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Abstract 

Electric power plants are settled in limited locations depending on the 
sources of fuel and energy, unlike the population settlements that are 
widely spread and in different locations. That is why the national grid was 
established in Iraq in order to transmit and distribute electric current to 
consumers. In this chapter, we will address electric power transmission 
lines of both types, pressure lines High voltage 132 kV and ultra high 
voltage 400 kV lines and the natural and human factors affecting them. 
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 التوزيع المكاني لخطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق

 د.فتحي سلمان جدوع

 ثانوية السلسبيل العلمية المختلطة

 :المستخلص

إن محطات توليد الطاقة الكهربائية تتوطن في مواقع محدودة تبعاً لمصادر الوقود والطاقة على 

ً وفي مواقع مختلفة ولهذا اسست الشبكة عكس المستوطن ات السكانية التي تنتشر انتشاراً واسعا

الوطنية في العراق لكي تقوم بنقل التيار الكهربائي وتوزيعه إلى المستهلكين وفي هذا الفصل 

كيلو  132سوف نتناول خطوط نقل الطاقة الكهربائية بنوعيها خطوط الضغط العالي ذات الجهد 

كيلو فولت والعوامل المؤثرة عليهما الطبيعية   400ضغط الفائق ذات الجهد فولت وخطوط ال

 والبشرية. 
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 المقدمة:

تعد الطاقة الكهربائية من المتطلبات الضرورية التي ال يمكن االستغناء عنها في مجاالت الحياة 

ة االقتصادية كافة لمختلف شعوب العالم ، فضالً عن انها تعد من الركائز التي تعتمد عليها التنمي

واالجتماعية ، إذ اصبحت من ضروريات الحياة التي يعتمد عليها االنسان في الوقت الحاضر ، 

إذ تمثل الدعامة الرئيسة التي تقوم عليها مشروعات التنمية والصناعة والزراعة والسكان 

سرعة والخدمات وكافة جوانب الحياة وتتميز الطاقة الكهربائية بالمرونة وسهولة التحكم و

االنتقال في الحيز المكاني من المصدر الى المستهلك على الرغم من طول او قصر المسافة 

بينهما ، كما تخلق عالقات متبادلة مع االنشطة االقتصادية االخرى حيث تعد الطاقة الكهربائية 

من المقومات  معياراً للتقدم االقتصادي لبلدان العالم . أما بالنسبة للعراق فتعد الطاقة الكهربائية

االساسية في كثير من الصناعات ، ومنها الصناعات النفطية التي تستخدم الطاقة الكهربائية في 

ضخ وتكرير النفط ، فضالً عن استهالكها لبقية القطاعات )الزراعي ، الصناعي ، المنزلي ، 

 التجاري( ، ولهذا تعد من اهم مشاريع التنمية في العراق .

 

 

 

 كيلو فولت في العراق  132طوط الضغط العالي ذات الجهد خ المبحث االول:

( كيلو فولت وبعدها يحول بوساطة 11تولد المحطات المركزية الطاقة الكهربائية بضغط )

كيلو فولت. ثم ينقل إلى المدن الرئيسة بوساطة خطوط الضغط  132المحوالت الرافعة إلى 

بائي بتكاليف واطئة وذلك عن طريق تقليل سمك العالي وهذه العملية تهدف إلى نقل التيار الكهر

االسالك الالزمة للنقل وخفض من كمية الطاقة الضائعة. اال ان الطاقة الكهربائية المنقولة 

بوساطة تلك االسالك ال يمكن استخدامها بصورة مباشرة. ولذلك يخفض التيار الكهربائي 

كيلو  220، وبعدها يخفض الضغط إلى ( كيلو فولت بوساطة محطات نقل الطاقة الثانوية11.33)

 فولت بوساطة المحوالت لكي يجهز إلى المنازل ويستعمل بصورة مباشرة وبدون أي مخاطر. 

( ان خطوط الضغط العالي المستعملة في العراق خمسة انواع 1ويظهر من الجدول ) 

 هي:  

فاءة. ولذلك ساد ( ميكافولت ممثلة بذلك اقل الخطوط ك31-18على النقل فتتراوح بين ).1

استعمالها اليصال الكهرباء إلى عدد من المدن التي تتصف بقلة استهالكها الواسع للطاقة 

الكهربائية ومنها حمام العليل، وبعقوبة، والكوت، والعزيزية، والشامية. ويالحظ أن مدينة 

 بس. كركوك التي تتسم باستهالكها للطاقة تستخدم هذه الموصالت بسبب قربها من محطة د

( ملمتر مربع وقدرتها 210خطوط اوريل : وهي تتميز عن سابقاتها بمساحة مقطعها البالغ ).2

( ميكا فولت وبضياع اقل من سابقاتها. وهذه الخصائص 29-23على نقل كميات تتفاوت بين )

جعلتها مفضلة في نقل الطاقة إلى المدن البعيدة عن مراكز االنتاج ومن ابرز االمثلة على ذلك 
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-والناصرية-السماوة-لخط الممتد من محطة النجيبية إلى العمارة فالكوت. وكذلك خط الناصريةا

 الرفاعي. 

خطوط الرك : وهي من اوسع الخطوط انتشاراً بسبب كفاءتها النقلية، اذ تكشف بيانات الجدول .3

تراوح بين ( ملمتر مربع، مما يجعلها قادرة على نقل كميات ت248( ان مساحة اسالكها تبلغ )1)

( ميكا فولت. والظاهرة البارزة على هذا النوع من الخطوط انها تمتز فيما بين محطات 27-46)

االنتاج ومواقع التوزيع الرئيسة. ومن برز االمثلة على ذلك الخطوط المتشعبة من محطة سامراء 

نفس النوع  إلى حمام العليل والتاجي وكذلك الخطوط فيما بين الدورة والحلة. وهناك خطان من

 يتركز وجودهما بين محطة الشعيبة وميناء الفاو وبين محطة الشعيبة والناصرية. 

خطوط تيل : ويسود استعمالها في حزام مدينة بغداد التي تمثل اكبر سوق الستهالك الطاقة في .4

( ميكا فولت. كما ان 70-42العراق . ويتمتع هذا النوع من الخطوط بسعة نقلية تتراوح بين )

( ملمتر تجعلها اقل مقاومة لمرور التيار الكهربائي وما ينجم عنه 376.2مساحة مقطعها البالغة )

من ضياع للطاقة الكهربائية
(2)

.  

خط ردوينج : وهو الذي يمتد بين محطة دبس وسامراء. وهو يتألف من موصالت ذات مقطع .5

كا فولت. وبهذا فانه يمثل اقدر ( مي82-49( ملمتر. اما قدرته فتتراوح بين )445تبلغ مساحته )

 الخطوط سعة واكثرها مالءمة للنقل البعيد. 

 (1جدول )

 كيلو فولت  132الحدود الحرارية وطاقة النقل االقتصادية لخطوط النقل 

 )درجة الحرارة للجو صفر مئوي(

نوع 

 الخط

مقياس 

المقطع ملم
2

 

الحمل االقتصادي السعة الحرارية
المقاومة أوم  ∗3

 كيلو متر
 ميكا فولت امبير ميكا فولت امبير

 0.238 31-18 135-80 74 325 157 بارترج

 0.189 39-23 170-102 86 375 210 اوريل

 0.160 46-27 200-120 97 425 248 الرك

 0.107 70-42 306-184 123 540 376.2 تيل

 0.092 82-49 362-216 147 645 445 ردوينج

 

                                                             
اطروحة دكتوراه )غير عبد العزيز محمد حبيب ، الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق ،  2

 .167، ص.1980منشورة( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
3 

مل االقتصادي المبينة أعاله تمثل الخط مفرد الدورة. وعندما يكون الخط مزدوج طاقة الح  

 الدورة يزداد الحمل بمقدار الضعف. 
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حبيب ، الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق ، مصدر سابق،  المصدر : عبد العزيز محمد

 . 168ص

 التوزيع المكاني لخطوط الضغط العالي في العراق المبحث الثاني:

كيلو فولت في العراق على  132( تتوزع خطوط الضغط العالي 2( و )1من مالحظة الخريطة )

 النحو اآلتي : 

 المنطقة الشمالية -1

ة دبس في محافظة كركوك المركز االنتاجي الرئيس الذي تتفرع منه خطوط تُعدّ محط 

الضغط العالي باتجاه محافظة نينوى لتغذيتها بالطاقة الكهربائية الالزمة للعمليات الصناعية فيها 

ومن هذه الخطوط ما يأتي
(4)

 :  

 الموصل-خط محطة دبس1-1

ا أهمية بسبب سعة المنطقة التي يعد هذا الخط من اطول خطوط الشبكة الشمالية واكثره

يخدمها من حيث عدد السكان والمعامل الصناعية في تلك المنطقة، حيث يبلغ طول هذا الخط 

( كم بين منطقة االنتاج في محافظة كركوك وبين الموصل. حيث يمر هذا الخط عبر 151.5)

 ً بعد خروجه من  المنطقة المتموجة في محافظة اربيل. وتكون اسالك هذا الخط اكثر اتساعا

اربيل. ويعود سبب ذلك إلى موقع الموصل المتطرف ، وبعد مدينة الموصل يتفرع خط آخر 

( كيلو فولت ويتجه نحو حمام العليل القريبة من الموصل بهدف تجهيز معامل 132بضغط )

ة إلى االسمنت باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وتتفرع من الموصل ايضاً خطوط التغذية الثانوي

 كل من تلعفر، وربيعة، وسنجار، والحمدانية، وغيرها من المدن.  

 كركوك-خط محطة دبس1-2

كم وتتفرع منه  41يمتد هذا الخط من محطة الدبس باتجاه مدينة كركوك بمسافة 

مجموعة كبيرة من الخطوط الثانوية لخدمة مدن ومشاريع المنطقة مثل الخط الممتد من كركوك 

أن هناك خطوط تنطلق من كركوك باتجاه حقول النفط في جمبور اليصال إلى جمجمال كما 

 الطاقة الكهربائية االزمة لتكرير النفط الخام في المنطقة.  

 المنطقة الوسطى 2

جنوب بغداد( التي تقع في محافظة بغداد مركزاً لتفرع -تعد المحطات البخارية )الدورة 

اورة لها وبالعكس. اما بالنسبة للمحطات الغازية خطوط الضغط العالي باتجاه المحافظات المج

كالتاجي، الحلة، النجف، وغيرها ضمن المنطقة الوسطى فهي ترتبط بخطوط الشبكة الوطنية 

مباشرة عن طريق محطات التمويل الثانوية. ومن خطوط الضغط العالي في المنطقة الوسطى ما 

 يأتي: 

لى خطوط الضغط العالي لحزام بغداد وتشمل ع 2-1
(5)

:  

 التاجي -خط محطة شمال بغداد-

 11ينطلق هذا الخط من المحطة الثانوية المذكورة متجهاً نحو الغرب بطول يبلغ حوالي 

كم وعند قرية االنتصار يعبر الطريق المعبد الرابط بين محافظة بغداد والخالص وبعدها يسير 

                                                             
4(())

 . 2016وزارة الكهرباء ، دائرة نقل الطاقة ، قسم التوزيع ، بيانات غير منشورة  
5()

 . 7/6/2016مقابلة مع المهندس احمد الطيب ، دائرة انتاج الطاقة بتاريخ  
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ها يسير ليدخل إلى المحطة الثانوية حتى يعبر نهر دجلة بالقرب من جزيرة بغداد السياحية ثم بعد

 الواقعة في منطقة  التاجي شمال بغداد. 

  الطارمية-خط محطة شمال بغداد-

يبدأ هذا الخط مساره من محطة شمال بغداد الثانوية متجهاً نحو الشمال الشرقي مروراً 

الذي يربط بين بمنطقة سبع البور وبعدها يتجه شماالً ثم الشمال الغربي عابراً الطريق المعبد 

الحسينية وخان بني سعد وبعدها يغير اتجاهه نحو الشمال ويسير حتى يعبر نهر دجلة في 

 29الطارمية وبعدها يدخل مباشرةً إلى المحطة الثانوية الواقعة في الطارمية بطول يبلغ حوالي 

 كم من نقطة انطالقه وصوالً إلى الطارمية. 

 اليوسفية-خط محطة الدورة -

ا الخط من  محطة الدورة الثانوية الواقعة ضمن محطة الدورة البخارية متجهاً ينطلق هذ

نحو الجنوب عابراً الطريق المعبد السريع بين بغداد الجديدة والبياع عند منطقة الشهداء وبعدها 

يدخل إلى منطقة أبو دشير ثم يعبر الطريق المعبد الرابط بين بغداد والحلة عند منطقة عويريج ثم 

ضمن مناطق زراعية وصوالً إلى المحطة الثانوية الواقعة في ناحية اليوسفية جنوب بغداد  يسير

 كم من نقطة انطالقه وصوالً إلى المحطة المذكورة.  20بطول يبلغ حوالي 

  كصيبة-خط محطة الدورة -

ً نحو الجنوب الشرقي حيث يعبر  ينطلق هذا الخط من محطة الدورة الثانوية متجها

عبد الرئيس لمنطقة الدورة بالقرب من المحطة ويسير ضمن أراٍض زراعية وبعدها الطريق الم

يعبر الطريق المعبد السريع الرابط بين بغداد الجدية والبياع عند حي الميكانيك وبعدها يمر 

بمناطق الصحة والبو عيثة وهور رجب وصوالً إلى منطقة عرب جبور وعندها يعبر نهر دجلة 

ال الشرقي وصوالً إلى محطة كصيبة الثانوية ضمن ناحية الجسر بطول يبلغ وبعده يتجه في الشم

 كم من نقطة انطالقه وصوالً إلى المحطة المذكورة.  22حوالي 

 التاجي -خط محطة غرب بغداد-

ً بساتين  ينطلق هذا الخط من محطة غرب بغداد الثانوية باتجاه الشمال الشرقي مخترقا

ابو غريب( عند منطقة الشعلة -وف ويعبر الطريق المعبد )شعلةالنخيل بالقرب من منطقة عكرك

سامراء( بالقرب من معمل غاز التاجي ثم -ويمر بأراضي زراعية وثم يعبر الطريق المعبد )بغداد

 كم.   29يدخل محطة التاجي الثانوية بطول يبلغ نحو 

  الحرية-خط محطة غرب بغداد-

الثانوية باتجاه مدينة الحرية حيث يسير ينطلق مسار هذا الخط من محطة غرب بغداد 
ابو غريب( حيث يمر بمنطقة الغزالية وبعدها يعبر -بمحاذاة الجانب االسير للطريق المعبد )بغداد

الطريق السريع عند الشعلة ويتجه إلى منطقة الرحمانية وبعدها يدخل محطة الحرية الثانوية ذات 
 كم.  26ية بطول يبلغ حوالي كيلو فولت الواقعة في منطقة الحر 132الجهد 

حمرين  -بعقوبة  –خط محطة بغداد الجديدة  -
(6)

   
ينطلق مسار هذا الخط من محطة بغداد الجديدة باتجاه بعقوبة ثم إلى حمرين حيث يبلغ طوله 

( كيلو متر بين بغداد وبعقوبة وهذا الخط يمتد لكي يخدم المناطق السكنية في 52( كم منها )112)
لى. ويتألف جزء الخط االول من موصالت بارتج ذات الدورة المزودجة ويرجع ذلك محافظة ديا

إلى التركز السكاني الكبير في مدينة بعقوبة وكذلك تشكل هذه المدينة قاعدة النطالق عدة خطوط 

                                                             
6()

مديرية انتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة  

 م .2016
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ثانوية باتجه المدن االخرى التي تقع ضمن المحافظة ومنها المقدادية وخان بني سعد وبلدروز 
نما يتألف جزء الخط الثاني من موصالت بارتج ذات الدورة المفردة ويرجع ذلك ان والخالص. بي

 مهمة خط حمرين هي لخدمة مندلي وخانقين ومشروع النهروان. 
 الكوت   -العزيزية   –خط محطة بغداد الجديدة -

يمتد هذا الخط من مدينة بغداد باتجاه الجنوب قاصداً العزيزية وصوالً إلى الكوت بطول 
كم. ويسير هذا الخط بمحاذاة الضفة اليسرى من نهر دجلة وبالقرب من الطريق الذي  158بلغ ي

( 11,33يربط بين بغداد ومحافظة واسط. وتتفرع من هذا الخط الرئيس عدة خطوط ثانوية ذات )
كيلو فولت لتغذية المدن والمشاريع الصناعية والزراعية. وعند العزيزية تتفرع هذه الخطوط 

كيلو فولت لرفد الشبكة  132الصويرة والزبيدية وكما تم ربط الشبكة الوطنية بخطوط ذات  باتجاه
 من انتاج محطة الزبيدية في محافظة واسط.  

 الشامية-الحلة-خط الدورة -

يبدأ هذا الخط في مساره من محطة الدورة البخارية باتجاه الجنوب حيث يمر بقضاء المحمودية 

 94اويل وصوالً إلى الحلة حيث يبلغ طوله بين محطة االنتاج والحلة وقضاء االسكندرية والمح

ً إلى  71كم ومن ثم يتجه باتجاه الشامية بطول  كم وعندها يتفرع منه خطان االول يسير غربا

محافظة النجف بعد عبوره نهر الفرات والثاني يمتد شرقاً باتجاه محافظة القادسية. وكذلك يخرج 

كيلو  66ط باتجاه معامل االسمنت في مدينة الهندية والذي يعمل بضغط منه عند مدينة الحلة خ

فولت. ونظراً للطلب الشديد على الطاقة الكهربائية في مدينة الحلة بكونه من نوع بارترج بين 

الدورة والحلة. اما جزئه الثاني بين الحلة والشامية فانه من نوع الرك االقل كفاءة. وكذلك هناك 

ن الحلة باتجاه كربالء. وقد اسس خط آخر بين الديوانية والشامية وهو من نوع خط آخر ينطلق م

تيل والتي تُعدّ من اكثر اجزاء هذا الخط كفاءة ويرجع ذلك إلى مرور خط الضغط في مدينة 

( كيلو فولت والتي تقوم بتمويل الخط 132-400الديوانية ووجود محطة ثانوية كبيرة ذات )

بائية من محطة الناصرية البخارية. وتتفرع من الخط الرئيس عدة خطوط المذكور بالطاقة الكهر

ثانوية تمتد إلى المدن والمشاريع الصناعية في المحافظات التي يمر بها. فعند قضاء االسكندرية 

وقضاء المسيب تخرج مجموعة من خطوط التغذية للمشاريع الصناعية فيها. وكذلك تخرج من 

جاه الهاشمية والكفل ومعامل النسيج. اما عند الشامية فتتفرع خطوط مدينة الحلة عدة خطوط بات

ثانوية باتجاه غماس وكذلك ينطلق الخط من الشامية باتجاه الديوانية لخدمة المناطق الموجودة 

فيها
(7)

.  

 الرمادي -خط محطة التاجي -

النبار ينطلق هذا الخط في مساره من محطة التاجي في محافظة بغداد باتجاه محافظة ا

( كم. وهو يأخذ طريقاً يحاذي 105مروراً بمدينة الفلوجة وصوالً إلى مدينة الرمادي بطول يبلغ )

( كيلو فولت. حيث تتفرع عند مدينة 11.33نهر الفرات. وتتفرع منه عدة خطوط ثانوية ذات )

لى الرمادي باتجاه الحبانية ومعامل الزجاج وعند مدينة الفلوجة تخرج خطوط فرعية تصل إ

 معامل السمنت والصقالوية وخان ضاري. 

 حمام العليل-خط محطة سامراء-

ينطلق هذا الخط من محطة سامراء الكهرومائية والتي تقع بالقرب من نقطة اتصال 

الشبكة الوسطى بالشمالية باتجاه الشمال وهو يسير بجانب الضفة اليمنى من نهر دجلة بمحاذاة 

كم(. ويمر هذا الخط  260سامراء بحمام العليل بطول يبلغ )الطريق السريع الذي يربط مدينة 

بتكريت والمشراق وصوالً إلى حمام العليل. حيث يخرج من هذا الخط الرئيس عدة فروع منها 
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خط باتجاه تلعفر لتغذية المدينة وكذلك انبوب النفط العراقي التركي. وكذلك تتفرع منه عند حقول 

ه القيارة ومعامل استخراج الكبريت التي تتصف بكثرة المشراق خطوط ثانوية أخرى باتجا

( كيلو فولت 33استهالكها للطاقة الكهربائية اما عند سامراء فتخرج منه خطوط ذات ضغط )

لخدمة مدن بيجي والدور وكذلك لتغذية معامل االدوية من الطاقة الكهربائية الالزمة لها
(8)

.  

 بغداد -خط محطة سامراء -

من محطة سامراء باتجاه محافظة بغداد بجانب الضفة اليمنى من نهر ينطلق هذا الخط 

ً اتجاه الجنوب  72بغداد بطول يبلغ -دجلة وبالقرب من الطريق المعبد سامراء كم متخذا

الشرقي ليمر بأراٍض زراعية وبساتين ويستمر بمساره إلى أن يصل منطقة المشاهدة 

ً وصوالً إلى الطارم ية ثم يدخل محطة الطارمية الثانوية ذات وعندها يغير اتجاهه شرقا

 كيلو فولت.  132الجهد 

 المنطقة الجنوبية  -3

تتفرع خطوط الضغط العالي في المنطقة الجنوبية من محطة النجيبية إلى تمثل قاعدة االنتاج في 

المنطقة الجنوبية وهي تتألف من الخطوط اآلتية
(9)

 :  

 الشعيبة -خط محطة النجيبية  -

 23الخط في مسيرته من محطة النجيبية باتجاه محطة الشعيبة التي تقع على بعد )يبدأ هذا 

كم( بالقرب من محطة االنتاج وعند الشعيبة تتفرع مجموعة من الخطوط الثانوية لتغذية المشاريع 

النفطية في المنطقة منها مصفى البصرة وكذلك هناك خط آخر يتجه نحو مدينة الزبير بطول يبلغ 

 ( . كم12نحو )

 السماوة  -الناصرية-خط محطة الشعيبة-

ً هور الحمار واالراضي  يسير هذا الخط من محطة الشعيبة الثانوية إلى الرميلة متجنبا

الواطئة وبعد الرميلة يستمر في سيره بعيداً عن الضفة اليمنى لنهر الفرات حتى يصل إلى 

لى فرعين االول يمتد من الناصرية كم( وعند الناصرية يتفرع الخط إ 190الناصرية بطول يبلغ )

كم(  101إلى السماوة في طريق يحاذي الضفة اليمنى لنهر الفرات وصوالً إلى الشامية بطول )

كم( ثم يتبعه إلى  80اما الثاني فيعبر نهر الغراف حتى يصل إلى الرفاعي بطول يبلغ نحو )

 كم(. 104الكوت بطول يبلغ )

 الفاو-ام قصر-خط محطة الشعيبة -

يبدأ مسار الخط االول من محطة الشعيبة باتجاهه الجنوب وصوالً إلى ميناء أم قصر 

كم( وعند ميناء أم قصر تتفرع عدة خطوط ثانوية لخدمة مؤسسات الميناء  51بطول يبلغ )

وكذلك لخدمة المعامل الصناعية مثل معمل االنابيب ومعامل االسمنت والسايلو. اما الخط الثاني 

كم( بين أم  114كم( منها ) 165ة االنتاج المذكورة إلى مدينة الفاو بطول يبلغ )فينطلق من محط

قصر والفاو محاذياً لساحل الخليج العربي وعند الفاو يتفرع خطان ثانويان يتجه الخط االول إلى 

مؤسسات الميناء. اما الخط الثاني فيتجه نحو مشروع استخراج الملح. وهناك فروع ثانوية أخرى 
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من هذين الخطين وتمتد باتجاه مدينة ابو الخصيب ومعامل الحديد الصلب ومعامل تتفرع 

 االسمنت الموجودة في المنطقة. 
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المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على وزارة الكهرباء ، دائرة نقل الطاقة، قسم الخطوط ، 

 1/5000مقياس الرسم 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في توزيع خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق. ثالث: المبحث ال

يتأثر توزيع خطوط نقل الطاقة الكهربائية بعدد من العوامل منها عوامل بشرية وعوامل  

 طبيعية وهي كاآلتي : 

 العوامل البشرية اوال":

 من العوامل البشرية التي تؤثر في توزيع الطاقة الكهربائية هي :

 التجمعات السكانية  1-

تعد التجمعات السكانية من العوامل التي تؤثر في توزيع خطوط  الطاقة الكهربائية ، حيث 

ان  الطاقة الكهربائية ماهي اال سلعة ينبغي ايصالها إلى مستهلكيها وهم السكان. حيث اثرت 

سار الخطوط مراكز المجتمعات السكانية وكذلك النشاطات االقتصادية االخرى في تحديد م

الكهربائية والتي تتطلب إلى وجود محطات تحويل ثانوية لكي تقوم بتخفيض الطاقة الكهربائية 

وايصالها إلى مستهلكيها بشكل أمين. حيث نجد ان المحافظات التي تحتوي على اكبر عدد من 

ادة عدد السكان مثل )بغداد، البصرة( تتطلب زيادة في استهالك  الطاقة الكهربائية نتيجة لزي
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السكان فضالً عن زيادة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية. ففي محافظة بغداد نالحظ ان 

خطوط نقل الطاقة تتجه نحو المشاريع الصناعية التي توجد متداخلة مع التجمعات السكانية مثل 

الغزل المشاريع النفطية جنوب بغداد ومشاريع تصفية مياه الشرب في الكرادة وكذلك معامل 

والنسيج في الكاظمية وغيرها. اما بالنسبة لمحافظة البصرة فلكونها غنية بمواردها وثروتها 

االقتصادية فقد زاد عدد المؤسسات الصناعية فيها ومنها صناعة الحديد والصلب وصناعة 

االسمدة وصناعة االلمنيوم والورق ومصافي تكرير النفط والتي تحتاج إلى زيادة بكمية الطاقة 

الكهربائية. ولهذا فقد اثرت هذه المؤسسات في مد خطوط نقل الطاقة الكهربائية باتجاه تلك 

 المؤسسات ومجمعاتها السكانية.  

 طرق النقل 2-

تعد طرق النقل المعبدة ذات أهمية كبيرة بالنسبة المتداد الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية 

ً ل ً ما يكون محاذيا لطرق المعبدة لتسهيل عمليات اجراء الصيانة أو حيث نجد امتدادها غالبا

التصليح سواء كانت هذه الخطوط داخل المدن او خارجها. ومن االمثلة على ذلك خط محطة 

-سامراء-بغداد(. وخط )بغداد-بغداد. الذي يحاذي الطريق المعبد )البصرة -الكوت  -النجيبية 

-الموصل( وخط محطة الدورة-بغدادالموصل( الذي يمتد بالقرب من الطريق المعبد )-بيجي

الشامية(-الشامية الذي يمتد بالقرب من الطريق المعبد بين )بغداد-االسكندرية الحلة
(10)

.  

 االرض  3-

تعد االرض الرخيصة من العوامل المهمة في تحديد مسارات خطوط نقل الطاقة 

شبكة كهربائية مساحة  الكهربائية وذلك النها تسهم في خفض تكاليف االنشاء. اذ يتطلب انشاء

( متر على  80- 50كيلو فولت( تحتاج إلى ) 33واسعة من االرض. فالخطوط ذات الضغط )

االقل. وهذه تسمى بالمحرمات التي يحرم فيها بناء المساكن والزراعة. وكذلك الحال بالنسبة 

ميكا فولت  150لمحطات النقل الثانوية فقد قدرت المساحة التي تشغلها محطة ثانوية رئيسة سعة 

م29000نحو )
2
)

(11)
.  

ومن أبرز األمثلة على ذلك قديماً كانت المحطات الثانوية تقع ضمن نواحي المدن اما في 

الوقت الحاضر فاغلبها تقع ضمن التصاميم األساسية بسبب الزحف العمراني. ولذلك ينبغي ان 

عية وتتجنب االشجار ويرجع ذلك للحفاظ على سالمة تكون اتجاهات الخطوط في اماكن غير زرا

 االسالك ومنع تسرب الطاقة الكهربائية عبرها إلى االرض. 

 المشاريع االنتاجية   4-

تعد المشاريع االنتاجية من العوامل المؤثرة وبشكل كبير في توجه خطوط نقل الطاقة 

مقدمة هذه الصناعات هي  ويرجع ذلك إلى كثرة استهالكها للطاقة الكهربائية وتأتي في

الصناعات االستخراجية والتي تعدّ من المشاريع المهمة في العراق: ومن األمثلة على ذلك 

اجتذاب الحقل النفطي في شرق بغداد خطوط الضغط العالي اليه وكذلك الصناعات األخرى التي 

ً في الم نطقة الجنوبية توجد في الوزيرية وابو غريب واليوسفية وغيرها. وكما نالحظ ايضا

اجتذاب معمل الحديد والصلب الواقع في منطقة الزبير خطين رئيسين من خطوط شبكة الضغط 
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الفائق االول يمتد من محطة الهارثة والثاني يمتد إليه من محطة الناصرية, وكذلك الحال بالنسبة 

اق خط للضغط للمشاريع االنتاجية في المنطقة الشمالية حيث اجتذبت صناعة الكبريت في المشر

العالي يمتد إليها من محطة سامراء الكهرومائية. وهناك خطوط اخرى تحكمت في امتدادها 

 الحقول النفطية في كركوك في قرية مال عبد هللا مثل حقل جمبور النفطي.   

 العوامل الطبيعيةثانيا":

 يأتي : من العوامل الطبيعية التي تؤثر في توزيع خطوط نقل الطاقة الكهربائية ما  

 التضاريس   1-

ان للتضاريس دور مؤثر على امتداد االسالك الحاملة للطاقة الكهربائية، حيث نالحظ 

اختالف سطح العراق في الشمال عن الجنوب وفي الشرق عنه في الغرب وعليه فقد قسم السطح 

ثاني الهضبة إلى ثالث اقسام االول هو السهل الرسوبي الذي يمثل المنطقة الوسطى والجنوبية وال

الصحراوية التي تحتل القسم الغربي منه والثالث هو المنطقة الجبلية التي تقع في الشمال والشمال 

الشرقي
(12)

. لذا فان امتداد الشبكة الكهربائية في المنطقة الجبلية يكون ذات تكاليف باهظة، حيث 

لتي تعمل على جرف تتطلب طرق محسوبة عند انشائها. ويرجع ذلك لوجود االمطار والسيول ا

التربة وتعريتها وربما هذا يؤدي إلى سقوط االعمدة الكهربائية. واليكتفي تاثير السطح بشكله. 

وانما لتكويناته الصخرية وطبيعة التربة فلها دور كبير لتحمل ثقل االبراج الحالة للخطوط. 

ي محافظة البصرة فالمستويات القريبة من سطح البحر كالقسم الجنوبي في العراق المتمثل ف

تحتاج االبراج فيها إلى قواعد كونكريتية لتثبيتها. كما ان لالهوار والمستنقعات في المنطقة 

الجنوبية دور مؤثر في امتداد الخطوط الكهربائية حيث تتجنبها وتمتد إلى مسافات اطول على 

 عكس المنطقة السهلية التي تتميز بامتداد الخطوط بشكل مستقيم عليها.    

 المناخ  2-

تعد العناصر المناخية لها دوراً مؤثراً فيما يتعلق بمد ابراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

 ومنها درجات الحرارة والرطوبة والرياح والعواصف الرعدية وعليه نتناول ما يأتي : 

 الحرارة: -

على يعد عنصر الحرارة من بين أكثر العناصر أهمية. إذ إن لدرجة الحرارة تأثير 

الضغط الجوي وتبعاً لذلك على حركة الرياح واالمطار ومعدل التبخر ، فالعراق يقع بين دائرتي 

شماالً. وتنماز درجات الحرارة في العراق بارتفاعها في فصل الصيف °( 37-°29عرض )

دقيقة عن معدل مدة  48حيث يزيد معدل فترة االشعاع الشمسي في شهر تموز بثالث ساعات و

( نجد ان اعلى معدالت لدرجات 2لشمسي في شهر كانون الثاني. ومن مالحظة جدول )االشعاع ا

الحرارة سجلت في فصل الصيف واقلها في فصل الشتاء. فقد سجلت أعلى درجات الحرارة في 

ثم محافظة بغداد ° ( م46.8في محافظة البصرة تلتها الناصرية إذ سجلت )° ( م47.3شهر آب )

اما ادنى درجة °. ( م40.2وأخيراً الرطبة وكركوك )° ( م43.2ل )تلتها الموص° ( م45.1)

في ° ( م14في شهر كانون الثاني تلتها الرطبة )° ( م13حرارة سجلت في الموصل وكانت )

ً ثم بغداد ) -18.2في الشهر نفسه اما في البصرة والناصرية )° ( م15شهر كانون الثاني ايضا

( نجد ان ادنى معدالت 3الثاني. ومن مالحظة جدول )على التوالي في شهر كانون ° ( م17.7

في شهر آيار تلتها ° ( م17.8لدرجات الحرارة في فصل الصيف سجلت في محطة الموصل )

° ( م24.8والناصرية )° ( م21.8وبغداد )° ( م21.3وكركوك )° ( م17.6محطة الرطبة )
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رجة في شهر كانون الثاني في اما بالنسبة لفصل الشتاء فقد سجلت ادنى د° ( م26.4والبصرة )

( 6.1والناصرية )° ( م5.3وكركوك )° ( م4وبغداد )° ( م2.4تلتها الرطبة )° ( م2.2الموصل )

اما بالنسبة لتأثير درجات الحرارة على خطوط الطاقة الكهربائية ° ( م7.9واخيراً البصرة )° م

رجات الحرارة حيث تتمدد هذه فانه يظهر على االسالك المعدنية حيث تتأثر بارتفاع وانخفاض د

االسالك بارتفاع درجات الحرارة ويزداد طولها مما يؤدي إلى حدوث االرتخاء باتجاه االرض 

والتي تؤدي باألضرار باألشخاص والممتلكات وذلك لما يحمله التيار الكهربائي من مخاطر. 

نها ويعمل على زيادة كذلك ارتفاع حرارة الهواء المالمس لألسالك والمحوالت يؤدي إلى تسخي

الضائعات من الطاقة الكهربائية. اما بالنسبة النخفاض درجات الحرارة فانه يؤدي إلى شد كبير 

مما يجعل الموصالت قابلة للكسر إذا حدثت أي زيادة اضافية في الجهد نتيجة لبعض األسباب 

 سابقة الذكر. 

 ( 2جدول )

-2001طات المناخية في العراق للمدة )لبعض المح°( معدالت درجات الحرارة العظمى )م

2014) 

 البصرة الناصرية كركوك الموصل الرطبة بغداد االشهر

 18.2 17.7 15.7 13 14 15 كانون الثاني

 22.5 21.8 16.8 15.7 16.8 19.9 شباط

 29 25.4 22.3 21 21.5 26.1 آذار

 33.4 33.2 26.8 25.9 26.9 30.2 نيسان

 40.7 40 34.2 33.3 32.6 37.1 آيار

 45.4 40.2 40.4 40.1 37.2 42.2 حزيران

 47.1 46.2 43.3 43.3 39.5 44.6 تموز

 47.3 46.8 43.2 43.3 40.2 45.1 آب

 42.6 44.2 36.9 38.5 36.4 40.4 ايلول

 37.8 37.2 30.8 31.8 30.9 34.9 تشرين االول

 27.1 26.4 23.4 21.7 22.3 24 تشرين الثاني

 20.4 20.1 16.8 15.3 17.1 18.3 كانون االول

المصدر : وزارة النقل والموصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي. بيانات غير 

 م . 2014منشورة 
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 ( 3جدول )

-2001في العراق لبعض المحطات المناخية للمدة )°( معدالت درجات الحرارة الصغرى )م

2014) 

 البصرة الناصرية كركوك الموصل الرطبة بغداد االشهر

 7.9 6.1 5.3 2.2 2.4 4 كانون الثاني

 10.6 9.3 7.1 4.6 5.1 7.1 شباط

 15.1 13.8 11.2 8.3 8.5 11.6 آذار

 19.8 18.8 15.3 12.2 13.4 16.1 نيسان

 26.4 24.8 21.3 17.8 17.6 21.8 آيار

 28.5 27.5 26.5 22 21.6 25.3 حزيران

 30.3 29.4 29.4 25.8 23.4 27 تموز

 29.2 29.4 29.4 24.5 24.7 27.5 آب

 25.6 25.7 26.2 20.7 18.5 22.9 ايلول

 21.7 21.2 20 15.5 16.5 16.8 تشرين االول

 13.8 12.7 11.7 7.5 8.8 9.7 تشرين الثاني

 9 8 6.6 4 4.4 5.7 كانون االول

والرصد الزلزالي. بيانات غير المصدر : وزارة النقل والموصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية 

 .   2014منشورة 

 

 

  

 الرطوبة والتساقط -

تعرف الرطوبة بانها النسبة المئوية لمقدار بخار الماء الموجود في الهواء في درجة 

حرارة معينة إلى مقدار ما يستطيع هذا الهواء من حمل بخار الماء وهو في نفس تلك الدرجة
(13)

 .

ه كل االمطار والثلوج اما بالنسبة للعراق فنجد ان الرطوبة ترتفع في اما التساقط فيكون بأشكال

االشهر الحارة وخاصة في المنطقة الجنوبية ويرجع ذلك إلى وجود انظمة ضغطية مختلفة مسببة 

منخفض حراري ثانوي فوق الخليج العربي يقوم بدفع رياح رطبة باتجاه العراق. وما يشجع هذه 

ملم( مركزه الخليج العربي والبحر  500لوي ضمن مستوى ضغطي )الحالة هو وجود انبعاج ع

االحمر
(14)

(  نجد ان اعلى معدل مسجل للرطوبة النسبية خالل 5( و)4. ومن مالحظة الجدولين )

( في الموصل مع مجموع امطار 2014-2001%( للمدة )75.6شهر كانون الثاني حيث بلغت )

( في محطة الناصرية مع 19.2ي شهر تموز بلغت )ملم( ، واقل معدل للرطوبة النسبية ف 587)

( اما في فترة الربيع فقد سجلت 2014-2001انعدام سقوط االمطار في الشهر نفسه للمدة )

ملم(  113%( مع مجموع امطار )40الرطوبة النسبية ادناها في شهر نيسان في محطة البصرة )

في شهر ايلول في محطة الناصرية  اما خالل مدة الخريف فقد سجلت الرطوبة النسبية ادناها

%( ملم. اما بالنسبة لتأثير الرطوبة على االسالك الكهربائية هو 0.2%( مع مجموع امطار )26)

                                                             
13()

 . 145، ص1984احمد سعيد حديد وفاضل باقر الحسني، علم المناخ، مطبعة جامعة بغداد،  
14()

بشرى احمد جواد وساالر علي خضير، موجات الرطوبة الصيفية في العراق )دراسة المناخ  

  .382، ص2008، 83الشمولي(، مجلة اآلداب، جامعة بغداد، العدد 
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انها تعمل على اكسدة االسالك والتي تؤدي إلى قلة كفاءة العوازل وان بقائها على االسالك يزيد 

ثير االمطار فانه يؤدي إلى تعرية التربة من الترسبات عليها من اتربة وامالح. اما بالنسبة لتأ

والتي تؤدي إلى سقوط االعمدة الكهربائية الناقلة للطاقة. اما بالنسبة لتأثير الثلوج على االسالك 

الكهربائية هو يتسبب بزيادة الوزن على االسالك ومما يؤدي إلى ارتخائها ومن ثم تزيد من 

 تسرب الطاقة الكهربائية. 

 

 ( 4الجدول )

 (2014-2001عدالت الرطوبة النسبية )%( لبعض المحطات المناخية في العراق للمدة )م

 البصرة الناصرية كركوك الموصل الرطبة بغداد االشهر

 68 64.2 71 75.6 65.7 63.8 كانون الثاني

 56.2 56.6 68 72.5 56.2 54.8 شباط

 43.3 42.7 53.6 64.7 52.2 43.4 آذار

 40 40.6 50.4 63.7 46.5 40.7 نيسان

 26.3 28.7 30.5 42.3 33 30.5 آيار

 20.2 20.6 24.3 31.6 29 23 حزيران

 21.5 19.2 23.5 27 27.7 23.1 تموز

 24.6 21.7 24.6 27.6 26.3 24.1 آب

 27.8 26 26.8 32.3 35.3 29.8 ايلول

 38.7 36 39.4 43.8 35.3 39.4 تشرين االول

 51 50.8 54.2 61.2 45.3 54.2 تشرين الثاني

 66.1 60.8 61.8 74 58.6 61.8 كانون االول

المصدر : وزارة النقل والموصالت، الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي. بيانات غير 

 م .    2014منشورة 
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 (5جدول )

 (2014-2001مجموع االمطار  في بعض المحطات المناخية في العراق للمدة )

 البصرة الناصرية كركوك الموصل طبةالر بغداد االشهر

 227.9 148 579 587 120.4 168.2 كانون الثاني

 129.2 91.9 508.3 565.8 109.1 119.9 شباط

 35.3 156.4 375.7 412.2 103.9 116.8 آذار

 113 201.4 317.1 398 74.4 163.1 نيسان

 5.8 16.6 221 106 17.4 27.5 آيار

 صفر 0.8 صفر 5 صفر صفر حزيران

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر تموز

 صفر صفر صفر 0.8 صفر صفر آب

 0.02 0.2 9 2.9 3.6 2.2 ايلول

 21.4 60.5 117.2 114.3 98.8 42.7 تشرين االول

 84.4 58.9 225 349.2 67.8 26.4 تشرين الثاني

 251.1 218.7 472.8 497.4 48.8 90.6 كانون االول

الت، الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي. بيانات غير المصدر : وزارة النقل والموص

 م.     2014منشورة 

 الرياح-

تعد الرياح من العوامل الطبيعية التي يظهر تأثيرها على خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

 حيث انها تتسبب في تأرجح االسالك الكهربائية وكذلك في سقوط االبراج الكهربائية الحاملة لها

وفي بعض الحاالت تتسبب في قطع االسالك نتيجة التماس الناتج من عملية التأرجح لألسالك مما 

يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المناطق التي تغذيها تلك الخطوط وكذلك تسرب التيار باتجاه 

االرض مما يشكل خطراً على االنسان والحيوانات الموجودة بالقرب منه
(15)

للعراق . اما بالنسبة 

فان منخفضات البحر المتوسط تؤثر على ظروف الطقس فيه حيث تنشأ في منتصف الخريف 

فوق القسم الشمالي من المحيط االطلسي وتتحرك باتجاه الشرق فوق البحر المتوسط في فصل 

الشتاء فتتسبب في بعض التغيرات الجوية عند مرورها في العراق حيث يتناقص تكرار هبوب 

ية الغربية في حين تهب الرياح الجنوبية الشرقية اآلتية من الخليج العربي ولمدة الرياح الشمال

محدودة إذ تسود حالة عدم استقرار بسبب تلك التغيرات وتعد منخفضات البحر المتوسط المصدر 

الرئيس للرطوبة والتساقط فوق العراق
(16)

.   

يسيطر عليها الضغط اما بالنسبة لفصل الصيف فان العراق هو جزء من منطقة التي 

الجوي المنخفض لشمال غربي الهند. حيث يسود الهواء الدافئ المداري ويرجع ذلك إلى مرور 

( نجد ان اعلى معدل لسرعة الرياح سجل 6الهواء فوق ارض جافة. ومن خالل مالحظة جدول )

لناصرية م/ثا( في شهر حزيران تليها محافظة ا 4.7في المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة )

م/ثا( في شهري كانون الثاني وحزيران. أما في محافظة بغداد فقد بلغ اعلى معدل لسرعة  4.5)

                                                             
15()

 29/1/2017مقابلة شخصية مع المهندس احمد عبدهللا جابر ، مركز السيطرة الوطني بتاريخ  

 . 
16)

، . 1991شريف ، ابراهيم وآخرون ، جغرافية الصناعة ، دار الرسالة للطباعة، بغداد،  

 . 102ص
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م/ثا(  2.6م/ثا( في شهر حزيران اما اعلى معدل لسرعة الرياح لمحطة الرطبة بلغ ) 4.1الرياح )

، اما م/ثا( في شهر آيار 1.9في شهر تموز. اما اعلى معدل لسرعة الرياح في الموصل بلغ )

م/ثا( في شهر حزيران اما ادنى معدالت لسرعة  1.9اعلى معدل لسرعة الرياح في كركوك بلغ )

 2.3م/ثا( في شهر تشرين االول وفي الناصرية ) 2.4الرياح سجلت في محافظة البصرة كان )

م/ثا( في شهر  2.1م/ثا( في شهر كانون االول اما في بغداد ادنى معدالت لسرعة الرياح بلغ )

م/ثا( في شهر تشرين الثاني. أما ادنى معدل سجل في كركوك  0.9انون االول وفي الرطبة )ك

 م/ثا( في شهر تشرين الثاني.  0.7شهر تشرين الثاني. اما في الموصل ) م/ثا( في 0.9)

 

 ( 6جدول )

 (2014-2001معدالت سرعة الرياح )م/ثا( لبعض المحطات المناخية في العراق للمدة )

 البصرة الناصرية كركوك الموصل الرطبة بغداد االشهر

 3.8 4.5 1.4 1 1.2 2.7 كانون الثاني

 3.5 3 1.7 1.3 2.2 3 شباط

 3.7 3.1 1.5 1.5 2.1 3.2 آذار

 4.3 3.5 1.5 1.6 1.9 3.2 نيسان

 3.7 3.1 1.7 1.9 1.6 3.3 آيار

 4.7 4.5 1.9 1.7 3 4.1 حزيران

 4.6 3.9 1.6 1.5 2.6 3.9 تموز

 3.4 3.7 1 1.5 1.4 3.3 آب

 3.8 3.2 1.1 1.2 1.2 3.2 ايلول

 2.4 2.6 1.2 1 1.2 2.9 تشرين االول

 2.9 2.4 0.9 0.7 0.9 2.4 تشرين الثاني

 2.7 2.3 1.1 1 1.3 2.1 كانون االول

المصدر : وزارة النقل والموصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي. بيانات غير 

 م .   2014نشورة م

 

 الصواعق -

ان حدوث الصواعق ناتج من العواصف الرعدية التي تسبب التفريغ الكهربائي بين 

الغيمة وسطح االرض أو بين غيمة وأخرى
(17)

، والذي يؤثر على االبراج الحاملة لالسالك  

معدل الصواعق الكهربائية ومن ثم تؤدي إلى قطعها ومن ثم انقطاع التيار الكهربائي. ويظهر 

الرعدية في العراق خالل اشهر الربيع واشهر الخريف. وتقل هذه العواصف الرعدية في االشهر 

( اما العواصف 2.2الحارة . فالعواصف الرعدية الربيعية قمتها تكون خالل شهر آذار بمعدل )

ف الرعدية ( اما قمة العواص2الرعدية الخريفية فتكون قمتها خالل شهر تشرين الثاني بمعدل )

( ويرجع ذلك إلى قوة الجبهة الباردة في 2في عموم العراق تكون خالل شهر آذار بمعدل )

( نالحظ ان اعلى معدالت للعواصف الرعدية للمحطات 7المنخفض الجوي ومن خالل الجدول )

( ثم الرطبة 1.1( تليها كركوك بمعدل )1.2المختارة في العراق هو في الموصل بمعدل )

 (.    0.8( لكل منهما واما بغداد والناصرية بمعدل )0.9والبصرة )
                                                             

17() Ross Reynolds, guide to weather, first pub-Lished, printed bound in 
China, 2004 , P.81.  
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 (  7جدول )

 (2014-2001معدالت العواصف الرعدية لبعض المحطات المناخية في العراق للمدة )

 البصرة الناصرية كركوك الموصل الرطبة بغداد االشهر

 0 0.1 0.4 0 0.1 0 ايلول

 1.2 0.6 1.5 0.8 1.9 1.2 تشرين االول

 1 1.1 1.9 2 1.1 1.3 لثانيتشرين ا

 0.9 0.9 1.1 1.6 0.3 0.9 كانون االول

 0.6 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 كانون الثاني

 0.7 0.5 0.4 1.1 0.6 0.5 شباط

 0.7 1.3 1.4 2.2 1.1 0.7 آذار

 1.9 1.7 1.8 1.9 1.1 1.7 نيسان

 1 0.4 1.2 1.5 1.2 0.7 آيار

 8.1 7 10.3 11.4 7.8 7.6 المجموع

 0.9 0.8 1.1 1.2 0.9 0.8 معدلال

المصدر : وزارة النقل والموصالت، الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي. بيانات غير 

 م.      2014منشورة ، 

 

 :الخاتمة

 اوال": االستنتاجات:

ى وبحكم بروز عامل المناخ ليؤثر على الطاقة الكهربائية تأثيراً ايجابياً تارة وسلبياً تارة اخر-1

 عناصره التي تتصف بالتغير الوقتي واليومي والشهري والفصلي.

 ان ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف تؤثر تأثيراً سلبياً على انتاج واستهالك الطاقة -2

 ( ان يؤدي االرتفاع في °م50الكهربائية ، إذ تعمل على انخفاض االنتاج عندما تصل الى )

 .دة نسبة الضياعات في شبكة النقل والتوزيع للطاقةدرجات الحرارة الى زيا

وجود تباين في توزيع المحطات الكهربائية في العراق ، إذ توزع تبعاً للكثافة السكانية والقرب -3

 من المواد األولية الالزمة في عملية االنتاج .

م172000تتطلب المحطات البخارية الى كميات كبيرة من المياه تصل الى )-4
3

ة( ولذلك /ساع

 تتوطن على ضفاف االنهار او بالقرب منها .

هناك بعض المحطات بعيدة عن مصادر الوقود ولذلك يتم نقل الوقود اليها عن طريق االنابيب -5

 مثل محطة المسيب الحرارية .

يتشح ان هناك مشكالت بين وزارة النفط والكهرباء فيما يتعلق بتزويد محطات التوليد بالوقود -6

حيان تأخر وصول الوقود ومن ثم يؤثر على توليد الطاقة الكهربائية والتجهيز الى وبعض اال

 المستهلكين .

يتضح من خالل الدراسة الميدانية ان المحطات الكهربائية تتطلب الى خبرات هندسية ومهارية -7

المحطة فيما يتعلق بالعاملين فيها ، وهنالك تباين بين المحطات في اعداد العاملين وحسب موقع 

 سواء كانت غازية او التي تعتمد على مشتقات النفط .
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تحتاج المحطات الكهربائية الى مساحات واسعة من االرض والسيما البخارية منها تصل الى -8

م200000
2
 . 

 التوصيات:

فصل الشبكة الوطنية وانشاء محطات فوق الكبرى في الوسط والشمال والجنوب وجعل التوليد -1

افظة وتصدير الفائض القرب محافظة ، ان الفائدة من ذلك تعود للتخلص من الفاقد ذاتياً لكل مح

من الطاقة نتيجة طول المسافة والسيطرة على عمليات الصيانة وعمليات التجاوز والتخريب الي 

 تتعرض له خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
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