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 تحليل واقع خدمة الظاقة الكهربائية في الجانب األيسن من مديشة السهصل 

 )*()دراسة في جغرافية السدن(

 أ.م.د. مشيل عبجهللا حسادؼ الجبؾرؼ                             عجنان عمي حسج قجيخ     

 0907/ 4/ 05تاريخ قبؾل البحث                               0907/ 3/ 77تاريخ استالم البحث 

 السدتخلص:

رؼ والتكشؾلؾجي بعج دراسة واقع خجمة الظاقة الكيخبائية التي تعُج العسؾد الفقخؼ في تظؾر السجن وتقجميا الحزا     
واألقترادؼ بعج دخؾليا في الفتخة األخيخة في مختمف مجاالت الحياة. فسؽ خالل أستعخاض الؾاقع الخجمي ليحا القظاع 
في مشظقة الجراسة ، عيخت الشتائج بأن ىشاك نقص كبيخ في البشى التحتية في خجمات الظاقة الكيخبائية مؽ محظات 

. نتيجة ما حجث ليحه الخجمة مؽ دمار كبيخ في بشيتيا التحتية K.V 499/ 730/ 33/ 77رئيدية وثانؾية ذات الجيج 
. التي كانت سبب في عجم قجرة مشظقة الجراسة األستفادة مؽ الظاقة السؾلجة مؽ محظة سج السؾصل .وىحا ما جعل ىشاك 

 قة لسشظقة الجراسة . قرؾر كبيخ في ىحه الخجمة تجاه الدكان وتغظية الديادة الدشؾية مؽ السظمؾبة مؽ الظا

 

Analysis of the reality of electric power service in the right side of the city 

of Mosul, a study of urban geography  

Adnan Ali Hamad Kadier              Master. Manhal Abdullah Al-Jubouri     
 
Abstract 

     After studying the reality of electric power service, which is the backbone of the 

development of cities and their civilized, technological and economic progress after their 

recent entry into the various fields of life. By reviewing the service reality of this sector in 

the study area, the results showed that there is a significant lack of infrastructure in electrical 

power services from major and secondary stations with voltage 11/33/132/400 K.V. as a 

result of the significant destruction of its infrastructure. Which was the reason why the study 

area was unable to benefit from the energy generated from the Mosul dam station, which 

made there a significant shortage of this service towards the population and covered the 

annual increase of energy required for the study area. 
 

                                           
 ــ بحث مدتل مؽ رسالة ماجدتيخ الباحث . )*(
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 : دمةالسق

الظاقة الكيخبائية ذات فائجة كبيخة ججًا ، فيى تعُج اكثخ صؾر الظاقة فائجة التي يسكؽ تؾصيل     
. فعشج تحجيج أو (7)فائجتيا مؽ مكان تؾليجىا إلى أماكؽ أستيالكيا عبخ األسالك السعجة ليحا الغخض 

تقييؼ مجػ الكفاءة التي تؾفخىا خجمة الظاقة الكيخبائية لمدكان يجب دراسة السخاحل التي يسخ بيا الشغام 
تمكئ كفاءتيا في خجمة  الكيخبائي مؽ تؾليج ونقل وتؾزيع ، لكي يتؼ الؾقؾف فؾق السذكمة التي تدبب

مات . كسا تعج خجمة الظاقة الكيخبائية إحجػ األسذ األساسية في خج(0)الدكان وتحجيجىا تحجيجا دقيقًا 
البشى التحتية لمسجيشة ، حيث تعُج عرب الحياة التي تذتخك في كثيخ مؽ األستخجامات في مختمف 
مجاالت الحياة . ومعجل أستيالك الدكان مؽ الظاقة يعُج مؤشخًا لسدتؾػ السعيذة ودرجة التحزخ الحؼ 

 .(3)يتؾقف عمييا التقجم األقترادؼ واألجتساعي والتكشؾلؾجيا في إية مجيشة 

أنبثقت مذكمة البحث مؽ الؾاقع الخجمي التي تعيذو مشظقة الجراسة الستخدغ في جسيع  مذكلة البحث :
اقة الكيخبائية الحؼ تعخض لشدبة كبيخة مؽ األضخار في بشيتيا التحتية قظاعاتيا . والسيسا قظاع الظ

 . ويسكؽ صياغة السذكمة بعجد مؽ التداؤالت وىى :0977أثشاء تحخيخ مجيشة السؾصل لعام 

 ىل حرة مشظقة الجراسة مؽ كسية الكيخباء السجيدة مؽ السرجر كافية لمسدتيمػ ؟ .7

 لخجمات الظاقة الكيخبائية في مشظقة الجراسة ؟ما مجػ الشقص الحاصل في البشى التحتية  .0

ىل ىشاك زيادة مدتسخة سشؾية في حرة مشظقة الجراسة مؽ الكسية السجيدة وفقًا لمديادة الحاصمة في  .3
 الظاقة السدتيمكة ؟

 تتسثل الفخضية بأجابات محتسمة لسذكمة البحث وتكؾن عمى عجة نقاط :ــ فرضية البحث :

 كبيخ في الكسية السجيدة مؽ الكيخباء مؽ السرجر. تعاني مشظقة الجراسة نقص .7

تذيج مشظقة الجراسة نقص كبيخ في البشى التحتية لخجمات الظاقة الكيخبائية نتيجة تعخضيا لمجمار  .0
 بشدب كبيخة .

                                           
، دار صفاء 7تقشيات( ،ط( ــ خمف حديؽ الجليسي ، تخظيط الخجمات السجتسعية والبشية التحتية )اسذ ، معاييخ ، 7

 .094ــ  093، ص ــ ص  0975لمشذخ والتؾزيع ــ عسان ، 

( ــ فاطسة قادر مرظفى ، ساكار دمحم حدؽ ، انتاج الظاقة الكيخبائية واستيالكيا في مجيشة رانية دراسة في الجغخافية 0
 . 0979األقترادية ،مجمة حمبجة ، 

،  79ـ عبج الدىخة الجشابي ، وأخخون ، أستيالك الظاقة الكيخبائية في محافغة بابل ، مجمة البحؾث الجغخافية ، العجد ( ـ3
 .774ــ  757، ص ــ ص  0970
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لؼ تكؽ ىشاك زيادة في كسية الظاقة السدتيمكة لسشظقة الجراسة بشاءًا عمى الديادة الحاصمة لمدكان  .3
 خبائية .مؽ الظاقة الكي

بخزت أىسية البحث مؽ أىسية مؾضؾعيا وما تعاني مشو مشظقة الجراسة مؽ نقص كبيخ أهسية البحث :
في عجد ساعات التجييد مؽ الظاقة الكيخبائية . وال سيسا تعُج ىحه الجراسة الفخيجة في مجال الجغخافيا 

سات سابقة عمى مدتؾػ مشظقة في تحجيج واقع خجمة الظاقة الكيخبائية وكفاءتيا،التي لؼ يدبقيا درا
 الجراسة.

ىجف البحث بأستعخاض الؾاقع الخجمي لمظاقة الكيخبائية وتحجيج الخمل الحؼ يقف وراء  هدف البحث :
 قرؾر كفاءة ىحه الخجمة . وإيزًا كذف مجػ كفاءة  ىحه الخجمة في تمبية حاجات الدكان .

بغية الؾصؾل إلى التعسيسات والشتائج ومؽ  : أعتسَج البحث عمى مشاىج البحث العمسي مشهجية البحث
 بيؽ ىحه السشاىج ىى :ــ

السشيج الؾصفي التحميمي : بأستخجام مرادر السكتبات العامة والخاصة مؽ كتب ورسائل وأطاريح  .7
 وبحؾث في ىحا السجال .

 السشيج الؾصفي السيجاني : أستخجم البحث ىحا السشيج في جسع البيانات والسعمؾمات حؾل مذكمة .0
لخسؼ  spssالبحث باألعتساد عمى الجراسة السيجانية والسالحغة والسقابمة ، وأيزًا أستخجام بخنامج 

 لخسؼ الخخائط الخاصة بيحه الخجمة . 79.7arc gisاالشكال البيانية .واسخجام بخنامج  

 

 

 

 الحدود السكانية لسشظقة الدراسة : 

صل مخكد محافغة نيشؾػ في الحؾض األوسط لشيخ جغخافيا تقع مشظقة الجراسة في مجيشة السؾ        
وإلى جشؾبيا ، فيذظخىا ، ويختخقيا نيخ دجمة مؽ شساليا (7)دجمة ضسؽ الجدء الذسالي مؽ العخاق 

جغخافيًا إلى نرفيؽ رئيديؽ غيخ متداوييؽ بالدكان والسداحة . يظمق عمى الشرف األصغخ بالجانب 
األيسؽ وىؾ محؾر دراستشا ، ويظمق عمى الشرف األكبخ بالجانب األيدخ. ويسثل الجانب األيسؽ مخكد 

ذسال ، ومؽ جيتي الغخب والجشؾب مجيشة السؾصل . يحاذؼ مشظقة الجراسة محافغة دىؾك مؽ جية ال

                                           
( ــ صبيح يؾسف طاىخ ، التخكيب التجارؼ لسجيشة السؾصل ، جامعة السؾصل ، أطخوحة دكتؾراه ) غيخ مشذؾرة ( ، 7

 . 50، ص  7996كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية ،  
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الغخبي قزائي تمعفخ والحزخ ، ومؽ جية الذخق الجانب األيدخ لسجيشة السؾصل ونيخ دجمة، ومؽ 
( شساال 43ºʹ70 ˝9( و)43º ʹ0 ˝9الجشؾب ناحية الكيارة . تقع مشظقة الجراسة فمكيا بيؽ خظي طؾل )

 (.7خخيظة ) ( شخقا يشغخ36º ʹ04 ˝9( و )36º ʹ74 ˝9، ودائختي عخض )

الجراسة  تخكدت دراسة البحث في دراسة الؾاقع الخجمي لقظاع الكيخباء في مشظقةالحدود الزمانية :
 .0907ــ  0909لعام 

 ( مهقع مشظقة الدراسة من مديشة السهصل1خريظة )

 ،39999/  7السرجر: باألعتساد عمى خخيظة الترسيؼ األساس لسجيشة السؾصل بسكياس رسؼ              

 ARC GIS10.7، مجيخية بمجية نيشؾػ، شعبة تشغيؼ السجن، بأستخجام بخنامج  7990             

 : واقع خدمة الظاقة الكهربائية السجهزة :  1ــــ  1

ال شػ أن مخفق خجمة الظاقة الكيخبائية تستاز بأىسية كبيخة في جسيع مجاالت الحياة ، إذ تغيخ      
مشتجًا . فيى ليدت مشتجًا نيائيًا ، بل يعُج (7)اد السباشخ عمييا وبذكل مدتسخ ىحه األىسية نتيجة األعتس

                                           
( ــ رضا عبجالجبار سمسان ، عبجالكاعؼ فالح ميجؼ ، واقع الخجمات وكفاءتيا في ريف الدجيخ ــ محافغة القادسية ، 7

 . 748، ص  0973( ، 7( ، العجد )76مجمة القادسية لمعمؾم األندانية ، ، السجمج )
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. فزاًل عؽ ذلػ تعُج أيزًا أحجػ (7)وسيظًا بجرجة جدئية تعتسج عميو أستخجامات الحياة الستشؾعة
السجاالت الستعجدة ، بل تعُج صشاعة بحج ذاتيا .  مرادر الظاقة السعتسجة ليذ فقط ألستخجاميا في

فيى شبكة متكاممة تستاز بشغافتيا وسيؾلة نقميا مؽ مشاطق أنتاجيا إلى مشاطق األستيالك الستسثمة 
. كسا أصبحت عرب الحياة التي لؼ (0)بالسخاكد العسخانية والرشاعية التي قج تبعج مئات الكيمؾمتخات 

جاماتيا في شتى مجاالت يكؽ أستخجاميا مقترخًا عمى أنارة السشازل والذؾارع فقط ، بل دخمت أستخ
الحياة مشيا الرشاعية والسشدلية الستسثمة بالتجفئة والتبخيج والظيي حتى أخحت تعتسج عمييا في أنجاز 
جسيع السيام السشدلية ، ويعكذ ىحا التشؾع في أستخجام الظاقة عمى أرتفاع الظمب عمى حجؼ تؾفخ ىحه 

اتيؼ السختبظة بتظؾرىؼ األقترادؼ واألجتساعي وىحا الخجمة السختبظة بديادة حجؼ الدكان وتشؾع أستخجام
بجوره يديج مؽ حجؼ األستيالك لمظاقة الكيخبائية ، إذ بديادة حجؼ الدكان يدداد الظمب عمى تؾفخ الظاقة 

. وبشاءًا لحاجة الدكان مؽ الظاقة الكيخبائية البج مؽ تؾفخ مشذأت األنتاج والتؾزيع (3)والعكذ صحيح 
الكيخبائية لمسخاكد  جييد الظاقةلمظاقة لتدييل وصؾل خجماتيا لمسؾاطؽ ) السدتيمػ( حيث يتحتؼ في ت
 . ىى : ـــــ (4)العسخانية مخورىا بثالث مخاحل متسثمة ) األنتاج ، التؾزيع ، األستيالك(

تعُج السخحمة األولى مؽ مخاحل ترجيخ الظاقة الكيخبائية مؽ خالل محظات  مرحلة األنتاج :  (1
تؾليج الظاقة ، التي تعسل بسرادر طاقة متشؾعة الستسثمة ) بالسحظات الغازية ، محظات بخارية ، 

سحظات تتؾاجج في العخاق وتعسل محظات كيخومائية  ومحظات الجيدل( ، وجسيع ىحه األنؾاع مؽ ال
 .(5)عمى تؾليج الظاقة الكيخبائية ، ولكشيا غيخ كافية لدج حاجة البمج مؽ ىحه الظاقة 

                                           
،  0997( ــ فتحي دمحم مريمحي ، جغخافية الخجمات ) األطار الشغخؼ وتجارب عخبية ( ، دار الساجج لمشذخ والتؾزيع ، 7

 . 747ص 

ك الظاقة الكيخبائية بسحافغة الجيدة بإستخجام نغؼ السعمؾمات ( ــ دمحم ربيع فخج دمحم ، التحميل السكاني ألنساط أستيال0
 .7، ص  0977الجغخافية ، أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة( ، جامعة القاىخة ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

ؼ السعمؾمات ( ــ وسؽ شياب أحسج العبيجؼ،تحميل التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية لسجيشة كخبالء بإستخجام نغ3
 .757، ص  0999الجغخافية،أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة(،جامعة بغجاد،كمية التخبية )ابؽ رشج(،قدؼ الجغخافية ، 

( ــ عالء ىاشؼ داخل الداعجؼ ، التحميل السكاني لخارطة حخمان البشى التحتية في مجيشة بغجاد ، أطخوحة دكتؾراه ، 4
 . 96، ص  0975جامعة بغجاد ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

( ــ لظيف خزيخ لظيف العشبكي ، التحميل السكاني لمحخمان البذخؼ مؽ خجمات البشى التحتية في مخاكد أقزية 5
، ص  0978األداب ، جامعة الكؾفة ، قدؼ الجغخافية ، محافغة الشجف ، أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة(، كمية

709. 
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تتؼ في ىحه السخحمة نقل الظاقة الكيخبائية مؽ السرجر إلى السدتيمػ بؾاسظة  مرحلة التهزيع :  (2
السحظات الثانؾية الثابتة والستشقمة الستؾاججة داخل السخاكد العسخانية ، بعج تخفيض الفؾلتية ذات 

 . K.V (7)( 77/33إلى فؾلتية ذات الجيج الؾاطئ )  K.V( 499 / 730الجيج العالي )

تبخ ىحه السخحمة أخخ مخحمة يسخ بيا الشغام الكيخبائي ضسؽ السخاحل تع مرحلة األستهالك : (3
الثالثة ، والتي تشتيى بؾصؾل التيار الكيخبائي إلى السدتيمػ بؾاسظة الخظؾط الشاقمة ، وتختمف 
أغخاض األستيالك داخل السجسعات العسخانية مؽ مشظقة إلى أخخػ مختبظًا بديادة الدكان والشسؾ 

 .(0)العمسي ومدتؾػ الجخل  األقترادؼ والتقجم

ظة تؾليج الظاقة تدتسج مشظقة الجراسة حاجتيا مؽ الظاقة الكيخبائية مؽ مرجر واحج مح         
الكيخبائية خؾرمالة عبخ سشتخ أربيل السغحؼ لسحظة شخق السؾصل الخئيدية ذات الجيج العالي 

(499 )K.V  التي تجيد مجيشة السؾصل بجانبيو األيدخ واأليسؽ بالكامل مؽ خالل السحظات ،
شة بالظاقة . ويعدػ األعتساد عمى محظة واحج في تجييد السجي K.V( 730الثانؾية ذات الجيج )

 K.V(499الكيخبائية نتيجة تعخض محظة الدحاجي الخئيدية غخب السؾصل ذات الجيج العالي )
لمجمار الكامل نتيجة العسميات األرىابية ، والتي ال زالت خارجة عؽ العسل نتيجة قمة التخريرات 

لخغؼ مؽ وجؾد السالية ، وىحا ما يحج مؽ كسية الظاقة الكيخبائية السدتمسة مؽ السرجر . عمى ا
( كيمؾ متخ شسااًل، 59محظة تؾليج سج السؾصل الكيخومائية التي ال تبعج عؽ مجيشة السؾصل سؾػ )

األ أنيا ال تدتظيع تجييد السجيشة بالظاقة الكيخبائية ، نتيجة عجم وجؾد محظة رئيدية في مشظقة 
، وىحا مسا  K.V( 499لعالي )الجراسة ) الجانب األيسؽ( تدتظيع أستالم الظاقة السؾلجة ذات الجيج ا

يجعل مجيشة السؾصل برؾرة عامة ومشظقة الجراسة بذكل خاص تفتقخ إلى الكسية الكافية مؽ الظاقة 
الكيخبائية السجيدة مؽ محظة تؾليج خؾرمالة ــــ سشتخ أربيل  ، حيث تبمغ الكسية السجيدة مؽ الظاقة 

( ميكا واط لجسيع مجيشة السؾصل عبخ 659ـــ  499الكيخبائية مؽ السحظة السحكؾرة تتخاوح مابيؽ )
( كيمؾ متخ بؾاقع خظيؽ التي تشتيي بالسحظة الخئيدية 65الخظؾط الشاقمة اليؾائية البالغ طؾليا )

                                           
( ــ ياسخ محسؾد حدؽ جخو البيادلي، الكفاءة الؾعيفية لخجمات البشى التحتية في مجيشة الخمادؼ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ 7

 796، ص  0978غيخ مشذؾرة (، جامعة األنبار ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ،

( ــ دمحم ربيع فخج دمحم ، التحميل السكاني ألنساط أستيالك الظاقة الكيخبائية لسحافغة الجيدة بإستخجام نغؼ السعمؾمات 0
 . 97ـــ  99الجغخافية ، مرجر سابق ، ص ـــ ص 
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السؾزعة لجسيع السحظات الثانؾية بؾاقع خظيؽ ذات   K.V( 499محظة شخق السؾصل ذات الجيج )
 .  (7)في مجيشة السؾصل  K.V( 730الجيج )

 : التهزيع الجغرافي لسحظات نقل وتهزيع الظاقة الكهربائية : 2ـــ  1

 K.V( 730/  33/ 77تذكل السحظات التحؾيمية الثابتة والستشقمة ذات الجيجيؽ العالي والؾاطئ )     
بجسيع مغحياتيا البشى التحتية  لخجمات الظاقة الكيخبائية التي تتؾزع داخل السجسعات العسخانية ، والتي 

. وسؾف نتظخق إلى السحظات الستؾاججة (0)تعُج البشية األساسية في تجييد السدتيمػ بالظاقة الكيخبائية 
  . وىى :ـــــ K.V( 730/  33/  77في مشظقة الجراسة ذات الجيج )

 : محظات التحهيل الرئيدي : 1ـــ  2ـــ  1

، يظمق عمييا محظات تحؾيمية  K.V( 33/730ثالث محظات ذات الجيج ) يخجم مشظقة الجراسة    
 (  وىى : ـــــ 7ـــ  7( والرؾرة )0ـــ  7( والخخيظة )7ـــ  7( والسخظط )7ـــ  7ثابتة ومتشقمة. يشغخ ججول )

، تتدمؼ ىحه  7987السحظة في حي اليخمؾك ، التي أنذاءت عام تقع ىحه  محظة اليرمهك : (1
. تحتؾؼ  K.V(499السحظة الظاقة الكيخبائية مؽ السحظة الخئيدية محظة شخق السؾصل )

(  769وبظاقة فعمية تبمغ ) MVA( 789السحظة عمى ثالث محؾالت بظاقة ترسيسية تبمغ )
MVA ( 33، كسا تحتؾؼ عمى مغحيات ذات جيج )K.V ( مغحؼ تعسل ىحه 70مغ عجدىا )تب

( 33/  77السغحيات عمى تغحية السحظات الثانؾية الثابتة والستشقمة في مشظقة الجراسة ذات الجيج )
K.V ( 77، وجيج )K.V ( مغحؼ ، حيث يغحؼ عجد مؽ األحياء الدكشية 79يبمغ عجدىا )

جيج مؽ مظاحؽ الحبؾب الستسثمة بكل مؽ )جدء مؽ حي األصالح الدراعي ، حي العخوبة ، والع
 ومعامل الثمج ( .

( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة 04350حيث يبمغ عجد الدكان السخجومؾن ضسؽ ىحه السحظة )
 ( ميكاواط .34%(، وبظاقة فعمية مجيدة لمدكان تبمغ )4.0الجراسة ، وبشدبة )

                                           
مقابمة ميجانية مع السيشجس ، فاضل باسل حسج ، قدؼ التخظيط والستابعة شعبة األحراء ، الذخكة العامة لشقل ( ــ 7

 . 0909/  70/  07الظاقة الكيخبائية السشظقة الذسالية / فخع كيخباء نيشؾػ ، بتاريخ  

 أسساعيل كخيؼ ، التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية في مجيشة العسارة ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذؾرة ( ، ( ـــ دمحم0
 . 87،  ص 0909جامعة ميدان ، كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية  
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لخئيدية تجيد ىحه السحظة بالظاقة الكيخبائية مؽ محظة شخق السؾصل ا محظة السشرهر : (2
(499 )K.V التي تقع في حي تل الخمان األولى . تزؼ  0990. أنذاءت ىحه السحظة سشة ،

 . MVA( 769، وبظاقة فعمية تبمغ ) MVA( 789ثالث محؾالت بظاقة ترسيسية تبمغ )

( مغحؼ ، بيشسا 7) K.V( 33كسا تزؼ عجد مؽ السغحيات ، حيث يبمغ عجد السغحيات ذات الجيج )
( مغحؼ ، حيث يغحؼ األخيخ عجد مؽ األحياء 18) K.V(77حيات ذات الجيج )يبمغ عجد السغ

الدكشية الستسثمة  باألحياء التالية )تل الخمان األولى ، السأمؾن األولى والثانية(.بعجد سكان 
 ( ميكاواط.49%( وبظاقة فعمية )4( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )03900)

سل السحظة بؾاقع ثالث محؾالت التي تعتبخ محظة متشقمة لسعالجة تع محظة غرب السهصل : (3
  MVA( 789بظاقة ترسيسية ) 0978بعض األختشاقات عمى محظة اليخمؾك . تؼ أنذاءىا سشة 

( 499. تتجيد مؽ محظة شخق السؾصل ) K.V( 33/730ذات جيج )MVA(  769وفعمية )
K.V ( 77/33جيج ). تجيد محظتي اليخمات والرشاعة األيسؽ ذات الK.V 

 K.V( 132) ( التهزيع الجغرافي لسحظات التهزيع الرئيدية ذات الجهد1ــ  1جدول )

سشة  مؾقع السحظة السحظة
 األنذاء

الظاقة 
الترسيسية 

MVA 

الظاقة 
الفعمية 
MVA 

عجد 
 السحؾالت

عجد 
 مرجر الظاقة السغحيات

 K.V(499شخق السؾصل ) 00 3 769 789 7987 حي اليخمؾك اليخمؾك

 K.V(499شخق السؾصل ) 05 3 769 789 0990 تل الخمان األولى السشرؾر

 K.V(499شخق السؾصل ) 4 3 769 789 0978 3الرشاعة غخب السؾصل

السرجر : جسيؾرية العخاق ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لشقل الظاقة الكيخبائية السشظقة الذسالية ، فخع شبكة كيخباء 
 .0909التخظيط والستابعة شعبة األحراء ، بيشات غيخ مشذؾرة لعام نيشؾػ ، قدؼ 
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المصدر : من تصميم البالحث  باألعتماد على  المقابلة الشخصية مع المهندس  نشوان محمود احمد ، مديرية  الشركة العامة لنقل الطاقة        

 0202التخطيط والمتابعة شعبة األحصاء ،   بيانات غير منشورة الكهربائية المنطقة الشمالية ، شبكة كهرباء نينوى ، قسم 

 

 K.V(33/132( تبين محظات تحهيلية ثابتة ومتشقلة ذات جهد )1 1صهرة )
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 K.V(33/730محظة تحؾيمية ثابتة ذات جيج )    

  K.V(33/730محظة غخب السؾصل الستشقمة ذات جيج )

  . 5/7/0907أخحت الرؾرة بتاريخ / 

 

 

 

 

 2222(التهزيع الجغرافي لسحظات التحهيلية الرئيدية والثانهية لعام 2ــ  1خريظة )
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 السرجر : باألعتساد عمى 

 .0909ــ مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ ، قدؼ التخظيط والستابعة ، بيانات غيخ مشذؾرة  7
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الشمالية ، شبكة كهرباء نينوى ، قسم التخطيط والمتابعة شعبة األحصاء ،  بيانات مديرية  الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة ــ  0

 .  0202غير منشورة 

 .Arc gis 10.7ــ بأستخجام بخنامج  3
 

 

 : السحظات الثانهية الثابتة والستشقلة : 2ــ  2ــ  7

ىا وتخفيزيا بكفاءة تكسؽ كفاءة وكفاية خجمة الظاقة الكيخبائية في نقميا وتؾزيعيا بعج تؾليج       
، السؾزعة داخل السخاكد العسخانية التي تعج  K.V( 33/  77السحظات الثانؾية التحؾيمية ذات الجيج )
والسدتيمػ ، إذ تأتي بالسخحمة قبل  األخيخة   K.V( 730/  33حمقة وصل بيؽ السحظات ذات الجيج )

 . (7)الشغام الكيخبائي في الشقل والتؾزيع  السخسمة لمظاقة  إلى مخاكد األستيالك التي تديج مؽ فاعمية

السحظات في تؾزيع الظاقة الكيخبائية لمسدتيمػ داخل السخاكد العسخانية بعج تتحجد وعيفة ىحه      
تخفيزيا . وتججر األشارة إلى أن تؾزيعيا داخل السجيشة يتحجد وفق حجؼ الظمب مؽ الدكان لمظاقة 

( 0ـــ  7( والخخيظة )0ـــ  7الكيخبائية السدتيمكة التي تختمف مؽ مشظقة ألخخػ . فسؽ خالل الججول )
تتؾزع  K.V( 33/  77( يتبيؽ وجؾد محظات ثانؾية تحؾيمية تابتة ومتشقمة ذات الجيج )0ـــ  7لرؾرة )وا

 ( محظة . وىى :ــــــ 73داخل مشظقة الجراسة البالغ عجدىا )

( ندسة  69747تخجم ىحه السحظة عجد كبيخ مؽ سكان مشظقة الجراسة البالغ )تسهز :  11محظة   (7
%( . حيث تجيد األحياء الدكشية الستسثمة بكل مؽ 77.7راسة وبشدبة )مؽ مجسؾع سكان مشظقة الج

) األقترادييؽ ، الخفاعي األولى والثانية ، الشجار ، بجر الكبخػ األولى والثانية ، احج ، حي الخبيع ، 
تسؾز ، ابؽ خمجون األولى والثانية ، ومذيخفة والكشيدة األولى والثانية والخابعة ( . حيث تعسل  77

( ميكا  63والؾاقعة ضسؽ حي األقترادييؽ بظاقة ترسيسية )  7988سحظة التي تأسدت سشة ال
تتجيد ىحه السحظة بالظاقة . ( مغحؼ  75( ميكا واط  بؾاقع محؾلتيؽ و)55واط ، وبظاقة فعمية )

 . K.V( 730/  33الكيخبائية مؽ محظة اليخمؾك ذات الجيج )

ضسؽ حي اليخمات األولى ، وتعسل بظاقة ترسيسية تقع  0970سشة  انذاءت محظة الهرمات :  (0
( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ ثابتة . تجيد األحياء الدكشية مؽ 09( ميكا واط ، وبظاقة فعمية )63)

( مغحؼ مؽ خالل شبكة األسالك اليؾائية إلى األحياء الستسثمة ) حي 79خالل السغحيات البالغ )

                                           
( ــ أحسج محسؾد أحسج الحخداني ، التحميل الجغخافي لكفاءة خجمات البشى التحتية في محافغة األنبار ، أطخوحة دكتؾراه 7

 . 709، ص    0976)غيخ مشذؾرة(، كمية التخبية ، جامعة األنبار ، قدؼ الجغخافية ،
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والبالغ  الثة ، الرشاعة الثالثة ، مذخوع ماء الحاوؼ الخئيدي(اليخمات األولى والثانية ، مذيخفة الث
( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة 77087عجد الدكان السخجوميؽ ضسؽ ىحه السحظة )

%( . تتجيد بالظاقة الكيخبائية مؽ محظة غخب السؾصل الستشقمة ذات الجيج 7.9وبشدبة )
(33/730 )K.V . 

جد وعيفة ىحه السحظة في خجمة جسيع السشظقة الرشاعية الستسثمة تتحمحظة الرشاعة األيسن :   (3
بالحي الرشاعي األولى والثانية وأيزا معامل الثمج والظحيؽ والكاشي . فزال عؽ تجييدىا األحياء 
الدكشية الؾاقعة ضسؽ الخقعة الجغخافية لمسحظة مشيا حي الخافجيؽ األولى والثانية والدادسة والثامشة ( 

%( . أنذاءت 5.6( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )33535سكانيؼ ) البالغ عجد
( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ 05( ميكا واط وفعمية )63، وتعسل بظاقة ترسيسية ) 0973السحظة سشة 

 ( مغحؼ . تتجيد بالظاقة الكيخبائية مؽ محظة غخب السؾصل الستشقمة .74و)

وتخجم األحياء الدكشية ،  0973تسام التي أنذاءت سشة  تقع ضسؽ حي ابيمحظة الهرشان :  (4
الستسثمة ) بحي ابي تسام ، ابؽ األثيخ األولى والثانية ، الثؾرة ، جدء مؽ األصالح ( البالغ عجد 

%( . إذ تعسل السحظة بؾاقع 8.8( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )50903سكانيا )
( 7( ميكا واط . بعجد مؽ السغحيات )03( ميكا واط وفعمية )63)محؾلتيؽ ثابتة بظاقة ترسيسية 

،  0977% نتيجة عسميات تحخيخ مجيشة السؾصل لعام 799مغحؼ ، وتعخضت السحظة لشدبة دمار 
 .K.V(33/730( . تجيد مؽ محظة اليخمؾك )UNDPوتؼ أعادة أعسارىا مؽ قبل مشغسة )

ي السغخب ، تتجيد بالظاقة مؽ محظة في ح 7988أنذاءت السحظة سشة محظة الشهروان :  (5
( 00( ميكا واط وفعمية )63. تزؼ السحظة محؾلتيؽ بظاقة ترسيسية ) K.V( 33/730اليخمؾك )

( مغحؼ طاقة عبخ الذبكة اليؾائية ، ومؽ األحياء 5ميكا واط ، تجيد األحياء الدكشية مؽ خالل )
ا سؾق بيع الخزخة الكبيخ )سؾق السعاش( )السغخب ، اليخمؾك ، الخافجيؽ الدابعة والخابعة( ، وأيز

( ندسة مؽ مجسؾع سكان 49996والسخازن . يبمغ عجد الدكان الؾاقع ضسؽ خجمة ىحه السحظة )
 % (. 6.7مشظقة الجراسة وبشدبة ) 

، تتجيد بالظاقة مؽ  0973تقع السحظة ضسؽ حي رجؼ حجيج أنذاءت سشة  محظة رجم حديد : (6
( ميكا واط وفعمية 63زؼ محؾلتيؽ ثابتة بظاقة ترسيسية ). ت K.V(33/730محظة اليخمؾك )

( مغحؼ . فسؽ بيؽ األحياء السخجومة مشيا 74( ميكا واط ، حيث تجيد األحياء الدكشية بؾاقع )59)
)حي رجؼ حجيج ، نابمذ ، الشجاء ، األزدىار األولى ، وادؼ العيؽ الجشؾبية ، الخافجيؽ الثالثة 

ألضافة إلى تجييد محظة ماء رجؼ حجيج الخئيدية ومحظة شقق والخامدة ، شقق اليخمؾك( با
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( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة 59547اليخمؾك الفخعية . يبمغ عجد الدكان السخجوميؽ )
 %( .79وبشدبة )

أال أنو تؾقف العسل  0974تعج ىحه السحظة حجيثة األنذاء ،إذ تؼ العسل بيا سشة  محظة تل الرمان: (7
وما تعخضت لو السحظة مؽ دمار  0974ث التي تعخضت ليا مجيشة السؾصل لعام نتيجة األحجا

( 63بظاقة ترسيسية ) 0909، وأدخمت العسل سشة  UNDPجدئي ، وتؼ تخميسيا مؽ قبل مشغسة 
تخجم  K.V(33/730( مغحؼ. تتجيد محظة السشرؾر)79( ميكا واط و)05ميكا واط وفعمية )

ثمة )تل الخمان الثانية،األزدىار الثانية والثالثة والخابعة ، الخحسؽ ، مجسؾعة مؽ األحياء الدكشية الستس
 .    %(8.8( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )50569العامل( بعجد سكان يبمغ )

( ميكا واط ،التي أنذاءت 63تحتؾؼ السحظة عمى محؾلتيؽ ثابتة بظاقة ترسيسية )محظة الشديج :   (8
األ أنيا تعخضت لمجمار بشدبة كبيخة ججا نتيجة عسميات  ،السشرؾر الثالثةضسؽ حي  7975سشة 

.مسا جعميا تعسل بؾاقع محؾلة واحج ثابتة بظاقة ترسيسية 0977تحخيخ مجيشة السؾصل لعام 
( مغحؼ يجيد األحياء الستسثمة 79( ميكا واط وبعجد مغحيات )05( ميكا واط وفعمية )37.5)

والثالثة ، أغاديخ، وادؼ حجخ الثالثة(، حيث تخجم عجد سكان يبمغ )السشرؾر األولى والثانية 
%(. تتجيد مؽ محظة السشرؾر 5.7( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )34905)
(33/730 )K.V. 

، أال أنيا تعخضت لشدبة  7987الثانية التي أنذاءت سشة  تقع في حي الغدالنيمحظة الدواسة :  (9
وبجأ العسل بتخميسيا مؽ قبل  ، 0977سميات تحخيخ مجيشة السؾصل لعام % نتيجة ع799دمار 

. بظاقة ترسيسية  0909صشجوق إعادة أعسار السشاطق الستزخرة والتي بجأ التذغيل لمسحظة بتاريخ 
( مغحؼ يجيد األحياء الدكشية 74( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ ثابتة ، و)53( ميكا واط وفعمية )63)

ني األولى والثانية، الظيخان األولى والثانية، الكؾيت،وادؼ حجخ األولى والثانية الستسثمة )الغدال
( ندسة مؽ مجسؾع 54675،الجواسة الثالثة، العكيجات األولى والثانية( حيث يبمغ عجد الدكان )

  .  K.V(33/730%(. تتجيد بالظاقة مؽ محظة السشرؾر )9.7سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )

% نتيجة عسميات تحخيخ 799وتعخضت لمجمار بشدبة  0993انذاءت سشة هب :محظة باب الظ (79
( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ . وتؼ 63التي كانت تعسل بظاقة ترسيسية ) 0977مجيشة السؾصل لعام 

( ميكا واط 79( ميكا واط وفعمية )37.5تعؾيزيا بسحظة متشقمة تزؼ محؾلة واحجة بظاقة ترسيسية )
سؾاق السحيظة بيا )سؾق الشبي شيت ، شارع غازؼ ، شارع خالج ابؽ الؾليج ، ( مغحؼ. تغحؼ األ7و)

شارع الدخجخانة ومجسع باب الظؾب التجارؼ( أال أن غالبية ىحه األسؾاق غيخ مدتيمكة لمظاقة لعجم 
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إعادة أعسارىا . كسا تغحؼ األحياء الدكشية ومشيا حي الجواسة األولى والثانية ، الفاو ، الشبي شيت . 
 %( .7.4( مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )8479البالغ عجد الدكان )

تقع السحظة ضسؽ حي باب البيض التي تعج أقجم محظة في مشظقة الجراسة  محظة باب البيض : (77
% نتيجة عسميات تحخيخ السؾصل لعام 799. األ أنيا تعخض لمجمار بشدبة  7959حيث أنذاءت سشة 

( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ ، مسا جعل أن تعسل بسحظة 63ظاقة ترسيسية )التي كانت تعسل ب 0977
( مغحؼ 7بؾاقع ) 0979( ميكا واط عام 05( ميكا واط وفعمية )37.5واحجة متشقمة بظاقة ترسيسية )

يجيد األحياء الدكشية الستسثمة )باب البيض ، باب ججيج، مالعثسان السؾصمي، خدرج، السياسو، 
ؾ العال، سؾق السؾصل، السيجان، عسؾ البقال، الخاتؾنية( حيث يبمغ عجد الدكان السشرؾرية، شيخ اب

%( التي تتجيد بالظاقة 77.7( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )66080السخجوميؽ )
 .K.V(  33/730مؽ محظة اليخمؾك )

د مؽ محظة تتجي. 0973تقع السحظة ضسؽ حي الرفاء التي أنذاءت سشة محظة باب سشجار:  (70
( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ ثابتة 63. حيث تعسل السحظة بظاقة ترسيسية ) K.V(33/730اليخمؾك )

( مغحؼ يجيد األحياء الدكشية )الرفاء ، قزيب البان، 74( ميكا واط وتزؼ )54وبظاقة فعمية )
عجد سكان يبمغ  الذيخ فتحي، مؾصل الججيجة األولى والثانية والثالثة، الذفاء الثالثة( حيث يخجم

 .%( 7.7( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )46079)

الؾاقعة ضسؽ حي الذفاء األولى ، وتعسل بؾاقع محظة متشقمة  7977أنذاءت سشة محظة الذفاء:  (73

( ميكا واط . تغحؼ األحياء الدكشية 79( ميكا واط محؾلة واحجة وبظاقة فعمية )37.5بظاقة ترسيسية )

% أثشاء عسميات تحخيخ السؾصل لعام 799( مغحؼ نتيجة تعخضيا لمجمار الكامل بشدبة 3بؾاقع )

( ميكا واط بؾاقع محؾلتيؽ . تجيد األحياء )الذفاء 63. حيث كانت تعسل بظاقة ترسيسية ) 0977

األولى والثانية الخابعة، باب سشجار، والسجيشة الظبية بالكامل( . حيث يرل عجد الدكان السخجوميؽ 

%(. تتجيد مؽ محظة اليخمؾك 3.3( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة وبشدبة )09937)

(33/730)K.V. 
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السرجر: جسيؾرية العخاق ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لتؾزيع كيخباء الذسال / فخع تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ   

 .   0909والستابعة شعبة األحراء ، بيانات غيخ مشذؾرة لعام ، قدؼ التخظيط 
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تجيد مشظقة  K.V( 77/33تججر اإلشارة مسا تقجم أن جسيع السحظات الثانؾية التحؾيمية ذات الجيج )
%( . حيث يبمغ عجد الدكان السخجومؾن ضسؽ ىحه 97.8الجراسة بالظاقة الكيخبائية بشدبة تبمغ )

( ندسة . بيشسا 598793مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة البالغ )( ندسة 549397السحظات )
)محظة اليخمؾك ، السشرؾر( تجيد الدكان بالظاقة  K.V( 33/730السحظات الخئيدية ذات الجيج )

. وبيحا تذكل ندبة الدكان  K.V( 77/33الكيخبائية  برؾرة مباشخة عبخ السغحيات ذات الجيج )
%( . حيث يبمغ مجسؾع الدكان السجيد ضسؽ ىحه السحظات 8.0السخجومؾن ضسؽ ىحه السحظات )

 ( ندسة مؽ مجسؾع سكان مشظقة الجراسة . 48886)

تجييد الدكان برؾرة مباشخة  K.V(33/730يعدػ ىحا األجخاء مؽ قيام محظات ذات جيج )       
دتيمػ لمظاقة تغظية حجؼ الظمب مؽ الدكان الس K.V(77/33لعجم قجرة السحظات الثانؾية ذات الجيج )

الكيخبائية الستؾفخة . أضافة إلى ذلػ الكسية السجيدة مؽ الظاقة الكيخبائية لسشظقة الجراسة البالغة 
ــــ  8( ميكا واط . التي تعُج كسية غيخ كافية لمسدتيمػ حيث يتخاوح معجل ساعات التجييد مابيؽ )489)

ك حدب عخوف الجؾ الستغيخة التي ساعة ، حيث يديج معجل األستيال 04( ساعة متقظعة خالل 74
 ( ساعات تجييد بالظاقة الكيخبائية .8ترل في بعض فرؾل الدشة ساعات التجييد إلى أقل مؽ )

 

 

 

 

 

 

 

 K.V(11/33( تبين السحظات الثانهية التحهيلية الثابتة والستشقلة ذات الجهد)2ـــ  1صهرة )
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 K.V(77/33محظة ثانؾية تحؾيمية ثابتة ذات جيج )

 K.V(77/33محظة ثانؾية تحؾيمية متشقمة ذات جيج )

 . 4/7/0907لغاية  09/79/0909أخحت الرؾر بتاريخ 

 

 

 

 

 : آلية تحهيل الفهلتية ذات الزغط العالي إلى الزغط الهاطئ :  3ــــ  1
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غاية  تعُج عسمية تحؾيل الفؾلتية لمظاقة الكيخبائية مؽ الزغط العالي إلى الزغط الؾاطئ أمخًا في       

األىسية الحؼ يتؼ مؽ خالل محظات التحؾيل الثابتة والستشقمة لتجيد السدتيمػ بالظاقة الكيخبائية بذكل 

 .(7)مشاسب وفق الشغام الكيخبائي السعسؾل بو 

تتؼ عسمية تخفيض الفؾلتية ضسؽ السعيار السحجد لمشغام الكيخبائي السعسؾل بو لجػ محظات       
التحؾيل بعج تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ محظات التؾليج وتجييدىا عبخ خظؾط التغحية ذات الجيج 

(499 )K.V (730/499ؾيل الخئيدية محظة شخق السؾصل )لتجيد محظات التحK.V  والتي تعسل ،
ىحه السحظة بتجييد محظات التحؾيل )محظة السشرؾر ، اليخمؾك ، متشقمة غخب السؾصل( بجيج 

(730)K.V ( 77. حيث تعسل ىحه السحظات عمى تخفيض الظاقة مؽ الجيج السحكؾر إلى جيج)K.V 
ء مشظقة الجراسة بذكل مباشخ عبخ مغحياتيا ذات الجيج ، إذ تقؾم ىحه السحظات بتجييد بعض أحيا

(77)K.V ( 77/33. إيزًا تقؾم بتجييد السحظات الثانؾية الثابتة والستشقمة ذات الجيج )K.V  السؾزعة
 K.V(77لتقؾم ىحه السحظات بتخفيض الفؾلتية إلى جيج ) K.V(33داخل أحياء مشظقة الجراسة بجيج )

لسؾزعة عمى أعسجة الكيخباء ، والتي تقؾم ىحه السحؾالت بجورىا بتجييد لتجيد السحؾالت اليؾائية ا
( فؾلت عبخ أسالك الذبكة الكيخبائية الؾاصمة لمسدتيمػ السؾزعة داخل 9.4السداكؽ مباشخة بجيج )

 . (0)السحالت الدكشية 

 : آلية نظام التجهيز :  4ــــ  1

يعتبخ ىحا الشغام مؽ األنغسة السيسة ، إذ يعُج ذات عامل مؤثخ عمى كسية أستيالك الظاقة    
 ساعة يؾمياً  04الكيخبائية . حيث يكؾن تجييد السدتيمػ بالظاقة الكيخبائية برؾرة مدتسخة عمى مجار 

ذو عامل مؤثخ عمى كسية الظاقة الكيخبائية الستؾفخة الحؼ سيديج مؽ كسية أستيالك الظاقة ، فزال إلى 
 .   (3)العؾامل األخخػ السؤثخة والعكذ مؽ ذلػ الحؼ سؾف يقمل مؽ أستيالك الظاقة الكيخبائية 

                                           
( ــ عبج العديد دمحم حبيب العبادؼ ، الظاقة الكيخبائية والتشسية في العخاق ، أطخوحة دكتؾراه ،)غيخ مشذؾر( ، جامعة 7

 . 79، ص 7989بغجاد ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

، قدؼ التخظيط والستابعة ، ( ـــ مقابمة ميجانية مع السيشجس ، مزخ جاسؼ حديؽ ، مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ 0
 .79/7/0907بتاريخ 

رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذؾر( ، جامعة ( ــ ىيثؼ كاعؼ دواح القخيذي ، صشاعة الظاقة الكيخبائية في محافغة بغجاد ، 3
 . 099، ص  0999بغجاد ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 
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يتبع نغام تجييد الظاقة الكيخبائية في جسيع محافغات العخاق ، وىؾ ما لجأت أليو وزارة الكيخباء     
تؾفخة مؽ محظات التؾليج نغام القظع السبخمج . نتيجة الشقص الحاصل في كسية الظاقة الكيخبائية الس

التي ىى األخخػ تعج غيخ كافية لتغظية حاجة الدكان الستدايجة مؽ الظاقة الكيخبائية السدتيمكة ، 
وتجيد محافغة نيشؾػ عمى وجو العسؾم ومشظقة الجراسة عمى الخرؾص وفق نغام القظع السبخمج 

شغام إلى تقديؼ السحظات الثانؾية الستبع مؽ قبل وزارة الكيخباء . الحؼ يذتخط أن يتؼ وفق ىحا ال
(77/33)K.V  السؾزعة داخل مشظقة الجراسة إلى مجسؾعات وكل مجسؾعة تزؼ عجدًا معيؽ مؽ

. ثؼ تجيد كل مجسؾعة بالظاقة الكيخبائية ، وتجار ىحه العسمية مؽ قبل مخاكد  K.V(77/33السحظات )
ػ ، التي ىى األخخػ تتمقى التعميسات مؽ مخكد الديظخة الفخعية التابعة لسجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾ 

 .(7)الديظخة الؾطشي الحؼ يحجد حرص السحافغات مؽ الظاقة الكيخبائية لكل ساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 : تهزيع أستهالك الظاقة الكهربائية جغرافيًا :  5ــــ  1

يذكل عشرخ الظاقة الكيخبائية ركشًا أساسيًا مؽ أركان البشى التحتية ، حتى أصبح عرب الحياة        
لجرجة يرعب األستغشاء عشو وعشرخ أساسي في التشسية بجسيع مجاالتيا . فسقجار تحزخ الذعؾب 

. كسا يختمف مقجار األستيالك مؽ مشظقة (0)لفخد مؽ الظاقة الكيخبائية يقاس بسقجار ما يدتيمكو ا
. (3)ؾػ الثقافي واألجتساعي ومدتؾػ دخل الفخد ألخخػ بحدب طبيعة ونؾع األستخجام السختبط بالسدت

جار األستيالك وتغيخه مؽ سشة ألخخػ ومؽ فرل ألخخ ، الحؼ حيث تذتخك عؾامل متعجدة في تبايؽ مق

                                           
( ــ مقابمة ميجانية مع السيشجس ، أحسج دمحم محسؾد ، مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ ، مخكد الديظخة واألتراالت ، 7

 .7/0907/  70بتاريخ 

( ــ دمحم ربيع فخج دمحم ، التحميل السكاني ألنساط أستيالك الظاقة الكيخبائية بسحافغة الجيدة بأستخجام نغؼ السعمؾمات 0
 .88الجغخافية ، مرجر سابق ، ص 

( ــ مازن عبج الخحسؽ الييتي ، دور البشية التحتية األساسية في الشذاط األقترادؼ لسجيشة ىيت )الساء ـــ الكيخباء(، مجمة 3
 .06، ص  0977جامعة األنبار لمعمؾم األندانية ، العجد الثاني ، 
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ال يتؾقف عمى الغخوف السشاخية بأرتفاع وأنخفاض درجات الحخارة صيفًا وشتاءًا . كسا يعُج األستيالك 
 .(7)أخخ مخاحل الشغام الكيخبائي الستعجد األغخاض 

( التبايؽ في معجل كسية األستيالك الكيخبائي في 7ــ  7( والذكل )3ــ  7نجج مؽ تحميل الججول )   
ة وطبيعة األستيالك السختبط بتبايؽ العؾامل السؤثخة مشظقة الجراسة مؽ مشظقة ألخخػ . كسا تتبايؽ نؾعي

فيو . كعامل ديسؾغخافي متسثل بعجد الدكان وطبيعة تؾزيعيؼ وتخكدىؼ ، وأيزًا السدتؾػ الثقافي 
واألجتساعي ومدتؾػ الجخل لألسخ. فزال عؽ ذلػ طبيعة أستخجام األجيدة الكيخبائية . فالتبايؽ 

السؾزعة داخل أحياء مشظقة  K.V(77/33لمسحظات الثانؾية ) السمحؾظ قج عيخ في مشظقة الجراسة
، والحؼ يبيؽ أن معجل  0909و سشة  0979الجراسة حيث يتبايؽ معجل األستيالك مابيؽ سشة

(ميكا واط 388) 0979األستيالك أخح بالديادة السختفعة ، إذ سجل أعمى معجل الظاقة السدتيمكة لدشة 
( ميكا واط لذيخ كانؾن الثاني . وىحا ما يعدػ 489ليرل ) 0909سشة لذيخ كانؾن الثاني، بيشسا أرتفع

أن مشظقة الجراسة تحتاج إلى زيادة مدتسخة في حرة كسية الظاقة الكيخبائية السجيدة . كسا أيزا لؾحع 
 في معجل الظاقة السدتيمكة . K.V(77/33التبايؽ فيسا بيؽ السحظات الثانؾية )

 

 

 (3ــ  1جدول )

 أستهالك الظاقة الكهربائية للسحظات الثانهية جغرافيًا حدب فرهل الدشةتهزيع معدل 

 ت
 

 اسم المحطات
 

عدد 
 المغذيات

معدل األستهالك حسب 
 ميكا واط 9102الفصول 

معدل األستهالك حسب 
 ميكا واط 9191الفصول 

 اب نيسان 0ك اب نيسان 0ك

 37 26 55 31 21 52 15 تموز71 1

 33 24 50 20 14 35 14 رجم حديد 2

 17 16 22 14 10 17 5 النهروان 3

 8 6 10 5 4 7 3 متنقلة الشفاء 4

 17 14 23 14 11 19 7 الورشان 5

 37 23 54 37 26 42 14 باب سنجار 6

 39 26 53 32 23 47 14 الدواسة 7

 7 6 10 5 3 5 7 متنقلة باب الطوب 8

 19 13 25 15 10 19 10 مجمع النسيج 9

 18 11 25 11 7 14 7 باب البيضمتنقلة  10

                                           
ـــ دراسة تحميمية لسجيشة بغجاد ، السجمة العخاقية ليشجسة   ( ــ شيساء مظذخ حسدة ، أستجامة البشى التحتية لمسجيشة العخاقية7

 .74، ص  0974( ، 4ــــ  3( ، العجدان )09العسارة ، السجمج )
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 24 14 29 20 12 24 10 الهرمات 11

 19 13 25 17 11 21 14 الصناعة األيمن 12

 18 13 25 ـــ ــــ ـــ 10 تل الرمان 13

 23 19 34 21 17 32 11 اليرموك 14

 31 18 40 34 23 54 18 المنصور 15

 347 242 480 012 790 388 159 المجموع

جسيؾرية العخاق ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لتؾزيع كيخباء الذسال / مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ ، السرجر: 
 . 0907/ 70/7قدؼ الديظخة واألترالت ، بيانات غيخ مشذؾرة بتاريخ 

 2222ــ  2212( معدل الظاقة السدتهلكة حدب فرهل الدشة لدشة 1ــ  1الذكل )

 (.3ـــ  7: باألعتساد عمى ججول )السرجر         

 البحث بسجسؾعة مؽ الشتائج وىى :ـــ جاءَ الشتائج : 

تعاني مشظقة الجراسة مؽ نقص كبيخ في البشى التحتية لخجمات الظاقة الكيخبائية مؽ حيث  .7
 .  77/33/730/499K.Vالسحظات الخئيدية والثانؾية التحؾيمية ذات الجيج 

خ كافية مؽ الظاقة الكيخبائية ، مسا يجبخ مخكد الديظخة واألتراالت تجيد مشظقة الجراسة بكسية غي .0
 إلى تقديؼ مشظقة الجراسة إلى مجاميع ليديل عسمية تجييدىا بؾاسظة القظع السبخمج.

لؼ يخاعي الديادة الدشؾية لمظاقة السدتيمكو مؽ قبل الدكان في زيادة الكسية السجيدة مؽ الظاقة  .3
 الكيخبائية سشؾيًا .
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ج البحث مؽ خالل عخض واقع خجمة الظاقة الكيخبائية بأنيا غيخ كفؾء ، مؽ خالل القظع أستشت .4
 السبخمج الحؼ يؤدؼ عجم استسخار التجييد .

 تؾصل البحث إلى مجسؾعة مؽ السقتخحات :ــالسقترحات: 

يخػ البحث مؽ الزخورؼ تجييد مشظقة الجراسة بسحظات رئيدية ثابتة وال سيسا محظة ذات  .7
أو إعادة بشاء محظة غخب السؾصل الدحاجي لمتسكؽ ىحه الخجمة مؽ أستكبال  K.V 499جيج 

 كسية أكبخ مؽ الظاقة الكيخبائية.

لتخفيف األختشاقات  K.V 33/730ضخورة بشاء محظات ثانؾية تحؾيمية ثابتة ذات جيج  .0
 الحاصمة عمى محظتي السشرؾر واليخمؾك .

لتخفيف  K.V 77/33ثابتة ذات جيج  إيزًا يذيج البحث بزخورة بشاء محظات ثانؾية .3
األختشاقات عمى السحظات التي تذيج معجل حسل يفؾق قجرتيا األستيعابية . وال سيسا محظتي 

 تسؾز والجواسة ومجسع الشديج وباب سشجار وباب البيض والؾرشان . 77

معخفة يجب األخح بشغخ األعتبار معجل الحسل السدتيمػ مؽ الظاقة الكيخبائية سشؾيا مؽ أجل  .4
حجؼ الظمب السظمؾب مؽ الظاقة السدتيمكة وتغظية الدكان بعجد مؽ الداعات التي مؽ 

 السسكؽ أن تكفي لدج حاجة السدتيمػ .

إيزًا يؾصي البحث بسعالجة السذاكل التي تؾاجو ىحه الخجمة التي حجدت بثالث جؾانب في  .5
حظات تحؾيمية ثابتة التي نقص الكسية السجيدة التي تقع ضسؽ مخحمة التؾليج وإيزًا بشاء م

 تديؼ في نقل الظاقة لمسدتيمػ .

 السرادر:

 الكتب:

، دار صفاء 7ـــ الجليسي ، خمف حديؽ ، تخظيط الخجمات السجتسعية والبشية التحتية )اسذ ، معاييخ ، تقشيات( ،ط 7
 . 0975لمشذخ والتؾزيع ــ عسان ، 

ار الشغخؼ وتجارب عخبية ( ، دار الساجج لمشذخ والتؾزيع ، ـــ مريمحي ، فتحي دمحم ، جغخافية الخجمات ) األط 0
0997. 

 الرسائل والسجالت:

ـــ البيادلي ، ياسخ محسؾد حدؽ جخو ، الكفاءة الؾعيفية لخجمات البشى التحتية في مجيشة الخمادؼ، رسالة ماجدتيخ )  7
 .  0978غيخ مشذؾرة (، جامعة األنبار ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ،

 79ــ الجشابي ، عبج الدىخة ، وأخخون ، أستيالك الظاقة الكيخبائية في محافغة بابل ، مجمة البحؾث الجغخافية ، العجد  0
 ،0970 . 
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ــ الحخداني،  أحسج محسؾد أحسج ، التحميل الجغخافي لكفاءة خجمات البشى التحتية في محافغة األنبار ، أطخوحة دكتؾراه  3
 .   0976تخبية ، جامعة األنبار ، قدؼ الجغخافية ،)غيخ مشذؾرة(، كمية ال

ــ الداعجؼ ، عالء ىاشؼ داخل ، التحميل السكاني لخارطة حخمان البشى التحتية في مجيشة بغجاد ، أطخوحة دكتؾراه ،  4
 .0975جامعة بغجاد ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

خبائية والتشسية في العخاق ، أطخوحة دكتؾراه ،)غيخ مشذؾر( ، جامعة ــ العبادؼ ، عبج العديد دمحم حبيب ، الظاقة الكي 5
 .7989بغجاد ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

ــ العبيجؼ ، وسؽ شياب أحسج ،تحميل التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية لسجيشة كخبالء بإستخجام نغؼ السعمؾمات  6
 .  0999جامعة بغجاد،كمية التخبية )ابؽ رشج(،قدؼ الجغخافية ، الجغخافية،أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة(،

ــ العشبكي ، لظيف خزيخ لظيف ، التحميل السكاني لمحخمان البذخؼ مؽ خجمات البشى التحتية في مخاكد أقزية  7
 . 0978محافغة الشجف ، أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة(، كمية األداب ، جامعة الكؾفة ، قدؼ الجغخافية ،

ــ القخيذي ، ىيثؼ كاعؼ دواح ، صشاعة الظاقة الكيخبائية في محافغة بغجاد ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذؾر( ، جامعة  8
 .0999بغجاد ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

خباء(، ــ الييتي، مازن عبج الخحسؽ ، دور البشية التحتية األساسية في الشذاط األقترادؼ لسجيشة ىيت )الساء ـــ الكي 9
 .0977مجمة جامعة األنبار لمعمؾم األندانية ، العجد الثاني ، 

ــ حسدة، شيساء مظذخ ، أستجامة البشى التحتية لمسجيشة العخاقية ـــ دراسة تحميمية لسجيشة بغجاد ، السجمة العخاقية ليشجسة   79
 . 0974( ، 4ــــ  3( ، العجدان )09العسارة ، السجمج )

عبجالجبار ، عبجالكاعؼ فالح ميجؼ ، واقع الخجمات وكفاءتيا في ريف الدجيخ ــ محافغة القادسية ،  ــ سمسان ، رضا 77
 . 0973( ، 7( ، العجد )76مجمة القادسية لمعمؾم األندانية ، ، السجمج )

ؾرة ( ، ــ طاىخ ، صبيح يؾسف ، التخكيب التجارؼ لسجيشة السؾصل ، جامعة السؾصل ، أطخوحة دكتؾراه ) غيخ مشذ 70
 . 7996كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية ،  

ــ كخيؼ ، دمحم أسساعيل ، التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية في مجيشة العسارة ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذؾرة ( ،  73
 .0909جامعة ميدان ، كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية  

ألنساط أستيالك الظاقة الكيخبائية بسحافغة الجيدة بإستخجام نغؼ السعمؾمات  ــ دمحم ، دمحم ربيع فخج ، التحميل السكاني 74
 .  0977الجغخافية ، أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة( ، جامعة القاىخة ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

رانية دراسة في ــ مرظفى ، فاطسة قادر ، ساكار دمحم حدؽ ، انتاج الظاقة الكيخبائية واستيالكيا في مجيشة  75
 . 0979الجغخافية األقترادية ،مجمة حمبجة ، 

 الدوائر والسقابالت: 

ــ مقابمة ميجانية مع السيشجس ، أحسج دمحم محسؾد ، مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ ، مخكد الديظخة واألتراالت ،  7
 .7/0907/  70بتاريخ 

، مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نيشؾػ ، قدؼ التخظيط والستابعة ، ـــ مقابمة ميجانية مع السيشجس ، مزخ جاسؼ حديؽ  0
 .79/7/0907بتاريخ 
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ـــ مقابمة ميجانية مع السيشجس ، فاضل باسل حسج ، قدؼ التخظيط والستابعة شعبة األحراء ، الذخكة العامة لشقل  3
 . 0909 / 70/  07الظاقة الكيخبائية السشظقة الذسالية / فخع كيخباء نيشؾػ ، بتاريخ  


