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مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، فضاًل 
عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص 
العراق بشكل خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول 

عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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1.  مقدمـــــــة
أن حوايل 68 % من إيرادات حوض هنر دجلة و 97 % من إيرادات هنر الفرات ترد من خارج 
الري  مشاريع  )أنشاء  الدول  تلك  يف  املياه  استخدامات  لتطور  ونتيجة  إيران(   ، سوريا  )تركيا،  العراق 
والتخزين( وبغياب االتفاقيات اليت حتدد حصة كل بلد من املياه وكون العراق دولة املصب فذلك جيعله 
يف موقف حرج ألنه يتأثر سلباً بإجراءات الدول الواقعة يف أعلى اجملرى ، حيث يتوقع أن يكون املتاح من 

املياه عام 2015 ما ميثل 55 % فقط من االحتياجات الكلية .
هذا النقص أستدعى أعاده النظر يف سياسة اعتماد املصادر املائية لإلغراض الصناعية ومنها بناء 
حمطات أنتاج الطاقة الكهربائية البخارية مستقباًل ألهنا تعتمد أساساً على مياه األهنار إلمتام عملية التربيد 
، كما أن اخنفاض مناسيب املياه يف األهنار مستقباًل دون املستوى املطلوب من شأنه التأثري على عمل 

مضخات تدوير املياه يف مأخذ املياه والذي يؤدي اىل تلف هذه املضخات بسبب ظاهرة التكهف . 
  اهلدف من هذه الدراسة : 

*  تقييم املرحلة احلالية حملطات أنتاج الطاقة .
*  وضع مؤشرات خلطة بناء مشاريع أنتاج الطاقة وعلى ضوء الوضع املائي يف العراق 

*  اقرتاح التقنيات اليت من املمكن تبنيها مستقباًل ملعاجلة املشاكل النامجة . 
2. الواقع احلايل واملستقبلي للمياه يف العراق 

يشكل أساس املوارد املائية للعراق النهران دجلة والفـرات وروافدمهـا ، حيث بلـــغ املعدل السنوي 
لواردات هنر دجلة وروافـــده )الزاب الكبري ، الزاب الصغري ، العظيم ، دياىل( حبدود  49,4  مليار م3/

سنة ، فـي حني بلغ املعدل  السنوي لنهر الفرات حبدود  30,3  مليار م3/سنة لغاية  1975 ، أي 
جمموع  79,7   مليار م3/سنة . 

م�شتقبل اأن�شاء حمطات توليد الطاقة الكهربائية يف العراق 
على �شوء معطيات املوارد املائية احلالية وامل�شتقبلية

د كرمي وحيد حسن  *

* وزير الكهرباء العراقي السابق.
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وبعد أكمال منظومة السدود فـي كل مــن سوريا وتركيا أصبح معــدل اإليــرادات لنهر الفرات حبــدود   
19,6  مليار م3/ سنة للسنوات األخرية ، وبلغ معدل اإليرادات حلوض دجلة والفرات لعام  2008  

حبدود )30( مليار م3/سنة .ومن املتوقع زيادة هذا النقصان يف السنوات القادمة .
اإلشكال )1(، )2(،)3( توضح احتياجات القطاعات املختلفة لكميات املياه مقارنة باإليرادات 
والنقص املتوقع يف مياه املياه للعام 2015 ,حيث من املتوقع ان يصل النقص يف كميات املياه املطلوبة عام 

2015  حبدود 33 مليار م 3 / سنة .
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3 . أنتاج الطاقة الكهربائية يف العراق 1990 – 2015 
منذ العام 1917 حيث بدأت صناعة الكهرباء يف العراق وحلد االن ، تستخدم األنواع اآلتية من 

احملطات إلنتاج الطاقة الكهربائية 
احملطات البخارية 	 
احملطات الكهرومائية 	 
احملطات الغازية 	 
حمطات الديزل 	 

متيزت الفرتة ولغاية هناية السبعينات بالرتكيز على أنشاء احملطات البخارية ويف عقد الثمانيات على 
احملطات املائية ، بينما شهدت سنوات هناية القرن وبداية سنوات القرن الواحد والعشرون زيادة ملحوظة 
يف بناء احملطات الغازية ، ويبني الشكل ) 4 ( النسبة املئويــة ملشاركة كل نوع من حمطات انتاج الطاقة 

والذي يتضح فيه زيادة مشاركة احملطات الغازية لتصـل اىل نسبة  58 %.
من هذه املعلومات يتبني بأن هناك اخنفاضا يف أنتاج احملطات املائية بسبب النقص احلاصل يف 
املوارد املائية ، حيث أن أنتاج هذه احملطات يعتمد على معدالت تصاريف املياة ومستوى املاء بالسدود 
، وأن اخنفاض هذه التصاريف يؤثر أيضاً على تشغيل احملطات البخارية وإنتاجها للطاقة القرتاب مستوى 
املياة يف األهنار من احلدود التشغيلية الدنيا هلذه احملطات اليت تعتمد أساساً على كميات املياة لتوفري املياه 
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األيونية الالزمة إلنتاج البخار وتوفري كميات مياه مناسبة ملنظومات تربيد الوحدات . الشكل )5( يبني 
مدى اخنفاض معدل تصاريف  املياه من خالل سدي املوصل وحديثة ، ويتضح من الشكل بان نسبة 
تصاريف هنر دجلة قد اخنفضت حبدود  72% عام 2008 مما كانت عليه يف عام 1995 , ونسبة اخنفاض 

هنر الفرات حبدود 30% لنفس الفرتة . 
باملقابل فان اجلدول )2( يعطي بيانات عن احتياجات بعض احملطات البخارية لكميات املياه 
ومعدل اجلريان األدىن ، حيث يتضح من  هذه البيانات احلاجة الكبرية لكميات املياه لضمان اشتغال 

احملطات . 
تقدر حاجة احملطات البخارية اىل كميات من املياه حبدود  180 م3/ساعة.ميكاواط عندما تكون 
كفاءة منظومة التبادل احلراري عالية وقد تصل اىل250  م3/ساعة.ميكاواط عند كفاءة أقل، أي حتتاج 
حمطة خبارية سعة  1000 ميكاواط اىل 50 م3/ثا كمية مياه، وتعترب هذه الكمية عالية نسبة اىل التصاريف 

احلالية لنهري دجلة والفرات .  

شكل رقم  )4(
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جدول )1( احتياجات بعض احملطات البخارية لكميات املاء 

احملطة

السعة
MW 

كمية املياه 
املطلوبة 
م3/ثا

كمية املاء املسحوب 
من النهر   م3/ثا

أدىن معدل جريان 
مطلوب
 م3/ثا

النهر

الفرات30010867327×4املسيب
دجلة33011866360×4واسط
الفرات30010860327×4اخلريات
الفرات30010860327×4االنبار
الفرات2007240218×4الناصرية
دجلة1605832175×4الدورة
شط العرب2007240218×4اهلارثة

شكل رقم )5( تصاريف املياه
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4.  الرؤى املستقبلية لبناء حمطات أنتاج الطاقة
أن ظهور املؤشرات على اخنفاض تصاريف املياه يف هنري دجلة والفرات وروافدمها حالياً ومستقباًل 

، تتطلب تبين سياسة  مستقبلية ملشاريع انتاج الطاقة الكهربائية تعتمد على احملاور االتية : 
احملور األول :  التوسع يف بناء احملطات الغازية ذات األحجام الكبرية  .

احملور الثاين : استخدام تقنيات بديلة ملنظومات التربيد احلالية يف احملطات البخارية ومبا يتالئم مع املناخ 
العراقي . 

احملور الثالث : االجتاه حنو تقنيات الدورات املركبة واعتماد دورات تربيد بتكنولوجيا متطورة تتالئم مع 
املناخ العراقي . 

احملور الرابع : احملطات الكهرونووية . 
1-4  : جدوى التوسع يف استخدام الوحدات الغازية  

أعتمد أنتاج الطاقة الكهربائية يف العراق وخالل العقود املاضية على احملطات البخارية وحيث 
مبشاركة    )4( الشكل  مؤشر  وكما  احملطات  هذه  وسامهت   ، والفرات  دجلة  حوضي  يف  املياة  وفرة 

قاربت52 %  يف عام 1986، واعتربت هذه احملطات هي املعتمدة لتغطية محل األساس  .
التشغيل والربط والتحميل  البخارية ، استخدمت وحدات غازية صغرية سريعة  جبانب احملطات 
لتغطية محل الذروة ، وبسبب اخنفاض مستوى كميات املياه وتطور تكنولوجيا احملطات الغازية وارتفاع 
الغازية  القرن اعتماد احملطات  التسعينات وبداية هذا  نسبة كفاءهتا وتغيري فلسفة تشغيلها ، مت يف فرتة 
املتوسطة والكبرية احلجم )MW 260, 125( كحمل أساسي يف أنتاج الطاقة وليس إلغراض تغطية محل 
الذروة  ،حيث يتضح من الشكل ) 4 ( زيادة مسامهة الوحدات الغازية يف أنتاج الطاقة )ميكاواط.ساعة( 

اجملهزة للشبكة خالل الفرتة 2015-1990  تبلغ نسبتها حبدود  58 %. 
الكفاءة أضافه اىل  البخارية من حيث  الغازية اصبحت  بديل مناسب عن احملطات  الوحدات 

اخنفاض الكلفة النوعية بشكل كبري والكلف التشغيلية أضافه اىل سرعة تنفيذها .  جدول) 3(.
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مشاريع احملطات الغازية االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا وزارة الكهرباء  

وحدات جي اي 
عدد 

الوحدات
سعة الوحدة 
الواحدة م.و

السعر النوعي لكل 
وحدة عند أشتغاهلا 

على الغاز  مع 
املنظومات امللحقة 

السعر النوعي لكل 
وحدة عند أشتغاهلا 
على )4( أنواع وقود 
مع املنظومات امللحقة

الكلفة الكلية 
التخمينية

مع املعدات االضافية 
+ التنفيذ

سعر امليكا واط 
التخميين

)80( مليون دوالر )36( مليون دوالر)28( مليون دوالر56125
لكل وحدة

)700( الف دوالر 
لكل ميكاواط
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وحـــــــــــــدات سيمنس 
عدد 

الوحدات
سعة الوحدة 

الواحدة
 م.و

السعر النوعي التخميين 
لكل وحدة عند اشتغاهلا 

على الغاز

الكلفة الكلية التخمينية 
مع املعدات والتنفيذ

سعر امليكاواط 
التخميين

املالحظات

130 مليون دوالر 96 مليون دوالر10160
لكل وحدة

700 إلف 
دوالر

السعر النوعي 
يتضمن سعر 

التورباين 
واملولدة 
ومعدات 
الشبكة 

الكهربائية 
ومنظومات 
السيطرة 

6
158 مليون دوالر لكل 265

وحدة
210 مليون دوالر 

لكل وحدة
700

ألف دوالر
تعمل على 
الغاز فقط

النهج ، حيث من  الطاقة متوافقة مع هذا  أنتاج  بناء حمطات  الكهرباء يف  وجاءت خطة وزارة 
املؤمل ضمن هذه اخلطة إضافة  15000 ميكاواط من الوحدات الغازية خالل األعوام 2009-2013 

لسد العجز يف أنتاج الطاقة وتأمني متطلبات زيادة الطلب على الطاقة  .  
 

2-4     تقنيـــــات بديلة لتربيد احملطات البخارية
1.نظام التربيد ذو املمر الواحد 

 Open( تستخدم كل احملطات البخارية يف املنظومة الوطنية نظام التربيد ذو املمر الواحد
CyCle( لتربيد الوحدات حيث مير ماء التربيد مرة واحدة يف املكثف ويشرتط عند استخدامه 

توفر كميات كبرية ورخيصة من ماء التربيد الذي يكون مصدره يف العراق عادة من األهنار . 
من مزايا هذا النظام :  

الكلفة االستثمارية قليلة 	 
عدم احلاجة اىل وحدات معاجلة املياه قبل املكثف .	 
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الطاقة الكهربائية اليت تتطلبها مضخات التدوير قليلة 	 
قلة الضائعات املائية 	 
أما مساؤى هذا النظام فيمكن تلخيصها : 	 
التلوث احلراري للنهر 	 
التآكل والتلوث 	 
النمو البايولوجي أجملهري ، والذي يتطلب عمليات صيانة دورية وبوترية عالية 	 

السابقة   الفقرات  يف  ذكر  املياه كما  من  توفر كميات كبرية  اىل  حيتاج  النظام  هذا  استخدام 
)1000ميكاواط حتتاج اىل 50م3/ثا( .والستمرار تدين مستويات تصريف املياه يف هنري دجلة والفرات ، 

أصبح من الضروري دراسة أمكانية أستخدام أنظمة أخرى لتربيد احملطات البخارية . 
2.أبراج التربيــــد 

برج التربيد يعرف على أنه مبادل حراري خاص ، والذي من خالله حيدث متاس مباشر مابني اهلواء 
واملاء إلمتام عملية انتقال احلرارة حتصل عملية التربيد التبخريي عند تالمس كتلة من املاء ذات مساحة 

سطحية كبرية مع تيار من اهلواء غري املشبع لفرتة كافية من الزمن إلمتام عملية انتقال احلرارة . 
تصنف أجهزة التربيد ألتبخريي اىل أجهزة تربيد ذات متاس مباشر أوغري مباشر أو كالمها بني املاء 

واهلواء  . 
أما أنواع أبراج التربيد فهي  : 

. )Natural Draft( أ.أبراج التربيد بالتيار الطبيعي
تكون صاحلة لالستخدام يف االجواء الباردة , حيث أن الفرق يف درجة مابني داخل الربج وخارجه 

يساعد على تكوين تيار هواء طبيعي يساعد على أمتام عملية التربيد .
لذا اليصلح هذا النوع من االبراج لالستخدام يف العراق حيث ان درجة حرارة اجلو عالية وخاصة 

يف فصل الصيف .
. )MechaNical Draft( ب.  أبراج التربيد امليكانيكية

المتام عملية تربيد املاء باهلواء الصاعد يف االجواء احلارة كما يف العراق البد من أستخدام مراوح 
كبرية احلجم تقوم بدفع اهلواء من االسفل اىل االعلى .توجد عدة تقنيات الستخدام هذه املراوح قد تكون 

يف أعلى الربج أو أسفل الربج .
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أحد سلبيات هذا النوع من االبراج هو االستهالك الكبري للطاقة يف تشغيل هذه املراوح 
)1.5 2- ميكاواط(، ولكن واحدة من اخلربات اجليدة هلذا النوع من التربيد هو قابليتها على خفض 

درجة حرارة املاء املستخدم للتربيد . 
يف حال أستخدام أبراج التربيد ، جيب أن ينظر اىل الكلفة االقتصادية لعناصر  منظومة التربيد : 

الكلفة االبتدائية ألبراج التربيد بضمنها املراوح .	 
كلفة املضخات ومنظومة األنابيب . 	 
كلفة املنظومات املساعدة . 	 
كلفة املنظومة الكهربائية .	 
كلفة اإلعمال اإلنشائية . 	 

قد تصل الكلفة االستثمارية ملنظومات التربيد امليكانيكية ما بني 0,5 - 0,6 مليون دوالر لكل 
والصيانة  التشغيل  أضعاف كلفة  ثالثة  تبلغ  قد  واليت  والصيانة  التشغيل  هلا كلف  يضاف   ، ميكاواط 

ملنظومات التربيد ذات املمر الواحد .
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أبراج التربيد الطبيعية 
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ابراج التربيد الطبيعي امليكانيكية 

4 - 3   احملطات  ذات الدورة املركبة 
أ . املقدمة : 

بعد التقدم الكبري الذي حصل يف أنتاج معادن ذات مقاومة كبرية لدرجات احلرارة العالية ومارافقه 
من تقنيات  حديثة يف أكساء أجزاء املسار احلار)HOt patH( وخصوصاً ريش الصف األول للرتباين 
الثابتة واملتحركة أضافه اىل أساليب تربيد الصفوف األوىل للرتباين )من 1000اىل 1300درجة مئوية ( 
وبالتايل تكون درجة حرارة الغازات اخلارجة من الرتباين )450 اىل 600 درجة مئوية ( وميكن إمرار الغازات 
 Heat reCOvery( العادلة  الغازات  حرارة  اسرتجاع  يسمى  خاص  مرجل  على  الرتباين  من  اخلارجة 
steaM generatOr( يقوم بإنتاج البخار بكميات وضغوط وحرارة مناسبة إلدارة ترباين خباري يقوم 

بدور تدوير مولـدة خاصـة )أو يقوم بتدوير نفـس مولدة الوحـدة الغازية( ذات سـعة ترتاوح بيـن)45 - 
55(% مـن سعة الوحدة الغازية وتسـمى هـذه الوحدات باحملطات ذات الدورة املركـبة

)CCpp COMbined CyCle pOWer plant( كما ميكن أن تطلق تسمية الوحدات الغازية 
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.)gtCC gas turbine COMbined CyCle( املركبة عليها
   ب. مميزات الوحدات املركبة مقارنة مع الوحدات الغازية املفردة :

تتميز الوحدات املركبة بأرتفاع كفاءهتا احلرارية الكلية مقارنة مع الكفاءة احلرارية للوحدات الغازية 
وأخنفاض درجة  الغازي  للرتباين  الداخلة  الساخنة  الغازات  تساوي درجة حرارة  ناتج من  املنفردة وهذا 
حرارة العادم اخلارج من مداخن الوحدات املركبة مقارنة مع درجة حرارة الغازات العادمة اخلارجة من عادم 
الوحدات الغازية املفردة وهذا يعين أستخدام طاقة حرارية وحتويلها اىل طاقة كهربائية أكرب يف الوحدات 

املركبة .
وإلغراض املقارنة يبني اجلدول التايل الطاقة التصميمية والكفاءة احلرارية واملعدل احلراري لوحدة 

غازية مفردة بنفس الوحدة عندما تكون مركبة . 
القدرةنوع الوحدة

MW
املعدل احلراري كيلو سعرة /الكفاءة %

كيلو واط ساعة

alstOM  gt 26
single CyCle

288.338.19449

alstOM  gt 26
COMbined CyCle

42458.36172

ج. الوقود املستخدم يف الوحدات املركبة :
ميكن أستخدام مجيع أنواع الوقود املستخدمة حالياً يف الوحدات الغازية إلدارة الوحدات املركبة 
الغازية  يتميز بأعلى كفاءة حرارية للوحدات  الذي   )n.gas( الغازي الوقود  وأفضل هذه األنواع هو 

واملركبة أضافه اىل ارتفاع نسبة اإلتاحة اىل 95 % واخنفاض كلف التشغيل والصيانة .
فيما يعترب الوقود الثقيل أو النفط اخلام غري مرغوب يف تشغيل الوحدات املركبة الذي يؤدي اىل  
أحسن  والتصل يف  بشكل كبري  اإلتاحة  اخنفاض  اىل  أضافه  استخدامه  عند  احلرارية  الكفاءة  اخنفاض 
األحوال ألكثر من 50 % يف حني ترتفع كلف التشغيل والصيانة اىل ثالثة أضعاف أو أكثر مقارنة مع 

أستخدام الغاز الطبيعي . 
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حمطة غازية دورة مفردة

حمطة  غازية دورة مركبة 
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4-4  : حملطات الكهرونووية 
     تعترب احملطات الكهرونووية من مصادر الطاقة املهمة ، كثري من الدول تعتمد يف أنتاج الطاقة 

الكهربائية   على الطاقة النووية )السويد ، فرنسا ، اململكة املتحدة ، باكستان ، اليابان ، ...( .
باشرت وزارة الكهرباء يف عام 2009 باالتصال ببعض املؤسسات العاملية اليت هلا خربة يف جمال 
احملطات الكهرونووية هبدف وضع اخلطوط األوىل للبدء بدراسات اجلدوى الختيار املواقع املناسبة ملثل 

هذه احملطات مستقباًل .
أستخدام احملطات الكهرونووية حيتاج اىل أستثمارات كبرية واىل وقت قد ميتد اىل مثان سنوات 
بناء  هبدف  وذلك  مطلوبا”  الكهرونووية  احملطات  بناء  خيار  يبقى  ذلك  ومع   , احملطة  بناء  الكمال 

أسرتاتيجية متكاملة للطاقة يف العراق وعدم االعتماد على الوقود التقليدي فقط . 

االستنتاجــات والتوصيــــات
شحه املوارد املائية حالياً ومستقباًل ،النقص قد يصل اىل 33 مليار م3/سنوياً  عام 2015 ، مع 

اخنفاض تصاريف املياه .
زيادة يف الطلب على الطاقة لتصل اىل مستوى حبدود 25000 ميكاواط عام 2018 . 

أعاده النظر يف أستخدام منظومات التربيد للمحطات البخارية ذات املمر الواحد ، ووضع اخلطط . 1
لتبين أستخدام أبراج التربيد امليكانيكية ،بعد أجراء دراسات جدوى معمقة .

أنشاء احملطات الغازية الكبرية واعتمادها كحمل أساس . . 2
اللجوء إىل أستخدم منظومات الدورات املركبة للمحطات الغازية . . 3
البدء بأجراء دراسات اجلدوى ملشاريع احملطات الكهرونووية . . 4


