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السدتخلص

يشعكذ تبايغ العػامل الجغخافضة الصبضعضة مشها والبذخية في تبايغ قضع انتاج واستهالك الصاقة الكهخبائضة
في محافطة الشجف  ،اذ يتجمى تاثضخ االشعاع الذسدي في زيادة عجد ساعات الدصػع الشطخية والفعمضة
خالل اشهخ الرضف وما يشتج عشه مغ ارتفاع درجات الح اخرة وزيادة االحسال فػق القجرة والفػلتضة
السخرره لكل حي سكشي او قصاع تجاري او صشاعي  ،وذلظ يؤدي الى زيادة عجد ساعات
االشفاء فزال عغ تعخض االسالك الكهخبائضة السكذػفة الى التمف والتذقق ومغ ثع حجوث تساس
كهخبائي وبالتالي انجالع الحخائق وصعػبة الدضصخة عمضها  ،وكحلظ ارتفاع درجات الح اخرة وانخفاضها
فانها تتسثل في االستخجام الستدايج لالجهدة الكهخبائضة مسا يديج مغ استهالك الصاقة وبالتالي التاثضخ في
كفاءة عسل الػحجات التػلضجية وضعف انتاجها  ،وتدبب الخياح الدخيعة الزغط واالهتداز عمى
االسالك الكهخبائضة واالبخاج الحاممة لها حضث تتعخض لمقصع نتضجة التساس فضسا بضشها.وتػصل البحث
الى وجػد تفاوت في انتاج الػحجات التػلضجية الثالث السشتجة لمصاقة الكهخبائضة في السحافطة مغ خالل
اجخاء مقارنة في قضع االنتاج ما بضغ عامي 5102و ، 5102كسا تتبايغ استخجامات االرض السشدلضة
والتجاري ة والرشاعضة والدراعضة في قضع استهالكها لمصاقة  ،وال يخفى ما لزائعات الصاقة الكهخبائضة مغ
دور في تدخب وتزضضع كسضات كبضخة مشها  ،اما نتضجة السباب فشضة تتعمق بالدمظ الشاقل ونػع السادة
السرشػع مشها او اسباب ادارية بدبب تجاوز السػاششضغ عمى شبكة التػزيع مغ خالل عسل وصالت
لدخقة التضار الكهخبائي واخض اخ تع شخح عجد مغ التػصضات التي يفزل االخح بها لمحفاظ عمى ديسػمة
واستس اخرية الصاقة الكهخبائضة في محافطة الشجف .
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Abstract
The variation of geographical factors, both natural and human, is reflected in
the variation in the values of electricity production and consumption in Najaf
Governorate.The effects of solar radiation are reflected in the increase in
the number of hours of theoretical and actual brightness during the summer
months, resulting in higher temperatures and higher loadings above the
capacity and voltages allocated for each residential neighborhood or A
commercial or industrial sector, which leads to an increase in the number of
firefighting hours as well as exposed electric wires exposed to damage and
cracking and then the occurrence of electrical contact and therefore the
outbreak of fires and the difficulty of control, as well as high temperatures
and low, The increasing use of electrical appliances, which increases the
energy consumption and thus affect the efficiency of the work of generating
units and the weakness of production, and causes rapid wind pressure and
vibration on the electric wires and towers carrying them, where the pieces of
the result of contact between them. The research found that there is a
difference in the production of the three generating units producing
electricity in the province by comparing the values of production between
2015 and 2016, and the uses of home land, commercial, industrial and
agricultural vary in their energy consumption values, And the loss of large
quantities of them, either as a result of technical reasons related to the
carrier cable and the type of material made or administrative reasons
because of the excess of citizens on the distribution network through the
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work of links to steal electricity and finally has been put a number of
recommendations that are preferred to maintain Z permanence and
continuity of electrical power in the province of Najaf .
السقدمة
تعج الصاقة الكهخبائضة احج انػاع الصاقة الشطضفة والدمضسة السؤثخة في االقتراد الػششي  ،اذ
انها تمعب دو ار في عسمضة التشسضة والخفاهضة االقترادية والحزارية نتتضجة تػسع استخجاماتها
كسدتمدمات مهسة في االقتراد وارتباشها بحخكة تصػر السدتػى التقشي لمعسمضات االنتاجضة  ،وتحدضغ
الحضاة االندانضة مغ خالل استخجامها لخفع السدتػى السعضذي لالفخاد وتدهضل تاديه االعسال السشدلضة
والخجمات الرحضة والتعمضسضة واالمشضة  ،وتقمضل الزخر البضئي مقارنة باشكال الصاقة االخخى  .تعخف
الصاقة الكهخبائضة بانها احج انػاع الصاقة السػجػدة في الصبضعة التي يسكغ تحػيمها الى صػر اخخى
بكل سهػلة النها اكثخ امشا بالسقارنة مع البجائل االخخى فهي ال تحتػي عمى مخمفات ممػثة لمهػاء
وتتسضد بدهػلة التحكع بها ،ان تػافق استخجام الصاقة في جسضع مجاالت الحضاة حتى اصبحت واحجة
مغ مقػمات البشضة االساسضة التي يتػقف عمضها التقجم االقترادي والخقي االجتساعي في اي اقمضع،
ومعجل استهالكها يعج مؤش اًخ لجراسة مدتػى التحزخ ،ويعج قصاع صشاعة الصاقة الكهخبائضة مغ اهع
القصاعات الرشاعضة اذ اصبحت الكهخباء مالزمة لحضاة االندان الضػمضة وخاصة القصاعات
االستهالكضة السهسة في حضاته  ،لحا تشاول السبحث تحجيج الخصػات الخئضدضة التي تداعج في تذخضز
مذكمة البحث ووضع الفخضضات لها وابخاز اهجافه واهسضته  ،لحا يسكغ صضاغة السذكمة الخئضدضة بـ (ما
دور العػامل الجغخافضة في تبايغ انتاج واستهالك الصاقة الكهخبائضة في محافطة الشجف)  ،وعمضه
تتمخز الفخضضة الخئضدة بـ (يتبايغ انتاج واستهالك الصاقة الكهخبائضة زمانضا ومكانضا عمى وفق تبايغ
العػامل الجغخافضة الدائجة في محافطة الشجف )  ،ويهجف البحث الى الكذف مغ دور العػامل
الصبضعضة والبذخية في التأثضخعمى قضع الصاقة السشتجة في مشصقة الجراسة.وتذخضز قضع انتاج الصاقة
الكهخبائضة الستػلجة عغ الػحجات ومقجار شاقتها الترسضسضة في السحافطة .وتحجيج مقجار االستهالك
وقضع الزائعات في الصاقة الستػلجة .وغضخها مغ االهجاف االخخى .وتقع محافطة الشجف فمكضا بضغ
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دائختي عخض ( )252 50َ -522 2َ1شساال وبضغ خصي شػل ( )222 22َ-252 2َ1شخقا مكػنة
شكال اقخب مايكػن الى السدتصضل  ،كسا انها تقع جغخافضا في الجدء الجشػبي الغخبي مغ العخاق
.شكل ( ، )0يحجها مغ الذسال محافطتي بابل وكخبالء ومغ الذخق القادسضة والسثشى ،اما مغ
الجشػب فهي تتاخع السسمكة العخبضة الدعػدية  ،في حضغ يحجها مغ الغخب محافطة االنبار .تبمغ
مداحتها حػالي ( )58852كع ،5اي مايعادل ( )%2,2مغ مداحة العخاق البالغة ( 222058كع،)5
وتقع محصة كهخباء الشجف االنتاجضة عشج السجخل الذخقي مشها وهي تبعج عغ مخكد مجيشة الشجف
بحجود ( 5كع) .
خريطة ( )1خريطة العراق االدارية ومهقع مشطقة الدراسه
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السرجر  :جسهػرية العخاق ،السشذاة العامة لمسداحة  ،بغجاد  ،خخيصة العخاق األدارية.5112 ،
العهامل الطبيعية والبذرية السؤثرة في انتاج الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف
اوال -:العهامل الطبيعية السؤثرة في انتاج الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف
ســػف يــتع تشــاول العػامــل الصبضعضــة االكثــخ تــاثض اخ فــي انتــاج واســتهالك الصاقــة الكهخبائضــة فــي محافطــة
الشجف والتي مغ اهسها :
 -1معاهر الدطح Land Forms
تعج مشصقة الجراسة جداءاً مغ الدهل الخسػبي والهزبة الغخبضة ،وعمى الخغع مغ قمة التزخس فـي هـح
السشصقة إال أن أشكال الدصح تتبايغ بذكل ممحػظ في مشصقة الجراسة ،تقـع مجيشـة الشجـف عمـى ارتفـاع
ويتسضــد هــحا االرتفــاع الحــاد بجــخف واضــح (شــار الشجــف) يستــج مــغ
()55م فــػق مدــتػى ســصح البحــخ،
ال

مجيشة أبي صخضخ باتجا الذسال الذخقي (إلى الغخب مغ شخيق نجـف أبـي صـخضخ) ،ثـع تبـجأ األرض

باالنحجار التجريجي نحػ الذسال الذخقي حتى ترل إلى ارتفاع ()20م فػق مدتػى سصح البحخ عشج
أراضي هػر ابغ نجع ،تشحـجر مشصقـة الج ارسـة مـغ الجشـػب الغخبـي باتجـا الذـسال الذـخقي ،إذ تـشخفس
بسقــجار ()51 - 08م عــغ مدــتػى ســصح البحــخ عشــج مــشخفس بحــخ الشجــف ،وتقدــضسها عمــى إقمضســضغ
هسا الدهل الخسػبي والهزبة الغخبضة :
أ -إقليم الدهل الرسهبي :يتسثل الجدء الذسالي الذخقي مغ مشصقـة الج ارسـة ويستـج بذـكل شـخيط شـػلي
بسحـاذاة نهـخ الفـخات وفخعضـه (شـصي الكػفــة والعباسـضة) ،يحتــل نحـػ ( )٪2مـغ مدــاحة مشصقـة الج ارســة
الكمضة وال تختمـف شبػغخافضـة إقمـضع الدـهل الخسـػبي فـي مشصقـة الج ارسـة اختالفـاً واضـحاً عـغ بقضـة أجـداء
الدهل الخسػبي األخخى في انبداشها وانحجارها والسطاهخ الصبضعضه فضها.0
ب -اقلــيم الهزــبة الغربيــة  :تعــج مشصقــة الج ارســة جــدءا مــغ هزــبة العـخاق الغخبضــة وتذــغل مدــاحة
واسعة في محافطة الشجف فهي تستج مغ الحافة الغخبضـة لمدـهل الخسـػبي حتـى الداويـة الجشػبضـة الغخبضـة
لسشصقة الج ارسـة،ويتسضد سـصح الهزـبة الغخبضـة باالنحـجار التـجريجي مـغ الجشـػب الغخبـي بأتجـا الذـسال
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الذخقي ،ويبمغ معجل انحـجارها العـام ( 0م لكـل 5كـع ) .5ويتسضـد سـصحها بذـكل عـام باالسـتػاء عمـى
الـخغع مسـا يطهـخ فضهـا مـغ ارتفاعـات بفعـل عػامـل التجػيـة الخيحضـة

وتذـخف

في جهاتها الذخقضة عمى بحخ الشجف وهـحا يسثـل جخفـا صـخخيا حـادا يدـسى محمضـا بصـار الشجـف .تـؤثخ
شبضعــة الدــصح فــي تــػشغ محصــات تػلضــج وتحػيــل وامتــجاد خصــػ نقــل الصاقــة الكهخبائضــة  ،اذ يتسضــد
ارتفــاع الدــصح وانبدــاشه فــي مشصقــة الج ارســه دون وجــػد عػائــق شبضعضــة مســا ســاعج فــي اقامــة محصــات
ثانػية في جسضع اجداء السحافطة  ،فزال عغ محصة االنتـاج الخئضدـة بسـا يتشاسـب وتػاجـج الدـكان كسـا
امتجت خصػ نقل الصاقة برػرة مدتقضسة محققة بحلظ اقرخ مدافة يسكغ ان تدضخ بها الخصـػ مسـا
يقمل مغ خدائخ الصاقة الكهخبائضة ويخفـس تكمفـة انذـائها  ،ال سـضسا ان شبضعـة سـصح محافطـة الشجـف
يتسضد بقمة التزخس الكبضخ .
 -2الخرائص السشاخية  -:تعج دراسة الخرائز السشاخضة مغ العػامل الصبضعضة السهسة السؤثخة في
ب خوز مذاكل ومعػقات الصاقة الكهخبائضة في السحافطة.إذ ان السشاخ بسا يتزسشه مغ عشاصخ(االشعاع
الذسدي ،الح اخرة،الخياح والخشػبة الشدبضة واالمصار جسضعها عػامل متغضخة لها تاثضخاتهـا فـي قـضع الصاقـة،
وهــحا يتصمــب معخفــة مدــبقة عــغ خرــائز السشــاخ بعشاصــخ الستعــجدة ومــا يخافقهــا م ـغ ض ـػاهخ وتحجيــج
تأثضخها ضسغ مشصقة الجراسة و يسكغ مشاقذتها عمى وفق ما يأتي-:
أ -خرــائص اعشــعاش الذسدــي -:تتبــايغ قــضع االشــعاع الذسدــي السدــتمسة عمــى وفــق مػقــع مشصقــة
الجراسة بالشدبة لجوائخ العخض إذ يختمف مقجار مايرل سصح االرض مغ االشـعة الذسدـضة مـغ مكـان
الى اخخ اختالفاً كبض اًخ( .)2تتبايغ قضع االشعاع الذسدـي فـي مشصقـة الج ارسـة شـهخياً وفرـمضاً عمـى وفـق
تبــايغ عــجد ســاعات الدــصػع الشطخيــة والفعمضــة والشاتجــة عــغ حخكــة الذــسذ الطاهخيــة عمــى وفــق مػقعهــا
بالشد ــبة ل ــجوائخ الع ــخض مس ــا اث ــخ وي ــؤثخ ذل ــظ ف ــي عشاص ــخ السش ــاخ وم ــغ ث ــع وض ــع الر ــػرة الشهائض ــة
لخرائ ز السشاخ  ،يحجد مػقع مشصقة الجراسة قضع االشعاع الذسدي الػاصـل الضهـا مـغ خـالل اثـخ فـي
مقــجار زوايــا االشــعاع الذسدــي وعــجد ســاعات الدــصػع الشطخيــة ،يشــتج عشــه تبــايغ فــي درجــات الح ـ اخرة
شهخياً وفرمضاً  .وتذضخ االحراءات في الججول ( )0بـأن معـجل زوايـا سـقػ االشـعاع الذسدـي خـالل
ش ــهخ نضد ــان تر ــل ال ــى (  ْ)22,2م ف ــي مشصق ــة الج ارس ــة لتر ــل السع ــجالت ال ــى اعم ــى قضسه ــا خ ــالل
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االشهخ (مايذ ،حديخان،تسػز  ،اب) ( ْ20,2، 28,2، 80,2، 22,5م) كل مشها عمى التػالي .مسـا
يجل عمى استالم اعمى قضع االشعاع فعشجما ترل زاوية االشعاع الذسدي الى ()22,2فأن قضع االشعاع
الذسدي السدتمسة تبمغ حػالي ()222,22ممي وا /سع 5في حضغ عشج تعامـج اشـعة الذـسذ عمـى مـجار
الدخشان تكػن القضع السدتمسة ()822,5ممـي وا /سـع، 5وبعـج(ا 5حديـخان) تبـجأ اشـعة الذـسذ بـالشدول
الــى جشــػب مــجار الدــخشان ثــع تبــجأ قــضع االشــعاع الذسدــي بالتشــاقز التــجريجي فعشــج الداويــة () ْ28,2
خالل شهخ تسػز تكػن القضع السدتمسة مغ االشعاع الذسدي ()881,22ممي وا /سع 5في حضغ تدجل
قضع ترل الى ()210,55، 802,02ممـي وا /سـع 5خـالل شـهخي اب وايمـػل عمـى التـػالي  .وتبـجأ قـضع
االشــعاع الذسدــي بالتشــاقز الكبضــخ بعــج اشــهخ( تذ ـخيغ الثــاني ،كــانػن االول ،كــانػن الثــاني) ،لتدــجل
قضسـاً ترــل الــى ()222,2، 522,22، 280,28ممــي وا /ســع 5عشــجما تبــجأ الذــسذ بالػصــػل تــجريجضا
الــى مــجار الجــجي وتكــػن زوايــا االشــعاع الذسدــي بذــكل مائــل عمــى مشصقــة الج ارســة (22,2، 28,8
 ) 22,2،درجة ولالشهخ نفدها عمى التػالي .وقج بمغ عجد االشهخ التي يـدداد فضهـا معـجل زوايـا سـقػ
االشـعاع الذسدــي عــغ السعــجل الدــشػي (سـتة اشــهخ ) بــجءاً مــغ شــهخ نضدـان وحتــى نهايــة شــهخ ايمــػل
مسا يدـهع ذلـظ فـي ارتفـاع درجـات الحـ اخرة خـالل تمـظ االشـهخ فـي مشصقـة الج ارسـة .تبـايغ عـجد سـاعات
الدــصػع الشطخيــة فــي مشصقــة الج ارســة شهخياًوفرــمضاً عمــى وفــق حخكــة الذــسذ الطاهخيــة إذ تــدداد عــجد
ســاعات الدــصػع الشطخيــة وابتــجاءاً مــغ شــهخاذار (00,2ســاعة/يػم)لتأخح بالديــادة خــالل اشــهخ الفرــل
الحـ ــار (نضدـ ــان ،مايذ،حديخان،تسػز،اب،ايمػل)لترـ ــل الـ ــى ()05,5،02,2،02,22،02،05,25،05,2سـ ــاعة
لكل مشهسا عمى التػالي ،مدجمة بحلظ اعمى قضع لالشعاع الذسدي خالل شهخي (حديـخان وتسػز)لتعامـج
اشعة الذسذ عمى مجار الدخشان ،مسا يشجع عغ ذلظ زيادة في قضع االشعاع الذسدي وبالتالي ارتفاع
درجات الح اخرة نتضجة لديادة عجد ساعات االكتداب لتأثضخ شـجة التدـخضغ ،ثـع تأخـح بالتشـاقز التـجريجي
خالل اشهخ الفرل البارد الحي يبجأمغ شـهخ تذـخيغ الثـاني لترـل الـى (01,52سـاعة) .

ويذـضخ

الججول ( ) 0الى ان السعجالت الذهخية لداعات الدصػع الفعمضة تدداد خالل اشهخ الفرـل الحـار مـغ
الدــشة وبتــجاءاً مــغ شــهخ (نضدــان ) ،مــايذ،حديخان  ،تســػز ،اب ،ايمــػل ،تذـخيغ االول)لتدــجل () 8,2
ساعه لتدداد الى حػالي (  )00,2ساعة /يػم في شهخ تسػز،وهحا يختبط برفاء الجػ وتكـخار الطـػاهخ
733

السؤتسر العلسي الدولي الحادي عذر

جامعة واسط

نيدان 2019 /

مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

الغبارية .وبعج شهخ ايمػل يقل عجد ساعات الدصػع الفعمضة في مشصقة الجراسة بدبب قمـة قـضع االشـعاع
الذسدي الػاصل الضها وزيادة مضالن زاوية سقػ االشعاع الذسدي اوال ويبجأ ضهػر الغضػم ثانضا لتدجل
خــالل اشــهخ الفرــل البــارد (تذـخيغ الثــاني ،كــانػن االول ،كــانػن الثــاني ،شــبا ) مــا يقــارب (2، 2,2
 )2، 5 ،2 ، 2،س ــاعة لك ــل مشهس ــا عم ــى التـ ـػالي .ويتجم ــى ت ــاثضخ االش ــعاع الذسد ــي ف ــي زي ــادة ع ــجد
ســاعات الدــصػع الشطخيــة والفعمضــة خــالل اشــهخ الرــضف مــا يشــتج عشــه ارتفــاع درجــات الح ـ اخرة وزيــادة
االحسال فػق القجرة والفػلتضـة السخررـه لكـل حـي سـكشي او قصـاع تجـاري او صـشاعي  ،وذلـظ يـؤدي
الـى زيــادة عـجد ســاعات االشفـاء فزــال عـغ تعــخض االسـالك الكهخبائضــة السكذـػفة الــى التمـف والتذــقق
ومغ ثع حجوث تساس كهخبائي وبالتالي انجالع الحخائق وصعػبة الدضصخة عمضها .
جدول(  )2السعدالت الذهرية والدشهية لزوايا وقيم االشعاش الذسدي وساعات الدطهش الشعرية
والفعلية في محافعة الشجف للسدة 2016-1985
الشهىر
كبًىى الثبًٍ
شجبط
اذار
ًُطبى
هبَص
حسَراى
توىز
اة
اَلىل
تشُرَي االول
تشرَي الثبًٍ
كبًىى االول
الوعدل

زواَب ضقىط
االشعبع
37,5
46
54,3
63,7
77,2
81,3
78,9
71,9
45,6
49
38,8
34,9
-

قُن االشعبع الشوطٍ
)هلٍ/واط/ضن(2
337,5
442,71
557,96
683,70
781,2
895,23
880,67
815,13
701,22
517,18
381,58
299,45
607,7

ضبعبد الططىع

ضبعبد الططىع

10,5
11,2
11,3
12,3
13,42
14
13,56
13,19
12,2
11,24
10,27
9
11,9

6,4
7,2
7,9
8,3
9,3
11,3
11,5
11
10,1
8,4
7,3
6
8,73

السرجر:جسهػرية العخاق  ،و ازرة الشقل والسػاصالت ،الهضئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي،
قدع السشاخ ،بضانات غضخ مشذػرة.
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ب -درجــة الح ـرارة -:

تتبــايغ معــجالت درجــات الحـ اخرة (العطســى ،الرــغخى،االعتضادية) فــي مشصقــة

الجراسة ،اذ تبجأ معجالت درجات الح اخرة باالرتفاع التجريجي خالل اشهخ الرضف والحي يبجأ مغ نضدان
ويذــضخ الجــجول ( )5بــان السعــجل الدــشػي لمحــ اخرة فــي السحافطــة (ْ 52,2م)  ،وتبــجا معــجالت درجــات
الح ـ اخرة باالرتفــاع ابت ــجاءا مــغ ش ـهخ نضدــان الــحي تدــجل فضــه درجــة الحـ ـ اخرة (ْ 52,22م) ،لترــل الــى

() 22,2، 21,2خــالل شــهخي (مــايذ ،حدبــخان )ولكــل مشهســا عمــى التــػالي .وتدــجل اعمــى معــجالت
درج ــات الحـ ـ اخرة االعتضادي ــة خ ــالل ش ــهخ تس ــػز (ْ 22,22م)وال ــحي يع ــج اح ــخ اش ــهخ الفر ــل الح ــار م ــغ

الدــشة ،.وتبــجأ درجــات الح ـ اخرة بالتشــاقز التــجريجي لترــل الــى ( ) 02,2، 01,2، 05,2فــي (كــانػن
االول ،كانػن الثاني ،شبا ) ولكل مشهسا عمى التػالي ،إذ يدجل اقل معجل لهـا خـالل هـحا الفرـل فـي
شـهخ كــانػن الثـاني (ْ 01,2م) والــحي يعـج ابــخد الذـهػر الفرــل البـارد ،جــجول (.)5يبمـغ السعــجل الدــشػي
لـجرجات الحـ اخرة العطســى حـػالي (ْ 20,2م) فـي حــضغ ان السعـجل الدـشػي لجرجــة الحـ اخرة الرـغخى يرــل
الــى (ْ 02,8م) ،و تدــجل درجــات الحـ اخرة العطســى ارتفاعــاً خــالل اشــهخ الفرــل الحــار حتــى وصــمت
الى( ْ 22,0، 22,2، 25,2م) الشهخ(حديخان ،تسػز ،اب ) ولكل مشهـا عمـى التـػالي  .ويتـدامغ هـحا

االرتفــاع فــي درجــات الح ـ اخرة مــع زيــادة عــجد ســاعات االكتدــاب إذ ان درجــات الح ـ اخرة العطســى تختفــع

الكثخ مغ (ْ 21م)في كل مغ اشهخ (حديخان ،تسػز ،اب  ،ايمـػل) ،ويعـػد ذلـظ الـى زيـادة عـجد سـاعات
الدصػع وارتفاع قـضع االشـعاع الذسدـي الػاصـل الـى االرض والـحي يتدـبب فـي ارتفـاع درجـات الحـ اخرة
ومــا ي اخفــق ذلــظ مــغ مشخفزــات ح اخريــة (مشخفزــات الدــػدان الح اخريــة او الحـ اخرة السحمضــة ومشخفزــات
الجديخة العخبضة وامتجاد مشخفس الهشج السػسسي ) وعمى وفق ذلظ تحجث تغضـخات شقدـضة متعـجدة خـالل
الضــػم الػاحــج وخــالل ايــام قمضمــة إذ يدــػد عشــج تقــجم مــشخفس الدــػدان ارتفــاع فــي درجــات الح ـ اخرة حضــث
تدداد قـضع التبخـخ والجفـاف وضـػاهخ غباريـة .تأخـح درجـات الحـ اخرة الرـغخى باالنخفـاض التـجريجي بـجءاً
مغ شهخ تذخيغ الثاني لترل الى (ْ 05,5م) ثـع تدـجل ادنـى قـضع لهـا أي اقـل مـغ(ْ 01م) وخـالل اشـهخ
(كــانػن االول ،ك ــانػن الثاني،ش ــبا ) إذ س ــجمت ( )2,2، 2,2، 2,5ولك ــل مشه ــا عم ــى التـ ـػالي  .ي ــؤثخ
ارتف ـاع وانخفــاض درجــات الح ـ اخرة عمــى االســالك عمــى وفــق معامــل تســجد وت اخخــي او تقمــز السعــجن
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لتتـجلى نحـػ األرض مسـا يعـخض حخكــة السـخور الـى مخـاشخ التضـار الكهخبــائي لـحا يجـب م اخعـاة ترــسضع
ارتفاع االبخاج وتباعجها عغ بعزها .
جدول ( ) 2السعدالت الذهرية والدشهية لدرجات الحرارة الععسى والرغرى واالعتيادية في محافعة
الشجف ()2016 – 1985
كبًىى2

شجبط

اذار

ًُطبى

هبَص

حسَراى

توىز

اة

اَلىل

تشرَي 1تشرَي 2كبًىى1

الوعدل

االشهر

الحرارح العظوً 16,4

19,4

24,6

31

37,7

42,3

44,6

44,1

40,6

33,8

24,4

18,2

31,4

الحرارحالصغري

5,4

7,6

11,8

17,7

23,1

26,9

28,9

28,3

24,6

19,5

12,2

7,2

17,8

االعتُبدَخ

10,9

13,5

18,2

24,35

30,4

34,6

36,75

36,2

32,6

26,65

18,3

12,7

24,6

السرجر:جسهػرية العخاق  ،و ازرة الشقل والسػاصالت ،الهضئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي،
قدع السشاخ ،بضانات غضخ مشذػرة.
تعج درجة الح اخرة اهع العشاصخ الجػية ألرتبا تمظ العشاصخ بها ارتباشا وثضقا بصخيقة مباشخة كسا
انها اهع العشاصخ السشاخضة فهي تتحكع في تػزيع السضا عمى االرض وهي السقضاس الحي تقضذ به
كسضة الصاقة الح اخرية التي يكتدبها الهػاء مغ االشعاع الذسدي او االرضي .2ان ارتفاع درجات
الح اخرة خالل فرل الرضف الصػيل التي ترل الى ()ْ22,2م في شهخ تسػز بسعجالت تفػق الحجود
السشاخضة لخاحة االندان والتي تتخاوح مابضغ (202م252-م) يذعخ االندان بالحخ مسا يجعػ الى
تذغضل اجهدة التبخيج لتبخيج الهػاء السحضط وهحا مايديج مغ استهالك الصاقة الكهخبائضة  ،يشعكذ
الحخرة تاثضخاته عمى كفاءة عسل الػحجات التػلضجية وضعف انتاجها،فكمسا
ا
االرتفاع والتصخف في قضع
ارتفعت درجة الح اخرة انخفزت قضع الصاقة الكهخبائضة السشتجة ( 5مضكاوا ) مسا يؤثخ سمبا عمى
التجهضد الضػمي وبالتالي عمى صحة االندان وراحته ،وعمضه يدداد استخجامها فػق الحرة االعتضادية
السجهدة لكل مشصقة او حي سكشي مسا يدبب ضغصا كبض اخ عمى سحب الصاقة الكهخبائضة اوال و اعاقة
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مهام مؤسدات تػزيع الكهخباء في السحافطة ثانضا مسا يؤثخ سمبا عمى زيادة عجد ساعات القصع الضػمي
.
اما عشج انخفاضها بسعجالت اوشأ مغ الحجود الح اخرية لخاحة االندان فأنه يعسل عمى تجفئة الهػاء
السحضط عغ شخيق استعسال اجهدة التجفئة الكهخبائضة مسا يديج مغ استهالك الصاقة الكهخبائضة وهحا
ماكان واضحا في محافطة الشجف ألختالف درجات الح اخرة صضفا عشها في الذتاء  ،هحا في الػقت
الحي يترف كل مغ الخبضع والخخيف بأعتجال درجات الح اخرة وبالتالي تخاجع في استهالك الصاقة
الكهخبائضة ألستعسال وسائل التجفئة والتبخيج في حجود ضضقة ججا مسا يؤدي الى قمة استهالك الصاقة
2

الكهخبائضة في هحيغ الفرمضغ عشه في فرل الرضف والذتاء.

ت -خرــائص الريـاح  -:تعــج الخيـاح مــغ العشاصــخ السشاخضــة السهسـة ذوات التــأثضخ الػاضــح فــي تحجيــج
شبضعة الخرائز السشاخضة الجقضقة الية مشصقة أذ انها وسضمة مضكانضكضة تعسل عمى نقل الصاقة الح اخرية
وبخار الساء وما يشجع عغ ذلظ مغ تغضخات في الطػاهخ الجػيـة السدـببة لعـجد مـغ ضـػاهخ الصقـذ مثـل
ارتفــاع درجــات الح ـ اخرة وانخفاضــها صــػر التكــاثف السختمفــة،كسا انهــا الػســضمة االساســضة التــي يدــتصضع
الغــالف الغــازي بػاســصتها ان يقــػم بتػزيــع الح ـ اخرة والخشػبــة عمــى جهــات االرض السختمفــة فهــي فــي
الحقضق ــة الر ــػرة الستحخك ــة لمغ ــالف الج ــػي .2ت ــدداد س ــخع الخي ــاح خ ــالل اش ــهخ (اذار،نضد ــان ،م ــايذ
،حديخان،تسػز ،اب )فـي مشصقـة الج ارسـة إذ بمـغ معـجل سـخع الخيـاح فـي تمـظ االشـهخ (5,5، 5,5، 5,0
5,2، 5,2، 5,8،متخ/ثـ ــا) عمـ ــى الت ـ ـػالي جـ ــجول (  )2وهـ ــي بـ ــحلظ تديـ ــج عـ ــغ السعـ ــجل الدـ ــشػي البـ ــالغ
ـجاء مــغ شــهخ
(0,2متخ/ثــا) وتأخــح السعــجالت الذــهخية لدــخع الخيــاح بالتشــاقز عــغ السعــجل الدــشػي ابتـ ً
ايمػل حتى نهاية شهخ شبا في مشصقة الجراسة ،اذ وصل السعـجل لكـل مـغ تمـظ األشـهخ (0,2 ، 0,2
 )0,8 ،0,5،0,2، 0,5،م/ثا لكل مشها عمى التػالي .
ويذــضخ ذلــظ الــى ان معــجل ســخع الخيــاح لتمــظ االشــهخ يقــل عــغ ســخع السعــجل الدــشػي والــحي بمــغ
(0,2متخ/ثا) في مشصقة الجراسة.
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جدول ( )3السعدالت الذهرية والدشهية لدرش الرياح م/ثا
في محافعة الشجف ()2016 – 1985

االشهر كبًىى 2شجبط اذار ًُطبى هبَص حسَراى توىز اة اَلىل تشرَي 1تشرَي 2كبًىى 1الوعدل
ضرع الرَبح 1,9 1,2 1,2 1,5 1,7 2,3 2,9 2,8 2,2 2,2 2,1 1,8 1,3
السرجر:جسهػرية العخاق  ،و ازرة الشقل والسػاصالت ،الهضئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي،
قدع السشاخ ،بضانات غضخ مشذػرة.
تدبب الخياح الدخيعة الزغط واالهتداز عمى االسالك الكهخبائضة واالبخاج الحاممة لها حضث انها
قج تقصع االسالك نتضجة تساس االسالك فضسا بضشها او تؤدي الى سقػ االبخاج مسا يشجع عشه انقصاع
تجهضد الصاقة الكهخبائضة الى مخاكد االستهالك وتكهخب التخبة الػاقعة تحت الخط مسا يمحق اض اخ ار
بالكائشات الحضة .2
تتعخض مشصقة الجراسة الى هبػب الخياح الذسالضة الغخبضة والغخبضة السخافقة لمسشخفزات الجػية
الستػسصضة التي تتجه مغ الغخب نحػ الذخق تؤدي الى تداقط االمصار مع مايخافقها مغ حاالت عجم
االستقخار واالضصخاب في الفرل البارد مغ الدشة  ،اما في الفرل الحار مغ الدشة فتتسضد الخياح
الذسالضة والغخبضة بالجفاف .ويخافقها تكػيغ العػاصف الغبارية والغبار الستراعج التي يديج تأثضخها
وقػتها بديادة سخعة الخياح.
يؤثخ اتجا الخياح في تحجيج مػاقع محصات التػلضج مغ خالل نقل السمػثات الهػائضة الرادرة مغ
تمظ السحصات الى مدافات مختمفة تبعا لدخعة الخياح واستس اخريتها ،اذ غالبا ما يؤخح االتجا الدانج
لمخياح بعضغ االعتبارعشج تحجيج مػاضع السحصات مغ السجن والتجسعات الدكانضة في القخى والسشاشق
الدراعضة وفي مشصقة الجراسة مغ السفتخض عجم تػقضع السحصات في االتجاهات الذسالضة والذسالضة
الغخبضة والغخبضة بالشدبة الى التجسعات الدكانضة ويجب عجم انذاء السحصات قخيبا مغ تمظ التجسعات
الن حالة سكػن الخياح تداعج عمى تخكد السمػثات بالقخب مغ سصح االرض وعجم تذتتها فضتمػث
الهػاء بذكل كبضخالسضسا وان حالة الدكػن وحجها تذكل ( )%05,2مغ اتجاهات الخياح 8في مشصقة
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الجراسة  ،وتدبب الخياح الدخيعة الزغط واالهتداز عمى االسالك الكهخبائضة واالبخاج الحاممة لها
حضث انها قج تقصع االسالك نتضجة لمتساس فضسا بضشها او تؤدي الى سقػ االبخاج مسا يشجع عشه
انقصاع تجهضد الصاقة الكهخبائضة الى مخاكد االستهالك وتكهخب التخبة الػاقعة تحت الخط واالضخار
بالكائشات البذخية والحضػانضة الستػاججة تحته  ،لحا يجب ان تثبت االبخاج واالسالك بقػة بحضث تدتصضع
مػاجهة اعشف سخع لمخياح .
ث -الرطهبــة الشدــبية  -:هــي عبــارة عــغ الشدــبة بــضغ كتمــة بخــار الســاء السػجــػد فعــال فــي حجــع مــغ
الهػاء الى كتمة بخار الساء الالزمة لتذبع حجع الهػاء وهـي تعبـخ عـغ درجـة اقتـخاب الهـػاء مـغ التذـبع
ببخــار الســاء  . 2ويتزــح مــغ الجــجول(  ) 2ان السعــجل الدــشػي لمخشػبــة الشدــبضة فــي السحافطــة بمــغ
حػالي ( )%22اال ان هحا السعجل يتبايغ مغ فرل الخخ .وفي اشهخالفرل البـارد مـغ الدـشة (كـانػن
االول ،كانػن الثاني ،شبا ) سـجمت معـجالت الخشػبـة الشدـبضة خاللهـا ()%28، 28 ،22عمـى التـػالي
إذ تذــضخ السعــجالت الذــهخية لمخشػبــة الجػيــة بأنهــا اعمــى مــغ السعــجل الدــشػي نتضجــة النخفــاض درجــات
الحـ اخرة فزـالً عــغ تعـخض مشصقـة الج ارســة الـى كتـل هػائضــة بـاردة رشبـة فــي هـحا الفرـل ثــع تتـجنى تمــظ
السعـجالت خـالل اشــهخ الرـضف مـغ الدــشة وتدـجل ادنـى معــجالت الخشػبـة الشدـبضة فــي اشـهخ (حديـخان
،تسػز ،اب)لترل الى ()%52، %52، %52وهي االشـهخ التـي تختفـع معـجالت درجـات الحـ اخرة فضهـا
بذكل كبضخ .
جدول(  )4السعدالت الذهرية للرطهبة الشدبية  %في محافعة الشجف ()2016 – 1985

االشهر كبًىى 2شجبط
الرطىثخ الٌطجُخ 58 68

اذار
50

ًُطبى هبَص حسَراى توىز
23 25 32 43

اة
24

اَلىل تشرَي 1تشرَي 2كبًىى 1الوعدل
43 67 57 40 29

السرجر:جسهػرية العخاق  ،و ازرة الشقل والسػاصالت ،الهضئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي،
قدع السشاخ ،بضانات غضخ مشذػرة.
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و كسا ذكخنا انفا بان الخشػبة الشدبضة هي كسضة بخار الساء السػجػدة في الهػاء بجرجة ح اخرة معضشة
ندبة الى الكسضة القرػى التي يدتصضع الهػاء ان يحسمها بشفذ درجة الح اخرة

01

 ،وتتغضخ مدتػيات

الخشػبة الشدبضة في مشصقة الجراسة بتغضخ خرائز السشاخ ،اذ تدداد معجالت الخشػبة الشدبضة في
مشصقة الجراسة خالل فرل الذتاء مع انخفاض درجات الح اخرة وزيادة قضع التداقط السصخي لترل
اعمى معجالتها في كانػن الثاني الى ( )%28وتشخفس تجريجضا مع ارتفاع درجات ح اخرة وانخفاض
كسضات االمصار حتى ترل الى ادنى مدتػى لها في تسػز (،)%52فعشج ارتفاع الخشػبة الشدبضة تدداد
تذبع الهػاء وبعج ذلظ تختفع الصاقة الكامشة له فضديج مغ كفاءة التػلضج في السحصات االنتاجضة التي يعج
الهػاء ركشا اساسضا في عسمضاتها االنتاجضة  ،اما انخفاض الخشػبة الشدبضة صضفا التي ترل الى اقل
()0

()%21

فانه يجعل الهػاء جافا غضخ مذبع ببخار الساء ذو كثافة مشخفزة ومغ ثع انخفاض الصاقة

الكامشة له وانخفاض قجرته عمى حخق الػقػد وبالسحرمة الشهائضة انخفاض في كفاءة التػلضج  ،لحلظ
استخجمت تقشضة حجيثة تدسى مشطػمة التزبضب ( )foggingالتي تعسل عمى نفث قصضخات ماء
صغضخة ججا تذبه الزباب بجاية ضاغصة الهػاء الى غخفة االحتخاق بكثافة عالضة وضغط مختفع وذي
شاقة كامشة عالضة ججا ومغ ثع ارتفاع كفاءته في حخق الػقػد وبالشتضجة الشهائضة ارتفاع كفاءة التػلضج
وزيادة معجل الصاقة السشتجة

00

.

ج -خرائص األمطار -:يتفق نطام التػزيع الفرمي لألمصار تساما مع السجة التي تسخ بها
السشخفزات الجػية فػق أراضي العخاق وضسشه مشصقة الجراسة والتي تبجأ مغ شهخ تذخيغ األول
حتى مايذ  ،ويتفق هحا بجور مع بجاية زحدحة مشاشق الح اخرة والزغط العالي باتجا الجشػب في
شهخ تذخيغ األول في نرف الكخة الذسالي  ،إذ تبجأ السشخفزات الجػية القادمة مغ السحضط
األشمدي الذسالي والسارة عبخ البحخ الستػسط بالػصػل إلى ارض العخاق وهي تكػن بأعجاد قمضمة في
بجاية األمخ ثع يتدايج نذاشها في شهخي تذخيغ الثاني وشبا ثع تأخح بالتشاقز التجريجي حتى يشقصع
مخورها بذكل نهائي في فرل الرضف تدامشاً مع نهاية سقػ األمصار وقمة كسضاتها

05

 ،إذ أن

العامل الخئضدي الحي يؤدي إلى تداقط األمصار في معطع مشاشق العخاق هػ مخور السشخفزات
الجػية الستػسصضة والجبهات الباردة التي تخافقها والتي تتحخك بذكل عام مغ الغخب إلى الذخق .02
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ويذضخ الججول ( ) 2الى ان مجسػع كسضة االمصار الداقصة في مشصقة الجراسة ترل الى
(28,2ممضست اًخ) إذ انها تبجأ بكسضات قمضمة في شهخ تذخيغ االول لتدجل (2,2ممع) ثع تأخح بالديادة
تجريجضاً لترل خالل شهخ تذخيغ الثاني ( 00,2ممع) .وقج سجمت في شهخ كانػن االول (02,2ممع)
ثع سجمت اعمى قضسة لها خالل شهخ كانػن الثاني فػصمت الى (51,2ممع) ،وسجمت معجالت في
شهخ(شبا

 ،اذار،نضدان ) (02,2,02,8,02,2ممع) لكل مشها عمى التػالي .

في حضغ تأخح

بالتشاقز لترل في شهخمايذ الى (2,12ممع) تبعاً لتشاقز السشخفزات الجػية .
جدول( ) 5السعدالت الذهرية والسجسهش الدشهي لالمطار(ملم) في محافعة الشجف للسدة (-1985
)2016

االشهر

كبًىى2

شجبط

اذار

ًُطبى

االهطبر(هلن)

20,3

14,9

13,8

13,7

هبَص حسَراى
4,09

-

توىز

اة

-

-

الوجوىع
اَلىل تشرَي 1تشرَي 2كبًىى1
الطٌىٌ
98,2 16,1 11,6 3,6
-

السرجر:جسهػرية العخاق  ،و ازرة الشقل والسػاصالت ،الهضئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي،
قدع السشاخ ،بضانات غضخ مشذػرة.
تتدــبب االمصــار الغدي ـخة الدــاقصة خــالل اشــهخ الذــتاء والخبضــع فــي السحافطــة الــى انج ـخاف التخبــة وامكانضــة
سقػ االبخاج الحاممة لالسالك والسحػالت الكهخبائضة  ،فزال عغ ان تدخب الصاقة يكػن عمـى اشـج نتضجـة
الرتفاع قضع الخشػبـه وحـجوث التسـاس الكهخبـائي فـي حـال اذا كانـت االسـالك الكهخبائضـة تالفـه وفضهـا خـجوش
مسا يؤثخ عمى سالمة االندـان وامانـه  .يدـبب الهـػاء الخشـب تاكدـج االسـالك ويقمـل مـغ كفـاءة العـػازل مسـا
يؤدي الى زيادة تدخب الصاقة الكهخبائضة كحلظ تؤدي االمصـار الغديـخة الـى اغـخاق التخبـة وسـقػ االبـخاج مسـا
يتدبب في انقصاع تجهضد الصاقة الكهخبائضة.
ح  -العهاهر الغبارية
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الشــػع االول مشهــا العػاصــف الغباريــة او مــا يعــخف بالعػاصــف التخابضــة احضان ـاً وذلــظ تبع ـاً لصبضعــة
حجــع حبضبــات السـػاد التخابضــة العالقــة فضهــا واســتس اخرية الفتـخات الحــارة فــي السشصقــة وقمــة التدــاقط السصــخي
ووقػع السشصقة تحت تأثضخ السشخفزات الجػية القادمة مغ الجديخة العخبضـة وشـسال افخيقضـا خـالل االشـهخ
الحــارة مــغ الدــشة ،فزــال عــغ زيــادة حخكــة الخيــاح الدــصحضة السدــببة لتكــػن الغبــار  ،وبذــكل عــام هــي
ضــاهخة شقدــضة تحــجث نتضجــة لهبــػب ريــاح عاصــفة عمــى ســصح جــاف مفكــظ تــشخفس فــي اثشائهــا الخؤيــا
انخفاضاً ممحػضاً تبعاً لسا تحسمه الخياح مغ كسضات هائمة مغ الغبار ،وتتقجم العاصفة التخابضة فـي شـكل
حائط مغ الغبار يعمػ أالف األمتار قج يرل الى (2111مت اًخ)
وكمسا زادت سخعة الخياح ازدادت كثافة الحرات التخابضة السحسػلة مسا يحجب قخص الذسذ
بدبب ارتبا حجوث العػاصف التخابضة بالسشاشق الرح اخوية وشبه الرحخاوية ،فزالً عغ ان مرجر
الغبار قج يكػن شبضعضاً وندبته ( ) %21يتسثل بالجقائق الرغضخة التي تثضخها الخياح فػق األراضي
الجافة او بذخياً وندبته( )%01يحجث نتضجة استخجام السػاد الكضسضاوية و السبضجات الحذخية وانبعاثات
االحتخاق وغضخها .02
ويتبضغ مغ الججول ( )2بأن العػاصف الغبارية تكػن أشجها خالل الفرػل االنتقالضة ال
سضسا خالل شهخ مايذ وحديخان لترل الى نحػ (/2يػم)  ،في حضغ تختفي في شهخ اب ،وتقل في
أشهخ الفرل البارد خالل نفذ الفتخة لترل الى نحػ (/ 0،5 ، 5،5يػم) في أشهخ (تذخيغ األول،
تذخيغ الثاني ،كانػن األول وكانػن الثاني ) عمى التػالي ،لكشها تدداد لترل الى نحػ (/2عاصفة) في
شهخ شبا  .وتتبايغ العػاصف الغبارية التي تهب عمى العخاق بذكل عام ومشصقة الجراسة بذكل خاص
الى (العػاصف الغبارية الرضفضة) في الفتخة السستجة (حديخان-تذخيغ االول)  ،والتي تحجث نتضجة
انعجام سقػ اإلمصار وقمة الغصاء الشباتي ،فزالً عغ وقػع التضار الشفاث خالل شهخي تسػز وآب بضغ
خط عخض ( ْ21-22ش) ،لحلظ تدداد سخعة الخياح الدصحضة التي تهب مغ الذسال الغخبي فتثضخ
الغبار في السشصقة الػسصى مغ القصخ ومشها محافطة الشجف .وكحلظ (العػاصف الغبارية الذتػية)
التي تكػن مراحبة لمسشخفزات الجػية القادمة مغ البحخ الستػسط ونط اًخ لػجػد اإلمصار في هحا
وشجة وتك اخ اًر هي (العػاصف
الفرل فان تكخارها يكػن قمضل وقرضخ السجى  ،اال ان اكثخها عجداً
ً
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الغبارية الخبضعضة) التي تكػن مراحبة لمسشخفزات الجػية التي تتكػن فػق الدصػح الرحخاوية
الداخشة بالقخب مغ الداحل االفخيقي الذسالي وتتحخك نحػ الذخق فترل العخاق

02

 ،وفي ضسشها

مشصقة الجراسة التي سجمت خالل شهخي اذار ومايذ نحػ ( 2و )2يػم عمى التػالي ،ججول (.)2
الشػع الثاني الغبار الستراعج ويتخاوح قصخ دقائق الغبار فضه بضغ ( 01-0مايكخون) ومجى الخؤيا بضغ
(2-0كع) ،وتعتسج فتخة بقاء تكػن الغبار الستراعج حدب السجة التي تدتغخقها حالة عجم االستقخار في
الجػ

02

 ،وقج وصل تكخار الغبار الستراعج في مشصقة الجراسة الى نحػ (2.2 ،8.5يػم)خالل شهخي

حديخان وتسػز ،ثع اخح باالنخفاض في تكخارها التجريجي الى ان وصل الى نحػ ( 2.0يػم) في شهخ
اب ،بعج ذلظ تقل لتختفي في شهخ كانػن االول .الشػع الثالث الغبار العالق الحي يتخكب مغ ذرات
الصضغ والغخيغ الخفضف الػزن والحي ال يتعجى قصخ عغ ( 0مايكخون) ،اما مجى الخؤيا االفقضة فتتخاوح
بضغ ( 2-0كع) ،وبذكل عام يشخفس مجى الخؤيا في هحا الشػع مغ الطػاهخ الغبارية الى مادون
(0111متخ) ،كسا انها تعج امتجاداً لعاصفة غبارية في مكان اخخ نقمتها الخياح الشذصة لسدافات بعضجة
عغ مرجر نذػئها ،وتستاز برغخ حجسها وخفة وزنها ،وكسا ويعج سكػن الخياح قاد اًر عمى ابقاء هحا
الشػع مغ الغبار في الجػ لسجة تتخاوح بضغ ( 02-0ساعة) ،02ومغ مالحطة الججول (  ) 2يتبضغ لشا
ان مجسػع التك اخرات في الغبار العالق قج سجمت نحػ ( 22تك اخ اًر) ،ابخزها خالل الفرل الحار مغ
الدشة لترل الى (/ 2 ،8 ،8،2يػم) لكل مغ اشهخ (نضدان ،حديخان وتسػز) عمى التػالي ،اما اشجها
فقج كان خالل شهخ مايذ بشحػ (/01.8يػم)  ،ويؤثخ الغبار سمبا عمى مشطػمة نقل وتػزيع الصاقة
مغ خالل تخسبه عمى العػازل السدتخجمه في االبخاج واالعسجة وعشج ارتفاع الخشػبه يربح الغبار
مػصال جضجا لمكهخباء ومغ ثع يقمل عسل العػازل ويعسل عمى تدخب جدءا مغ الصاقة عبخ الى االرض
وهحا ضضاع لمتضار الكهخبائي مغ جهة وتعخض االندان والحضػان لمرعق الكهخبائي عشج مالمدة
االبخاج مغ جهه اخخى .
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جدول ( )6مجسهش العهاهر الغبارية الذهرية في محافعة الشجف للسدة () 2016-1985

االشهر

كبًىى 2شجبط

اذار

ًُطبى

هبَص حسَراى توىز

اة

4
2.8
4.3

4
4.5
7

1
5.4
8.7

1
7.4
7.5

0
5.1
4

العىاصف التراثُخ 2
الغجبر الوتصبعد 2
الغجبر العبلق 3.2

7
6.3
10.8

4
8.2
8

الوجوىع
اَلىل تشرَي 1تشرَي 2كبًىى1
الطٌىٌ
29
1
2
2
1
47.6 0.7 1 2.2 2
67.1 1.6 3 5.2 3.8

السرجر:جسهػرية العخاق  ،و ازرة الشقل والسػاصالت ،الهضئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدلدالي،
قدع السشاخ ،بضانات غضخ مشذػرة.
وتعخف العػاصف الغبارية ايزا بأنها غضسة مغ االتخبة السشقػلة مع الهػاء والتي تدداد فضها كثافة
الحرات بحضث يقل مجى الخؤيا عغ (0كع) مع سخع لمخياح ترل الى ( 2متخ/ثا) ويتخاوح ارتفاعها بضغ
( 2211-0متخ) وتقصع مدافات ترل بضغ عذخات الكضمػ متخات الى االف الكضمػمتخات  .08يطهخ
تاثضخ العػاصف التخابضة جمضاً في تقمضل قضع الصاقة الكهخبائضة السشتجة في السحافطة  ،اذ تتاثخ وحجات
تػلضج الصاقة الكهخبائضة الغازية والسدساة (بالتهربيشات الغازية  )Gas Turbineبالغبار واالتخبة
السػجػدة في الجػ بالشطخ العتساد هح الػحجات عمى الهػاء في عسمضة انتاج الكهخباء بعج دخػله الى
التػربضغ الغازي وانزغاشه واختالشه مع الغاز السحتخق داخل التػربضغ لغخض انتاج عدم دوار يداهع
في تجويخ مػلجات انتاج الكهخباء وبقجرات عالضة  ،اذ يتسثل هحا التأثضخ في ان العدم الشاتج مغ
التػربضغ الغازي يعتسج عمى كسضة الهػاء الجاخمة عبخ مخشحات (فالتخ) الى التػربضغ الغازي ،وهح
السخشحات بامتالئها بالتخاب السػجػد في الهػاء السدحػب عبخها تقل كسضة الهػاء الجاخل الى التػربضغ
الغازي ،وبالتالي فان هشالظ اجهدة حساية مػجػدة في التػربضغ تقػم بإيقافه عغ العسل عشج امتالء هح
الفالتخ بالتخاب الستصايخ في الجػ  ،بالذكل الحي يؤدي الى فرل ذلظ التػربضغ عغ العسل ،األمخ
الحي يشتج عشه تقمضل كسضة الصاقة الكهخبائضة السدودة لمذبكة الكهخبائضة الػششضة هحا مغ جهة ،كسا ان
عسمضة ابجال مخشحات هػاء التػربضشات الغازية تتصمب وقتاً وجهجاً بذخياً مغ جهة اخخى ،وبالتالي فان
ذلظ يؤدي الى زيادة عجد ساعات القصع الضػمي في السحافطة حتى تكتسل عسمضة تشطضف الفالتخ
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واعادة عسل التػربضشات مغ ججيج ،وهح العسمضة مغ حجوث االشفاء حتى بجء التػلضج تدتغخق ()28
ساعة كسعجل ،02كسا وتكػن محصات تػلضج الكهخباء العاممة بالتػربضشات الغازية ذات سعات واحجام
مختمفة تتخاوح مابضغ ( 052 ، 02، 0مضكاوا ) ،وتػجج سعات اكبخ حدب الذخكة السرشعة لترل
الى( 521مضكاوا ) ،وهي تستاز ببداشتها وسهػلة تخكضبها وسخعة تذغضمها وايقافها التي تتخاوح مابضغ
دقضقتضغ الى عذخة دقائق .وتؤثخ العػاصف التخابضة في زيادة فخق الزغط ()vacuum Differential
ما بضغ الهػاء الجاخل والخارج مغ السخشح  ،فكمسا ازداد فخق الزغط الحي يحجث نتضجة لديادة كسضة
الغبار التي تجخل لسخشح الهػاء كمسا انخفزت قضسة الصاقة السشتجة ،ويػضح ججول ( )2كسضة الصاقة
الكهخبائضة السشتجة (مضكاوا ) في حال تبايغ قضع فخق الزغط  ،اذ انه كمسا ازداد الفخق نتضجة المتالء
السخشح بالغبار كمسا انخفزت قضع الصاقة السشتجة ،كسا ويبضغ شكل ( )5شبضعة العالقة العكدضة بضشهسا
 ،عمساً ان قخاءات ( )vacتؤخح مغ خالل جهاز يقػم بقضاس نقاوة الهػاء قبل وبعج مخور بالسخشح
لضقػم باعصاء نتضجة الفخق بضشهسا في اغمب االالت التي تدتشج الى عسمضة سحب الهػاء في تذغضمها،
كسا ان كثافة مادة السخشح الشطضف تدتمدم ابتجاءاً (01ممضبار) وتختمف حدب السادة التي ُيرشع مشها
السخشح.

جدول()7انخفاض الطاقة الكهربائية السشتجة (ميكاواط) مقارنة بزيادة كسية الغبار

هقدار (18 17.7 17.1 16.7 16 15.6 15 14.8 14.1 13.5 13 )vac
الطبقخ الوٌتجخ 10 15 20 25 30 35 36 37 38 39 40
السرجر :مجيخية الشجف ،و ازرة الكهخباء ،محصة تػلضج كهخباء الشجف الغازية ،بضانات غضخ مشذػرة.
ندتشتج مسا تقجم ان اكثخ العشاصخ السشاخضة تاثض اخ في انتاج الصاقة الكهخبائضة في محافطة الشجف
تسثل في درجات الح اخرة السختفعة صضفا وزيادة تكخار العػاصف الغبارية نتضجة لسػقع السحافطة القخيب
مغ صحخاء الهزبة الغخبضة وجفاف التخبة وتحريتها مسا يداعج في زيادة تاثضخها .
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 -2التربة
لقج انعكدت الخرائز العامة لسطاهخ الدصح وعشاصخ السشاخ السختمفة ومايتبعها مغ
خرائز لمسضا الدصحضة والجػفضة عمى الخرائز العامة لمتخبة االمخ الحي اوجج اختالفاً كبض اخ في
تمظ الخرائز بضغ تخبة الدهل الخسػبي وتخبة الهزبة الغخبضة.
ونطـ اخً لسػقــع مشصقــة الج ارســة بــضغ الدــهل الخســػبي والهزــبة الغخبضــة فــان التخبــة فضهــا قــج اختمفــت مــغ
حضــث الخرــائز  ،ويسكــغ تقدــضع التخبــة فــي مشصق ــة الج ارســة ال ــى قدــسضغ رئضدــضغ هســا تخبــة الد ــهل
الخســػبي التــي تذــسل تــخب كتــػف االنهــار والدــهل الفضزــي وتــخب االه ـػار والسدــتشقعات والشــػع الثــاني
تخبــة الهزــبة الغخبضــة ومايتخمــل عشهــا مــغ انســا ثانػيــة مشهــا التــخب الرــحخاوية الجبدــضة والرــحخاوية
الحجخية وتخبة الكثبان الخممضة .
يتدــبب ت ـخاكع االمــالح فــي التخبــة خــالل تبخــخ السضــا مــغ السحالضــل الحاويــة عمضهــا فــي تاكــل وانهضــار
الرــبات الخخســانضة لقػاعــج اعســجة خصــػ نقــل الصاقــة الكهخبائضــة فــي السحافطــة  ،اذ ان صــفات التخبــة
الفضديائضة والكضسضائضة تؤثخ كثض اخ عمى بقاء واستس اخرية السشذات والسذاريع الهشجسـضة السقامـه عمضهـا ومشهـا
مدارات خصػ نقل الصاقـة سـػاء كانـت بذـكل ضـاهخ عمـى سـصح االرض (االعسـجة) او بذـكل مـجفػن
ف ــي االرض (الك ــابالت)  ،وان اه ــع ص ــفات التخب ــة الســـؤثخة عم ــى تمـ ــظ السد ــارات ه ــي ند ــجة التخب ــة
ومحتػاهــا مــغ الصــضغ ،الغ ـخيغ ،والخمــل وندــبة االمــالح وح ــجود الدــضػلة والمجانــة لمتخبــة واعســاق السضــا
الجػفضه في التخب السشذاة عمضها تمظ السدارات .
ان الشدــبة السدــسػح بهــا لالمــالح الكبخيتضــة فــي الخمصــة الخخســانضة يجــب ان التديــج ع  %2,2مــغ وزن
االسسشت  ،وان  % 22مغ الكبخيتات السػجػدة في الخمال العخاقضة ومشها مشصقـة الج ارسـة هـي كبخيتـات
الكالدضػم السائضة قمضمة الحوبان في الساء اما الباقي كبخيتات الرػديػم والبػتاسضػم الدخيعة الحوبان .
ان ارتفاع ندبة االمالح في وسط وجشػب العخاق ومشها محافطـة الشجـف بدـبب التبخـخ العـالي وارتفـاع
مشاسـضب السضــا الجػفضـه وتــخك اال ارضـي جــخداء دون غصـاء نبــاتي  ،فزـال عــغ دور الخاصـضة الذــعخية
في صعػد االمالح مغ السضاهه الجػفضة ومغ اعساق التخبة وتخسبها عمى الدصح جعل الصبقة الدصحضة
لمتخبة ذات محتػى عالي مغ االمالح مسا يؤدي الى حرػل تاثضخات سـمبضة عمـى مدـارات خصـػ نقـل
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الصاقة الكهخبائضة مغ خالل تاثضخ االمالح عمى الربات الخخسانضة السدتخجمة وتاكمها بسخور الػقـت ،
كسا ان زيادةندبة الصضغ في بعس التخب يؤدي الى حرػل انتفاخ وانكساش التخبـة عشـج تعاقـب دورات
التخشضب والتجفضف مسا يؤدي الى حرػل شج عالي عمى قػاعج اعسجة نقل الصاقة الكهخبائضة

51

.

 -4السهارد السائية
تتسثــل مرــادر السضــا الدــصحضة فــي مشصقــة الج ارســة بشهــخ الف ـخات وفخعضــه شــط الكػفــة وشــط العباســضة
والججاول الستفخعة مشها  ،ضسغ مشصقة الدهل الخسػبي والسضا الجػفضة الستسثمة باالبار والعضػن ضـسغ
مشصقة الهزبة الغخبضة .
ان مشاسضب السضا لشهخ الفخات عشج سجة الهشجية وشط الكػفة وشط العباسضة تتبايغ في السكان
والدمان إذ يعػد سبب تبايشها الدماني الى اختالفات في التراريف في كل مغ شصي الكػفة والعباسضة
 ،في حضغ ان اسباب تبايشها السكاني يعدى الى تذعبات الشطام الشهخي وتذعبات الججاول الستفخعة مغ
شصي الكػفة والعباسضة اذ تتاثخ السشاسضب في تمظ السػاقع بسعجالت ترخيف الججاول السختمفة
والستحخكة عمى شػل هحيغ الذصضغ انفا الحكخ .
تعتسج جسضع السحصات الكهخبائضة العاممة في مشصقة الجراسة عمى السذتقات البتخولضة او الغاز
الصبضعي في عسمضة التذغضل وتكػن حاجتها الى السضا بشدب قمضمة  ،كسا تختمف حاجة السحصات
الكهخبائضة الى السضا مغ الشاحضة الكسضة والشػعضة تبعا الختالف انػاعها وشاقتها االنتاجضة واالحػال
السشاخضة الدائجة في السشصقة السخاد انذاؤها فضها  ،لحا فان معطع السحصات العاممة في مشصقة الجراسة
تعتسج عمى مضا االبار  ،تتع تعبئتها في خ ادنات مخررة لمغخض السصمػب في االرض السخرره
لمسحصة نفدها  ،تقػم بترفضتها مغ الذػائب والعكػرة بصخيقة الفمتخة  ،اذ يذتخ

بان تكػن السضا

السدتخجمة صافضة ونقضة  ،الن عجم ترفضتها يؤدي بالتالي عشج االستخجام الى تخسب الذػائب
وتخمفها في التجاويف الخاصة باجهدة ومكائغ التػلضج  ،مسا يديج مغ فخص حجوث االعصال التي تؤثخ
بجورها عمى زيادة الشفقات وتكالضف الرضانة وضضاع ندب مغ الصاقة السػلجة نتضجة التقصعات التي
تخافق عسمضة الرضانة او التػقف عغ العسل الحجى وحجات التػلضج  ،اذ تتصمب مكائغ االحتخاق
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الجاخمي لجسضع السحصات العاممة في مشصقة الجراسة استخجام السضا الشقضة في عسمضة التبخيج والحي
يدسى بشطام ( ) HTاو الح اخرة السختفعة لتخفضس درجة ح اخرة السحخكات التي تقػم بعسمضة تػلضج الصاقة
الكهخبائضة

50

 .كسا تدتخجم السضا في السشطػمات السداعجة التي تدسى ( )LTلتخفضس درجة ح اخرة

الجهغ في السحخك والحي يجب ان ال تختفع ح اخرته في السكائغ عغ ()ْ21م  ،تتصمب السحصات
الكهخبائضة ذات الدعة التي ترل الى (211مضكاوا ) الى ما يقارب (511111م/2ساعه) وعمضه فان
معجل الساء السصمػب لتػلضج كل مضكاوا /ساعه مغ التبخيج ترل الى (211م/2ساعة)  ،ويشبغي
االشارة الى ان جسضع كسضة السضا السدتخجمة في عسمضة التبخيج ال يتع استهالكها وانسا يعاد قدع مشها
الى السرجر االولي  ،فالكسضة السجخمة مشها لمسحصة ضسغ هح العسمضة تجخمها بجرجة ح اخرية دنضا
وتخخج بح اخرة اعمى تتسثل بح اخرة السكائغ الداخشة السخاد تخفضزها وهي الغاية مغ التبخيج  ،وهحا
الشطام السائي متبع في محصات كهخباء محافطة الشجف وهػ ما يعخف بشطام دورة السضا السغمقة أي
ان السضا تخخج مغ الخدانات وتشجفع في االنابضب لتقػم بعسمضة تبخيج السكائغ ومغ ثع تعػد الى
الخدانات ذاتها ولكغ بجرجة ح اخرية مختفعة يداعج عمى خفزها هػ وجػد مبادالت ح اخرية ذات مخاوح
هػائضة ضخسة الحجع مشربة فػق الخدانات لمتقمضل مغ ح اخرة الساء السشرخف او الخارج في االنابضب
بعج اداء دور في عسمضة التبخيج لمسكائغ السػلجة لمصاقة .55
ثانيا  -:العهامل البذرية السؤثرة في انتاج الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف
تتبايغ العػامل البذخية في تحجيج قضع انتاج واستهالك الصاقة الكهخبائضة في السحافطة مغ خالل
االمػر التالضة:
 -0اعداد الدكان  :يعج عجد الدكان مغ العػامل السؤثخة في االستهالك كػنهع الدػق االستهالكي
لمصاقة الكهخبائضة فأزدياد عجدهع يديج في الصمب عمى استهالك الصاقة الكهخبائضة وبالعكذ  ،وهحا
ما يطهخ بذكل واضح في محافطة الشجف  ،اذ يتدايج عجد الدكان بذكل كبضخ في سشة 5102
الى حػالي ( )0,252251ندسة  ،بدبب ارتفاع معجالت نسػ الدكان االعتضادية التي بمغت
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حػالي  % 5,8سشػيا او بتأثخ عامل الهجخة مغ السحافطات السزصخبة نحػ الشجف االمشة ندبضا
عمى االقل مسا يؤدي الى ارتفاع اعجاد الدكان البالغ حػالي ( )0,222,858ندسة

52

 ،في سشة

 ،5102اذ تؤثخ زيادة التجسعات الدكانضة في مخكد السجيشه في تحجيج مػاقع محصات الشقل
الثانػية والسحصات التػزيعضة التي تخفس ضغط التضار وتػزعه عمى السػاششضغ ويخافق هحا التخكد
زيادة التػسع في السذاريع الرشاعضة والخجمضة والتجارية مسا زاد مغ كسضات الصاقة السصمػبة فضها
.
 -5دخل الفرد  :يمعب العامل االقترادي الستسثل بسدتػى دخل الفخد دو ار بار از في ازدياد استهالك
الصاقة الكهخبائضة وعشج زيادة دخػل االفخاد تختفع قجرتهع الذخائضة وبحلظ يتسكشػن مغ شخاء السديج
مغ الدمع والخجمات ومشها الدمع الكهخبائضة وبأستعسالها بذكل كبضخ في حضاتهع الضػمضة يدداد
الصمب عمى الصاقة الكهخبائضة ألغخاض مثل االنارة والتجفئة والشقل وما شابه ذلظ .
 -2راس السال  :ان صشاعة انتاج الصاقة الكهخبائضة وما يتبعها مغ نقل وتػزيع الرشاعات كثضفة راس
السال  ،حضت تدمتدم استثسارات مختفعة نتضجة لمكمف الباهزة التي تتصمبها عسمضة انذاء السحصات
 ،وشبكات وخصػ الشقل  ،والسحػالت الكهخبائضة  ،مسا يعصي لحجع االستثسارات السخررة دو ار
فاعال ومؤث اخ في رفع او انخفاض معجالت الشسػ الحاصل في انتاج الصاقة الكهخبائضة  ،لحا يعج اهع
العػامل الخئضدضة في نسػ انتاج الصاقة الكهخبائضة  .تختمف تكالضف انذاء السحصات الكهخبائضة
فالسحصات الغازية تستاز بانخفاض التكالضف لكل كضمػ وا مغ الصاقة الترسضسضة مقارنة مع االنػاع
االخخى مغ السحصات تتخاوح ما بضغ ( )221-211دوال ار في السحصات الغازية التقمضجية وبضغ
( )222-222دوال ار في السحصات الغازية السخكبة او السػحجة (غازية وبخارية معا)  ،في حضغ تبمغ
 220دوال ار لمكضمػ وا

في السحصات البخارية وتتزاعف ( )2,2مخة في السحصات السائضة

والذسدضة مقارنة مع التكمفة االستثسارية لمسحصات البخارية .52
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 -4طرق الشقل
تقجم شخق الشقل السعبجة تدهضالت مهسة لشقل مػاد مهسة ومشها مػاد البشاء الالزمة النذاء االبخاج
والخصػ والسحصات الثانػية وكحلظ في عسمضة الرضانة السدتسخة لهح الخصػ والسحصات لحلظ يكػن مغ
الزخوري قجر السدتصاع مج خصػ نقل الصاقة الكهخبائضة مع امتجاد شخق الشقل السعبجة وبالقخب مشها
وذلظ لالستفادة مغ هح التدهضالت وهحا الحال يشصبق عمى معطع خصػ

نقل الصاقة الكهخبائضة في

محافطة الشجف باستثشاء بعس الحاالت التي تتقاشع فضها خصػ نقل الصاقة الكهخبائضة مع الصخق السعبجة
في حاالت الزخورة القرػى .
 -5استثسار االرض
تعج االرض الػاسعة الخخضرة عامال هاما في تحجيج مدارات خصػ نقل الصاقة ومػاقع محصات
الشقل الثانػية كػنها تداهع في خفس تكالضف انذائها ،اذ يتصمب انذاء شبكة كهخبائضة مداحات واسعة مغ
االرض فالخصػ

ذات الزغط ( )211 – 025كضمػ فػلت تحتاج الى ( )51-21متخ وهح تدسى

بالسحخمات  ،فعشجما تطهخ الحاجة الساسة لمتػسع او استسالك االرض سػاء العائجة مشها لمجولة او الشاس
الغخاض اضافة وحجات او خصػ نقل تطهخ مذكمة حضازتها وادخالها في العسل ضسغ السػقع االنتاجي
لمسحصات مسا يؤثخ في مجى التصػر واالرتقاء بسدتػى انتاج الصاقة الكهخبائضة وهح احج السذاكل السهسة
التي تعاني مشها السحافطة مسا يدبب تجني االنتاج فضها .52
 -2صعػبة تجهضد السػاد االحتضاشضة السخررة لرضانه الػحجات االنتاجضة لمصاقة الكهخبائضة بدبب قمة
التخرضرات السالضة في االونه االخضخة واحتكارية صشاعه هح السػاد االحتضاشضة مغ قبل بعس الذخكات
السرشعة لها .
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ثالثاً  -تحليل ومقارنة معدالت االنتاج واالستهالك في قيم الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف خالل
عامي 2016 ، 2015
اوال :خرائص ومكهنات محطة كهرباء الشجف االنتاجية الغازية
تقع السحصة عشج السجخل الذخقي في محافطة الشجف عمى الصخيق الخئضدي السعخوف بأسع
(شارع ابػ صخضخ) الحي يخبصها مع محافطة القادسضة في نقصة تقاشع بضغ هحا الذارع والصخيق
السؤدي الى مصار الشجف االشخف ويشحرخ مػقعها بضغ دائختي عخض (22َ 02 – 20ْ 22َ 01
ْ )20شساال وخصي شػل (َ)22ْ 52َ 22ْ 25

52

 ،شكل (، )2ويتسضد مػقعها بكػنه صحخاوي جاف

مع ارتفاع درجات الح اخرة صضفا .أنذأت هح السحصة التي تعسل بػقػد الغاز في عام  0222بػاقع
ثالث وحجات تػلضجية لمصاقة الكهخبائضة ويصمق عمضها ( )GT13D2اذ يخمد حخف ( )Gالى كمسة
( )GASوحخف ( )Tالى كمسة ( )TURBINEوحخف ( )Dندبة الى شخاز رير التػربضغ والكسبخيدخ
التي تعسل بهسا الػحجة التػلضجية ،

استحجثت عام  5112وحجات ججيجة اشمق عمضها (GT-

 )frame9مشفحة مغ قبل شخكة Electric Generalاالمخيكضة تبمغ شاقتها االنتاجضة بحجود (511
مضكاوا ) بػاقع وحجتضغ غازيتضغ ،وقج تع تشرضب وحجة غازية اخخى خالل عام  5105عخفت بأسع
( )GT8C2AISTOMااللسانضة بقجرة انتاجضة حػالي ( 22مضكاوا ) وجسضع الػحجات الدابقة والحالضة
()0

تعسل بػقػد الغاز مع اختالف السػديل عمى وفق ترسضع الذخكة السشفحة.

وقج تع استحجاث وحجتضغ

انتاجضتضغ خالل السجة  5102-5102يصمق عمضها ( )GEتخفج وتدود السحافطة بشدب انتاجضة مغ
الصاقة الكهخبائضة اال انها تتعخض لحاالت االشفاء والرضانة السدتسخة مسا يتصمب االستعانه بذخكات
اجشبضة لمعسل عمى ادامتها  ،فهي تعج سانجة لمػحجات الثالث االصمضة .
بمغت الصاقة الكهخبائضة االجسالضة السشتجة مغ هح السحصة مابضغ ( 211-221مضكاوا ) وهػ ال
يكفي لدج حاجة السحافطة التي وصمت قضع احتضاجاتها مغ الصاقة الى حػالي ( 811مضكاوا ) والتي
تدداد مع اشهخ الرضف الحار ومايخافقه مغ انخفاض في انتاج الصاقة لمػحجات التػلضجية نتضجة ارتفاع
الح اخرة  ،اذ تقػم السحصات الكهخبائضة عامة بتجهضد ما تشتجه مغ شاقة الى شبكة الكهخباء الػششضة
التي يكػن لها ذبحبة واحجة.
759

السؤتسر العلسي الدولي الحادي عذر

جامعة واسط

نيدان 2019 /

مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

يعتسج استقخار ذبحباتها عمى مجى التػافق مابضغ انتاج الػحجات الكهخبائضة واالستهالك السحمي
فضؤدي الى حجوث ازدياد مفاجئ بالصمب او االستهالك السحمي عمى الكهخباء بسا ال يتشاسب وحجع
االنتاج السجهد لهح الذخكة الى حجوث هبػ في الحبحبة واستس اخرية حجوثه تؤدي الى خخوج بعس
الػحجات التػلضجية عغ العسل في مشاشق مختمفة مغ البمج ما يحجد بالػحجات االخخى الباقضة في العسل
الى تعػيس هحا الشقز الحاصل الى حج معضغ

52

 ،وفي حالة تجاوز الصمب عمضها يؤدي الى

خخوجها عغ العسل وبالتالي حجوث ضاهخة االشفاء العام في الذبكة الػششضة او مايعخف ( Total
 ، )Shutdownكسا كانت السحصة في الدشػات الدابقة في فرل الرضف ايزا
خريطة ( )3مهقع محطة الكهرباء االنتاجية الغازية في محافعة الشجف
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السرجرباالعتساد عمى :
 جسهػرية العخاق ،السشذاة العامة لمسداحة  ،خخيصة محافطة الشجف األدارية.5102 ،  -السػقع االلكتخوني An Najaf, Iraq in goole earthمغ ضاهخة ( )pumpingاو ضغط التػربضغ السعاكذ حضث تعسل الح اخرة السختفعة عمى تسجد الهػاء
وصغخ كتمته الجاخمضة الصالزاغصة بحضث ال تتسكغ مغ مقاومة الغازات السحتخقة داخل غخفة االحتخاق
وبحلظ تختج الغازات بأتجا الزاغصة ولضذ بأتجا التػربضغ لتعجضل دوراته بدبب هح الحالة تتػقف
الػحجة التػلضجية عغ العسل وخدارة ماتشتجه مغ شاقة كهخبائضة وأمكغ التغمب عمضها مغ خالل اجخاء
تغضضخ في زاوية وعجد رير الزاغصة.
يدتخجم في محصة كهخباء الشجف الغازية ما يعخف بالسدضصخ الحخاري ( )Thermocotrolوهػ
عبارة عغ جهاز يقػم بتحدذ ح اخرة الجػ والحبحبة الحالضة لمذبكة الػششضة وتحدذ سخعة دوران
الػحجة التػربضشضة ومقجار الحسل السدمط عمضها لضقػم بسقارنة جسضع السعصضات مع بعزها لتقػم الػحجة
بأنتاج الصاقة السصمػبة مشها بسا يزسغ ديسػمة عسمها وعجم حجوث اشفاء مفاجيء لها شخ ان تكػن
هح السعصضات ضسغ الحجود السدسػح بها والتي تعج معضار يقػم بسػجبها هحا الجهاز بتحدذ اشارات
كهخبائضة والشاتج مشه حخكة مضكانضكضة لتصبضق او تشفضح هح االشارات الكهخبائضة.58
ثانيا  :تحليل معدالت انتاج الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف لعامي 2016-2015
تتكػن محصة كهخباء الشجـف مـغ ثـالث وحـجات انتاجضـة اساسـضة تخفـج السحافطـة بالصاقـة الكهخبائضـة فـي
جسضـع مجــاالت االســتهالك  ،اذ يتبــايغ انتــاج هــح الػحـجات تبعــا الشــهخ الدــشه وتــاثضخ الطــخوف الجػيــة
عمضهـا  .بمــغ اعمــى انتـاج لمػحــجة التػلضجيــة االولــى خـالل عــام  5102فــي شــهخ شـبا بقــضع وصــمت الــى
( )52,221مضكــاوا

جــجول (  ) 8وشــكل ( )2اال ان ادنــى انتــاج لهــا كــان فــي شــهخ تذ ـخيغ االول

بػاقع ( )2211مضكا وا  ،في حضغ نجج ان الػحجة االنتاجضة الثانضة بمـغ اعمـى انتـاج لمصاقـة الكهخبائضـة
الستػلــجة مشهــا خــالل شــهخ تذـخيغ االول ( )52,521مضكــاوا  ،وهــي لــع تدــجل أي انتــاج خــالل شــهخ
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كــانػن الثــاني وذلــظ بدــبب تعخضــها لالشفــاء الغ ـخاض الرــضانه واصــالح االج ـداء التالفــة مشهــا نتضجــة
لعػامل شبضعضة وبذخية اثخت عمضها ونتضجة لتقادم اجدائها .
جدول ( )8معدالت أنتاج الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف خالل 2015

االشهر

كبًىى
الثبًٍ

شجبط

اذار

ًُطبى

هبَص

حسَراى

توىز

اة

اَلىل

تشرَي
االول

تشرَي كبًىى
الثبًٍ االول

الىحدح االًتبجُخ
االولً GT13D
الىحدح االًتبجُخ
24180 23210 24290 24270 23980 22040 20920 21010 23190 23280 5500
0
الثبًُخ GT13D
الىحدح االًتبجُخ
41140 30906 34986 31662 33600 34977 32733 34467 34544 38479 39083 34136
الثبلثخ GT13D
22610 19580 6900 12720 16100 15170 17160 16760 20360 201090 24750 21600

السرجر :جسهػرية العخاق  ،و ازرة الكهخباء  ،محصة انتاج كهخباء محافطة الشجف ،بضانات غضخ
مشذػرة .
سجل اعمى ارتفاع في انتاج الصاقة الكهخبائضة لمػحـجة الثالثـة مـغ الدـشة ذاتهـا خـالل شـهخ كـانػن االول
بح ــجود ( )20,021مضك ــاوا  ،وبر ــػرة عام ــة تع ــػد ه ــح الدي ــادة ف ــي الصاق ــة الكهخبائض ــة السشتج ــة م ــغ
الػحــجات الــثالث خــالل اشــهخ الذــتاء الــى درجــات الحـ ـ اخرة السعتجلــة التــي كانــت ســببا ف ــي اســتس اخرية
وديسػم ــة عس ــل السك ــائغ (الػح ــجات) ال س ــضسا ان ق ــضع االمص ــار الذ ــتػية ف ــي السحافط ــة لضد ــت غديـ ـخة
ومتحبحبة شتاءا .
ويذضخ ججول (  ) 2وشكل ( )2الى قضع انتاج الصاقة الكهخبائضة في محافطـة الشجـف لعـام  ، 5102اذ
بمغ اعمى وادنى انتاج لمػحجة االولى خالل شهخي كانػن الثاني وتسػز بحـجود ()05,011 ، 55,281
مضكاوا عمى التػالي  ،وكان االرتفاع في االنتاج مدتس اخ في الػحجة الثالثة خـالل كـانػن الثـاني بحـجود
( )22222مضكا وا  ،اال ان ادنـى انتـاج سـجل فـي شـهخ كـانػن االول حـػالي ( )02,582مضكـاوا ،
اذ يتزح تحبحب قضع االنتاج بضغ اشهخ الدشة وغالبا ما يشخفس االنتاج خـالل اشـهخ الرـضف لالرتفـاع
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الكبضــخ فــي درجــات الحـ اخرة وشــػل الســجة التــي تتصمبهــا اعــادة اصــالح وتاهضــل الػحــجة االنتاجضــة  ،فزــال
عغ سقػ االسالك نتضجة لعامل التسجد وقج يتدبب القصع في محصات اخخى مخبػشة عمى التػالي مع
محصات كهخباء الشجف في قصع التضار في االخضخة وتاخخ ادائها مثل محصة كهخباء السدضب .
جدول()9معدالت أنتاج الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف خالل 2016
االشهر

كبًىى
الثبًٍ

شجبط

اذار

ًُطبى

هبَص

حسَراى

توىز

اة

اَلىل

تشرَي
االول

تشرَي
الثبًٍ

22380

21480

21460

19370

18040

15630

12100

12230

13180

14400

18400 17200

24310

24910

8640

7700

22510

20890

22820

23300

24520

26270 24360

37731

37107

35555

35666

28016

31039

32028

24395

29053

16286 27786

الىحدح االًتبجُخ
االولً GT13D
الىحدح االًتبجُخ
24960
الثبًُخ GT13D
الىحدح االًتبجُخ
36754
الثبلثخ GT13D

السردر :جسههرية العراق  ،وزارة الكهرباء  ،محطة انتاج كهرباء محافعة الشجف ،بيانات غير
مشذهرة .
يتزــح مــغ مقارنــة قــضع االنتــاج لمصاقــة الكهخبائضــة خــالل عــامي 5102و 5102بانهــا متحبحبــة ارتفاعــا
وانخفاضــا خــالل االشــهخ عمــى وفــق الصاقــة الترــسضسضة واالنتاجضــة لكــل وحــجة  ،لــحا تعــج ســشة 5102
االكثخ ارتفاعا وانتاجا في قضع الصاقة الكهخبائضة وعشج حجوث أي تجني في االنتـاج فـي احـج االشـهخ يـتع
تالفضــه فــي محاولــه اليجــاد حالــة التـػازن الشدــبي فــي الصاقــة وســج متصمبــات االســتهالك السحمــي  ،ومــغ
الجــجيخ بالــحكخ انــه عمــى الــخغع مــغ الجهــػد السبحولــة مــغ قبــل مهشجســي ومــػضفي محصــة انتــاج الشجــف
الكهخبائضــة لتــػفضخ وديسػمــه عســل الػحــجات السشتجــة اال ان غضــاب الــػعي مــغ قبــل السدــتهمظ بزــخورة
تخشضج االستهالك واشفاء الفائس عغ الحاجة سببا رئضدضا في عجم تغصضه حاجة السحافطة بسا تحتاجـة
مغ تضار كهخبائي .
ثالثا  :تحليل معدالت استهالك الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف لعامي 2016-2015
يختبط استهالك الصاقة عادة بالعجيج مغ العػامل لعل اهسها كسضة ما يجهد مشها عغ شخيق الذبكة
الػششضة  ،ويختمف االستهالك بضغ سشة واخخى فزال عغ اختالفها في اشهخ الدشة ومغ ججول ()01
755

كبًىى
االول

السؤتسر العلسي الدولي الحادي عذر

جامعة واسط

نيدان 2019 /

مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

والذكل ( )2يتبضغ لشا قج بمغ استهالك الصاقة الكهخبائضة خالل شهخ كانػن الثاني وهػ اول اشهخ
الدشة السضالدية حػالي ( )0020,28مضكاوا خالل سشة  5102وقج زاد استهالك الصاقة الكهخبائضة
خالل سشة  5102لشفذ الذهخ حػالي ( )0551,22مضكاوا وهحا يعشي زيادة بشدبة ( )28,22عغ
ندبة  5102أي ازدادت استهالك الصاقة في عام  5102اكثخ مغ .5102نجج في شهخ شبا وهػ
ايزا احج اشهخ فرل الذتاء ان استهالك الصاقة في هحا الذهخ خالل سشة  5102بمغ ()0522,12
مضكاوا وتخاجع استهالك الصاقة في عام  5102عغ سابقه اذ بمغ فضه حػالي ( )0125,8مضكاوا
وهحا يعشي تخشضج استهالك الصاقة خالل عام  5102هػ االفزل  .ان استهالك الصاقة الكهخبائضة في
شهخ اذار لعام  5102بمغت ( )0522,82مضكاوا

وارتفعت خالل  5102الى ()0221,22

مضكاوا بديادة بمغت ( )012,18مضكاوا و يعج شهخي (نضدان  ،مايذ) مغ الفرػل االنتقالضة بضغ
فرمي الذتاء والرضف اذ نجج في شهخ نضدان بمغت قضع استهالك الصاقة في سشة  5102حػالي
( )0508,2مضكاوا

وفي الذهخ ذاته بمغت خالل لدشة  5102حػالي ( )0282,02مضكاوا

أي

زيادة مقجارها ( )221,22مضكاوا وفي شهخ مايذ بمغ صخف الصاقة الكهخبائضة لدشة  5102حػالي
( )0222,82مضكاوا

وفي سشة  5102بمغت حػالي ( )0212,12أي بديادة مقجارها ( )25,02مسا

يػلج ضغصا عمى الذبكة الػششضة .
تتبايغ قضع الصاقة السدتهمكة خالل اشهخ الرضف (حديخان،تسػز،اب ) ففي شهخ حديخان وصل
استغالل الصاقة الكهخبائضة خالل سشة  5102حػالي ( )0222,25مضكاوا وفي سشة  5102لشفذ
الذهخ بمغت حػالي ( )0252,52مضكاوا

أي زيادة في االستهالك عغ الدشة التي سبقتها بحػالي

( )522,22مضكاوا  ،اما استهالك الصاقة خالل شهخ تسػز الحي هػ احج احخ اشهخ الرضف وخالل
سشة  5102بمغت ( )0222مضكاوا

ووصل في سشة  5102حػالي ( )0222,222مضكاوا

يعشي تػفضخ في الصاقة حػالي ( )511,222مضكاوا

وهحا

وهحا يداعج في ادامة الػحجات العاممة في

السحصات الكهخبائضة لتغصضة متصمبات السحافطة.
وسجل شهخ تذخي غ الثاني بجاية اعتجال درجات الح اخرة في السحافطة استهالك في الصاقة
الكهخبائضة خالل عام  )0022,2( 5102مضكاوا  ،ووصمت في عام  )0202,22( 5102مضكاوا
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اذ نجج ان الصاقة االستهالكضة لعام  5102اعمى مغ  5102بحػالي ( )221,52مضكاوا

.يسثل

كانػن االول وهػ احج أشهخ فرل الذتاء استهالك الصاقة الكهخبائضة خالل  5102انخفاضت عغ
 5102اذ بمغت خالل عام  5102حػالي ( )0525,22اما في عام  5102التي شهجت تػفضخ ندبي
في انتاج الصاقة الكهخبائضة حػالي ( )0521,5مضكاوا .
ويتزح مغ خالل ججول رقع ( )01االختالف في استهالك الصاقة الكهخبائضة بضغ اشهخ
الدشة اذ نجج استهالك الصاقة اكبخفي كل مغ شهخ(تسػز واب) وهي اشهخ فرل الرضف الحي نحتاج
فضها الى شاقة كهخبائضة متدايجة الغخاض التبخيج  ،اذ نجج اقرى استهالك خالل العامضغ سجل في
شهخ اب مغ عام  5102ووصل الى ( )5201مضكاوا

مسا يذضخ الى االستهالك والصمب الكبضخ

عمى الصاقة الكهخبائضة خالل فرل الرضف وندبضا خالل اشهخ الذتاء .
جدول ()10قيم استهالك الطاقة الكهربائية خالل عامي  2016-2015ميكا واط

كبًىى
الثبًٍ

االشهر

شجبط

اذار

ًُطبى

هبَص حسَراى

توىز

اة

تشرَي تشرَي
اَلىل
االول الثبًٍ

كبًىى االول

عبم 2015

1242,54 1177,5 1380,91 1531,25 2310.625 1545 1474,62 1563,89 1218,71 1235,89 1253,07 1151,38

عبم 2016

1230,2 1517,77 1391,63 1521,15 2105122 1344547 1714,25 1606,05 1589,14 1340,97 1092,8 1220,37

السرجر :و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،قدع االحراء  ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
ويسكن تقديم مجاالت استهالك الطاقة الكهربائية الى ما ياتي -:
 .1اعداد السذتركين ومبالغ الطاقة الكهربائية السباعة عام 2015
ان اختالف تقدضع استهالك الصاقة حدب االصشاف وفق استخجامات االرض أثخ عمى مبالغ
الصاقة السباعة لعام  5102اذ نجج ان كل قدع استهمظ مقجار معضغ مغ الصاقة وهحا ما وضحه ججول
رقع ( .)00وصل عجد السذتخكضغ في القصاع السشدلي حػالي ( )028122مشدل ويعج هحا اعمى
ارتفاع لعجد السذتخكضغ فضه بالشدبة لمقصاعات االخخى ،اما القصاع الحكػمي والحي بمغ ادنى ندبة
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لعجد السذتخكضغ والحي بمغ حػالي ( )5158بمغت وحجات الصاقة السباعة لمقصاع السشدلي حػالي
( )22,522021كضمػ وا /ساعة  ،ويسثل الحج االعمى مغ الصاقة السباعة بالشدبة لمقصاع الدراعي
الحي يعج اقل القصاعات لمصاقة السباعة والحي بمغ ( )5,500222كضمػ وا /ساعة وهحا ما حجث
ايزا بالشدبة لسبالغ الصاقة السباعة اذ نجج القصاع السشدلي قج بمغ ( )0,082225280ديشار ،وان
اقل القصاعات بالشدبة لسبالغ الصاقة السباعة هػ القصاع الدراعي الحي بمغ حػالي ()58,522221
ديشار.
نجج معجل سعخ الػحجة لمقصاع السشدلي الحي انخفس عغ بقضة القصاعات بذكل ممحػظ اذ وصل
معجل سعخ الػحجة فضه حػالي ( )05ديشار بضشسا ارتفع معجل سعخ الػحجة لمقصاع الحكػمي عغ جسضع
القصاعات وبمغ ( )22ديشار وهحا ماحجث لسعجل الػحجات ايزا اذ بمغ القصاع الحكػمي بالسختبة
االولى بالشدبة لبقضة القصاعات حػالي ( )05222بضشسا حرل القصاع الدراعي السختبة االخضخة بالشدبة
لسعجل الػحجات والحي بمغ حػالي (. )221
يتزح مسا تقجم ان تبايغ اعجاد السذتخكضغ اثخ في مقاديخ الصاقة الكهخبائضة السباعة وهحا ما انعكذ
عمى اختالف العائجات السالضة السدتحرمة عغ كل قصاع مشها.
جدول ( ) 11ترشيف استخدامات االرض وفق اعداد السذتركين وقيم الطاقة الكهربائية السباعة
ومبالغ بيعها خالل عام .2015
الصٌف
هٌسلٍ
تجبرٌ
صٌبعٍ
حكىهٍ
زراعٍ

هعدل ضعر
الىحدح

هعدل الىحداد

هجلغ الطبقخ
وحداد الطبقخ
عدد الوشتركُي
الوجبعخ (ك.و.ش) الوجبعخ ثبلدٌَبر
148095

97276190

1185692581

12

657

15013

5583330

70345716

13

372

2362

14311981

614013690

43

6059

2028

25294333

1347808965

53

12473

6312

2211794

28274950

13

350

السرجر :و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،حدابات السذتخكضغ ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
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نجج في ججول ( )05ان القصاع السشدلي الحي وصل فضه عجد السذتخكضغ ( )020222مشدل
اما وحجات الصاقة السباعة وصمت الى ( )25,212222كضمػ وا /ساعة كحلظ مبالغ الصاقة وصمت
( )801,022810ديشار اما معجل سعخ البضع وصل الى ( )02ديشار ومعجل الػحجات وصل الى
(.)2222وصل عجد السذتخكضغ الى( )02210في القصاع التجاري ووصمت وحجات الصاقة السباعة
الى ( )05,822822كضمػ وا /ساعة.وصمت مبالغ الصاقة السباعة الى ( )0,582122121ديشار أي
اكثخ مغ القصاع السشدلي بشدبة ( )818,82221222ديشار وبمغ معجل سعخ البضع ( )011ومعجل
الػحجات ككل ( ، )22220اما القصاع الرشاعي فقج بمغ عجد السذتخكضغ فضه حػالي ()0050
مرشع وبمغ وحجات الصاقة السباعة فضه ( )2,228128كضمػ وا /ساعة ووصمت مبالغ الصاقة الى
حػالي ( )222,122221ديشار والحي انخفس عغ القصاع التجاري بشدبة ( )222,80152522وبمغ
معجل سعخ البضع حػالي ( )011اما معجل الػحجات فقج بمغ (.)222028بمغ عجد السذتخكضغ
( )5002دائخة حكػمضة في القصاع الحكػمي اما وحجات الصاقة السباعة فقج بمغت ()022,582222
كضمػ وا /ساعة ووصل مبمغ الصاقة السباع فضه ( )2,222282822ديشار وقج ارتفع عغ القصاع
الدابق (الرشاعي) حػالي ( )225,228222ديشار  ،اما معجل سعخ البضع فبمغ ( )51ديشار ومعجل
الػحجات ككل بمغ (.)0282222
جدول ( ) 12ترشيف استخدامات االرض وفق اعداد السذتركين وقيم الطاقة الكهربائية السباعة
ومبالغ بيعها خالل عام .2016
الصٌف
هٌسلٍ
تجبرٌ
صٌبعٍ
حكىهٍ
زراعٍ

هجلغ الطبقخ
وحداد الطبقخ
عدد الوشتركُي
الوجبعخ (ك.و.ش) الوجبعخ ثبلدٌَبر

هعدل ضعر
الىحدح

هعدل الىحداد

151557

52603975

810133801

15

5345

16601

12874844

1286097070

100

77471

1121

6668098

666096370

100

594198

2119

165287454

3359984835

20

1585646

6495

1558176

155567130

100

23952

757

السؤتسر العلسي الدولي الحادي عذر

جامعة واسط

نيدان 2019 /

مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

السرجر :و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،حدابات السذتخكضغ ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
اما القصاع الدراعي الحي بمغ عجد السذتخكضغ فضه ( )2222وبمغت وحجات الصاقة السباعة له حػالي
( )0,228022كضمػ وا

/ساعة اما مبالغ الصاقة السباعة فبمغ ( )022,222021ديشار مقارنة

بالقصاع الحكػمي الحي انخفس عشه بشدبة ( )025,5122222ديشار وبمغ معجل سعخ البضع ()011
ديشار اما معجل الػحجات فقج بمغ (.)52225يتزح مسا سبق ان اختالف القصاعت التي اثخت عمى
اختالف اعجاد السذتخكضغ بضغ قصاع واخخ وهحا بجور اثخ عمى مبالغ الصاقة السباعة بضغ تمظ
القصاعات  ،ويتزح مغ خالل شكل ( )2االرتفاع واالنخفاض في اعجاد السذتخكضغ وفق استخجامات
االرض السختمفة السشدلي والتجاري و الرشاعي والحكػمي والدراعي .
 .2اسعار بيع الطاقة وكلفة انتاجية الهحدة الهاحدة في محافعة الشجف
تعج اسعار بضع الصاقة ذات اثخ كبضخ عمى كمفة انتاجضة الػحجة الػاحجة مغ خالل تأثضخها عمى
كسضة الػقػد التي تحتاج الضه وانه اثخ عمى ارتفاع كمفة الديػت لحلظ ضهخت االسعار متبايشة بضغ
ارتفاع وانخفاض حدب اختالف اشهخ الدشة وتغضخ الصمب عمى الصاقة الكهخبائضة ويبضغ ججول ()02
 ،ان فرل الذتاء الستسثل في كل مغ اشهخ (تذخيغ الثاني  ،كانػن االول  ،كانػن الثاني  ،شبا )،
نجج ان استهالك الصاقة الكهخبائضة في تدايج ففي شهخ تذخيغ الثاني نجج ارتفاع كمف الديػت الى
( )02580822ديشار كانت سبب في زيادة كمفة انتاج الػحجة الػاحجة الى ( )50,1080ديشار.وفي
شهخ كانػن االول نجج ارتفاع في استهالك الصاقة الكهخبائضة ونجج ذلظ واضحا عشج تدايج كمف الديػت
اذ وصمت الى ( )02522222ديشار ونتضجة ارتفاع كمف الديػت نجج ارتفاع كمف انتاجضة الػحجة
الػاحجة التي وصمت الى ( )55,22222ديشار نتضجة ألنخفاض درجات الح اخرة االمخ الحي ادى الى
زيادة الحاجة الى استخجام اجهدة التجفئة لمتخمز مغ انخفاض درجات الح اخرة.يشخفس في شهخ
كانػن الثاني استهالك الصاقة الكهخبائضة بدبب اعتجال درجات الح اخرة عغ الدابق ،االمخ الحي ادى
الى انخفاض كمف الديػت الى ( )0221222ديشار ونتج عشه انخفاض كمفة انتاج الػحجة الػاحجة الى
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( )02,221122ديشار  ،نتضجة ألعتجال درجات الح اخرة في شهخ شبا اكثخ مغ شهخ كانػن الثاني
االمخ الحي ادى الى انخفاض كمف الديػت الى ( )2520502ديشار ورافق هحا االنخفاض تجني في
كمفة انتاجضة الػحجة الػاحجة الى ( )08,202258ديشار.
ازدادت الحاجة في فرل الرضف والحي يتسضد بارتفاع درجات الح اخرة في كل مغ (حديخان
،تسػز ،اب) الى الصاقة الكهخبائضة لتذغضل اجهدة التبخيج السختمفة.ففي شهخ حديخان بمغت كمفة الديػت
الى ( )2128022ديشار مسا زاد في انتاجضة الػحجة الػاحجة الى ( )51,22282ديشار وفي شهخ
تسػز نجج ارتفاع كمفة الديػت وصمت الى ( )2822282ديشار  ،كسا نجج ان كمفة انتاجضة الػحجة
الػاحجة وصمت الى ( )51,22220ديشارأي دون السدتػى السصمػب ويعػد سبب ذلظ الى ارتفاع
درجات الح اخرة التي تؤثخ عمى الػحجة السشتجة (الساكشة) عمى الصاقة الترسضسضة.وترل في شهخ اب
كمفة الديػت الى ( )8522228ديشار وان هح الديادة كانت سببا في زيادة كمفة انتاج الػحجة الػاحجة
التي وصمت الى ( )50,02252مضكاوا  .ويطهخ الججول ان شهخي ايمػل وتذخيغ االول يختمفا
اختالفا كبض اخ عغ سابقضهسا في استهالك الصاقة الكهخبائضة  .ففي شهخ ايمػل وهػ احج االشهخ
االنتقالضة نجج انخفاض في استهالك الصاقة الكهخبائضة اذ ان كمفة الديػت وصمت الى ()00225222
ديشار  .نتج عغ هحا انخفاض في انتاجضة الػحجة الػاحجة الى ( )02,21028ديشار وفي شهخ تذخيغ
االول الحي يسثل احج فرػل اعتجال السشاخ نجج استهالك الصاقة زادت عغ سابقه في شهخ ايمػل اذ
ان كمفة الديػت وصمت الى ( )02002202ديشار ووصمت انتاجضة الػحجة الػاحجة في نفذ الذهخ
الى ( ) 02,22282ديشار.ومغ كل ما سبق نجج ان السشاخ عامال مهسا واكثخ العػامل تأثض اخ عمى
استهالك الصاقة الكهخبائضة بدبب اختالف وتبايغ قضع العشاصخ السشاخضة خالل فرػل الدشة .
 -3ضائعات الطاقة الكهربائية في محافعة الشجف
يتعخض الكثضخ مغ الصاقة الكهخبائضة لمزضاع في شبكة التػزيع نتضجة اسباب هي:
اوال -:اسباب فشية :
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يحجث ذلظ عشجما يكػن هشاك سخيان لمصاقة الكهخبائضة في الذبكات لتمبضة الصمب عمى
الصاقة مغ قبل السدتهمكضغ

، 52

بعس مغ هح الصاقة السشقػلة عبخ الذبكات الكهخبائضة يزضع في

اجدائها السختمفة كالشػاقل بدبب الخرائز الفشضة لمدمظ الشاقل لمصاقة الكهخبائضة كشػع السادة السرشػع
مشها الدمظ ومقاومته لسخور التضار الكهخبائي ومداحة مقصعه وارتفاع درجات الح اخرة التي تعسل عمى
حجوث تفخيغ كهخبائي مغ الخصػ الشاقمة عشج تسجدها وأرتخائها
جدول رقم ()13اسعار بيع الطاقة وكلفة انتاج الهحدة الهاحدة في محافعة الشجف
االشهر
كبًىى الثبًٍ
شجبط
اذار
ًُطبى
اَبر
حسَراى
توىز
اة
اَلىل
تشرَي االول
تشرَي الثبًٍ
كبًىى االول

صبفٍ الطبقخ
الوٌتجخ

كوُخ الىقىد

كلف الىقىد
الكلُخ

كلف السَىد

كلف اًتبج
الىحدح الىاحدح
حطت الطبقخ
الوٌتجخ

70642300

36368340

1818417000

1770655

19530054

81115300

44154474

2207723700

5251216

18716328

96762500

51496355

2574817750

1888026

2023086

90075000

62720330

3136016500

4364464

1807392

85321400

56298715

2814935750

44682922

2037891

92786600

68968340

3448417000

6058156

2037785

94932800

69540450

3477022500

9865786

2037651

93846800

60580390

3029019500

8265548

2114627

110537900

66395680

3319784000

11952774

1770168

109103950

66146990

3307349500

13117314

1935989

107670000

65898300

3294915000

14281854

210181

98259000

66214970

3310748500

19275763

2293476

السرجر :و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،حدابات السذتخكضغ ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
ثانيا -:اسباب ادارية :
تزضع كسضات كبضخة مغ الصاقة لتجاوز السػاششضغ عمى شبكة التػزيع مغ خالل عسل وصالت
لدخقة التضار الكهخبائي خرػصا بعج قخار الحكػمة بالتػقف عغ تدمضع السػاششضغ اصحاب الجور
الججيجة لسحػالت ثالثضة الصػر  ،اضافة الى البشاء العذػائي مغ قبل الستجاوزيغ عمى السشاشق الخالضة
 ،فضدتهمكػن الصاقة دون مقضاس فتزضع كسضات مغ الصاقة  ،فزال عغ اسباب اخخى ثانػية تتسثل
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بسجى دقة قخاءة السقايضذ واالعتساد عمى التقخيخ في كسضات الصاقة السدتهمكة في السشاشق الغضخ
مدتقخة امشضا والسشاشق البعضجة فضعتحر عمى العاممضغ الػصػل الضها احضانا  ،فضعتسجون التقجيخ في
قخاءتها ،مسا يعصي ارقاما غضخ دقضقة  ،كسا ان العجيج مغ السقايضذ قجيسة او حتى ان بعزها عاشمة
عغ العسل  ،فتعصي قخاءات خاشئة.21
يبضغ الججول ( ) 02مقجار الزائعات في الصاقة الكهخبائضة والشدبة السئػية لها خالل عام  5102عمى
وفق االتي -:
 .0نجج مقجار قضسة الزائعات في شهخ كانػن االول ارتفعت الى حػالي ()022,252,228
مضكاوا /ساعة في سشة  5102وان اقل ندبة لزائعات الصاقة الكهخبائضة كانت مغ نرضب شهخ
نضدان فقج بمغت حػالي ( )21,222,022مضكاوا /ساعة ونتضجة لحلظ فقج بمغت الشدبة السئػية
.%25
 .5يبضغ الججول ارتفاع الصاقة السباعة في شهخ كانػن الثاني اذ بمغت حػالي ()512,022,882
مضكاوا /ساعة وانخفزت في شهخ كانػن االول الى ( )022,222,258مضكاوا /ساعة.
 .2بمغت الصاقة الكهخبائضة السدتمسة لدشة  5102ذروتها في شهخ ايمػل التي بمغت فضه ()222,220,218
مضكاوا /ساعة وبمغت ادنى مدتػياتها في شهخ نضدان حػالي ( )552,121,205مضكاوا /ساعة .مغ
خالل ماسبق نجج ان زيادة الصاقة السدتمسة كانت سبب في زيادة الصاقة السباعة والتي اثخت ىبذكل كبضخ
عمى زيادة الزائعات حتى وصمت مجسػع ندبتها السئػية حػالي .%25
جدول ()14ضائعات الطاقة الكهربائية السباعة والسدتلسة والشدبة السئهية لها في محافعة الشجف
خالل / 2015ميكا واط.
االشهر

الطاقة السدتلسة

الطاقة السباعة

الزائعات

الشدبة السئهية

كانػن الثاني

222,251,812

512,022,882

052,521,251

%28

شبا

522,222,212

022,221,222

80,122,021

%25

اذار

521,080,222

022,220,222

25,222,255

%52
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نضدان

552,121,205

022,210,222

21,222,022

%52

ايار

212,120,525

022,021,222

021,821,852

%22

حديخان

528,220,222

020,525,225

012,012,252

%22

تسػز

222,222,282

028,222,222

022,222,508

%22

اب

285,212,252

082,220,212

028,522,250

%25

ايمػل

222,220,218

022,221,281

022,221,258

%25

تذخيغ االول

521,222,202

082,228,028

012,112,222

%22

تذخيغ الثاني

520,221,125

022,202,252

22,255,202

%22

كانػن االول

225,012,222

022,222,258

022,252,228

%28

السرجر :و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،قدع التذغضل ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
*الصاقة السدتمسة هي التي يتع انتاجها في محصات االنتاج اما السباعه هي التي نقمها مغ االنتاج الى
التػزيع لكي ترل الى السدتهمظ اما الزائعات فهي الصاقة السدتمسة مصخوح مشها الصاقة السباعة.
يتزح مغ خالل ججول ( ) 02مقجار الزائعات الكهخبائضة والشدبة السئػية لها ،.اذ نجج اختالف في
قضسة الصاقة السدتمسة خالل سشة  5102اذ بمغت اعمى ارتفاع لها في شهخ اب وهػ احج اشهخ
الرضف الحار فقج بمغت الصاقة السدتمسة فضه ( )228,021,222مضكا وا /ساعة وانخفزت الصاقة
السدتمسة في شهخ اذار حػالي ( )522,502,020مضكاوا /ساعة ،اما بالشدبة لمصاقة السباعة فقج
بمغت ندبتها في شهخ اب حػالي ( )221,212,255مضكاوا /ساعة وكان سببها ارتفاع درجات
الح اخرة في فرل الرضف  ،وان اقل قضسة لمصاقة السباعة هػ شهخ اذار اذ بمغت ندبتها حػالي
( )022,022,522مضكاوا /ساعة  .اما ضائعات الصاقة فقج بمغت ذروتها في شهخ كانػن االول اذ
بمغت ( )020,222,282مضكاوا

/ساعة

وان اقمها كان في شهخ اذار ايزا اذ بمغت

( )22,122,822مضكاوا /ساعة  ،وهحا اثخ عمى الشدبة السئػية التي بمغت  %20في سشة .5102
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مغ خالل ماسبق نجج انخفاض ندبة الزائعات في سشة  5102بدبب زيادة االهتسام بالصاقة
الكهخبائضة مغ خالل تصػيخ محصات التحػيل الثانػية وبالخغع مغ تػصضة العاممضغ في شبكة تػزيع
كهخباء الشجف الى الحج مغ مذكمة ارتفاع ضضاع الصاقة في السحافطة  ،اال انه بذكل عام تعج
ندبتها مختفعة مقارنة بسا هػ مدسػح به فشضا  ،اذ ال تتجاوز الشدبة في الجول الستقجمة عغ  %8في
حضغ بمغت في شبكة نقل وتػزيع الشجف %02

20

،

في سشة  ، 5102وهحا ما يخفع الكمفة

االقترادية ألنتاج هح الرشاعة  ،ويػضح شكل ( )8الشدب السئػية لمزائعات خالل عامي
5102و 5102ارتفاعا وانخفاضا عمى وفق اشهخ الدشة .
جدول ( ) 15ضائعات الطاقة الكهربائية السباعة والسدتلسة والشدبة السئهية لها في محافعة الشجف
عام  / 2016ميكا واط.
االشهر
كبًىى الثبًٍ
شجبط
اذار
ًُطبى
اَبر
حسَراى
توىز
اة
اَلىل
تشرَي االول
تشرَي الثبًٍ
كبًىى االول

الطبقخ الوطتلوخ

الطبقخ الوجبعخ

الضبئعبد

الٌطجخ الوئىَخ

311253414

221214218

90039196

0.29

290093450

201701332

88392118

0.3

243219131

166163255

77055876

0.32

261625992

172620140

89005852

0.34

349603801

233747584

115856217

0.33

411510160

274750736

136759424

0.33

413832591

280474054

133358537

0.32

458170456

330303922

127866534

0.28

430812986

310306322

120506664

0.28

337382846

241221355

96161491

0.29

305692517

227353417

78339100

0.26

390786330

238992547

151793783

0.39
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االستشتاجات
 -0بمغ اعمى انتاج لمػحجة التػلضجية االولى خالل عام  5102في شهخ شبا

بقضع وصمت الى ()52,221

مضكاوا  ،اال ان ادنى انتاج لها كان في شهخ تذخيغ االول بػاقع ( )2211مضكا وا  ،في حضغ نجج ان
الػحجة االنتاجضة الثانضة بمغ اعمى انتاج لمصاقة الكهخبائضة الستػلجة مشها خالل شهخ تذخيغ االول
( )52,521مضكاوا .
 -5تذضخ قضع انتاج الصاقة الكهخبائضة في محافطة الشجف لعام  ، 5102بان اعمى وادنى انتاج لمػحجة االولى
خالل شهخي كانػن الثاني وتسػز بحجود ( )05,011 ، 55,281مضكاوا عمى التػالي  ،وكان االرتفاع في
االنتاج مدتس اخ في الػحجة الثالثة خالل كانػن الثاني بحجود ( )22222مضكا وا  ،اال ان ادنى انتاج سجل
في شهخ كانػن االول حػالي ( )02,582مضكاوا  ،اذ يتزح تحبحب قضع االنتاج بضغ اشهخ الدشة وغالبا ما
يشخفس االنتاج خالل اشهخ الرضف لالرتفاع الكبضخ في درجات الح اخرة .
 -2بمغت الصاقة الكهخبائضة االجسالضة السشتجة مغ محصة كهخباء الشجف الغازية مابضغ (211 – 221مضكاوا )
وهػ اليكفي لدج حاجة السحافطة التي وصمت قضع احتضاجاتها مغ الصاقة الى حػالي ( 811مضكاوا ) والتي
تدداد مع اشهخ الرضف الحار ومايخافقه مغ انخفاض في انتاج الصاقة لمػحجة التػلضجية.
 -2تؤثخ العػامل الصبضعضة في استهالك الصاقة الكهخبائضة ومشها درجة الح اخرة التي تتصمب في ارتفاعها صضفا
وانخفاضها شتاءا الى زيادة استخجام االجهدة الكهخبائضة (تبخيج ،تجفئة) ،كسا تدهع الخياح في تحجيج مػاقع
محصات تػلضج الصاقة ونقل السمػثات الرادرة عشها الى مدافات بعضجة ،وتؤثخ العػاصف الغبارية في عسل
الػحجات التػلضجية ،اذ تعسل االتخبة عمى اندجاد مخشحات الهػاء ومغ ثع انخفاض كسضة الهػاء الالزمة
الحتخاق الػقػد وبالتالي انخفاض الصاقة الستػلجة مسا يؤدي الى تػقفها عغ العسل.
 -2تؤثخ العػامل البذخية في استهالك الصاقة الكهخبائضة مغ خالل عجد الدكان الحي بمغ في عام 5102
( )0.252.251ندسة وكحلظ دخل الفخد يؤثخ عمى استهالك الصاقة اذ ان زيادة الجخل يداعج عمى شخاء
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العجيج مغ الدمع والخجمات ومشها الدمع الكهخبائضة  ،كسا يؤثخ تػافخ راس السال والسداحات الكبضخة في
تهضئة متصمبات التػسع في انتاج الصاقة الكهخبائضة.
 -2بمغ اعمى ندبة الستهالك الصاقة الكهخبائضة في عام  5102في شهخ اب اذ وصمت الى ()5.201.252
مضكاوا

وادنى ندبة لها في شهخ تسػز التي بمغت حػالي ( )0.222مضكاوا لشفذ الدشة ،اما في سشة

 5102التي بمغت اعمى ندبة لها ايزا في شهخ اب والتي وصمت الى ( )5.012.055مضكاوا وادناها
في شهخ شبا التي وصمت ( )01.258مضكاوا .
 -2بمغت ندبة الزائعات خالل شهخ اب اعالها في عام  5102اذ وصمت الى حػالي ()028522250
مضكاوا /ساعة وبمغت ادناها في شهخ نضدان التي بمغت ()21.222.022مضكا وا /ساعة ،وقج ارتفعت في
عام  5102في شهخ كانػن االول الحي بمغت فضه ندبة الزائعات حػالي ( )020.222.282مضكاوا /
ساعة وبمغت ادنى قضسة لها في شهخ اذار اذ بمغت ( )22.122.822مضكاوا /ساعة.
السرادر
 .0ابػ رحضل  ،عبج الحدغ مجفػن  ،عمي صاحب السػسػي  ،مشاخ العخاق  ،مصبعة السضدان .5102 ،
 .5احسج  ،حضجر  ،ممػحة التخبة االسذ الشطخية والتصبضقضة  ،مصبعة بضت الحكسة  ،بغجاد .0282 ،
 .2احسج ،وحضج مرصفى ،الشطخية والتصبضق والتخصضط واقتراديات تػلضج الصاقة الكهخبائضة ،دون شبعة ،بجون مكان شبع،
القاهخة ،بجون سشة.
 .2الدامخائي ،قري عبج السجضج ،مبادئ الصقذ والسشاخ ،دار الضازوري العمسي لمشذخ والتػزيع ،عسان ،االردن.5118 ،
 .2الدمصان ،عبج الغشي جسضل ،الجػ عشاصخ وتقمباته ،بجون شبعة ،دار الحخية لمصباعة ،بغجاد.0282 ،
 .2شحاذ  ،نعسان  ،دار صفاء لمشذخ والتػزيع  ،االردن . 5112 ، 0 ،
 .2شخيف ،ابخاهضع ،احسج حبضب رسػل  ،ونعسان دهر ،جغخافضة الرشاعة ،مكتب الػشغ لمصباعة والتخجسة ،بغجاد،
.0280
 .8كخبل  ،عبج االله رزوقي  ،ماجج الدضج ولي  ،عمع الصقذ والسشاخ  ،كمضة االداب  ،جامعة البرخة . 0282 ،
 .2دمحم ،ابخاهضع دمحم ،جغخافضة السشاخ التصبضقي ،دار السعخفة الجامعضة ،االسكشجرية.5102 ،
 .01السػسػي ،عمي صاحب شالب وعبج الحدغ مجفػن ابػ رحضل ،مشاخ العخاق ،مصبعة السضدان ،الصبعة االولى ،الشجف
االشخف.5102 ،
 .00مػسى  ،عمي  ،السشاخ واالرصاد الجػية  ،مشذػرات جامعة دمذق . 5112 ،
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 .05البػ عمي  ،عمي مجضج ياسضغ  ،عالقة الخياح الجشػبضة الذخقضة باالمصار وضاهخة الغبار في وسط وجشػب العخاق ،
رسالة ما جدتضخ  ،بغجاد . 5118 ،
 .02الداممي ،عايج جاسع ،تحمضل جغخافي لتبايغ اشكال سصح االرض في محافطة الشجف  ،رسالة ماجدتضخ (غضخ
مشذػرة)  ،كمضة االداب  ،جامعة الكػفة5110،
 .02الذعبان  ،سعػد عبج العديد  ،تكخار بعس الطػاهخ الجػية القاسضة في العخاق  ،اشخوحة دكتػ ار  ،جامعة البرخة ،
.0222
 .02اسساعضل  ،سمضسان عبج هللا  ،العػاصف الغبارية والتخابضة في العخاق  ،مجمة الجسعضة الجغخافضة  ،العجد.0222 ، 22
 .02ال ياسضغ ،عمضاء معصي حسضج ،تأثضخ درجة الح اخرة في انتاج الػحجات التػلضجية لسحصة كهخباء الشجف الغازية في
محافطة الشجف خالل عام  ،5101مجمة كمضة التخبضة لمبشات لمعمػم االندانضة ،العجد (.5102 ،)02
 .02الجشابي ،عبج الدهخة ،سمسى عبج الخزاق ،ومضاسه عباس الخفاعي ،استهالك الصاقة الكهخبائضة في محافطة بابل ،مجمة
البحػث الجغخافضة ،العجد (.5102 ،)02
 .08الخصضب ،هاشع ،نطخة الى مدتقبل الصاقة العالسضة ،مجمة الشفط والتعاون العخبي ،مجمج ( ،)55العجد (.0222 ،)22
 .02شحاد  ،نعسان  ،فرمضة االمصار في حػض الذخقي لمبحخ الستػسط  ،مجمة الجسعضة الجغخافضة الكػيتضة  ،العجد
. 0282 ،82
 .51شمر  ،عمي حدضغ  ،استخجام بعس السعايضخ الحدابضة في تحجيج اقالضع العخاق السشاخضة  ،مجمة كمضة االداب ،
جامعة الخياض .0225 ،
 .50الصائي  ،دمحم حامج  ،تحجيج أقدام سصح العخاق ،مجمة الجسعضة الجغخافضة العخاقضة ،السجمج الخامذ ،بغجاد ،مصبعة
أسعج ،حديخان.0222 ،
 .55عبضج ،عباس فاضل وعبج الدهخة عمي الجشابي ،التحمضل السكاني النتاج الصاقة الكهخبائضة ،مجمة البحػث الجغخافضة،
العجد (.5102 ،)51
 .52العمي  ،كفاية عبج هللا  ،صشاعه انتاج الصاقة الكهخبائضة في محافطة البرخة  ،مجمة ابحاث مضدان  ،العجد ، 08
.5102
 .52نطام القػى الكهخبائضةwww.sayedsaad.com ،
 .52الجوائخ والسؤسدات الحكػمضة
 .52و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،حدابات السذتخكضغ ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
 .52و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،قدع التذغضل ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
 .58و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،قدع السبضعات ،بضانات غضخ مشذػرة.5102 ،
 .52و ازرة الكهخباء ،محصة كهخباء الشجف ،قدع االحراء ،بضانات غضخ مشذػرة5102 ،
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 .21مقابمة شخرضة مع معاون رئضذ مهشجسضغ ،محصة تػلضج الكهخباء الغازية في الشجف االشخف ،بتاريخ .5102
 .20مقابمة شخرضة مع معاون رئضذ مهشجسضغ اقجم ،محصة تػلضج الكهخباء الغازية في الشجف االشخف.5102 ،
 .25لقاء مع مجيخ محصة كهخباء الشجف االشخف ،رئضذ مهشجسضغ .5102 ،
 .22مقابمة شخرضة مع مهشجس في قدع التذغضل ،مجيخية تػزيع كهخباء الشجف االشخف ،بتاريخ 5102

الههامش
0

 -دمحم حامج الصائي ،تحجيج أقدام سصح العخاق ،مجمة الجسعضة الجغخافضة العخاقضة ،السجمج الخامذ ،بغجاد ،مصبعة أسعج،

حديخان ،0222 ،ص.28

5

 -عايج جاسع الداممي ،تحمضل جغخافي لتبايغ اشكال سصح االرض في محافطة الشجف  ،رسالة ماجدتضخ (غضخ مشذػرة)

 ،كمضة االداب  ،جامعة الكػفة،5110،ص.21

2

 -نعسان شحاذة ،عمع السشاخ ،دار صفاء لمشذخ والتػزيع،عسان ،االردن ،الصبعصة االولى ،5112،ص22

2

 -عبج الدهخة الجشابي واخخون  ،استهالك الصاقة الكهخبائضة في محافطة بابل ،مجمة البحػث الجغخافضة  ،العجد (، )02

2

 -عبج الغشي جسضل سمصان  ،الجػعشاصخ وتقمباته بجون شبقة ،دار الحخية لمصباعة  ،بغجاد  ،0282 ،ص.22

.

،5102ص022

2
2
8
2

 عبج االله رزوقي كخبل،ماجج الدضجولي دمحم ،عمع الصقذ والسشاخ،كمضة االداب،جامعة البرخة،0282،ص.010 احسج حضجر  ،ممػحة التخبة االسذ الشطخية والتصبضقضة  ،مصبعة بضت الحكسة  ،بغجاد  ، 0282 ،ص . 01 دمحم ابخاهضع دمحم ،جغخافضة السشاخ التصبضقي ،دار السعخفة الجامعضة  ،االسكشجرية ،5102 ،ص.52 -عمي مػسى  ،السشاخ واالرصاد الجػية  ،مشذػرات جامعة دمذق  ، 5112 ،ص . 222

01

 -قري عبج السجضج الدامخائي  ،مبادىء الصقذ والسشاخ  ،دار الضازوري العمسضة لمشذخ والتػزيع ،عسان-

االردن،5118،ص.501

00
05

 شبكة االنتخنضت ،تأثضخ الخشػبة عمى الصاقةwww.wiki.https//wikipedia.org، -نعسان شحادة  ،فرمضة األمصار في الحػض الذخقي لمبحخ الستػسط  ،مجمة الجسعضة الجغخافضة الكػيتضة  ،العجد 82

 ، 0282 ،ص. 02
02

 -عمــي حدــضغ الذــمر  ،اســتخجام بعــس السعــايضخ الحدــابضة فــي تحجيــج أقــالضع الع ـخاق السشاخضــة  ،مجمــة كمضــة ا داب ،

جامعة الخياض  ،السجمج الثاني  ،الدشة الثانضة  ، 0225 -0220 ،ص.022

02

 -سعػد عبج العديد الذعبان  ،تكخار بعس الطػاهخ الجػية القاسضة في العخاق  ،اشخوحة دكتػ ار  ،كمضة االداب ،

جامعة البرخة  ، 0222 ،ص . 22

02

 -سمضسان عبج هللا اسساعضل  ،العػاصف الغبارية والتخابضة في العخاق  ،مجمة الجسعضة الجغخافضة  ،العجد،0222 ، 22

ص.002

02

 -سعػد عبج العديد الذعبان  ،مرجر سابق  ،ص. 21
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02

 -عمي مجضج ياسضغ البػ عمي  ،عالقة الخياح الجشػبضة الذخقضة باالمصار وضاهخة الغبار في وسط وجشػب العخاق ،

رسالة ماجدتضخ  ،جامعة بغجاد . 20 ، 5118 ،

08

 -عمي صاحب شالب السػسػي وعبج الحدغ مجفػن ابػ رحضل ،مشاخ العخاق،مصبعة السضدان ،0 ،الشجف االشخف

 ،5102،ص .525
02
51

 مقابمة شخرضة مع رئضذ مهشجسضغ اقجم  ،قدع الرضانه  ،محصة كهخباء الشجف االنتاجضة . 5102 ، -جسال ناصخ عبج الخحسغ  ،ياس خزضخ حسدة  ،تاثضخ بعس صفات التخبة والسضا عمى تاكل قػاعج اعسجة خصػ

نقل الصاقة الكهخابائضة  ،بحث مشذػر عمى شبكة السعمػمات العالسضة  ،5102 ،ص.8

50

 -ابخاهضع خذسان هدام  ،ازاد دمحم امضغ الشقذبشجي  ،تحمضل العػامل السؤثخة عمى تػشغ صشاعه وانتاج الصاقة الكهخبائضة

في محافطة دهػك  ،مجمة جامعه دهػك  ،مجمج  ،51عجد ، 5102 ، 5ص.522

 - 22ىقاء ٍيذاّي ٍ ،هْذش اقذً في قطٌ اىَيناّيل ٍ ،حطت مهرباء ٍحافظت اىْجف .2999 ،
 - 23جَهىريت اىعراق  ،وزارة اىخخطيط واىخعاوُ االَّائي  ،اىجهاز اىَرمسي ىالحصاء وحنْيىجيا
اىَعيىٍاث  ،حقذيراث اىطناُ ىعاً .2996
 - 24مفايت عبذ هللا اىعيي  ،صْاعه اّخاج اىطاقت اىنهربائيت في ٍحافظت اىبصرة ٍ ،جيت ابحاد ٍيطاُ ،
اىَجيذ  ، 7اىعذد . 2993 ، 99
 - 25ىقاء ٍع ٍذير ٍحطت مهرباء اىْجف  ،رئيص ٍهْذضيِ اقذً . 2999 ،
 - 26اىَىقع االىنخروّي -An Najaf, Iraq in goole earth .
 - 29عيياء ٍعطي حَيذ اه ياضيِ  ،حأثير درجت اىحرارة في اّخاج اىىحذاث اىخىىيذيت ىَحطت اىنهرباء
اىغازيت في ٍحافظت اىْجف خاله عاً ٍ ، 2999جيت مييت اىخربيت ىيبْاث ىيعيىً االّطاّيت  ،اىعذد
( ،2994 ، )94ص.495
ٍ - 29قابيت شخصيت ٍع ٍعاوُ رئيص اىَهْذضيِ ٍ ،حطت حىىيذ اىنهرباء اىغازيت في ٍحافظت اىْجف ،
بخاريخ .2999
ٍ - 27ىقع ّج ّظاً اىقىي اىنهربائيتwww.sayedsaad.com ،
 - 39عبذ اىسهرة اىجْابي واخروُ ،اضخهالك اىطاقت اىنهربائيت في ٍحافظت بابوٍ ،جيت اىبحىد
اىجغرافيت ،اىعذد ( ،2994 ،)97ص.63
ٍ - 39قابيت شخصيت ٍع ٍهْذش في قطٌ اىخشغيوٍ ،ذيريت حىزيع مهرباء اىْجف .2999 ،
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