ انًُؼى يسًذ ػهٍ صُذل انجذساٌ , انسًبزبد انكهشثبئُخ انؼًىدَخ األدًَ  (0) 

,  11/6/1999, فٍ  1969, خشَذح انىقبئغ انؼشاقُخ , انؼذد  نخؽىغ انكهشثبء
 306ص

تبتعد بمسافة أفقية مناسبة عن  أنالطاقة الكيربائية  كما يشترط عند مد خطوط نقل 
ات األفقية  , وكما يتضح من الجدول حالمنشآت والمظاىر األرضية المختمفة  )السما

(6                            .   
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نهزقبؼؼبد وانًسشيبد  ثبنًزش ( انسذ األدًَ  نًسبفخ انسًبذ انكهشثبئ4ٍخذول )
 األفقُخ نخؽىغ انكهشثبء

 :ـ يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :ـ  انًصذس  
وصاسح انكهشثبء , انششكخ انؼبَخ نُقم انؽبقخ انكهشثبئُخ فٍ اندُىة , قسى   (1)

      0101انخؽىغ , انجصشح , 
انكهشثبئُخ األدًَ  (ػجذ انًُؼى يسًذ ػهٍ صُذل انجذساٌ , انسًبزبد0)      

 نهًسشيبد األفقُخ نخؽىغ انكهشثبء, خشَذح 
    306, ص 11/6/1999, فٍ  1969انىقبئغ انؼشاقُخ , انؼذد          

 
تأثيرات واضحة عمى شبكات نقل الطاقة في ذات لعوامل الطبيعية ايمكن القول أن    
ويبدو أن التباين ألزماني خر آإلى من عامل إلى آخر ومن وقت  تيامحافظة تتباين شدال

الحواجز  نعدامإ, كما اتضح  لدرجات الحرارة كان لو األثر األكبر من بين تمك العوامل
خطوط نقل الطاقة تتخذ مسارات مستقيمة مما يختصر عدد  نإلذا ف معقدةالتضاريسية ال

األبراج وأطوال الموصالت وأعداد المحطات عمى طول مسارات الخط , فضاًل عن أن 
صر المسافة يزيد من فعالية الخطوط وكفاءتيا ويجنب شبكة النقل الكيربائي المزيد من ق

, أما تأثير كل من الموارد المائية  الفقد الناجم عن طول مسافة التي تقطعيا الموصالت
 .متداد الخطوط وتحديد طرق وأساليب تثبيت األبراج إفيتمثل في تحديد مسارات  والتربة

َىع  انسبخض    د
 انًؼزشض نخػ  انُقم 

 انًسشو األفقٍ ػٍ انخػ ثبنًزش                    

 خؽىغ  
11kv 

غخؽى
33kv  

خؽىغ  132kvخؽىغ
400kv  

األساظٍ غُش   1
 انًأهىنخ 

11 11 13 31 

 111 111 93 ـــــ انؽشق انجشَخ انشئُسُخ  0

 111 111 41 ــــــ انؽشق  انجشَخ انفشػُخ 1

 31 31 31 ــــــ انسكك انسذَذَخ 2

 31 31 31 ــــــ  400KVخؽىغ  3

 31 11 11 ــــــ 132KVخؽىغ  4

 31 11 13 ــــــ 33KVخؽىغ  9

 31 31 11 ــــــ خؽىغ انهبرف 6

 111 111 111 ــــــ انُفػ وانغبصأَبثُت  9

 111 111 ــــــ ــــــ اندسىس   11
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المؤثرة عمى نقل الطاقة الكهربائية في محافظة العوامل البشرية  –المبحث الثاني
 البصرة

عوامل رئيسة تشمل كل  خمسة عمى نقل الطاقة فييمكن حصر تأثير العوامل البشرية 
  . واإلدارية واالجتماعيةالفنية و االقتصادية و العوامل السكانية  من
لسكان محافظة  الحجم السكاني والزيادة السنويةبتتمثل :  العوامل السكانية –ًً أوال

 –:وأثرىما عمى شبكات نقل الطاقة البصرة
 3216583البصرة عدد سكان محافظة بمغ جغرافي : حجم السكان وتوزيعهم ال –أ

خالل عام نسمة  42342255: من سكان العراق البالغ عددىم 7‚6 وشكلنسمة 
 بواقعقضاء البصرة المرتبة األولى  أحتلسكان عمى تسعة أقضية اليتوزع , و  2525

 568946 ىقضاء الزبير ثانيا ب ثممجموع , ال: من 43‚3نسمة وبنسبة  1391195
قضاء و  ,: 8‚3نسمة ونسبو  267297 بىً اقضاء المدينة ثالثو  ,: 17‚7نسمة وبنسبة 

ى قضاء القرنة بً اوخامس :7‚6 نسمة وبنسبة 245592 بىً اأبي الخصيب رابع
وقضاء  :6ثم قضاء شط العرب سادسًا بنسبة  ,: 6‚2نسمة وبنسبة  255531

 :3‚8المرتبة الثامنة بنسبة بقضاء الدير  جاء: في حين 5‚6اليارثة سابعًا بنسبة 
يتحكم الحجم السكاني بعدة متغيرات من شأنيا , و   15) :1‚5 بنسبةً اوقضاء الفاو تاسع

  –:محافظة تتمثل بما يمي الفي   أن تؤثر عمى شبكات نقل الطاقة
أن معرفة الحجم السكاني يساعد المختصين عمى تقدير الطمب الكمي عمى الطاقة  –1

أو الحمل المطموب لممحافظة خالل أشير السنة وكذلك تحديد حصة المحافظة الحالية 
نعكاس ذلك عمى عدد ساعات ا  من الحمل المجيز الذي ينتج عمى الصعيد الوطني و 

, ويمكن مالحظة ذلك من خالل رصد التغيرات السنوية التي طرأت عمى  فييا التشغيل
تضح ت التيكل من معدالت الحمل المطموب والحمل المجيز ومعدل ساعات التشغيل 

   . 7الجدول ) في
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( انسًم انًؽهىة وانسًم انًدهض وسبػبد انزشغُم فٍ يسبفظخ انجصشح 9خذول )
  0101ـ 0114نهًذح 

 انسُىاد        
 انًزغُشاد

 انًؼذل انسُىٌ 0101 0119 1116 0119 0114

انسًم 
 انًؽهىة

1‚0169 0111 2‚
0144 

0399 3‚0931 0‚0229 

 1919‚3 0141 0193 1649 1600 1900‚3 انسًم انًدهض

سبػبد 
 انزشغُم

2‚00 9‚01 01 9‚00 2‚00 00 

 يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد :انًصذس:ـ 
يذَشَخ إَزبج انؽبقخ انكهشثبئُخ فٍ اندُىة, قسى انزخؽُػ ,  انكهشثبء ,وصاسح  (1)

 0101انجصشح  
 

أن الحجم السكاني الكبير لمحافظة البصرة يعني أن ىناك أعدادًا كبيرة من األسر    
وىذا يعني كثرة أعداد , تسكن في وحدات سكنية تتطمب إمدادىا بخدمة الكيرباء 

مع ً ن الطمب عمى األحمال يكون مرتفعاإكيرباء وبالتالي فالمستيمكين )المشتركين  لم
كثرة أعداد األسر والوحدات السكنية والعكس صحيح , عممًا أن عدد األسر غالبًا ما 

وحدة الأكثر من أسرة واحدة ضمن  وجوديكون أكثر من عدد الوحدات السكنية بسبب 
أن مؤشر ويالحظ طمبًا مرتفعًا عمى األحمال ,  ًوينتج عن ذلك أيضا, واحدة السكنية ال

عن أعداد ً دقيقاً نطباعاإال يعطي  عدد المشتركين المعتمد في دوائر توزيع الكيرباء
 رسومبسبب كثرة أعداد المتجاوزين عمى الشبكة وتيربيم من دفع  طاقةالمستيمكي 

ويبدو ,  ت السكنيةمؤشر أعداد األسر والوحدا عمالستإالكيرباء لذلك تم المجوء إلى 
ىذا األمر في غاية الوضوح عند مقارنة كل من متغيرات الحجم السكاني وعدد األسر 

  أن عدد 8يالحظ من الجدول ) ذإ 2525– 1997لممدة وعدد الوحدات السكنية 
 199925وبمغ عدد األسر 1997 نسمة عام1547637بمغ  البصرة محافظةسكان 

وحدة سكنية وشكل عدد األسر قياسًا إلى عدد السكان نسبة  17573أسرة تسكن في 
أما في العام  ,: 11إلى عدد السكان نسبة ً : بينما شكل عدد المساكن قياسا12‚9

أسرة , بينما بمغ  338232نسمة وعدد األسر 2455434 السكان عدد فكان 2559
والوحدات السكنية عدد األسر كل من وحدة , وشكل  327185نية عدد الوحدات السك
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 السكان, وارتفع عدد األسر من عددإلى ً قياساعمى التوالي  :13‚6,  :14نسبة 
     . زيادة حجم السكانل 2525–2518أسرة لممدة  564313إلى  442555

 (6خذول )
 – 1999 نألػىاوزدى انسكبٌ وأػذاد األسش وانىزذاد انسكُُخ  فٍ يسبفظخ انجصشح 

0101 

 انًزغُشاد
 انسُىاد

 ػذد
 انسكبٌ

 ػذد
 األسش*

 َسجخ األسش
 إنً انسكبٌ

ػذد 
 انىزذاد
 *انسكُُخ *

 ذادزَسجخ انى
انسكُُخ إنً 

 انسكبٌ

1999 1329419 199901 9‚10٪ 191910 11٪ 

0119 0213212 116010 12٪ 109163 4‚11٪ 

0110 0396141 130111 3 ‚11٪   

0116 1126232 220111 3 ‚12٪   

0119 1111219 329191 3‚19٪   

0101 1014361 342111 3‚19٪   

 انًصذس:ـ ثبالػزًبد ػهً :ـ  
ثبة إزصبءاد انسكبٌ  0119ـ  0116انًدًىػخ اإلزصبئُخ انسُىَخ نسُخ  (1)

,  0101وانقىي انؼبيهخ , اندهبص انًشكضٌ نإلزصبء وصاسح انزخؽُػ , ثغذاد 
  30ص

, يذَشَخ إزصبءاد أزىال  0116 –0119يسر سصذ انفقش فٍ انؼشاق   (0)
   01ص 0119انًؼُشخ , اندهبص انًشكضٌ نإلزصبء , وصاسح انزخؽُػ  ثغذاد , 

ثقسًخ ػذد سكبٌ انًسبفظخ ػهً  0101,  0119* اسزخشاج ػذد األسش  نهسُىاد 
زست َزبئح انًسر  0101انزٌ ًَثم يزىسػ زدى األسشح فٍ انؼشاق نسُخ  3‚9

انًزكبيم نألوظبع االخزًبػُخ وانصسُخ نهًشأح فٍ انؼشاق , اندهبص انًشكضٌ   
 2ص , 0101نإلزصبء , وصاسح انزخؽُػ , ثغذاد ,

** خشٌ آخش رؼذاد نهًجبٍَ وانًسبكٍ وانًُشبد يٍ قجم وصاسح انزخؽُػ ػبو 
اندهبص  0119 –0116:ـ  َشاخغ انًدًىػخ اإلزصبئُخ انسُىَخ نسُخ  0119

 29, ص 0101انًشكضٌ نإلزصبء سُخ 
 

يتحكم الحجم السكاني بمدى توفر األيدي العاممة أو القوى المحركة لمنشاط  –0
قتصاديًا وىم السكان الذين إن يندرجون ضمن فئة السكان النشطين االقتصادي والذي

 2525عام نسمة  1855464عددىم والذين بمغ  سنة 64 –15تتراوح أعمارىم بين 
 ةنسب  قلأسنة ف15) ئةف وشكمت البصرة محافظةمن مجموع سكان  :56نسبة  اوشكمو 
أن ارتفاع ,  (14)من مجموع السكان: 8  سنة فأكثر 65) فئةفي حين بمغت  :36
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 ةسنة يؤكد وفر 64 –15نسبة السكان النشطين اقتصاديًا أو فئة القادرين عمى العمل 
خالل  محافظةال سكانإرتفاع نسب البطالة بين األيدي العاممة ومما يزيد ذلك التأكيد 

, مما ينعكس عمى توفر  ( 19): 15‚51–7‚95بين تراوحت والتي 2516–2553المدة 
  . الرخيصة األيدي العاممة

  الزيادة السكانية السنوية –ب 
 2559مقارنة بعام  2525نسمو عام 811149زداد عدد سكان المحافظة بمقدار إ 

 :2‚7 –2‚5بين تراوحت و , نسمة  73745‚8السنوية بمغ السكانية وان معدل الزيادة 
إلى  2559 عامنسمة  245543وارتفع العدد من  2525–2515لمدة ا خالل

   18) 2525 عامنسمة  3216583
 ًومعرفتيا ميمة جداشبكات نقل الطاقة  أحمالتزيد  سنويةأن الزيادة السكانية ال   

ً , األحمال المطموبة مستقبالبلتنبؤ او  رسم السياسات المستقبمية ليذه الشبكاتب لممعنيين
لتحديد مدى التوسع المطموب في أعداد وأطوال الخطوط  البيانات السكانية عتمادإ يتمو 

خططيا ألمد  وزارة الكيرباء حيث تضع,  ة نقل الطاقةوتحسين كفاء يرلتطو والمحطات 
فتراضية تقدر إمى زيادة سكانية عتعتمد في حساباتيا  ياأنً , عمما أعوام 15يصل إلى 

ومع , الفعمية السكانية الزيادة  أربعة أضعاف ًتقريبا وىذا الرقم يساويً , : سنويا15بى 
خالل  ىاتباطؤ نمو  أوشبكة النقل ليست بمستوى الطموح نتيجة لتوقف  يالحظ أن ذلك

أن كما   19)العقود الماضية بفعل األحداث المختمفة التي شيدىا العراق من جية 
بينما تتزايد   8,  4 , 2) السكان حسب نظرية مالثوس يتزايدون وفقًا لمتوالية ىندسية
 من جية  25)  3 , 2 , 1) الموارد والسمع والخدمات ومنيا الكيرباء وفقًا لمتوالية عددية

  .  محافظةالمما جعل نمو السكان سابقًا لنمو منظومة نقل الطاقة في أخرى , 
  العوامل االقتصادية –ثانيًا 

ستيالك إقطاعات نوع وت, معدل نصيب الفرد من الطاقة المجيزة بل ىذه العوامل ثمتت 
عن ً , فضال ازنة المالية لمشاريع نقل الطاقةوالمو اإلنفاق عمى السمع الكيربائية و  الطاقة

 .المالية  المخصصات والحوافز
  معدل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المجهزة –1
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عن تأثرىا بخسائر  ًأن الطاقة المستيمكة تتأثر بكمية اإلنتاج وعدد المستيمكين , فضال 
النقل والتوزيع , وان زيادة معدل نصيب الفرد من الطاقة و  مراحل اإلنتاجالطاقة في 

فرد أالمجيزة , يعني زيادة العبء عمى شبكات النقل إليصال الطاقة التي يحتاجيا 
  أن معدل حصة الفرد العراقي من 9المجتمع إلى شبكات التوزيع ويالحظ من الجدول )

واط/ساعة وان ىذا  275 تبمغ 2518 –2512لممدة  )المجيزة معدة لمبيع الطاقة ال
, ويالحظ أن معدل نصيب الفرد البصري من الكيرباء كان  ًتصاعديا كانالمعدل 

وان زيادة   21)ميكاواط/ساعة/سنة  2‚75بواقع و  2515األعمى في العراق خالل عام 
صيب مجموع اإلفراد تعني زيادة في أحمال شبكة النقل التي يفترض أن تكون نمعدل 

     .مييأة ليذه الزيادة 

  مطاقة الكهربائية ل لمستهمكةقطاعات اال –2
 الحكوميو  التجاريو  المنزليالقطاع  شممتستيالك الطاقة التي إتعدد قطاعات 

إستيالكيا من وتنامي حاجتيا من الطاقة الكيربائية أدى إلى تزايد  الزراعيو الصناعي و 
نمو السنوي العمى شبكات النقل نتيجة  انكهشثبئُخ األحمال تزايد إلى أدىقة مما الطا

 حيثلمطاقة  ًاستيالكا ىاالقطاع المنزلي أكثر  عد, ويلتمك القطاعات 

 
ـ  0110( يؼذل َصُت انفشد انؼشاقٍ يٍ انكهشثبء انًؼذح نهجُغ* نهًذح 9خذول )
0116  

انًؼذح نهجُغ          األػىاو
 يُكبواغ/سبػخ

 ػذد سكبٌ
 انؼشاق

 يؼذل َصُت انفشد يٍ انكهشثبء انًؼذح نهجُغ

يُكبواغ/ 
 سبػخ/سُخ

 واغ / سبػخ** يُكبواغ/سبػخ

0110 29100311 12019022 21‚1 11114‚1 141 

0111 40913113 11016149 16‚0 11102‚1 021 

0112 91099632 11992294 11‚0 11104‚1 041 

0113 92103111 11116312 23‚0 11106‚1 061 

0114 61029013 11111604 41‚0 11111‚1 111 

0119 69001113 11949193 99‚0 11110‚1 101 

0116    93219094 10612391 91‚0 11111‚1 111 

 091 1‚11109 0‚14   انًؼذل
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, ثبة 0119ـ   0116انًصذس:ـ وصاسح انزخؽُػ , انًدًىػخ اإلزصبئُخ انسُىَخ 
 14اإلزصبءاد انجُئُخ , ص

ثبنؽبقخ انًدهضح وهٍ انؽبقخ انًشسهخ يٍ شجكبد  *انؽبقخ انًؼذح نهجُغ/ ورؼشف أَعًب
 انُقم إنً شجكبد انزىصَغ أو انؽبقخ انًجبػخ يٍ انُقم إنً انزىصَغ .

زُث أٌ وازذ يُكبواغ َسبوٌ  6944 ÷ 1111111 ×**واغ/سبػخ = يُكبواغ 
 سبػخ  6944سبػخ =02 ×َىو 143‚03وػذد سبػبد انسُخ َسبوٌ  يهُىٌ واغ

 , 2517 , 2516 األعوام: خالل 53‚5,  48,  41واقع وب القسم األكبر ستيمكإ
ستيمك إ , بينما :35‚7,  34,  35 ثُست ثهغذ ًثانياجاء القطاع الصناعي , و  2518

:  3‚3,  4‚2,  3‚6 ستيمك القطاع التجاريا  و  :7‚2,  13‚5,  25 القطاع الحكومي
عمى التوالي , ويالحظ في لكل من تمك السنوات : 5‚3,  5‚2,  5‚4القطاع الزراعي و 

بعض السنوات تقنين حاجة بعض القطاعات خدمة لمقطاع المنزلي وكما يتضح من 
                                     .  15الجدول )

 (11خذول )                                                       
واغ/سبػخ زست انقؽبػبد فٍ يسبفظخ يُكب انًسزههكخ انؽبقخ انكهشثبئُخ            

 0116ـ  0119انجصشح نهًذح  
    

 انمتغيراث              

 مجموع     انقطاػاث

 صساػٍ صُبػٍ زكىيٍ ردبسٌ يُضنٍ انمحافظت   
011241 انكًُخ   1224

1 
19103

2 
961414 190111

9 
19212 2911962 

انُسجخ 
٪ 

21     4‚1  01  13 2‚1 111٪ 

013991 انكًُخ 1227
2 

01366
9 

442140 149161
6 

13139 2914910 

انُسجخ 
٪ 

 26   0‚2    3 ‚11      12   1 ‚1  111٪ 

 

1222  
044244 انكًُخ

1 
14411

3 
136142 196024

6 
12213 2963913 

انُسجخ 
٪ 

3‚31    1‚1   0‚9    9‚13  1‚1 ٪111 

 انًصذس :ـ يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :ـ 
اإلزصبءاد انجُئُخ نهؼشاق)يهىثبد انهىاء ـ قؽبع انصُبػخ ـ قؽبع انكهشثبء( ( 1) 

  44, ص 0114نسُخ 
وصاسح  ,ثبة اإلزصبءاد انجُئُخ  0119ـ 0116انًدًىػخ اإلزصبئُخ انسُىَخ ( 0) 

      469ـ469ص0101, ثغذاد انزخؽُػ
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الكيربائية المتنوعة أدى السمع  ستعمالإأن كثرة  : ى السمع الكهربائيةاإلنفاق عم – 3
زيادة عدد الحمل عمى شبكات نقل الطاقة ألنيا تتطمب أحمال إضافية , و  إلى زيادة

 ىذه السمع يعود إلى زيادة قدرة الفرد واألسرة عمى اإلنفاق بسبب زيادة دخل كل منيما
 إلى 5766173‚9الذي ازداد من نصيب الفرد من الدخل القومي نتيجة ارتفاع

من دخل الفرد العراقي  ارتفع, و   22) 2519 – 3511 خالل المدةدينار  5739565‚5
إلى  1597155 دخل األسرة العراقيةوارتفع  دينار 335355الى 237455

 دخل الفرد نعكس عمى زيادة إ, مما  2514 –2512 خالل المدة دينار1875455
إلى  1621255دخل األسرة ارتفع ينار و د 251455إلى  2194555من  البصري

 منيا الكيربائية عمى السمع السيما الفرد إنفاق مما زاد  ينار لنفس المدةد 1775455
إلى  1588955 دينار وتزايد إنفاق األسرة من 315555إلى 215155من

 .   11وكما يتضح من الجدول )  2518 –2512المدة  خاللدينار  2553355

 (11خذول)
يزىسػ دخم انفشد واألسشح  واإلَفبق ػهً انسهغ وانخذيبد )دَُبس ػشاقٍ( نألػىاو 

0110  ,0116 

 انًصذس :ـ يٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :ـ
ثبة األزىال انًؼُشُخ  0119 –0116انًدًىػخ اإلزصبئُخ انسُىَخ نسزخ  (1)

 ,اندهبص انًشكضٌ نإلزصبء , وصاسح 
 64 – 99, ص 0101انزخؽُػ , ثغذاد , 

,  اندهبص انًشكضٌ نإلزصبء , وصاسح  0100ـ  0116خؽخ انزًُُخ انىؼُُخ  (0)
 191انزخؽُػ , ثغذاد , ص

, يذَشَخ إزصبءاد  0116ـ  0119يدًىػخ إزصبءاد أزىال انًؼُشخ  (1)
األزىال انًؼُشُخ  , اندهبص انًشكضٌ نإلزصبء , وصاسح انزخؽُػ , ثغذاد , 

 49,  ص 0119

 إَفبق األسشح إَفبق انفشد دخم األسشح دخم انفشد انًزغُشاد انسُخ

 1366911 013111 1401011 0192311 انجصشح 0110

 1442911 029211 1399111 019211 انؼشاق

 1310211 011411 1991211 031211 انجصشح 0112

 1941911 094111 1693211 111111 انؼشاق

0116 
 

 0111111 111311 ــــــــــــــ ــــــــــــــ انجصشح

 1311111 031111 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ انؼشاق
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يعد اإلنفاق عمى مشاريع الكيرباء : الموازنة المالية لقطاع نقل الطاقة الكهربائية  –4 
 االقتصاديةنقل من أولويات الحكومة العراقية , إال أن األزمة الومن ضمنيا مشاريع 

 الطاقة الكيربائية لقطاع نقلعمى حجم الموازنة االستثمارية  األخيرة أثرت والسياسية
دينار  9386553741عمى في المنطقة الجنوبية  قتصرت مخصصاتو االستثماريةإف

 مما  23) 2521م عا في دينار 25255555555 إلىرتفعت إبينما ,  2525عام 

 قرنة خط الضغط العالي مثل 2522 عام جديدة خالل عمى إنجاز خطوط نعكسإ
خور  – رميمة غازية ط الضغط الفائقوخجبايش , ال –455 قرنةال وخط مدينة – 455

نجاز العديد من مشاريع إ عن ًفضال,   24)برجًا  171يضم   الذي مك 67 الزبير بطول
الشبكة الداخمية لمحطة البكر  بدالستإ مثل 2522عام  خاللنقل الالتحديث لمنظومة 

 سفوان المتنقمةنجاز محطة إتم  , كما أمبير 3155إلى 1655الثانوية ورفع قدرتيا من
 محطة مركز البصرة الثانية الجديدة فتتاحإ, وكذلك  ميكاواط 45 بسعة تصميمية بمغت

السيما مناطق  البصرة ختناقات مركز مدينةإحل ل ميكاواط 275بمغت  بسعة تصميمية
محوالت رئيسة سعة كل  3الجبيمة والحكيمية والمعقل والميثاق وخمسين حوش , وتضم 

 األعواموىناك العديد من المشايع الجديدة المنجزة خالل ,  مبيرأميكافولت  95 منيا
األخيرة التي تبين اإلمكانية المادية لشركة نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية والراعية لكل 

 .  25)مشاريع نقل الطاقة في محافظة البصرة من الناحية المادية واإلدارية 

يتمقى العاممين في وزارة الكيرباء ومن : المخصصات والحوافز والمكافآت المادية  – 5
بينيم العاممين في قطاع نقل الطاقة العديد من المخصصات والحوافز المادية التي 

دفعيم إلى تقديم أفضل ما لدييم من طاقات وخدمات متنوعة تسيم في دفع عجمة ت
تطور مختمف قطاعات الكيرباء ومنيا قطاع نقل الطاقة , وتتضمن ىذه المخصصات 

 الضمان االجتماعيو  المكافآت والحوافزو  التأمينو  أجور نقلو  كسوةو الجات طبية مع
 2518 عام دينار عراقي 154233555555وبمغ مجموعيا السنوي  ,أخرى مكافآت و 
مثل بناء , إلى المنتسبين  وزارةالخرى التي تمنحيا األمتيازات اإلعن ً فضال  26),
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ستقطاعيا من الراتب إيتم  لغ مالية مناسبةمبا وتوزيعيا عمييم لقاءالمجمعات السكنية 
 . الشيري وبنسب مريحة , إضافة إلى توزيع قطع األراضي وغيرىا

 عمى ىذه العوامل مجموعة المؤثرات الفنية التي تؤثر تشمل: العوامل الفنية  –ً ثالثا
العمر ب وتتمثلكفاءة وأداء شبكات نقل الطاقة الكيربائية في محافظة البصرة 

وعمميات الصيانة والفقد والضائعات أو  الطاقة االفتراضي لمحطات وخطوط نقل
 الكيربائية . الطاقة نقل خسائر

من المعموم أن األجيزة والمحطات  : االفتراضي لمحطات وخطوط النقل العمر –1 
 دخمت الخدمةوالخطوط الحديثة اإلنشاء تعمل بكفاءة عالية تفوق كفاءة نظيرتيا التي 

ذا  ة عقودمنذ عد وىذه األخيرة تتطمب التحديث بواسطة الشركات العالمية الرصينة , وا 
ومشاريع النقل بشكل  ًماما أمعنا النظر في التطور التاريخي لمشاريع الكيرباء عمو 

خاص في محافظة البصرة سنالحظ أن تاريخ نصب بعض محطات وخطوط النقل 
 ؤىاتزامن إنشا البعض منياف الخاصة وكانت لإلغراض يمتد إلى عقود زمنية ماضية

نشاء الموانئ  مع مد خطوط ضع كان متوا وبإنتاج النفطية واالستثماراتسكك الحديد وا 
ميكاواط/ساعة  18777 إلى رتفعا  و ميكاواط/ساعة  1116 بواقع 1937خالل عام 

 45 شيدت محطة النجيبية البخارية بقدرة 1965وفي عام ,  1953عام خالل 
الرميمة  , وأنجزت محطةمحطات التوليد في المحافظة  وتعد من أقدم  27) ميكاواط

تم إضافة و  ميكاواط 45 بقدرة 1973ومحطة الشعيبة الغازية عام  1975القديمة عام 
 1975–1974 بين عاميكل من محطتي النجيبية والشعيبة ل وحدات توليد جديدة

 وشيدت المدة بين عامي, ميكاواط  255 لمحطة النجيبية إلى كميةالقدرة ال فتوسعت
من قبل الشركات  ميكاواط 252 إنشاء محطة خور الزبير الغازية بقدرة 1979–1977

أخرى ضمن ىذه المدة  تحويمية محطات 6اليابانية بينما شيدت الشركات األوربية 
 تالقريناو الجنوبية و  الطوبةو الشامية و البترو و  شممت كل من محطات باب الزبير القديمة

فقد شيد بناء محطتي  1984أما عام ,  التحويمية NGL بناء محطة1985وشيد عام ,
تم بناء  نفس العاممشتركة وفي  ألمانيةستثمارات يابانية إبتين التحويمي البكر والبرجسية

 SSTدخمت العمل محطة  1986, وخالل عام  محطتي اليارثة الثانوية والقرنة القديمة
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, وشيد ميكاواط  855 شيدت محطة اليارثة بقدرة تصميمية بمغت 1988 وخالل عام ,
المحافظة إلى التخريب في طاقة العقد التسعينات من القرن الماضي تعرض منظومة 

بسب الحروب واألحداث المرافقة ليا فتوقفت جميع مشاريع الكيرباء ولم يتم تطويرىا 
والتطوير خالل ىذه المدة عمى نتيجة الحصار االقتصادي واقتصرت انجازات البناء 

بعد أما  (28),  1993في عام  واحدة تمثمت بمحطة شرق البصرة ثانوية بناء محطة
كبيرًا من قبل الدولة والسيما في ً ىتماماإنالت منظومة الكيرباء  فقد 2553عام 
مركز البصرة وأم قصر  تيمحط نجازإمنيا  وأنجزت عدة مشاريعالبصرة  ةفظمحا

محطات من قبل  5تحديث  وكذلك تميطالية إمن قبل شركة  2556 الجديدة عام
خالل , و  CPS1 , CPS9  , CPS8 ,CPS7  ,CPS6 شممت لشركات األوربيةا

,  CPS5, رالحما,  الكرمة) كل من  ضمتمحطات  سبعةدخمت الخدمة  2557عام 
CPS4  , CPS3 ,CPS2  ,CPS1   , اكتممت محطة الميناء  2558وفي عام

أكممت الشركات  2514–2511وخالل المدة , الصناعي بتعاون ياباني ألماني مشترك 
المدة نفس وخالل  1B ومحطة 1Aومحطة  محطات شممت شمال الزبير ثالثةاألوربية 
 البصرةو  132الفاوو  غرب البصرةو  أبو فموسضمت كل من محطات جديدة  6 أنجزت

400kv  بناء محطتي شمال البصرة كما تم ,  باب الزبير الجديدةو  كاديميةاألو
عدد نجاز إعن ذلك تم  ًفضال   2525 2518 –2517خالل المدة  400kvوالفاو

الذي  دخل  400kvخور الزبير –خط الرميمة الغازية  مثل الجديدة من خطوط النقل
 (29) . 2522عام  خدمة خاللال
لعدد عمميات  المجموع الكمي   أن12من الجدول )يتضح :  عمميات الصيانة – 2

توزعت بواقع  2521 عام في عممية 631محافظة بمغ الصيانة خطوط نقل الطاقة في 
, كما تم غسل العوازل ً دورياً فحصا 241 مع إجراء يةعممية صيانة دور  229

 العامأن أعمال الصيانة الدورية والفحص الدوري تتم طوال  ًعمما,  ةمر  161 واألسالك
الشتاء  فصلالخريف وتنتيي مع بداية  فصل فيبينما تتركز أعمال غسل العوازل 

إلزالة دقائق  تتم عمميات الصيانةو , وتكون ذروتيا خالل شيري أيمول وتشرين األول 
طوبة فصل الشتاء التي خطوط قبل تعرضيا لر الالغبار والمموثات العالقة بموصالت 
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 الخطوطتؤدي إلى تدني كفاءة  عديدةمشاكل مسببة  تحول العوازل إلى مواد موصمة
      35) .عرضيا لمتمف وت

تتولى الكوادر اليندسية والفنية التابعة لمشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في المنطقة 
صيانة الخطوط كافة أعمال الجنوبية وضمن خطة الصيانة الشاممة وبواسطة قسم 

الصيانة التي تتضمن الصيانة الدورية االستباقية والفحص الدوري والغسل الفني 
لمحطات وخطوط الجيد الفائق والعالي وبشكل دوري ضمن جدول زمني يمتد لسنة 
كاممة حيث تباشر فرق الصيانة خالل فصل الخريف وقبل حمول موسم الشتاء بإعمال 

لمتضررة ومعالجة األسالك المتضررة , إضافة لعمميات الغسل الفني استبدال العوازل ا
تجري أكثر عمميات الصيانة خالل , و عمى مسار الخطوط  الكيربائية لجميع العوازل

الطمب عمى الكيرباء بينما تقل خالل فصل الصيف  النخفاضفصول والربيع والخريف 
 حاجة الماسة لمتيار الكيربائيففي ىذا الفصل ال يمكن إيقاف الخط لصيانتو بسبب ال

تبذل , و لتشغيل أجيزة التبريد خالل الفصل الحار من السنة السيما لمقطاع المنزلي 
كبيرة لتأىيل الخطوط والمحطات وتكون الصيانة محفوفة ً فرق الصيانة الميدانية جيودا

غسل العوازل  عمميات نجازإعمال ومن ىذه األبمخاطر العمل فوق األبراج العالية 
 بتاريخ ستثماريةالرميمة اإل –الرميمة الغازية 400kvوالصيانة لخط الجيد الفائق 

يالحظ أن جميع خطوط و , لمعمل قيل حمول موسم األمطار وتجييزه 15/11/2521
أعمال الصيانة االستباقية الخاصة بفصل الشتاء  عمييا شبكة النقل في المحافظة تجري

بدال العوازل و , قيام مالكات شبكات شمال البصرة بصيانة  ومن ىذه النشاطات أيضاً  ا 
في مناطق الرميمة   cps3- قرنوال 132kvالمتضررة والغسل لخطي الجيد العالي 

وينبغي اإلشارة إلى أن فرق الصيانة تكون دائما  , 15/11/2521الشمالية بتاريخ 
عمى أىبة االستعداد لمعالجة أي مشكمة طارئة تتعرض ليا الخطوط , عمما أنيا فرق 
مدربة ومتخصصة ألداء ىذه األعمال وتمارس عمميا  في مختمف الظروف المناخية , 

في إعادة  ويستمر العمل في كثير من األحيان خالل ساعات الميل من اجل اإلسراع
, الخطوط المتضررة إلى الخدمة وفك االختناقات الحاصمة من جراء الخط المتضرر 

يبدو واضحًا من خالل ما تقدم ما ألعمال الصيانة من دور كبير في إعادة  تأىيل 
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شبكة نقل الطاقة الكيربائية بجميع مفاصميا , فضاًل عن العمل عمى رفع مستوى 
أو اإلىمال من قبل الجيات المختصة في ىذا المجال كفاءتيا , وان وجود التقصير 

  31) .األمد البعيد عمى  نقل الطاقة سيؤدي إلى تراكم وتفاقم المشاكل شبكة
الفقد بأنو الفرق بين الطاقة التي  تعريفيمكن لضائعات : أو ا الفقد والخسائر –3 

شركة النقل والطاقة التي قامت ببيعيا إلى شركة التوزيع , حيث أن الطاقة  اشترتيا
تتعرض  نقلالمحافظة والمنقولة عمى شبكات الالكيربائية المستممة من مصادر تجييز 

نجم عن مقاومة منيا عمى شكل فقد حراري يً قسما يضيع إذ , ضائعات متنوعة إلى
و الضائعات الفنية أ لمرور التيار الكيربائي , ويعرف ىذا الفقد بالفقد الفني الموصالت

ائية لمموصالت , عتمد عمى الخصائص الفيزيت: , و 14عمى  اال تتجاوز نسبتي التي
ستيالك الداخمي لمحطات النقل ويعرف بالفقد لإليذىب  آخر من الطاقة ًاقسم كما أن

فروق القراءة و األجيزة المساعدة ستيالك إتضمن اإلداري أو الضائعات اإلدارية , وي
 : ويمكن استخراج 14يا عمىويشمل جميع الضائعات التي تزيد نسبت, عمى المقاييس 

  –:الضائعات عمى شبكات النقل بواسطة المعادلة 
الطاقة المباعة إلى شبكات  –ضائعات شبكات النقل = صافي الطاقة المستممة  

  32) التوزيع
المجموع السنوي لمضائعات الكيربائية الفنية  أن  3والشكل)  12الجدول )يتضح من   

   2525عام  خالل واط/ساعة كيمو 2895494227بمغ  المنطقة الجنوبية في واإلدارية
 (10خذول )

ظبئؼبد انؽبقخ كُهى واغ /سبػخ ػهً شجكبد َقم انؽبقخ انكهشثبئُخ فٍ انًُؽقخ 
 0101 ؼبواندُىثُخ ن
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 ًٍ ػًم انجبزث ثبالػزًبد ػهً :ـ انًصذس :ـ 
انؽبقخ انكهشثبئُخ فٍ اندُىة , وصاسح  مقسى انًجُؼبد , انششكخ انؼبيخ نُق (1)

  0101انكهشثبء ,انجصشح,
يٍ يسؽبد اإلَزبج يغ انؽبقخ انًسزىسدح يغ صبفٍ انًسزهًخ يٍ  انًشسهخانؽبقخ *

 شجكبد َقم انىسؽً وانفشاد األوسػ 
يسؽبد انُقم إنً  انًجبػخ يٍ انؽبقخ أو نهجُغ انؽبقخ انًدهضحانًسزهًخ /هٍ ** 

 يسؽبد انزىصَغ 
                                                  

تبين أن ضائعات شير شباط  إلى حمل الشير ًشير قياساال عند مقارنة ضائعات  
وذلك لوجود الرطوبة وكثرة التسرب من األسالك , بينما  15‚6كانت األعمى وبواقع 

إلى حممو وبواقع  ًتنعدم الرطوبة والتسرب خالل شير تموز ليسجل اقل الضائعات قياسا

    
 األشهش

 

 انؽبقخ انًشسهخ *
 يٍ يصبدس ردهُض

 شجكبد انُقم   

 

 ** انؽبقخ انًسزهًخ        
َقم انًُؽقخ  فٍ يسؽبد

 اندُىثُخ
 انؽبقخ ػهً شجكبد ظبئؼبد      
 فٍ انًُؽقخ اندُىثُخ انُقم      

 يُكب واغ /سبػخ

 
 َسجزهب

 
 انعبئؼبد      

 كُهى واغ سبػخ
٪ يٍ     

 انشهش
٪ يٍ     

 انسُخ
كبَىٌ 
91‚3 0141999162 0166619349 انثبٍَ  009111163 3‚9  6‚9  
69‚2 1621126911 0136091911 شجبغ  016121111 4‚11  3‚9  
91‚2 1261631291 1416210319 آراس  134340112 4‚9  2‚3  

91‚1 1919114101 0106092241 َُسبٌ  169046120 9‚6  3‚4  
91‚1 1102111021 1200164610 يبَس  099991339 9‚6  1‚11  

91‚2 1334321116 1691111910 زضَشاٌ  112936212 4‚6  4‚11  
94‚1 1620349026 2121131269 رًىص  196960021 1‚2  9 

91‚6 1603149293 2012442910 آة  169093019 0‚9  2‚11  
91‚9 1391014164 1916299196 أَهىل  116041110 1‚6  11 

رششٍَ 
91‚4 0102319399 0314446612 األول  010109013 2‚6  1‚9  

رششٍَ 
91‚1 1391229991 1921136990 انثبٍَ  149916611 9‚9  9‚3  

كبَىٌ 
91‚1 1904499431 0111099629 األول   161410199 9‚6  1‚4  

 12161993634 انًدًىع
1116411140

9 
 

0693292009 

 
111 ٪  
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ن اقميا كان خالل شير أكل شير بالمجموع السنوي تبين  عند مقارنة ضائعات, و  :4
أعمى فقد شير آب ين سجل  عتدال درجات الحرارة , في حإل :5‚4آذار وبنسبة بمغت 

: من مجموع ضائعات 13‚4كيمو واط/ساعة , وبنسبة  389295237بواقع  لمطاقة
يعود إلى زيادة االستيالك الداخمي لمحطات  ىذاالسنة , وان ارتفاع الضائعات خالل 

درجة حرارة  رتفاعإكالتحويل من جية , والى توفر الظروف التي تزيد من الفقد الفني 
 .وغير ذلك من جية أخرى الموصالت 

 (1شكم )                                              
انُست انًئىَخ نعبئؼبد انشهش يٍ يدًىع ظبئؼبد انسُخ ػهً شجكبد َقم       

 0101انًُؽقخ اندُىثُخ نؼبو 

 
 (10انًصذس :ـ ثُبَبد اندذول )

 

 إرسال من قدرة بعض المحطاتعدم  ابأني اتختناقاإل : يمكن تعريف ختناقاتاإل–4
لعدم وجود الخطوط الناقمة   400kvأو شبكة 132kv األحمال عمى شبكة ستقبالإأو 

 خاصية االضطراب فقذاٌ أو لقمة كفاءتيا وضعفيا , مما يجعل المحوالت تعاني من
حمميا عمى يتوزع لمعطل وفي حالة تعرض احدىا  تياسعبكامل  ويجعميا تعمل المنفرد

ويتسبب ذلك بيبوط  OVER LOADباقي المحوالت بشكل يفوق قدرتيا التصميمية 
خاصية مما يتطمب مد موصالت ىذه المن ً الفولتية , وتعاني بعض خطوط النقل أيضا

أن ً ودوائر جديدة لزيادة التحمل و فك ىذه االختناقات , عمما TWIN TEALثنائية 
 إلى نخفضت كفاءتياإشبكات نقل الطاقة  فية بعض الموصالت القديمة المستخدم

 .   33).: 55: والبعض منيا إلى75
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 َسجخ انعبئؼبد٪
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تتمثل ىذه العوامل بالقرارات السيادية لمدولة والمتعمقة بإنشاء :  العوامل اإلدارية –ًرابعا
دارة المشاريع اإلستراتيجية لمطاقة الكيربائية عموما وشبكات نقل الطاقة الكيربائية  ًوا 

المواد التي تضمنيا بعض  من خالل إستعراض خاصة , ويمكن بيان تأثير ىذه العوامل
الذي صدر من الدولة العراقية وقد تضمن  2517لسنة  53قانون وزارة الكيرباء رقم 

توفير الطاقة الكيربائية بما يمبي  عمىمنو المادة الثانية حيث نصت  مادة قانونية 25
تنظيم النشاطات التشغيمية من إنتاج ونقل وتوزيع , و حاجة المجتمع واالقتصاد الوطني 

تنظيم النشاطات االستثمارية من بناء وتأىيل المشاريع المتعمقة , و وشراء وبيع الطاقة 
جنبي باالستثمار تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني واأل, و  بتوفير الطاقة الكيربائية

في مجالي تشييد محطات اإلنتاج الجديدة والتوزيع وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسة 
دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في  مختمف المجاالت , و الالزمة لذلك 

االنتقال التدريجي من اإلدارة المركزية إلى اإلدارة الالمركزية في , و وتوطين صناعتيا 
عمى أن , بينما تضمنت المادة الثالثة شغيل وصيانة منشآت اإلنتاج والتوزيع نشاطات ت

إعداد السياسة العامة لقطاع الكيرباء بما يؤمن االستخدام ب تتولى الوزارة لتحقيق أىدافيا
وضع إستراتيجية الطاقة , جتماعية قتصادية واإللمتطمبات التنمية اإل ًاألمثل لمطاقة وفقا
دامة منظومات , و جية العامة لمدولة وتوجياتيا المستقبمية في ضوء اإلستراتي تشغيل وا 

دامة وتوسيع منظومة النقل داخل , و اإلنتاج والنقل والتوزيع الممموكة لمقطاع العام  ا 
االستمرار بتوسيع منظومتي اإلنتاج والتوزيع , و  العراق ومتطمبات الربط مع دول الجوار

لمسياسة ً عن طريق االستثمار وفقا اع العام وتوسيعياالممولة من الدولة والممموكة لمقط
برام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالي اإلنتاج , و  العامة لمدولة ا 

تنظيم إشراك الحكومات المحمية في االستثمار والشراكة بين القطاعين العام , و والتوزيع 
الدول بشأن الربط الكيربائي وبيع التعاون مع , و والخاص في مجالي اإلنتاج والتوزيع 

برام مذكرات التفاىم واالتفاقيات الالزمة وتصديقيا وفق األطر  وشراء الكيرباء وا 
تمثيل العراق في المنظمات الدولية , و القانونية ومتابعة تنفيذ االلتزامات مع تمك الدول 
يص إلى الشركات التوصية بمنح التراخ, و والمؤتمرات والندوات الخاصة بقطاع الكيرباء 

الخاصة الوطنية واألجنبية لالستثمار في مجالي إنشاء محطات اإلنتاج والتوزيع 
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عمى منح وزارة  الكيرباء  11 المادةبينما نصت  ,لمسياسة العامة لمدولة ً الجديدة وفقا
الشوارع  أوصالحية تمرير األسالك والقابالت الكيربائية فوق أو تحت الطرق اليامة 

الواقعة داخل حدود المدن وخارجيا وليا أن تقيم األعمدة وتنشئ األنفاق فييا مع مرعاه 
صالحية  12 المادة, وتضمنت  1963  لسنة 85أحكام قانون تبميط الشوارع رقم )

ألحكام القانون ولقاء ً الحقوق وفقابعض لوزارة في سبيل تحقيق أىدافيا ممارسة ا
وضع , و المرور في أراضي الغير مثل الضرر ولمرة  تعويض عادل عند إحداث

مرار األسالك والقابموات في أمالك الغير  األعمدة قطع األشجار واألغصان التي , و وا 
 15 المادة, ومنحت اإلشغال المؤقت ألراضي الغير , و تعترض الشبكات الكيربائية 

المستخدمة من مصادرة األدوات مثل اإلجراءات بعض  لوزير أو من يخولو اتخاذا
 يمتحميمو فرض غرامة مالية , و  المتجاوزين وقطع  الكيرباء عنيم بقدر حالة التجاوز

تحريك , و  والكمف الناجمة عن أجور لجان معالجة حاالت التجاوز أجور قطع التيار
  34). الشكوى الجزائية ضد المتجاوزين

الممارسات السمبية التي يمارسيا  تتضمن:  العادات والتقاليد االجتماعية – ًخامسا
 اإلسراف في ياأفراد المجتمع , والتي تنعكس آثارىا عمى شبكات نقل الطاقة ومن

,  يزيد الحمل عمى شبكات النقل إلى درجة تفوق تحمميا مما ءالكيربا استيالك
ع الطاقة المعدة لمبي وحسابات يعيق تقديرات مما التوزيع التجاوزات الكثيرة عمى شبكاتو 

منشآت الخطوط أو تخريبيا لدوافع متعددة  عن سرقة أجيزة ومعدات ً, فضال) المجيزة 
من قيل ومثال ذلك كسر العوازل الزجاجية ألبراج النقل القريبة من التجمعات السكانية 

تؤدي النزاعات , وكذلك وتيورىم  يمبعض بوسائل متعددة وألسباب تتعمق بطيشال
خطوط نقل الطاقة السيما في  أسالك وعوازلمحوالت و إلى تمف العشائرية المسمحة 

ستيداف الخطوط من قبل ضعاف النفوس بشكل إيتم ً مناطق النزاعات الساخنة وأحيانا
 خط لوتعرض  الذي الحادث مثل,  غمب ىذه الحوادث ضد مجيولينأمتعمد وتسجل 
الذي أدى  شمال ألبصره في منطقة كرمة عمي –نجيبيو حرارية  132KVالجيد العالي

   35) .15/3/2521 العشوائية بتاريخ طالقاتاإلبفعل  الموصالت قطع إلى
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عمى شبكات نقل الطاقة في التباين المكاني لألحمال الكهربائية  –المبحث الثالث 
 محافظة البصرة

 400kvمحطات الجيد الفائق  منيامحافظة نوعين من المحطات التحويمية التضم 
ومحطة واحدة  منيا تابعة لشبكات شمال البصرة أربعة , محطات 5عددىا  التي بمغ

تختص  وجوأو األ محولة ثنائية الطور 21عمى ىذه المحطات, تحتوي  يالشبكات جنوب
,  400/132/11kvوتحول الجيد بنسبة  محافظةالاألحمال الكيربائية من والى  قلبن

يعمل عمى ضبط إيقاع دوران المولدات  ًاتزامنيً اعن ربط محطات التوليد ربطً فضال
محطات لمجيد  ًوتضم المحافظة أيضا,  ىرتز 55 لمحصول عمى تردد موحد مقداره

 132kvثانوية  محولة 254 محطة تحتوي عمى 159بمغ عددىا   132kvالعالي 
 11kvمغذي من نوع  238عن  ًفضال  33kvمغذي من نوع 294توزع الكيرباء عمى 

تكون عمى نوعين يتمثل النوع األول بالمحطات التحويمية 132kv  أن محطاتً عمما, 
لمجيد تغذي خافضة محولة كيربائية  137محطة وتضم  42والبالغ عددىا  الثابتة
ثل أما النوع الثاني فيتم , 11kvنوع من خط تغذية  177و 33kvخط تغذية نوع  224

متنقمة واحدة , إذ تحتوي كيربائية بالمحطات المتنقمة وكل محطة عبارة عن محولة 
خط   61 كما تضم , 33kvخط تغذية نوع  75 متنقمة تغذيمحولة  67المحافظة عمى 

 كذلكو  , ثابتة محطة 23محافظة بواقع معمى النطاق الجغرافي ل تتوزع 11kvنوع من 
تتبع مديرية شبكات جنوب  ً, بينماشبكات شمال البصرة  مديرية متنقمة تابعة إلى 57

عمى  ينبغي اإلشارة إلى أن تقسيم المحطاتمتنقالت, و 15مع ثابتة  محطة19 البصرة
نما يعود ألمور إدارية تتعمق  نمديريتيال كال ال يتفق مع الواقع الجغرافي لمتسمية وا 

  36) . بتسييل ميمة اإلدارة
 أحمال محطات شبكات شمال البصرة  –ً أوال
سواء عمى  ومتغيرة خالل الزمن وتتباينتتصف األحمال الكيربائية بكونيا غير ثابتة  

خالل  لمحمل محطات أدنى مستوياتىذه ال سجمت الساعة ,مستوى اليوم الواحد أو و 
وقمة  درجات الحرارة , بسبب انخفاض ميكاواط 1238‚2 بمجموع كمي بمغ شير آذار

ميكاواط ,  2195في شير نيسان لتبمغ األحمال  ارتفعت ثمالطمب عمى الكيرباء, 
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,  3464‚3 لتصلشيري تموز وآب  تيا فيإلى ذرو لتصل  االرتفاعتمرت بواس
: 63‚5بنسبة  تميكاواط عمى التوالي , ويالحظ أن أحمال شير آب ارتفع 3396‚5

خالل أحمال المحطات  , وتراجعت ميكاواط 2158‚3عن شير آذار وبفارق بينيما بمغ 
نياية تشرين  كبيرةستويات إلى م وتراجعتشير آب ,  عنيا في: 31بنسبة شير أيمول

, أما في شير كانون الثاني فقد أحمال شير أيمول ب مقارنة :35 بمغ الثاني وبفارق
خالل  لالنخفاض وعادت , ثانيشير تشرين ال عن: 21‚1 رتفعت األحمال بنسبةإ

: عن شير كانون الثاني , ولوحظ أن أحمال اغمب المحطات 45‚2شير آذار بنسبة 
شير مع ثبات نسبي وفروق طفيفة في األتتحرك بوتيرة واحدة صعودًا أو نزواًل خالل 

 NGL ,CPS1   ,CPS2 , CPSS3 ,CPS4) لمرتبطة بالمواقع النفطيةالمحطات ا
 ,CPS5 لطمب عمى مغذياتيا التي ينصرف حمميا ستقرار وثبات مستويات اإ  بسبب

المحطات  , أمامن الطاقة خالل األشير المختمفة ً ثابتاً لتشغيل أجيزة تتطمب استيالكا
خالل الشير الواحد نتيجة ً كبيراً فقد شيدت أحماليا تباينا لمرتبطة بالتجمعات السكانيةا

أعمى حمل  132kv سجمت محطة القرنةحيث  عمى الكيرباء , طمباللتباين مستويات 
اتساع  بسبب ميكاواط , 351بمغت ذروتو في شير تموز وبواقع  شيراألفي جميع 

الواقع الجغرافي الذي تخدمو في كل من أقضية القرنة والمدينة والدير , فضاًل عن 
كما تميزت محطات ,  تغذيتيا لعدد من الحقول النفطية في مناطق الرميمة الشمالية

 319مركز البصرة التي سجمت  مرتفعة السيما محطةً بتسجيميا أحماال البصرة قضاء
,  265‚5محطتي شرق البصرة وغرب البصرة بواقع و ,  خالل شير حزيرانميكاواط 

ويعود سبب ارتفاع أحمال محطات  ,  ميكاواط عمي التوالي خالل شير آب 215
لى كثافة األنشطة قضاء البصرة والصناعية   التجارية إلى الثقل السكاني الكبير وا 

في  اذروتي بمغت ةمرتفع ًأحماالسجمت محطة أبو فموس  عن ذلك , فضالً  حكوميةوال
اقل من ذلك ً سجمت باقي المحطات أحماالو ميكاواط ,  255‚6 بواقعشير تموز 

 أن , ويالحظمحطة الرميمة الجديدة تجري عمييا عمميات صيانة مثل كانت وأخرى 
سعتيا بالمحوالت والخطوط  حيث تعملأيمول و مايس  يشير  بينينحصر  العالي حملال

 . Over Loadالقصوى 
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 جنوب البصرة شبكات أحمال محطات –ثانيا 
بنسبة  ياانخفاض أحمالتتركز ىذه المحطات في الجانب الغربي من المحافظة ويالحظ 

غمبيا أن حمل أً , عمما الحمل ذروة خالل محطات شمال البصرة مقارنة مع: 76‚2
 ًاستقرار الحمل في مستويات ثابتة تقريباب وتتميز اغمبيامخصص لألغراض الصناعية 

 ميكاواط , 263‚2شير تشرين الثاني بواقع  خاللحمل شيري ليا  أدنى , وسجل
 شير كانونخالل  ميكاواط  495‚4 وسجمتواتجيت األحمال بعد ذلك إلى االرتفاع 
 625‚3سجل و ً ممحوظاً الذي شيد ارتفاعا سالثاني, واستقر الحمل حتى  شير ماي

 ميكاواط , 822‚1سجل و تكون ذروتو خالل شير حزيران ل , وواصل ارتفاعو ميكاواط
أخذت األحمال باليبوط التدريجي بعد ىذا الشير لتسجل أدنى مستوياتيا خالل شير و 

 في اغمبسجمت محطة البترو أعمى حمل ,  ميكاواط 263‚2بواقع  تشرين الثاني
ميكاواط , بينما سجمت محطة 146‚8شير حزيران بواقع  وكانت ذروتيا خاللاألشير 

وسجمت كل من , ميكاواط  259‚1الشير وبواقع نفس خالل  ليا البكر أعمى حمل
اقل من سابقتيا ً محطات البرجسية وشمال الزبير ومحطة أم قصر الجديدة أحماال

 ميكاواط عمى التوالي , 74‚3 ,131,  155‚8جميع األشير وبمغ حمل ذروتيا خالل 
خالل ً ثابتة ومتقاربة تقريبا وبمستويات أما المحطات األخرى فقد سجمت اقل األحمال

األشير لوقوع معظميا في مناطق نائية أو شبو نائية قميمة السكان , وان اليدف 
األساس من وجودىا ىو تجييز المنشآت الصناعية في مناطق الرميمة الجنوبية 

الزبيىىىىىىىر وموانئ خور الزبير بالطاقة الكيربائية , وىذه المنشآت تتميز بثبات و رجسية والب
  37) .المختمفة  حاجتيا من الطاقة خالل األشير

 النتائج 
رة بمجموعة من العوامل تتأثر منظومة نقل الطاقة الكيربائية في محافظة البص –1

المتنوعة , الطبيعية منيا حتمية التأثير يتجمى معظم تأثيرىا قي العوامل  الجغرافية
المناخية والسيما درجات الحرارة لوقوع المحافظة ضمن دوائر العرض شبو المدارية , 

نعكست عمى إوالسيما خالل فصل الصيف  عدم الراحة لإلنسان ظروففرض تمما 
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ثر ىذا التطرف عمى أداء وعمل أزيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية من جية كما 
  .المنظومة من جية أخرى 

منظومة نقل الطاقة من خالل كات أو بشعمى ً تركت العوامل البشرية أثرًا واضحا –2
الزيادة السكانية الكبيرة التي تشيدىا المحافظة بفعل عدم وجود سياسة سكانية واضحة 

إمكانية منظومات اإلنتاج والنقل  العراق فكان نمو السكان بوتيرة فاقت بشكل كبيرفي 
وقد ساىمت المشاكل  , والتوزيع عمى تمبية متغيرات الطمب عمى الطاقة الكيربائية

,  وأثرت عمى أدائياالمتراكمة من العقود الماضية بزيادة الضغط عمى ىذه المنظومات 
كبر قدر من الطاقة الكيربائية وبنسبة تجاوزت أيمك يست القطاع المنزليوتبين أن 

 ة الباقية: وتشترك القطاعات األخرى في النسب53‚5مجموع كل القطاعات وبواقع 
:  لكل من القطاع التجاري والحكومي 5‚3: , 35‚7: , 7‚2: , 3‚3وبواقع 

  . والصناعي والزراعي عمى التوالي 
مع التجمعات  ًة في الجانب الشرقي من المحافظة تماشياالعالياألحمال  تركز –3

عن قضاء البصرة  ًالمدينة والدير فضالو السكانية الكبيرة في كل من أقضية والقرنة 
ذا ما عممنا أن أكثر من  محطة توليد تتركز  11الذي يتميز بزيادة األنشطة المختمفة وا 

وزيع الغير منتظم يتسبب ببروز ن ىذا التإ, لذا ف في الجانب الغربي القميل السكان
 .  العديد من المشاكل التي تعترض نقل الطاقة الكيربائية في المحافظة

 لمقترحاتا
إعادة توزيع محطات التحويل بشكل يضمن وجود محطة تحويل واحدة عمى األقل  –1

وشط العرب  ستحداث محطات تحويل جديدة في أقضية الدير واليارثةإفي كل قضاء ب
 .واإلسراع بإكمال محطة المدينة 

ضرورة وضع سياسة سكانية من قبل وزارة التخطيط تحد من الزيادة الكبيرة في  –2
لمتوالية ىندسية  ًأعداد السكان الذين يتزايدون حسب نظرية مالثوس وفقا

متوالية ل ً,  بينما تتزايد الموارد والخدمات  ومنيا خدمات نقل الطاقة وفقا32,16,8,2)
   .4,3,2,1عددية )
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لحاق أشدالكيربائية عمى منشآت الطاقة  تفعيل القوانين التي تحد من التجاوز –2  وا 
 .العقوبات بالمتجاوزين 

منظومة طاقة كيربائية صناعية مستقمة بمعزل عن المنظومة  إيجادالعمل عمى  –3
ستقبال األحمال في ا  المدنية مع وجود روابط مشتركة بينيما تسيل عمميات إرسال و 

 .الحاالت الطارئة 
التوزيع والعمل عمى إعادة النقل أنظمة المراقبة االلكترونية مع شبكات  تطوير –4

إصالح جميع العدادات المنزلية لضمان توفير أفضل الخدمات لجميع المشتركين 
 . تجاهوتفعيل دور فرق الجباية الميدانية تعزيزًا ليذا اإل

الطاقة المتجددة في من  االستفادة ترشيد استيالك الطاقة والحث عمىتعزيز ثقافة  –5
والترويج ليا في  ياالمنزلية منيا ودعم أسعار منظومات خاصةو  عماالتشتى االست

  .السوق المحمية العراقية 
 

 الهوامش
,  وزارة الموارد المائية , الييأة العامة لممساحة , قسم إنتاج الخرائط , الوحدة الرقمية –1

 2522  بغداد , 1/1555555خريطة العراق اإلدارية بمقياس
وزارة النقل , الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية , محطة البصرة المناخية ,  –2

  2521البصرة , 
سم التشغيل , الشركة العامة لنقل الطاقة قمقابمة مع الميندس زينب الكبرى محسن , –3

  22/4/2521ة الكيرباء , البصرة , بتاريخ الكيربائية في الجنوب , وزار 
وزارة الكيرباء المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكيربائية في الجنوب, قسم التخطيط  – 4

       2522, البصرة . 
شروق طالب عبد الوىاب , المولدات الكيربائية في محافظة البصرة , رسالة  –5

 357,  ص 2515, جامعة البصرة  , ماجستير , كمية التربية لمعموم اإلنسانية 
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شبكات شمال  132kvمقابمة مع الميندس حيدر كريم حمود, مدير محطة القرنة  –6
البصرة , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , وزارة الكيرباء , البصرة , 

 26/4/2521بتاريخ 
اقة الكيربائية في محافظة ستيالك الطإثر المناخ عمى أآية  فاىم ريس المعموري,  –7

,  2519كربالء , رسالة ماجستير , كمية التربية لمعموم اإلنسانية , جامعة بابل , 
 97, ص 13ص
وزارة النقل , الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية , محطة البصرة المناخية ,  –8

  2521البصرة , 
غيل , الشركة العامة لنقل مقابمة مع الميندسة زينب الكبرى محسن , قسم التش –9

 25/4/2521الطاقة الكيربائية في الجنوب , البصرة بتاريخ , 
, باب األحوال الطبيعية , الجياز  2521 – 2525المجموعة اإلحصائية –15

  21ى5, ص2522المركزي لإلحصاء , وزارة التخطيط , بغداد , 
, 1يعية والبشرية ,الطبعة عبد اهلل سالم المالكي , جغرافية محافظة البصرة ,الطب–11

 55– 53, ص2517دار الوضاح , عمان 
  2521وزارة الزراعة , مديرية زراعة البصرة , قسم التخطيط , البصرة ,  –12
وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة  ,مقابمة مع الفني ياسين كريم جابر –13

   23/5/2521بتاريخ  132kvالكيربائية , فرع شمال البصرة , محطة القرنة 
حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية , الشعبة الفنية وزارة البيئة ,المديرية  –14

 2521البصرة ,
داد, غ, ب وزارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاءات السكان –15

2521  
داد غ, ب ات السكانوزارة التخطيط  , الجياز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاء –16
,2521  

, الجياز المركزي , وزارة التخطيط , بغداد   2519–2518المجموعة اإلحصائية  –17
  29, ص 2525
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وزارة التخطيط , الجياز المركزي , مديرية إحصاءات السكان والقوى العاممة ,  –18
 2521داد , غب

التخطيط في الشركة  مقابمة مع الميندس حسنين صالح ميدي الربيعي, مدير قسم –19
العامة لنقل الطاقة الكيربائية  في الجنوب , وزارة الكيرباء, البصرة ,بتاريخ 

15/5/2522 
إليام خزعل  ناشور , تحميل اتجاىات أزمة السكن في محافظة البصرة , مجمة  –25

 6ص 2512, لسنة  , 14دراسات البصرة السنة السابعة ,العدد
الجياز المركزي لإلحصاء, وزارة التخطيط,  2522–2518خطة التنمية الوطنية –21

 45ص  3518بغداد 
باب الحسابات القومية وزارة التخطيط  2521–2525المجموعة اإلحصائية –22

 4ص 2522
وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب, قسم التخطيط  –23

   2522, البصرة , 
الميندس حسنين صالح  ميدي الربيعي , مدير قسم التخطيط , مقابمة مع  –24

الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في المنطقة الجنوبية , وزارة الكيرباء , البصرة , 
 1/6/2522بتاريخ
وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم اإلعالم  –25

  2522, البصرة , 
, مديرية اإلحصاء الصناعي , الجياز  2518تقرير مشاريع الكيرباء لسنة  –26

 14, ص  2519المركزي لإلحصاء , وزارة الكيرباء , بغداد , 
لشريفي , صناعة الطاقة الكيربية األسدي  , راشد عبد راشد اكاظم عبد الوىاب  –27

,   43, العدد  43جامعة البصرة , المجمد  في جنوب العراق مجمة الخميج العربي ,
                 5, ص 2515لسنة 
وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم التشغيل  –28

 2522, البصرة ,
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وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم اإلعالم  –29
 2522, البصرة ,

رباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم الصيانة وزارة الكي –35
  2522, البصرة ,

وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم اإلعالم  –31
  2522, البصرة ,

وزارة الكيرباء, الشركة العامة لتوزيع الطاقة الكيربائية في المنطقة الجنوب, قسم  –32
  2521المبيعات ,

مقابمة مع الميندس مجيد عبد الحميد محيي , مديرية شبكات شمال البصرة,  –33
 2522/ 25/5الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , البصرة , بتاريخ 

السنة الثامنة والخمسون,  4443, جريدة الوقائع العراقية, العدد  يرباءقانون الك –34
 2517/ 17/4بغداد 
وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم التشغيل  –35

 2522, شعبة الحوادث البصرة ,
لجنوب , قسمي وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في ا –36

 2522الخطوط والمحطات , البصرة ,
وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم التشغيل  –37

  2522, البصرة ,
 المصادر

, تحميل اتجاىات أزمة السكن في محافظة البصرة , مجمة  إليام خزعل  ناشور –1
 2512, لسنة  14دراسات البصرة السنة السابعة ,العدد

آية  فاىم ريس المعموري, اثر المناخ عمى استيالك الطاقة الكيربائية في محافظة  –2
 2519كربالء , رسالة ماجستير , كمية التربية لمعموم اإلنسانية, جامعة بابل , 

شروق طالب عبد الوىاب , المولدات الكيربائية في محافظة البصرة , رسالة  –3
 ماجستير , كمية التربية لمعموم اإلنسانية , جامعة البصرة  ,
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, دار 1عبد اهلل سالم المالكي , جغرافية محافظة البصرة ,الطبيعية والبشرية ,الطبعة –4
 2517الوضاح , عمان 

لبدران , السماحات الكيربائية األدنى لممحرمات عبد المنعم محمد عمي صندل ا –5
  35/8/1999, في  3789األفقية لخطوط الكيرباء, جريدة الوقائع العراقية , العدد 

عبد المنعم محمد عمي صندل البدران , السماحات الكيربائية األدنى لممحرمات –6
  35/8/1999في ,  3789األفقية لخطوط الكيرباء, جريدة الوقائع العراقية , العدد 

لشريفي , صناعة الطاقة الكيربية في األسدي  , راشد عبد راشد اكاظم عبد الوىاب –7
,  لسنة  43, العدد  43جنوب العراق مجمة الخميج العربي ,جامعة البصرة , المجمد 

                 5, ص 2515
خرائط , الوحدة الرقمية , وزارة الموارد المائية , الييأة العامة لممساحة , قسم إنتاج ال –8

 2522بغداد , 
وزارة النقل , الييأة العامة لألنواء الجوية العراقية , محطة البصرة المناخية ,  –9

  2521البصرة , 
حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية , الشعبة الفنية مديرية  وزارة البيئة , –15

 2521البصرة ,
  2521وزارة الزراعة , مديرية زراعة البصرة , قسم التخطيط , البصرة ,  –11
وزارة التخطيط , الجياز المركزي , مديرية إحصاءات السكان والقوى العاممة , –12
 2521داد , غب

وزارة الكيرباء الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم التخطيط –13
  2521, البصرة ,

وزارة الكيرباء الشركة العامة لتوزيع كيرباء الجنوب , قسم المبيعات , البصرة  –14
,2521 

وزارة الكيرباء , الشركة العانة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم الخطوط , –15
 2521البصرة , 
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, وزارة الكيرباء,الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب, قسم التشغيل –16
   2522شعبة الحوادث,

وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم اإلعالم  –17
 2522, البصرة ,

وزارة الكيرباء , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , قسم الصيانة  –18
  2522, البصرة ,

وزارة الكيرباء الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب, , قسم مبيعات  –19
  2521الطاقة  ,

السنة الثامنة والخمسون,  4443قانون الكيرباء, جريدة الوقائع العراقية, العدد  –25
 17/4/2517بغداد 
طيط, , باب الحسابات القومية وزارة التخ 2521ى 2525, المجموعة اإلحصائية –21
 2522دادغب

باب اإلحصاءات البيئية وزارة التخطيط,  2519 –2518المجموعة اإلحصائية –22
  2525بغداد , 

, الجياز المركزي, وزارة  2519اإلحصاءات البيئية لمعراق مموثات اليواء  –23
  2525التخطيط , بغداد, 

زارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , و  2516اإلحصاءات البيئية لمعراق  –24
 2517, بغداد , 

, إحصاءات أحوال المعيشة ,  2518 –2517مسح رصد الفقر في العراق  –25
  2519الجياز المركزي لإلحصاء , وزارة التخطيط  بغداد , 

الجياز المركزي لإلحصاء , وزارة   2522ى  2518خطة التنمية الوطنية  –26
 2518التخطيط , بغداد 

, مديرية إحصاءات األحوال  2518ى  2517مجموعة إحصاءات أحوال المعيشة  –27
  2519المعيشية , الجياز المركزي لإلحصاء , وزارة التخطيط , بغداد , 
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, مديرية اإلحصاء الصناعي , الجياز المركزي  2518تقرير مشاريع الكيرباء  –28
   2519لإلحصاء , وزارة الكيرباء , بغداد , 

شبكات شمال  132kvبمة مع الميندس حيدر كريم حمود, مدير محطة القرنة مقا –29
البصرة , الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , وزارة الكيرباء , البصرة , 

 26/4/2521بتاريخ 
سم التشغيل , الشركة العامة لنقل قمقابمة مع الميندس زينب الكبرى محسن ,  –35

 22/4/2521ة في الجنوب , وزارة الكيرباء , البصرة , بتاريخ الطاقة الكيربائي
مقابمة مع الميندس حسنين صالح ميدي الربيعي, مدير قسم التخطيط في الشركة  –31

العامة لنقل الطاقة الكيربائية  في الجنوب , وزارة الكيرباء, البصرة ,بتاريخ 
15/5/2522 
وزارة الكيرباء ,  وزارة الكيرباء ,الشركة العامة  ,مقابمة مع الفني ياسين كريم جابر –32

   23/5/2521بتاريخ  132kvلنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , محطة القرنة 
مقابمة مع الميندس مجيد عبد الحميد محيي , مديرية شبكات شمال البصرة,  –33

 2522/ 25/5 الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في الجنوب , البصرة , بتاريخ
مقابمة مع الميندس حسنين صالح  ميدي الربيعي , مدير قسم التخطيط ,  –34

الشركة العامة لنقل الطاقة الكيربائية في المنطقة الجنوبية , وزارة الكيرباء , البصرة , 
 1/6/2522بتاريخ


