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 أقرار المشرف 

الصنننننننناعات النفطيننننننن  فننننننني ) إعههههههه ا  سهههههههوس اة  ههههههه ة  اة   ههههههه    أناشههههههه   

نظننننننننم  خدامباسننننننننتمحافظنننننننن  ذا قننننننننار دراسنننننننن  فنننننننني ج رافينننننننن  الصننننننننناع  

 تههههه   اههههه  (سنننننناء عبنننننا  زينننننارة)اةتهههههت اههههه  ت   اة  ة ههههه (المعلومنننننات الج رافيننننن 

ء  هههههههن , ست جههههههه ج  عههههههه  و  اههههههه   -ت  هههههههت دابههههههه  ا  ا  تحههههههه  إشههههههه ا 

 . ا ب آ ا   ت اةجغ   ت ا    نبل   ج  اة  ج تب 
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 إقرار املقىم اللغىي
الصناعات النفطية في محافظة ذي قار دراسة في جغرافية أشهد أن هذه الرسال  الموسوم  )

قد تمت مراجعتها  (( للطالب  )سناء عبا  زيارةالصناعة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية
 وبذلك أصبحت مؤهمة لممناقشة . أخطاءمن الناحية المغوية وتصحيح ماورد فيها من 
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 شهادة اخلبري العلمي
دراس  ناعات النفطي  في محافظ  ذا قار))الصأشهد أني قد أطلعت على الرسال  الموسوم  

(وقد )سناء عبا  زيارةظم المعلومات الج رافي ( للطالب في ج رافي  الصناع  باستخدام ن

 وجدتها صالح  للمناقش  .
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 جلنت املناقشتإقرار 
صن ع   اةنف ب   ت )اةا  ا اعن  عاى اة   ة  اة       ةجن  اة ن اش  أعض ءنش   أنن  

اة ق     ن  تخ ا  نظ  اة عا     اةجغ ا ب (  ا    ت جغ ا ب  اةصن ع    ) ح  ظ  و  ا  

عالا        ج ن س   ا  ن اشن  اة  ة    ت  حت ب ت     ب   ةه ا ل اة  ة   ) ن ء ع  س  ب  ة(

  ت اةجغ ا ب    تق ب )               ( . آ ا ج ب ة   ةق  ل ةنبل ش   ة اة  ج تب  
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  عرفانشكر و 
  ح    ب ن  عاى  اة ال  األ ض ل, اةصالة عظب  اةد    ا ع  اةجالل, اةع ة    هلل اةح  

 .األ     اة ب بن  صح ه  آةه

 أل ت و   اةع   ن   ةشد  أتق   أن إال,عاتّ    ّنه هللا  فضل اة   ة  سوس أنج   أن  ب عنت ال

 ج    ن  وةه     عن ء  ن تحّ اه ة   اة   ة  سوس عاى اة ش ف الزيادا حسين اة دت  

 عاى ش ا هإ خالل   بابن  ص   ج    ن  وةه  ة   ةا   ة   األ ةى اةا ن   إ   ء  نو   ت  ع 

 .ا ن عابه ست     إخ اج   ت  حتى اة   ة 

 ا    ئبس خيون الرزاق عبد اة دت   إةى اةج بل   ةشد  أتق   أن اإلنص ف   اعت   ن 

 أ  ب س ة    أ  توتت  ت اةق   اةعاب  ةا  ا    اةق    ق   التريچاوا ماجد اةجغ ا ب , اة دت  

  ن دل إةى  اال تن ن   ةشد   أتق  , اة ّن ء اة  ت   اةتشجبع عن  ضال  ةا  حث ,   ع  است     ن

 اة دت    األ ت و السماك أزهر محمد اة دت   األ ت و اة حث خ    ن اش   ت اةع ن ب  ةت ا  

 اة دت    األ ت و الشويلي كريم نعيم اة دت   األ ت و اةشد    صل إةى   الجنابي الزهرة عبد

 سوادا حسن اة دت    األ ت و الحجامي مكي عادل اة دت    األ ت و الزيدا حسين علي

 نصح  ن أ   س ة   خليف عالء اة دت    األ ت و شنان جاسم تحسيناة دت    األ ت و ال زا

 قلبي نبض إةى  شد   ع   نت  خ ةص  أتق   اة حث    ة غن ءأ  ت   إا  ة,  ع    إ ش  

 اة  ا   خالل    ع ة  ن  وةه ة   الفضلي الجليل عبد باسم   بات   عبا  أحمد أخي

 تع ئ    ع   ب  إةى  اةع   ن اة    ج بل  أتق   األمير عبد حسين اةف ضل  األخ اة ب انب 

 و   صفى  ت اةتد ب   صن ع  اةع  ابن إةى اةشد   ج بل  أتق  ,مهدا تأميم األ ت و اةغ  

 طحيبل علي حسين األ ت و إةى اة    خ ةص اةشد   ج بل أتق   أن بف تنت  ال د    ا  

 و  نف  ش د   ت عزيز ياسر  األ ت و االسماعيلي ثائر  األ ت و العتابي محمد حازم  األ ت و

  خت      (( أمـــي)) ةت ع ن خب   د ن آ  نت ة ن  ا تن نت شد    ج بل أت جه  أخب ا, ا  

 اةقصب ة اة     سوس  ت ود س  آتنت   ن اةعو   اةت س ال الي لوالدا  اة غف ة اةعف  هللا ا ؤل

. 

 ُشْكرانِ  أاّ  يفيه ال فلُطفُُكم                   وتبياني شعرا خانني إذا عفواً 

        . وآخًرا أواًل  العالمين رب هلل والحمد                                  

 .. سناء                                         
 



 
 ح

 : المستخلص

تد ههن أس بههه    ا هه  اةصهههن ع   اةنف بههه   ههن   بعههه     سههه  اال ههت اتبجت  هههت ت ههه ب         

  ه هههت  عههه  االاتصههه   اةههه  نت  ت ههه ب  ا  ع تههه د بههه ا      ا   ة ههه  ة ههه   هههن اةتن بههه  اةصهههن عب  ,

 ؤس بههه  ااتصههه  ب    ح  ظههه  و  اههه  حظبههه  إو ,ت  ههه ةنف  ال ت    ههه  اة بعههه د  ههه  أنشههه ته 

 ههن خههالل عهه   اةحقهه ل  د بهه ة ة هه  تحتاههه   ههن   اههع جغ ا ههت  هه س   ت هه ب  اة  بنهه  تج  بهه   

ن عههه  ضهههال  , اةصهههن ع   اةتح بابههه  اة ت ثاههه   صهههن ع  اةتد بههه   تع ئههه  اةغ   اة دتشهههف  حههه بث   

 .إ د نبت   اة  بعب   اة ش ب  

-9100إةههههى   ا هههه  اةصههههن ع   اةنف بهههه    ههههت  ح  ظهههه  و  اهههه   ةا هههه ة ب هههه ف اة حههههث     

اةتهههت  ههه     ههه  اةصهههن ع  اةنف بههه   ههه اء   تحابا ههه  ان الاههه   هههن   بعههه  اة تغبههه ا   9102

 ن خههههههالل  ع  هههههه   إشهههههه ات    ,  عاههههههى   ههههههت   اال ههههههت ال عاههههههى   ههههههت   اإلنتهههههه   أ

  ضههال   ,نشهه   اةصههن عب اةصههن عب  اة ختافهه  اةتههت ت ثاهه   ههت عهه   األبهه   اةع  اهه   عهه   اة 

 .عن د ب  اإلنت   

 هههن حبهههث األس بههه    ح  ظههه  و  اههه  ت ةهههوة  تضههه ن  اة  ا ههه  اةصهههن ع   اةنف بههه   ههه     

 اةت  بههههع اةجغ ا ههههت عههههن   ضههههال  ,اةتهههه  ن اةصههههن عت ةاصههههن ع   اةنف ب , ع ا ل  اةنشههههآس

,دهههههوة  اةههههه   ا  االاتصههههه  ب   اة نههههه  ع  شهههههقب   اال هههههتخ اجب   اةتح بابههههه    ةاصهههههن ع  

  صهههه ل إةههههى سهههه ف اة  هههه ة  أ ههههتخ   نظههههجههههل اة أاالجت  عبهههه  ةاصههههن ع   اةنف بهههه    ههههن 

(   عهههأل األ ههه ةب  اةد بههه    هههت  ع ةجههه  اة ب نههه    اة عا  ههه   Gisاة عا  ههه   اةجغ ا بههه  )

(. Spss.25اةتهههههت تههههه  اةحصههههه ل عاب ههههه   هههههت اة  ا ههههه  اة ب انبههههه   اة  نههههه    اإلحصههههه ئت)

 ا  سنهههه   ن هههه  أنّ  ت ههههبن  ههههن   ا هههه  اةت اعهههه   ةاصههههن ع   اةنف بهههه   ههههت  ح  ظهههه  و  اهههه   

بجههه  ت   ح ههه  اةتن هههإا  اة  هههتق اب  ةههه   ة اة ههه ا   اة  بعبههه   اة شههه ب  إةاصهههن ع    شهههدل 

احتبههه    تت ثهههل   جههه     ههه  أسههه  اال هههتنت ج   اةتهههت ت صههها  إةب ههه  اة  ا ههه  أ هههت اة ن قههه  

اةحقهههه ل اةنف بهههه  اة نتجهههه   اة ت ثاهههه   ههههت حقههههل اةن صهههه ب   نف ههههت  ههههت اة ن قهههه    ههههت د  هههه 

تعههه   اةتهههت  بابههه  اةت ههه  سهههت أ  اةتهههت ةعهههن عههه   ا  ههه   اة حفههه    ضهههال   اةغههه اف  صههه   ,

اةنف بههه   ةاصهههن ع  اة  ا ههه  إن ظ ههه  أااباههه    ةن ههه   إةهههى اة  ههه ح  اةجغ ا بههه  ةا ح  ظههه  ,إو 

  ضهههال  , اةتدن ة جب   ههه  اههه   هههت اة ح  ظههه  ال هههب   صهههن عه اةتد بههه   ج  عهههه  شهههدال  أس

,إضههه     ااههه  ا هههع اةغب     هههل تع ئههه  اةغههه  اةفنبههه  اة تخصصههه   هههت  ع اة الدههه  عهههن نقهههص 

 .ااتص  ب    ن  ع اجت  عب   اضح  األث   ت حقل اةغ اف اةنف ت     ا إةى  ج   
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 : المقدمة 

ٌعد النفط العامل الحاسم فً إقامة الصناعات فً العراق بشكل عام وفً منطقة الدراسة        

بشكل خاص،ألن الصناعة عموماً تعد حجر الزاوٌة ألي تقدم اقتصادي واجتماعً وحضاري فً 

فاق أمام فرص التشغٌل آلفً فتح ا رجة تشابك اقتصادي عال  تتسم بد كونهاأي وحدة مكانٌة 

نالت الصناعات النفطٌة  االقتصادي،إذ االستقرار د وتنمٌة الناتج المحلً وتعزٌزارواستغالل المو

لدى التخصصات المختلفة فً العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة والهندسٌة على حد  اً كبٌر اً اهتمام

غرابة أن ٌواكب علم الجغرافٌة تلك التخصصات فً االهتمام بمسؤلة النشاط  سواء،فال

بدأ التفكٌر بدراسة الصناعات النفطٌة فً محافظة ذي قار تنفٌذا لرإٌة علم الصناعً،ومن هنا 

الصناعات النفطٌة التً تم دراستها تعد  جغرافٌة الصناعة على وجه الخصوص،الجغرافٌة و

ن القطاع النفطً من القطاعات االقتصادٌة التً تدعم ألالمغذي لالقتصاد بكافة قطاعاته،الشرٌان 

للصناعات النفطٌة فً المنطقة بحكم اإلمكانات المادٌة والبشرٌة لمختلف  البنٌة االقتصادٌة

األنشطة الصناعٌة السٌما الصناعات النفطٌة التً تعد من أهم الصناعات المهمة فً البلدان 

المتقدمة التً تشكل نسبة عالٌة من اإلنتاج فً الصناعة ونظرا لما ٌتمٌز به العراق من إمكانٌات 

لما تتمتع بها منطقة الدراسة من حقول نفطٌة وإمكانٌات زٌادة الطاقة البشرٌة  صناعٌة ، ونظرا

ز إذ تبردٌمً لخرٌجً كلٌات النفط والغاز،من خالل التوسع الكبٌر فً التعلٌم المهنً واألكا

من خالل توفر اإلمكانٌات المتاحة فً المنطقة،إذ تنفرد محافظة أهمٌة دراسة الصناعات النفطٌة 

المحافظات األخرى من حٌث وجود الحقول النفطٌة وصناعة التكرٌر وتوطن هذه  ذي قار عن

ومحاولتنا هذه  نطقةــــفً الماهرة ــالصناعات،فضال عن مٌزات الموقع وتوفر األٌدي العاملة الم

 النشؤة واألهمٌةتتلخص فً البحث لمعرفة واقع وبنٌة الصناعات النفطٌة فً المحافظة من حٌث 

وبشقٌها وتوزٌعها الجغرافً  الصناعات النفطٌة أنواع عن التوطن،فضالً  وعوامل إلنتاج،وا

االستخراجً والتحوٌلً واألخٌرة تمثلت بصناعة التكرٌر وتعبئة الغاز ولم ٌتم التطرق الستهالك 

المنتجات النفطٌة المتمثلة بمعامل اإلسفلت ومحطات الوقود كونها تمثل جانباً مستقالً فً دراسات 

النفطٌة ومعرفة مستوٌات توطنها وإعداد العاملٌن  الصناعهلٌة، لذلك تم تناول شطري مستقب

وخصص الفصل الرابع واألخٌر من الدراسة لمعرفة واالستهالك، والتوقعات المستقبلٌة لإلنتاج

الشركات  وماقدمتةللصناعات االستخراجٌة والمجتمعٌة الممكن إٌجادها  الوفورات االقتصادٌة

،باعتبار أن النفط هو الروح التً تحرك صرح الحضارة اإلنسانٌة  سكان المحلٌٌنالعاملة لل

 ودخوله فً كافة مقومات الحٌاة .
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 مشكلة الدراسة :  -1

ماهً بنٌة الصناعات النفطٌة فً  :هامفاد ةرئٌس أسئلةٌمكن صٌاغة مشكلة الدراسة على شكل  

 أنومن الطبٌعً   ؟االقتصاد المحلًورها فً ؟ وماهو توزٌعها المكانً؟ ومادمحافظة ذي قار

 ل الثانوٌة التً تتفرع منها وهً:تتفرع من المشكلة الرئٌسة مجموعة من المشاك

 

 النسبٌة للصناعة النفطٌة فً محافظة ذي قار بالنسبة للعراق ؟ األهمٌة ما-1

 هل للعوامل الطبٌعٌة والبشرٌة دور فً قٌام الصناعات النفطٌة فً المحافظة  ؟ -2

 وما خصائصها الموقعٌة ؟  التوزٌع الجغرافً للصناعات النفطٌة ؟ماهو  -3

 دور فً اإلجابة على مشكلة البحث ؟ GISهل لنظم المعلومات الجغرافٌة  -4

 

 فرضٌة الدراسة : -2

 -:تً اآل إلىتستند الفرضٌة انطالقا من مشكلة الدراسة   

 . عموماوالعراق  خصوصاللصناعة النفطٌة فً محافظة ذي قار أهمٌة نسبٌة للمحافظة  -1

، النفطٌة فً المحافظة منها الموقع الجغرافً الصناعةهناك عدد من العوامل أثرت فً قٌام  -2

عن القوة العاملة،فضال والمائٌة ،مصادر الطاقة،الوقود والسكان الموارد ،ًالجٌولوجالتكوٌن 

 .دور السوق وسٌاسٌة الدولة 

 صناعة القطاعٌن هما الصناعة االستخراجٌة ومن  النفطٌة فً منطقة الدراسة ةتتكون الصناع -3

 وهناك جملة من المعوقات تواجه هاتٌن  الصناعتٌن . التحوٌلٌة 

 مصادر الطاقة)عات النفطٌة فً المحافظة ومنهاهناك جملة من المشاكل التً تعانً منها الصنا -4

 .(،األٌدي العاملة والتلوث البٌئً

 االجتماعٌة واالقتصادٌة .بعض المنافع ساهمت الصناعة النفطٌة االستخراجٌة فً تحقٌق  -5

 :  هدف الدراسة  -3

 . تًتهدف الدراسة إلى اآل 

ا ، االستخراجٌة والتحوٌلٌة فً المحافظة، فضال عن توزٌعهلتعرف على بنٌة الصناعات النفطٌةا -1

 شكال البٌانٌة. األالمكانً وتمثٌلها بالخرائط و

 .ة النفطٌة حافظة وتؤثٌراتها فً قٌام الصناعمعرفة أهم المقومات الجغرافٌة للم -2

 واتجاهاتها المستقبلٌة.  النفطٌة  الصناعه وردراسة مإشرات تط -3

المشاكل التً تواجه الصناعات النفطٌة فً المحافظة والتوصٌة بالحلول  برزأالتعرف على  -4

 المقترحة.

 محورا حٌوٌا ٌنعش كافة القطاعات اإلنتاجٌة فً المحافظة . كونهاإبراز أهمٌة الصناعة النفطٌة  -5
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 أهمٌة الدراسة: -4

فاااأن أهمٌاااه البحاااث تكمااان فاااً إلٌهاااا  تمااات اإلشاااارةانطالقاااا مااان طبٌعاااة األهاااداف التاااً     

تقااادٌم إجاباااات علمٌاااه تقاااوم علاااى منطاااق الاااربط باااٌن الصاااناعات النفطٌاااة التحوٌلٌاااة  ةمحاولااا

 ماااااروراً جٌة وأهمٌتهاااااا االساااااتراتٌ واالساااااتخراجٌه فاااااً المحافظاااااة وباااااٌن توزٌعهاااااا المكاااااانً

تضاااٌف منجاازا علمٌاااا ٌسااهم فاااً إٌضاااح بنٌاااة  أنإذ تحااااول الدراسااة ،بالعقبااات التاااً تواجههااا

تعااااد الشااارٌان الااارئٌل لتغذٌااااة الصاااناعات األخاااارى  الصاااناعة النفطٌاااة فااااً المحافظاااة التاااً

واإلساااهام فاااً حااادوث تنمٌاااة حقٌقٌاااة تؤخاااذ علاااى عاتقهاااا حااادوث هٌكلٌاااة اقتصاااادٌة باالتجااااه 

بنااااء المحافظاااة وتاااوفٌر أل المعاشاااًالاااذي ٌساااهم فاااً تشاااغٌل األٌااادي العاملاااة ورفاااع المساااتوى 

لكن هاااذا عااان العمااال،ناعات اإلنتاجٌاااة متوقفاااة غلاااب الصاااأعلاااى الااارغم مااان أن  احتٌاجااااتهم

  الٌعنً عدم وجود مساع من أجل النهوض بهذا القطاع الستراتٌجً المهم . 

 : ووسائلها منهجٌة الدراسة  -5

ولااام تغفااال الباحثاااة المااانهج التاااارٌخً لتتباااع الظااااهرة  ،المااانهج الوصااافً التحلٌلاااً اساااتعمل     

أن الوصاااف ٌعاااد مااان بااادٌهٌات المنااااهج فاااً العلاااوم اإلنساااانٌة فاااً  والشاااك  ،قٌاااد الدراساااة

وتماااات االسااااتعانة بالوسااااائل اإلحصااااائٌة التااااً ٌااااتم ماااان خاللهااااا توضااااٌح مقومااااات البحااااث 

محااااال  للظاااااواهرومشاااااكلته ،كاااااذلك األسااااالوب الكاااااارتوغرافً لتوضاااااٌح اإلبعااااااد الحقٌقٌاااااة 

عاااادة ( لعماااال قاGisإذ تاااام االعتماااااد علااااى تقنٌااااات نظاااام المعلومااااات الجغرافٌااااة )،الدراسااااة

 . بٌانات الصناعة

 هٌكلٌة الدراسة :       -6

أربعه فصول سبقتها مقدمة واختتمت بخاتمة ، فضال عن االستنتاجات  علىقسمت الدراسة     

 -والتوصٌات  وكاالتً :

فضال  ، واألنواع تناول الفصل األول الصناعات النفطٌة فً العراق من حٌث النشؤة  واألهمٌة

عوامل الطبٌعٌة العن تصنٌف الصناعات النفطٌة فً العراق ، فً حٌن ركز الفصل الثانً على 

 التوزٌع الجغرافًفكان  ما الفصل الثالث أطن الصناعات النفطٌة فً المحافظة،والبشرٌة فً تو

على واشتمل الفصل الرابع  شقٌها )االستخراجٌة والتحوٌلٌة(بوفً المحافظة  للصناعات

فضال عن دور القطاع النفطً فً الواقع ، ٌة والمجتمعٌة للصناعة النفطٌةات االقتصادورفالو

 التنموي للمحافظة واالتجاهات المستقبلٌة .
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 حدود منطقة الدراسة : -7

تتمثل منطقة الدراسة بمحافظة ذي قار ومركزها مدٌنة الناصرٌة حوالً الحدود المكانٌة: -1

ة وٌحدها من الشمال محافظة عن البصر(كم/222( عن العاصمة بغداد و )/كم354)

ومحافظة البصرة من الشمال الغربً،ومحافظة المثنى من الغرب، افظة القادسٌة منومحواسط،

 (. 1كما موضح فً الخرٌطة )والجنوب والجنوب الشرقً ومحافظة مٌسان من الشرق، 

 (1الخرٌطة )

 .موقع محافظة ذي قار من العراق والمحافظات المجاورة

 

 الباحثة باالعتماد على :المصدر :

 .(Arc Gis .10.2 )برنامج  ,باستخدام 1111111:1, مقٌاس 5115خارطة العراق اإلدارٌة , -1
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،وفلكٌاً تقع محافظة ذي قار بٌن دائرتً عرض المجاورة لمحافظة ذي قار والمسافات بٌنها 

 .(1)شرقاً(° 40.22 -° 45.52) شماالً( ، وبٌن قوسً طول° 32.22 -° 32.52)

ً %( من إجمال3.14أي بنسبة )،2( كم13033704) وبذلك فهً تشغل حٌزاً مكانٌاً مساحته 

استراتٌجً بٌن المحافظات  ولمحافظة ذي قار موقع،2كم(430202مساحة العراق البالغة )

 المجاورة كونها نقطة اتصال بٌن موانئ محافظة البصرة وبٌن المحافظات األخرى.الخمل 

الباحثة  لم تغفل و 2213حدث البٌانات المتوفرة لعام أتم االعتماد على  الزمانٌة:الحدود  -2

وفقا  2213  - 2211إذ تمت مقارنة واقع الصناعات النفطٌة للمدة العمق التارٌخً،

البٌانات العائدة من جهات رسمٌة المتمثلة بوزارة النفط وإلحداث المتغٌرات االقتصادٌة 

 ،ومصفى ذي قار ومعامل تعبئة الغاز فً المنطقة . وشركة نفط ذي قار

 الدراسات السابقة   :  -8

وما موجود ، لم ٌتسن للباحثة الحصول على دراسة تتعلق بالصناعات النفطٌة فً المحافظة      

دراسات مشابهة اعتمدت على الصناعات التحوٌلٌة أو درست الصناعات االستخراجٌة فً  من

لذا ٌمكن  ولمدة زمنٌة تختلف عن المدة الزمنٌة لهذه الدراسة ، ل عام المحافظات الجنوبٌة بشك

 اإلشارة فً هذا الصدد إلى الدراسات اآلتٌة : 

التً تناولت الصناعات النفطٌة وأثارها (2)(2212دراسة حمٌد عطٌة عبد الحسٌن الجورانً ) -1

على  شاملة ركزتوهً دراسة ، 2212التنموٌة فً جنوب العراق  فً المدة السابقة لعام 

العالقة بٌن الصناعة والتنمٌة وتوضٌح الدور االٌجابً للنفط فً جنوب العراق عموما وللمدة 

ما أ( ولم تتناول الدراسة صناعة الغاز فً المحافظة وال صناعة التكرٌر،2212السابقة لعام )

فً  كبٌرة ت( وهً مدة زمنٌة شهدت تغٌرا2213-2211ة فقد ركزت على المدة )دراستنا الحالٌ

،فضال عن عقود االستثمار وزٌادة  وارتفاع فً عوائدة اكتشاف حقول النفط وزٌادة فً اإلنتاج

 لٌة واالستخراجٌة فً المحافظة .عداد السكان واشتملت على دراسة متكاملة للصناعات التحوٌأ

                                                           
 والتوزٌاااع رض الحضاااارات جغرافٌاااا محافظاااة ذي قاااار ، دار الفٌحااااء للطباعاااة  والنشااارأ،حساااٌن الزٌاااادي  (1)

 . 35، ص 2210،

غٌر العراق ، أطروحة دكتوراه، حمٌد عطٌة الجورانً ،الصناعات النفطٌة وآثارها التنموٌة فً جنوب  (2)

 .2212البصرة ،كلٌة اآلداب  ، ة جامعمنشورة،
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التً تناولت صناعة تصفٌة النفط فً العراق للفترة من (3)(2222دراسة منى علً دعٌج ) -2

( وهً دراسة شاملة عن واقع التصفٌة فً العراق والوطن العربً وعلى 1663-1663)

مبتعدة كل البعد عن  زمنٌةوهً مدة الك وكذلك توقعاتها المستقبلٌة االستهومستوى اإلنتاج 

 اإلنتاجمن حٌث  الدراسةمنطقة ملحوظة فً صناعة التصفٌة فً  تطوراتشهدت  إذدراستً 

 . والطاقات اإلنتاجٌة  واالستهالك 

 مبررات الدراسة :  -9

 تتمثل مبررات الدراسة بما ٌؤتً :    

ولم  تحدٌداٌة تختص بمحافظة ذي قار عدم وجود دراسة حدٌثة متخصصة بالصناعات النفط -1

 ٌتناول الباحثون هذا الموضع من وجه نظر جغرافٌة . 

فً العراق السٌما واعتماد المٌزانٌة العامة للدولة العراقٌة أكثر من  أحادي الجانبالنفط ٌعد  -2

%علٌة ، لذا فأن الصناعه النفطٌة تحتل موقعاً مهماً بٌن الصناعة االستخراجٌة والتحوٌلٌة 65

 خصوصاً فً محافظة ذي قار .

ط للعاملٌن فً مجال التعرف على الخدمات المجتمعٌة التً قدمتها الشركات المستثمرة  للنف -3

 الصناعة النفطٌة ومناطقهم .

تعزٌز االقتصاد المحلً محاولة إعطاء نظرة مستقبلٌة عن أهمٌة الصناعة النفطٌة ودورها فً  -4

  .للمحافظة

 :مصادر الحصول على البٌانات والمعلومات  -11

 الدراسة على مجموعه من المصادر هً :  اعتمدت 

النفط التً تتمثل بمصفى ذي قار ومعامل تعبئة الغاز، وشركة البٌانات المستحصلة من وزارة  -1

 نفط ذي قار.

البٌانات الخاصة بالصناعة النفطٌة فً المحافظة الصادرة من وزارة التخطٌط واإلحصاء فً  -2

 المحافظة .

 .المساحة والدوائر الرسمٌة من المحافظةالخرائط الصادرة من هٌؤة  -3

 واالطارٌح والبحوث الجامعٌة التً تخص موضوع الدراسة  الجامعٌة  الكتب والرسائل -4

 .2226 (Quick Birdالمرئٌات الفضائٌة لمحافظة ذي قار للقمر الصناعً األمرٌكً ) -5

                                                           
،غٌر (،رسااااالة ماجسااااتٌر1663-1663منااااى علااااً دعااااٌج ،صااااناعة التصاااافٌة فااااً العااااراق للفتاااارة ماااان ) (3)

 . 2222،،جامعه بغداد، كلٌة التربٌة للبنات منشورة،
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إذ تمكنت من استكمال  ،مٌدانٌة من أساسٌات العمل البحثًالدراسة ال تعدالدراسة المٌدانٌة :  -6

وجود النفط للصناعتٌن ،فً مناطق ولٌنالمسإ ل اللقاءات الشخصٌة معمن خالالبٌانات 

 االستخراجٌة والتحوٌلٌة وهً من أكثر الموضوعات التً ٌتعامل بها الجانب الحكومً بالسرٌة

،إذ تم رصد العدٌد من لتلك الجهاتج من مسإولٌة كبٌرة التامة وذلك لما تسببه هذه النتائ

 المٌدانٌة إلى مرحلتٌن .ثناء الدراسة المٌدانٌة وقسمت الدراسة أالمشكالت 

ٌدي عن عدد المنشآت واأل الصناعًضوابط التوطن  األسئلة المتضمنةمن خالل المرحلة األولى:

 ة الدولة فً الصناعات النفطٌة . فضال عن سٌاس،العاملة والسوق

 للصناعة التحوٌلٌة بالمنطقة صناعةالبٌئة  وآثارالمرحلة الثانٌة : تم من خالل رصد المشكالت 

من خالل صور فوتوغرافٌة وصور لألقمار الصناعٌة لبعض المشكالت التكرٌر(صفٌة النفط )ت

 والملوثات . 

 الصعوبات التً واجهت الدراسة : -11

 صعوبة الحصول على البٌانات واإلحصاءات الالزمة . -1

 عدم تطابق البٌانات واألرقام الصادرة من الحقول النفطٌة  مع بٌانات وزارة النفط . -2

واآلبار النفطٌة ،فضال عن صعوبة الحصول على الموافقات صعوبة الوصول إلى الحقول  -3

 األصولٌة .

 قلة الدراسات المتعلقة بموضوع البحث . -4

 دور نظم المعلومات الجغرافٌة فً الصناعات النفطٌة :    -15

ٌقات التً تستخدم بواسطة ( من مجموعه من التطبGisتتكون نظم المعلومات الجغرافٌة )

بصٌغة نهائٌة،إذ تم االعتماد وتحلٌلها رافٌة التً ٌمكن من خاللها تخزٌن البٌانات الجغلحاسوب،ا

للمحافظة والخارطة النفطٌة للعراق وبعدها تم  (Land sat TM8) على المرئٌات الفضائٌة

( وإجراء عملٌة اإلرجاع الجغرافً التصحٌح الهندسً Arc Gis10 .2إدخالها إلى البرنامج )

أي ن إلتربٌعً لٌتسنى لنا توزٌع الحقول النفطٌة فً منطقة الدراسة واواختٌار نظام اإلحداثٌات 

حقٌق من أجل ت(GISلهذا استخدمت تقنٌة ) إلى تحلٌل واسع ومعقد للمعلومات دراسة تحتاج

د المواقع الصناعٌة فً المنطقة لما تقدمة من ،فضال عن تحدٌالفائدة المرجوة من المشروع

نجاز البٌانات الحدٌثة لتسهٌل العمل والحد من الخسائر والوقت والكلفة إسرعه ومرونة فً 

 التقنٌات هً . والوصول إلى نتائج مرضٌة ومن هذه

 ( . Arc Gisتقنٌة ) -1

 (.GPSنظام تحدٌد المواقع العالمً  ) -2
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النفطٌة الصناعٌة فً عمل قاعدة بٌانات جغرافٌة للمناطق (Arc Gisتم استخدام برنامج )

،وتم من خاللها تحلٌل البٌانات وإنتاج الخرائط والتحلٌل الرقمً للمناطق بمنطقة الدراسة

(هٌئة USGS) موقعفضال عن الحصول على صور فضائٌة من الدراسة،الصناعٌة محل 

قول النفطٌة المنتجة وغٌر منتجة المساحة الجٌولوجٌة األمرٌكٌة لمعرفة مراحل تطور الح

بمنطقة الدراسة وعلى مدد زمنٌة مختلفة ومالحظة بعض الرقع االستكشافٌة الخاصة بالصناعة 

تم تسقٌط اإلحداثٌات الخاصة ،إذ ً لمعامل تعبئة الغاز فً المنطقةالنفطٌة كذلك التوزٌع الجغراف

( لرسم حدود الحقول النفطٌة Arc Gisالحقول النفطٌة ومعامل الغاز باستخدام برنامج ) بحدود

إذ ٌكمن دور تقنٌة نظم المعلومات ،ومعامل تعبئة الغاز فً المنطقة المصفى للتكرٌر وموقع

لمجال الصناعً من خالل الجغرافٌة فً الصناعات النفطٌة فً منطقة الدراسة وتطبٌقها ضمن ا

 تً : اآل

بواسطتها  تعّد نظم المعلومات الجغرافٌة إحدى التقنٌات التً ٌتم :الصناعٌة  االستعماالتتحدٌد  -1

بقواعد المعلومات   (Spatial Data)إذ ٌتم ربط البٌانات المكانٌةدراسة استعماالت األرض،

د أنماط االستخدام على شكل تم تحدٌ إذ،مواقع الحقولتحدٌد  أجلا من ٌتم تحلٌلها ومعالجته و

جموعة من الوحدات ٌحتوي كل استخدام على وحدة أو م(Polygon)مساحٌة وحدات

والتوزٌع الجغرافً مساحة الحقل،عدد اآلبار ،كمٌة اإلنتاجلٌن ،عداد العامأالمساحٌة مثل:

 .لعوامل التوطن وغٌرها من االستخدامات

 ف بٌانات لمنطقة الدراسةتصنٌف السعه اإلنتاجٌة للصناعات النفطٌة وٌتم من خالل تصنٌ -2

ٌقوم المحلل من خالل الخرائط أو المرئٌات مثال ذلك إلٌجاد السعه اإلنتاجٌة  إذ،وتجمٌعها

لصناعه ما من خالل البٌانات الموجود على الخارطة سٌتم استخراج كمٌة اإلنتاج والسعه 

 اإلنتاجٌة.

( نظام متكامل وله عالقة وثٌقة فً المجال Gisن نظام المعلومات )أٌتضح  مما تقدم 

عداد أث عمل دراسة شاملة للمواقع الصناعٌة ضمن منطقة الدراسة واحتساب الصناعً من حٌ

فضال عن إٌجاد الطرٌق األنسب أو األفضل لمواقع الصناعات المستقبلٌة فً ،العاملٌن هذا

منطقة الدراسة ، إذ تم توظٌف التقنٌة فً كافة فصول البحث من خالل البرامج المستخدمة فً 

وغٌر المنتجة فً منطقة إلحصائٌة وكذلك لمعرفة المكامن المنتجة معالجة البٌانات والطرق ا

التقنٌة فً تحدٌد المكامن النفطٌة وكمٌة االحتٌاطً فً  هذهٌمكن االعتماد على و،الدراسة

 منطقة الدراسة وطبٌعة صخورها . 
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   .لصناعو النفطية امفيوم  (1-1)
عيقاة فعالياات وو عميياات تنتاجياة متتعرف الصناعات النفطية بأنها مجموعه نشااطات وو  

لتحوييهاا تلا   ا  ي وعماق األرض وو استخراجها خامافي تيجادها ف اءباستغالل الثروة النفطية سو

ليعمييات ك بصورة مباشرة وو غير مباشرة منتجات سيعية صالحة وجاهزة لالستعمال واالستهال

وتعرف ايضآ ونهاا نشااط وو عميياات يتجساد ويبارز فيهاا التلامال العماود  بصاورة  (1)التحوييية

مااأ وهاا  الصااناعات النفطيااة ،خاصااة وهااي القطاعااات االةتصااادية المهمااة عياا  النطاااق العالمي

ة تتعامال مام ماادة النفطيا الصناعةالصناعات تأتي وهميتها مأ مجموع تيراداتها اإلجمالية للوأ 

ياات  تخصاايا مبااالم اسااتثمارية هابيااة ،تذ يتهااا مااأ مجموعااه تلاليفهااا وتااأتي وهماالسااتخرا  

وو القديمااة ومصااافي الاانفط لمشااروعات االستلشاااف وتطااوير الحقااول النفطيااة الملتشاافة حااديثا 

لصناعه النفطياة بالتقاد  التلنياوجي اوبهذا تتصف  (2)وتلويأ وساطيل لنقل النفط الخا  ومنتجاته 

ينعلس ارتفاع درجة الصناعة  ،تذ الذ  تقتضيه عميياته الفنية المعقدة الذ  يتطيب مهارات فنية 

النفطياة عيا  تملانياة تلااليف اإلنتاا  ليبرميال الواحاد ماأ الانفط الخاا  والمنتجاات الملاررة ممااا 

وبهذا تعد الصناعة النفطية مأ الصناعات (3)عوابد الصناعة في منطقة الدراسة يؤد  تل  زيادة 

مأ ذوات المهارات المتطورة والمتجددة التي تتوافر فيهاا القادرة العالياة عيا   للنهاالقييية العمل 

فقااد لاااأ ليباااحثيأ الاادور المميااز فااي تعريااف  (4)اتخاااذ القاارارات القابمااة عياا  البحاا  والدراسااة 

ي العميياة التاي سايت  فيهاا تحويال ماادة ماأ لل عاا  هابشا الصاناعة بعضه   ،تذ عرفالصناعة 

حيا  تصابح حالتهاا ولثار نفعاا لحاجااات الماواد ماأ حالتهاا األصايية تلا  حالاة وو صاورة جديادة 

وعرفت ويضا  بأنها ذلك النشاط البشار  الاذ  ياؤد  تلا  تنتاا  ماواد جديادة (5)ورغباته  اإلنساأ

مأ مواد ووليه مختيفة، وهي العمييات التي يقو  بها اإلنساأ مستخدما  نوعا  مأ اآلالت واألجهزة 

لبر مأ وومعتمدا  عي  نوع مأ الطاةة وو الوةود، إلنتا  مواد جديدة يستفيد منها اإلنساأ بصوره 

                                                           

 .11،ا1811، بغداد ،  1رشاد ، طألمبادئ اةتصاد البترول ، مطبعه امحمد احمد الدور  ،  (1)     

 - 2003حمديه شالر مسي  ، وهمية االستثمارات األجنبية في تنمية الصناعات النفطياة العراةياة ليمادة ماأ ) (2)

،  28،،العاادد 1 مجياادغااداد ، ( مجيااة العيااو  اإلداريااة واالةتصااادية ، لييااة اإلدارة واالةتصاااد ، جامعااه ب 2010

 .213ا

،اةتصاااد الاانفط والسياسااية النفطيااة وسااس وتطبيقااات ،دار اللتااب ليطباعااة والنشاار السماك سااعيد محمااد وزهاار(3)

 .102، ا1811،جامعه الموصل ، 

  .102-101،ا المصدر نفسة،( 4)
 . 8,ص1976, , مطبعه دار السالـ ,بغداد1احمد حبيب رسوؿ, مبادئ الجغرافية الصناعية ,ج(5)
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ماأ  ةمجموعا بأنهاالنفطية  الصناعة لما تعرف(1) واد السابقة التي استخدمت في صنعهاالم حالة

 وفي تعريف وخر فإأ (2)وبمختيف ونواعهاالمواد الخا  وو طبيعتها يغير فيها شلل األنشطة التي 

العمييااات الصااناعية ووالفعاليااات واالةتصااادية  النشاااطاتمجموعااه مااأ  هاايالصااناعات النفطيااة 

منتجااات ساايعية صااالحة  تلاا وتحوييهااا  ا  خاماالثااروة النفطيااة سااواء بإيجادهااا باسااتغالل االمتعيقااة 

لاادا المعنياايأ  وصاابح شااابعا ومعروفااا   ،تذومجهاازة لالسااتعمال  واالسااتهالك مااأ ةباال اإلنساااأ 

االساتخراجية  هالصاناع بايأبالشؤوأ االةتصادية ولذلك هيبة األم  المتحدة مأ التميز والتفرياق 

أ توالنفطية مأ وه  الصناعات في العاال   الصناعات تأوخالصة القول  (3)والصناعة التحوييية 

تحتاا  هاذه الصاناعات ومأ خصابصها ونها تحتا  تل  رؤوس وموال ضخمة ألجل حفر اآلباار 

 ا  يلوأ لبيرالعابد تل  عمالة ماهرة وخبرات فنية وتلنولوجيا حديثة ومعدات اإلنتا  المعقدة واأ 

وأ تيااك والتلاااليف التااي صاارفت فااي مراحاال الحفاار والتنقيااب  تعااوضتذ ،فااي هااذه الصااناعة

أ لاان   وعااأ  فضااال  ،لمنتجااة والمسااتثمرة فااي هااذا المجالالصااناعات تاانعت اةتصاااديات الاادول ا

 عااأ هاااذه الحقاااول عااأ طرياااق االستفساااارالمعيومااات الجغرافياااة الااادور األساااس فاااي اللشاااف 

( الاذ  تا  عاأ طرياق تجاراء استفساارات عاأ Query)المعيومات الجغرافاي ستعال  بن ا واال

 منطقة الدراسة وهي : 

 .عداد الحقول المنتجة و -1

 .لمية اإلنتا   -2

 .االحتياطي لمية -3

ولذلك األسبية جغرافي ليحقول ضمأ منطقة الدراسة،ال ليتوزيم  مأ األراضي مخصصة و -4

أ الن   تقد  فرصة تومنشات الصناعية وتليفة اإلنتا  العمال والوعداد فيما تخا التحيييية 

جل صياغة الحيول ليمشلالت وعالةة مم التقنية وذلك مأ  عي أ لي يصبحوا يليجغرافي

 الجغرافية لافة . 

 
 

                                                           

محمد وزهر سعيد السماك، د.عباس عياي التميماي، وساس جغرافياة الصاناعة وتطبيقاتهاا، مديرياة دار اللتاب (1)

 .18، ا1811ليطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

،  1811القاااهرة ،  دار الجامعااات المصاارية،،2محمااد خماايس الزولااة ، جغرافيااة المعااادأ والصااناعة ، ط(2)

 .633ا

 .634نفسه ،ا المصدر (3)
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 .   العراق تاريخ الصناعات النفطية في (1-2)
 الدولة العثمانية ( صر السومري _مرحمة معرفة اإلنسان العراقي بالنفط ) العالمرحمة األولى :

(  Petro) تينية األصل ملونة مأ مقطعيأ همااشتقت ليمة بترول وو النفط مأ ليمة ال   

والبترول مصطيح يطيق عي  جميم المواد الزيت، معناها(Uleumو) الصخر وتعني

 هو  رــــوخ ا  أ ليبترول اسمت،ويو  ـــاالنلييزية ال اليغةالهيدرولاربونية وهي الليمة مستعمية في 

إلنساأ معرفة اترجم تذ .(1))) النفط (( وهي ليمة معربة مشتقة مأ الليمة اإلغريقية ))نافثا(( 

تواجده ، تذ لاأ النفط يترسب مأ باطأ األرض  في العديد مأ مناطق بالنفط تل  بداية التاريخ

 وجد  البترول فإأوبهذا .(2)تسربات غازات مشتعية سطحية ةد تصاحبها  ا  آبارملونا بحيرات وو 

،وو في بعض البقاع عي  هيبة برك صغيرة ممثية بسابل اسود لثيف منتشرا عي  سطح األرض 

ة عي  سطح األرض ،وو لاأ يوجد عي  هيبه طبقة رةيقة عابميخر  تيقابيا مأ باطأ األرض 

يخر  ، وو عي  مياه البحار وو وما  بعض الشواطا ،وو مختيطا بالماء الذ  في بعض البحيرات

االةتصادية مأ البيداأ التي تمتيك العديد مأ الموارد  ا  ويعد العراق واحد.(3)مأ باطأ األرض 

 /14141ولثر مأ )عي  بحيرة مأ النفط ويبيم احتياطه المؤلد  تذ يطفوالمهمة ومنها النفط ،

 /مييار168646% مأ وجمالي االحتياطي العالمي البالم )1411( وبنسبة تشلل برميل مييار

استطاع وهل و، (  نطاق واسم في بناء مدينة )بابلالسومريوأ القير عياستخد  وةد .(4)برميل(

،تذ في ذلك الوةت  ا  للت استخدا  القير والنفط الخا  في الصناعة حي  لاأ مصدرها معروف

المصريوأ  استخدمهو (5)لرلوك بواسطة النقل النهر  عبر نهر الع ي   وطرافينتقل مأ 

استخد  القار  السال ( ويقال تأ النبي نوح )عييهفي التحنيط ،والفينيقيوأ في بناء السفأ  القدماء

بالبيتوميأ  ا  مطيي( لاأ وضم فيه النبي موس  )عيية السال واأ التابوت الذ  في تقوية سفينته،

رض وور والسال  ( لما سار مأ  ةاأ نبي هللا تبراهي  الخييل )عييو (6) الماء تليهحت  الينفذ 

                                                           

 . 8،ا2010وحمد ن ا  الديأ ، تلنولوجيا النفط ، مطبعه جامعه دمشق ، دمشق ،وباسية تبراهي   (1)

 . 11ا مصدر سابق ،محمد وزهر السماك ، اةتصاديات النفط ، (2)

 . 118، ا 2012عيي احمد هاروأ ، جغرافية الصناعة ، الطبعة األول ، دار الفلر العربي ، القاهرة ،(3)
مقدمػػػة فػػػ  اا صػػػاديات الػػػنتط ,وزارة ال عاػػػيـ العػػػال  والبحػػػث العامػػػ  , جامعػػػه الموصػػػؿ احمػػػد حسػػػيف ال ي  ,(4)

 .324,ص 1994,
, رسػالة ماجسػ ير ,  ايػة ابداب ,جامعػة البصػرة 1991-1938 وفيؽ ياسيف موحػاف , رػر ة نتػط الجنػوب  (5)

 .27,ص2119,
الطاةاااة ،الطبعاااة األولااا  ،دار الفلااار العرباااي ،القااااهرة عياااي احماااد هااااروأ ،جغرافياااة المعاااادأ ومصاااادر (6)

 258،ا2001،
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استخد  النفط في رق ةرب مدينته هيت عي  الفرات ، القير يحت روا لنعاأ ورضالليدانية  تل  

المصنوع مأ الحجر المغموس ر()نبوخذ نصبشلل تسفيت مانم وال يزال معبد  بناء مدينة بابل

وفي ( )الجنابأ المعيقة،ولذلك استخد  في تقوية جدراأ  اآلألحد  ا  وسييم ا  متماسلالقير  في

سفأ منعا لتسرب الحروب لاأ ييق  عي  شلل لتل ميتهبة عي  األعداء ،ولذلك في صنم ال

عأ بر  بابل وخزانات  فضال  ،استخدمه الليدانيوأ في طالء المعابد والقصورو،الماء تل  داخيها

 (1)الماء لمنم تسرب الماء صيفا بفعل درجات الحرارة  

 .(1951_1921) لممدة  في العراق مرحمة اكتشاف النفط المرحمة الثانية :
 بػخلر برػ ؿ ووف  العراؽ منذ وات مب ػر مػف لػالؿ ظ ػورى عاػ  سػط  ا رض  النتط عرؼ    
ا عاػػ  وارػػ عاله    عػػف انبقااػػه  لػػ فضػػالا وبنائ ا,اسػػ لدمه العراايػػوف القػػدام  فػػ  طػػال  زوارا ػػـ و 

ف (2) مػػا فػػ  النػػار ا زليػػة  مرحاػػة ا  رػػاؼ الػػنتط فػػ   اػػؾ ال وواللػػوض فػػ   ػػاريا الصػػناعات  وا 
بػػػػدوت عمايػػػػات ال رػػػػؼ عػػػػف الػػػػنتط فػػػػ  العػػػػراؽ منػػػػذ زمػػػػف , ذ يسػػػػ دع  سػػػػحب ل ػػػػاريا السياسػػػػ 

وبعػػد ا  ر ػػزت  نتط فػػ   يػػراف )منطقػػة مسػػجد سػػايماف(اإلمبراطوريػػة العقمانيػػة, فقػػد  ػػـ ا  رػػاؼ الػػ
ؿ عاػػ  الحصػػو جػؿ وولقػػد  عػػرض العػراؽ لصػػراع الػدوؿ مػػف  (3)ج ػود البحػػث انػذاؾ فػػ  الموصػؿ 

 ػػػاف فػػػ    ذواػػػد حاولػػػت  اػػػؾ الػػػدوؿ الحصػػػوؿ عاػػػ  ا م يػػػازات ,  ال نقيػػػب فػػػ  ورضػػػه ام يػػػازات
مرػػ ر ة بنسػػب يطاليػػة الرػػر ات الترنسػػية ال ولنديػػة واإل دلاػػت وف بعػػد     ي ػػدومسػػعا ا صػػراع 

الموصػؿ وبغػداد سػنة  و ي ػ نتط العراؽ يرػمؿ ام ياز ػا  بإسـااياة مف ا س ـ و ونوا بذلؾ رر ة 
 م نػػػػت رػػػػر ة نتػػػػط لػػػػانقيف مػػػػف الحصػػػػوؿ عاػػػػ  ام يػػػػازات الػػػػنتط  1926وفػػػػ  عػػػػاـ  (4)1925

 واس قمارى ف  الصناعات النتطية و  ذا  ـ ا  راؼ النتط فػ  ))بابػا  ر ػر(( رػماؿ مدينػة  ر ػوؾ
حيػػث بارػػر فػػ  وب ميػػات  بيػػرة  ا رضسػػط    لػػ عنػػدما انػػدفن الػػنتط  1927فػػ   رػػريف ا وؿ 
واف مػػدة ا م يػػازات (5)بعػػد ا  تػػاؽ عاػػ  مػػد لػػط ونابيػػب  ر يػػا وطػػراباس1934اإلن ػػاج فػػ  عػػاـ 

ا تاايػة الح ومػة العراايػة ومجموعػة الرػر ات ال ػ   انػت سنة بحسب  75  ل  انت طوياة  صؿ 
                                                           

 .13 ،امصدر سابقحميد عطية الجوراني ، (1)

السادخاأ ، السياساات النفطياة العراةياة ،وطروحاة دلتاوراه ، ليياة اآلداب ، جامعاه البصارة ،  يبيضح  لع (2)

 .10، ا 2012

فياارود ديمااريأ ، نفااط العااراق ، الباادايات المعقاادة فااي نفااط العااراق : مجموعااه بحااو  ومقاااالت مترجمااة  (3)

:ترجمااة عبااد الحاااف  عبااد الجبااار،مرلز دراسااات وبحااو  الااوطأ العربااي ، ولجامعااه المستنصاارية ،بغااداد 

 .8،ا2005،

،جامعاه 1الماوارد المعدنياة ،ط وزاد محماد ومايأ ،جغرافياة،نعماأ دهت العقييي وعيد السماك محمد وزهر س (4)

 .212،ا1812الموصل ، 

 .ــ،ا هـ1861تبة األهيية ،بغداد ، ، القوانيأ الخاصة بالنفط ، منشورات المللامل السامرابي(5)
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, ذ  انػت ا م يػازحػؽ   لغا  انذاؾالحؽ ف  ال نقيب واس قمار النتط ولـ ي ف حؽ العراؽ  صاحبة
باػ  معػدؿ اإلن ػاج  , ذ عف  ؿ طف نتط مصػدر رانات  مجموعة الرر ات  عط  الح ومة وربعة

فػػػػ  السػػػػنة ول مايعػػػػادؿ حػػػػوال   (طػػػػف ونصػػػػؼ ماليػػػػيفسػػػػ ة ,)( 1951_ 1927لػػػػالؿ المػػػػدة )
 العػالمي يف ورػ دت الصػناعة النتطيػة  طػورات م مػة فػ  ظػؿ الحػربيف .(1)الؼ برميؿ يوميا 141
ومػػف قػػـ  1929عػػاـ حػػدقت ا ا صػػادية العالميػػة ال ػػ   ا زمػػة  ػػيقيراتعػػف  فضػػالا والقانيػػة  ا ولػػ 

النتطيػة  حربية وبعد الحربيف ر دت الصناعةال جارية وال ا ساطيؿير حؿ النتط محؿ التحـ ل سيو
الحػػػرب ومػػػف اجػػػؿ الن ػػػوض بالصػػػناعة ورفػػػن  ل عميػػػر مادمر ػػػة   فػػػ  محاولػػػة   ا واسػػػعخالعراايػػػة نمػػػو 

ولػػذت عمايػػات ا س  رػػاؼ عػػف الب ػػروؿ  ػػزداد بعػػد الحػػرب العالميػػة  (2) مسػػ وا ا ا صػػاد العرااػػ
ظ ػػرت ابيػػؿ الحػػرب العالميػػة القانيػػة ا  ميػػة ال بػػرا لامنػػاطؽ النتطيػػة وفػػ  الصػػناعات  وا ولػػ  

ر دت عدة ا تااات ضػد ا حػ الؿ وب ػذا  , ذالنتطية الم نوعة وب ذا برز  يار ال حرير ف  العراؽ 
ف اػػػانوف ا  و  (3)يم ػػػف القػػػوؿ بػػػيف و ػػػداؼ العػػػراؽ النتطيػػػة    محػػػور فػػػ  ضػػػماف  ػػػدفؽ الػػػنتط اللػػػاـ

جػػا  وعمػػؽ وو قػػر رػػمو  حيػػث حػػددت بعػػض الصػػناعات ال ػػ   1929 رػػجين الصػػناعات لعػػاـ 
 اا اؽ ا ا صػػادية وو اسػػم  ػػوفر في ػػا المػػادة ا وليػػة وال ػػ   رػػمؿ المن جػػات ال ػػ   سػػد حاجػػات العػػر 

بغيػر القػوة اليدويػة حيػث جػا   ػذا القػانوف ليرػجن م ػائف المن ا, ال   يدار العمػؿ ب ػا عػف طريػؽ 
  الوطنيػػة الصػػناعةا ا صػػادية جػػا  ل طػػور  السياسػػةف جػػو ر  بمعنػػ  ولػػر  والمن جػػات العراايػػة 

ف سػػيطرة (4) حيػػث  انػػت  تياػػة ب رػػجين ولصػػناعه فػػ  العػػراؽ الرػػر ات النتطيػػة ا جنبيػػة عاػػ   وا 
وعا  مراحؿ ولصػناعه النتطيػة  انػت  افيػة ل لاػؼ القطػاع الصػناع  النتطػ  فلػالؿ نتط العراؽ 
الؼ برميػؿ 191ف  طف سنويا ) اف  ن اج النتط اد با  نحو وربعه ماليي 1947و1946السنوات 
فػػػ  عػػػاـ  % 51لػػػ  انلتػػػض   , ذ1945فػػػ  عػػػاـ  و و المسػػػ وا نتسػػػه الػػػذل  ػػػاف عايػػػهيوميػػػا(
 طور الصناعات العراايػة فػ   ػذى  ف  ذ ,(5)1951ف  عاـ     اا ماموس اا ولـ يحقؽ ار تاع 1948

ا ا صادية ال ػ   وال  حدود بعيدة بطبيعة السياسة  اف م يقراا الت رة  وال   ر يؿ مجاس ا عمار 
بطبيعة الدور  اا  اف مر ونف ال طور لاصناعات  رسم ا اللبرا  الغربيوف ف  ذلؾ الوات , وذلؾ 

 سػػػ قمارية ال ػػػ  ين  ج ػػػا ا وو بػػػا حرا السياسػػػة الػػػدوؿ واطاعا  ػػػا  اعبػػػه وفيم ػػػف  الػػػذل وعمقػػػه
                                                           

  32,ص 2119, بغداد , 1, ولصناعه النتطية ف  العراؽ , ط ر عبد الرحمف , ادل عبد ا زيرجناج  مز  (1)
 161, ص  1, ط 2111محمد وز ر سعيد السماؾ , جغرافية النتط , م  بة التالح لانرر ,ا ردف ,  (2)
, من ػػػدا  اػػػرا  الققػػػاف  25,ص 2115بيػػػورا لنسػػػ  , الب ػػػروؿ , ا مي ػػػة , ملػػػاطرة , و حديا ػػػه,  ولنػػػدا ,  (3)

WWW.iqra.ahlamohta.com . 
 .9,ص 1968النجـو ,بغداد , صباح الدرة , ال طور الصناع  ف  العراؽ ,مطبعه (4)
( , 25يحي  حمود حسف البػوعا  , مالمػ  السياسػية النتطيػة فػ  العػراؽ , مجاػة ا ا صػاد اللايجػ  ,العػدد )(5)

 67,ص 2115البصرة ,
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عمػػار ال ػػ   انػػت جو ر ػػا و تاصػػيا ا  صػػب فػػ  مصػػال  الرػػعب العرااػػ  وفػػ   طػػور مجاػػس اإل
 (1)صناع ه الوطنية 

 الح ومػةفرت ن يجة زيادة عوائػد ا و  ال   الطبيعيةاإلم انات  وفوي بيف مف لالؿ العرض السابؽ 
 سياسػػةبسػػبب  جديػػدةمرحاػػة  بػػد يعاػػف  الصػػناعةاطػػاع  جعاػػتمػػف واردات الػػنتط  انػػذاؾالعراايػػة 

وال ػػ  ار بطػػت بػػيلؼ لػػيط ولػػيط وب ػػذا  ػػد ورت فػػروع  عمػػارا ا سػػ عمار ال ػػ  ا بع ػػا مجاػػس 
وا  مػػػػاؿ القطػػػػاع  اا سػػػػ يراد عاػػػػ  مصػػػػراعي  سياسػػػػةمما فػػػػ   ا صػػػػعدة  افػػػػة,وعاػػػػ   الصػػػػناعة
ب ػػا   ػػزود  العرااػػ  واػػد  رػػتت لنػػا الحػػرب عظػػـ اح ياجنػػا  لػػ  الصػػناعة ا وربيػػة ال ػػ  الصػػناع

 وعف عجزنا عف  صريؼ من جا نا اللاـ .  المصنعةونصؼ   المصنعةالمن جات 
 (.1991-1951المرحمة الثالثة )

العػػراؽ مػػف اإلن ػػاج النتطػػ  فقػػد زادت عوائػػد بدايػػة مرحاػػة جديػػدة فػػ  مجػػاؿ  1951سػػنة   عػػد     
 لػ  حيث ورارت الدراسػات 1951دينار مالييف 5 ل   1949مالييف دينار ف  سنة  3النتط مف 

 1961وف  سػنة 3108نحو1952باغت ف   اإلجمال نسبة مرار ة النتط ف  اإلن اج المحا  وف 
صر المدة الزمنيػة مف ا لرغـوبا(2) و ذا يدؿ عا  سيطرة العراؽ عا  القروات النتطية 3309باغت

 اا ماموسػ اا (    ون ػا حققػت  طػور 1958-1951سػنوات مػف ) 8 ػ   ال   عمار إللبرامج مجاس ا
النتطية مف لالؿ اػانوف ال منيػة  الصناعةل رجين  بإجرا تف  الجانب الصناع  اامت الح ومة 

ودا  لػػ  زيػػادة عػػدد  اػػ  ذلػػؾ مػػف  عتػػا   مر ػػ  و ػػذا بػػدورىومػػا ي ر ػػب ع 1961الصػػناعية لعػػاـ 
عف المرػارين الصػناعية ال ػ  سػا مت فػ   وسػين القطػاع  فضالا  1962ال  1961المرارين مف 

ية والبنػػػوؾ رػػػر ة صػػػناع 27 ػػػيميـ  ون جػػػتال ػػػ   1964الصػػػناع  و ػػػاف و م ػػػا صػػػدور اػػػوانيف 
 ( ا  مػػاا  بيػػراا 1981-1968المػػدة )  ػػذىرػػ دت الصػػناعة فػػ   .(3)عػػف الرػػر ات ال جاريػػة  فضػػالا 

ال طػػػور ا ا صػػػادل و طػػػور القطػػػاع الصػػػناع   و ميػػػةانطالاػػػا مػػػف 1968بعػػػد ايػػػاـ قػػػورة  مػػػوز 
ر دت الصناعة النتطيػة  طػورات  العرريفوبعد سبعينات القرف  .(4)والمؤسسات العامة لاصناعة 

 وو ية ومد لطػوط ا نابيػب سػوا لا صػديرف  مجاؿ  طور الحقوؿ وزيادة الطااة اإلن اجماحوظة 
ة واللػػزف وال صػػتيمػػوانا ال صػػدير   عػػف  فضػػالا ,النقػػؿ الػػدالا  لامرػػ قات النتطيػػة والغػػاز السػػائؿ 

 اف لا ػوادر  1988وبعد ان  ا  الحرب العرااية اإليرانية عاـ .(5)الغاز لامر قات النتطية وصناعة
 عجيػػػؿ عمايػػػة اإلن ػػػاج وال صػػػدير  ذ اامػػػت وزارة الػػػنتط وبج ػػػود  فػػػ  لا ػػػوادر الوطنيػػػة دور  بيػػػر

                                                           

 .53صباح الدرة , مصدر سابؽ , ص  (1)
  .441,ص 1979منصور الراول ,اا صاديات العراؽ والوطف العرب  ,مطبعه جامعه بغداد,(2)
 .149صباح  جة ج  , ال لطيط الصناع  ف  العراؽ ,مصدر سابؽ ,ص  (3)
 .84,بغداد ,ص  1991 اظـ جاسـ عا  , واان وا جا ات ال صنين ف  العراؽ , (4)
 .23المصدر نتسه ,ص  (5)
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/مايػوف 6ج النتطػ  ليصػؿ  لػ  )وطنية بإصالح الموانا العرااية ووضعت لط  ا ف  زيػادة اإلن ػا
وبدوت الوزارة ب طوير بعض الحقػوؿ مقػؿ )لباز,عجيؿ,لرمالػة(  1995( بحدود عاـ برميؿ يوميا

صالح لطوط ا نابيب ال    عرضت  لػ   جمػات عسػ رية  وممػا  رػؾ فيػه وف  ن ػاج الػنتط (1)وا 
( و ػذلؾ 1988-1981الحػرب العراايػة اإليرانيػة) وواع ػه  بسػبب مػا اا حػاداا ف  العػراؽ رػ د  راجعػ

النتطيػة  وو دمار  ػاـ بػال قير مػف المنرػختضرار بالغه ومف  1991/وب 2 ويتلا  اج ياح العراؽ
عػػاودت معػػد ت اإلن ػػاج  ر تػػن  1991العراايػػة ومػػن  طبيػػؽ برنػػامج الػػنتط مقابػػؿ الغػػذا  فػػ  عػػاـ 

فرضت ا مـ الم حدة عقوبات عا  العراؽ اس مرت و قر مف قالقة  اذ , 2113ووصو   ل  عاـ 
اصػػتت  ررسػػةا  بػػخحر  وحاتاؤ ػػاعرػػر عامػػا وان  ػػت بػػاح الؿ العػػراؽ وبػػذلؾ رػػنت الو يػػات الم حػػدة 

 .(2)النتطية في ا معظـ المنرخت الصناعية ومن ا المنرخت 
 ( . 2113 -1991المرحمة الرابعة )

ا مري يػة عاػ  العػراؽ  لػ  ضػعؼ فػ   فػ  ظػؿ سػنوات الحػربضت الصناعات النتطية  عر      
رػ دت الصػناعة  و,مف بيف اطاعػات ا ا صػاد العرااػ  با ت ا  قر  ضررا المنرخت النتطية , ذ

 لػػػ  الحػػػروب  ودت ذ ,المراحػػػؿ مػػػف  اريل ػػػا وسػػػوو 2113وح ػػػ  عػػػاـ  1991عػػػاـ  ووائػػػؿ النتطيػػػة
دفػن الح ومػة  لػػ   1991ف ايػػاـ الحػرب فػ  عػاـ ا   ػذا القطػاع و فػ   منرػختالمؤسسػات و ال ػدمير 

زيادة اإلن اج و صدير النتط بياص  الطااات بغض النظر عف نسبة اإلضرار ال   لحقت القطاع 
عمايات القصػؼ ال ػ    ف.(3)جؿ  مويؿ اإلنتاؽ العس رل واس مرار النظاـ ف  الح ـوالنتط  ومف 

 ػػدمير الصػػناعات النتطيػػة فػػ    لػػ  ودت 1991نتػػذ  ا عمايػػات ال حػػالؼ فػػ  حػػرب اللاػػيج عػػاـ 
الغػاز فػ   و وزيػنف  المناطؽ الجنوبية حيث دمرت مرا ز ال جمن ومحطات الضغط   سيماالباد 

ت ال لػػػػزيف ومحطػػػػة ال صػػػػدير فػػػػ  مينػػػػا  الب ػػػػر العميػػػػؽ مػػػػن  ػػػػدمير اللػػػػط حقػػػػؿ الرمياػػػػة ومنرػػػػخ
 ذ  ر ػػزت (,برميػػؿ يوميػػا /75111حػػوال  ) اإلن ػػاج ػػدن  طااػػة   لػػ بػػدورة  وداا سػػ را يج  و ػػذا 

ف .(4)ج ػػػود العػػػراؽ بعػػػد حػػػرب اللاػػػيج عاػػػ  اسػػػ مرار اإلن ػػػاج بعػػػد  واػػػؼ حقػػػوؿ الػػػنتط   واػػػؼ  وا 
, ذ وعػػدـ موا ب  ػػا عاػػ  عجاػػة ال قػػدـ المعػػدات ا سػػ قمار فػػ  الصػػناعات النتطيػػة ودا  لػػ   قػػادـ 

  لػػ يعمػػؿ ب ػوادر وطنيػػة وبعػػد ا  راجػن العػػدد 1991عػػاـ  اا ( برجػ21و قػػر مػػف )العػراؽ  لػػدا  ػاف

                                                           

 .29,ص 1995منير القاسـ النتط العراا  بيف الحرب والساـ , الضح  لاطباعة والنرر ,بيروت , (1)
معاومػػات الطااػػة ا مري يػػة ,نتػػط العػػراؽ اإلن ػػاج وال صػػدير , رجمػػة عبػػد الحػػافظ عبػػد الجبػػار ,مجموعػػه  ادراة(2)

 .61,ص2115 قارير م رجمة ,نتط العراؽ ,مر ز دراسات وبحوث الوطف العرب  ,
 111,ص2114رمزل ساماف ,السياسية النتطية ف  العراؽ ,مر ز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,(3)
, ايػة اإلدارة ال وفػة جامعػه احمد جاسـ جبار الياسرل ,النتط ومسػ قبؿ ال نميػة فػ  العػراؽ ,رسػالة ماجسػ ير , (4)

 .11,ص 2119,وا ا صاد
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  لػ لم من  لاحقوؿ المن جة و ػذلؾ انلتػاض عػدد التػرؽ الزلزاليػة اف  الساوؾ  وقرمما  وبراج( 3)
لالؿ الحقبة ال    ب  مجاس  و.(1)( فراة ف  الر ر73فراة واحدة ف  ر ر بعد  ف  اف حوال  )

مقابػؿ الغػػذا ا  انػت  رػمؿ الحقبػػة المم ػدة مػػف الػػنتط 1995( عػاـ 986)ا مػف الػدول  في ػػا اػرار
بموجػػػب  ػػػذا البرنػػػامج حيػػػث  م ػػػف  1996(  ذ  ػػػـ  صػػػدير الدفعػػػة ا ولػػػ  عػػػاـ1995-1998)

الحصػػوؿ عاػػ  احػػدث ال قنيػػات فػػ  صػػناعة الػػنتط مػػف الحتػػر الزلزالػػ  القالقػػ  اإلبعػػاد  مػػفالعػػراؽ 
ف  ن ػػاج الػنتط بقػػ .(2)ؽ وا  جػاى العميػػؽ ممػا ودا  لػػ  رفػػن مسػ ويات اإلن ػػاج فػ  العػػرا معطػػال  وا 

 ذ سمحت لاعػراؽ وا  ػا ب صػدير  ميػة محػدودة زمنيػة ,1995الم حدة ف  نيساف ح   ارار ا مـ 
  جػػػػه معظػػػػـ عائػػػػدات البيػػػػن  لامرػػػػ ريات  وف( ورػػػػ ر عاػػػػ  6مايػػػػار دو ر (  ػػػػؿ ) 512بقيمػػػػة )

الوات  1996ا  ح   ن اية اإلنسانية  الغذا  والدوا  و ذا مايطاؽ عاية برنامج  النتط مقابؿ الغذ
فيػػػه العػػػراؽ يسػػػ عيد مواعػػػه مػػػف السػػػوؽ النتطػػػ  وبرػػػ ؿ  ػػػدريج  ليصػػػؿ  ن ػػػاج الػػػنتط  الػػػذل بػػػدو

ف  السوؽ النتط   مس واىعا   اظمحاف العراؽ بق   فح    2111مايوف برميؿ ( ف  عاـ218)
 لغػذا  ب طػوير القطػاع النتطػ  ونقاػهالػنتط مقابػؿ ا  تػا ـلقػد سػا مت مػذ رة .(3) 2113ح   عػاـ 
 ولصػػناعه النتطيػػة ايسػػم  لاعػػراؽ باسػػ يراد بعػػض اطػػن الغيػػار ا ساسػػية فػػ  عمايػػة  وونػػه سػػيما 

الرػر ات النتطيػة المعروفػة عػف  وانعػت الذلف  بغداد  1995 ايارعقد مؤ مر النتط العراا  ف  
وجػػدت الح ومػػة صػػعوبة فػػ   انػػاع الرػػر ات  وفالمرػػار ة  لوفػػا مػػف فػػرض عقوبػػات عاي ػػا بعػػد 

 .(4)والدوؿ با س قمار ف  النتط العراا 
 العراايػة اإليرانيػة دمػار لػالؿ الحػرب   لػ النتطية ف  محافظة ذل اار والعػراؽ   عرضت المنرخت

الن ػب  وحػداثمػف  رافق ػه مػف جانػب الجػيش ا مري ػ  ومػاعف ا ح الؿ لألراض  العرااية  فضالا 
مراحؿ العنؼ ف  العراؽ  وعنؼعف  دمير لطوط النقؿ لانتط والغاز وال   ر دت  فضالا ,والساب

(عمايػػة فػ  السػنة الواحػػدة 189النتطيػة ول بمعػدؿ ) عمايػة  ر ابيػة ضػػد المنرػخت(936) ذ حػدقت
ف .(5)  قػػادـ معػػدات الصػػناعة النتطيػػة  الػػنتط اللػػاـ فػػ  الحقػػوؿ العراايػػة  ن ػػاجسػػبب انلتػػاض  وا 

عف حاجة الح ومة  ل  ومواؿ ل غطية عجز الميزانية فقػد  فضالا وحاجة الباد  ل  عمايات  صالح 
عاػػػ  عػػػرض الحقػػػوؿ النتطيػػػة لالسػػػ قمار مػػػف ابػػػؿ جػػػو ت ال ػػػراليص ال ػػػ  عماػػػت وزارة الػػػنتط  

                                                           

 .138,ص 2115صناعة النتط والسياسية النتطية ف  العراؽ ,بيروت , ,عصاـ الجاب  (1)
 .139,ص المصدر نتسةعصاـ الجاب , (2)

( 6 ػؿ )الذل سػم  لاعػراؽ ب صػدير الػنتط مقابػؿ الغػذا   حػت  رػراؼ ا مػـ الم حػدة ل( 986اارار مجاس ا مف)
 مايار دو ر(.3055ادرات  ل  ايمة )(بزيادة الص1153( قـ صدر ارار )مايار دو ر2ور ر بقيمة )

راسػات حسيف لطيؼ  اظـ الزبيػدل والػروف , الػنتط العرااػ  والسياسػية النتطيػة فػ  العػراؽ ,مر ػز العػراؽ لاد (3)
 .21,ص2117,بغداد ,

 .32سابق ،ا  مصدرحميد عطية الجوراني،  (4)
 .23سابق ،ا مصدرلا   السدخاأ ، يبيضح  لعب (5)
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لنتط وال   رست عا  مجموعه مف الرر ات ا جنبية لغرض المرػار ة فػ  اإلن ػاج وبرم  ا وزارة ا
وال طػػور و انػػت حصػػة العػػراؽ  بيػػرة مػػف  ػػراليص الجولػػة ا ولػػ  ,ف انػػت مػػف محافظػػة ذل اػػار 
حقؿ الغػراؼ الػذل  ػاف ضػمف جولػة ال ػراليص القانيػة ال ػ  فػازت ب ػا رػر    ب رونػاس الماليزيػة 

( / برميؿ يومياالؼ231بإن اج  با  ذرو ه )(دو ر لابرميؿ /1049)وبسعراليابانية  ورر ة جاي س
 (1)و ذا حسب ماا دة لبرا  وزارة النتط 

 ( .  2118-2114المرحمة الخامسة )
حققت الصناعات النفطية نجاحات لثيرة خالل هاذه السانوات ، ماأ تااريخ الصاناعات النفطياة   

ماأ معادل اإلنتاا  النفطاي تذ ازداد، معدالت اإلنتا ا مأ خالل زيادة في العراق وهذا يتضح جيي

و   2008خاالل عاا   (ميياوأ برميال /24450) 2005( مييوأ برميل يوميا فاي عاا  14153)

(ميياوأ 1.405%رافق ذلك زيادة في التصدير ليمدة ذاتها ماأ )32بمعدل زيادة بيغت ولثر مأ 

%خاالل تياك 35  بزياادة بيغات و 2008لعا   (مييوأ برميل /1.800تل  ) 2005برميل عا  

ية وضياع ولثر مأ عدوان ةعأ تعرض الصناعات النفطية تل  ولثر مأ هجم فضال  هذا  (1)المدة 

تب المفتت العا  فاي مل  هوشار تلي حسب ماب 2006ولغاية  2004( ووابل عا  مييار دوالر24)

خطااوط األنابيااب لاناات األلثاار تعرضااا تلاا  وزارة الاا،تذ وشااارت اإلحصاااءات فااي وزارة الاانفط 

الصادرات مأ حقول الشمال مما ودا تل  نشوب  تيقافلإلضرار وةد وسفرت تيك العمييات تل  

وزمة وةود خانقة مما ودا تل  دفم الحلوماة تلا  اساتيراد لمياات لبيارة ماأ البنازيأ والمشاتقات 

 2001شاباط عاا   15والغااز فاي الانفط ثا  صادر مشاروع  (3)النفطية األخرا مأ دول الجوار 

 2001وشهد عا   ه،تذ تمت المصادةة عيي 2001والمعد مأ ثال  خبراء عراةييأ في حزيراأ 

مأ تاريخ الصناعات النفطية انجاز اللثير مأ المشاريم الصناعية النفطياة منهاا تطاوير الحقاول 

ناة وبطاةاة تنتاجياة النفطية وضمأ جوالت التراخيا النفطية ومأ هذه الحقول حقال غارب القر

تلاف  50 طااو وارتلاف برميال يومياا  10وحقل مجنوأ وبطاةة  تلف برميل يوميا 350ةدرها 

تلف  20تلف برميل يوميا ،وحقل الناصرية النفطية بطاةة  40برميل يوميا ونهراأ عمر بطاةة 

سعت وزارة النفط تل  عرض الحقول و (4) برميل يوميا وغيرها مأ الحقول النفطية في العراق 

                                                           

يحي  حمود حسأ وآخروأ ، نفط العراق في ضوء المستجدات المحيية والخارجية ،مرلز دراساات الخياي   (1)
 .22،ا 2010العربي ،

 نترنياااااااااااتالامنشاااااااااااور عيااااااااااا  ،حيقة نقاشاااااااااااية ،االةتصااااااااااااد المعهاااااااااااد العراةاااااااااااي لإلصاااااااااااالح (2)

www.iier.org.inf@iier.oeg. 
 . 23مصدر سابؽ ,ص حميد عطية الجوران ,ال (3)
عبػػد الجبػػار عبػػود الحاتػػ  ,نبيػػؿ جعتػػر المرسػػوم  ,نتػػط العػػراؽ فػػ  عقػػود ا م يػػازات  لػػ  جػػو ت ال ػػراليص (4)

 . 176,ص  2113,البصائر لاطباعة والنرر ,لبناف , 
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ماأ الشارلات  ةالنفطية ضمأ جوالت التراخيا التي وبرمتها وزارة النفط رست عيا  مجموعا

ضاخمة  وربااحالنهوض بواةم وفضل ليصاناعات النفطياة وتحقياق  سبيلاالستثمارية األجنبية في 

اط النفطاي فاي وتضمنت جولة التراخيا تسعه حقول نفطية عمالةة ت  ولثر مأ نصاف االحتيا

%(مأ نفط العراق 15العراق وتنت  هذه الحقول حوالي )
(1)

 . 

جاوالت  عاأ فضاال  رابعاة  تاراخيا  الصناعات النفطياة تضامنت جاوالت وأ وخالصة ماتقد  

عاروض استلشااافية جدياادة عااززت ملانااة الصااناعات  فاايالتاراخيا السااابقة ،وضااعت العااراق 

خالل السنوات األخيرة بحي  لانت هذه الجاوالت النفطية والحف  عي  ديمومة االحتياط النفطي 

 ماأ تطاور فاي البنا  وماا حققاتثورة انقالبية ضد واةم الصناعة النفطياة  المتدنياة فاي العاراق 

 . اإلنتا التحتية وارتفاع مستوا 

 االستكشافات النفطية في ذي قار .تاريخ  (1-3)
وليد اليح ة وتنما لاأ خالل سنوات مأ  اريخ االستلشاف في منطقة الدراسةل  يلأ ت

ةبل مأ 1818،تذ ت  استلشاف حقل الناصرية في منطقة الدراسة في عا  االستلشافات النفطية

ولذلك حفر  2001اإلنتا  في حقل الناصرية النفطي عا   بدو تذ،شرلة النفط الوطنية العراةية

 النفطي لبإنتا  النفط الخا  في هذه الحقباشر  تذ،الناصرية لالستلشافية في حقار اعدد مأ اآلب

 االستلشافواستمرت عمييات  اآلبار اإلنتاجية وبناء المنشآت النفطيةعدد مأ ت  حفر وأبعد 

تذ ت  تشييد وول محطة ،ثمار النفط في الحقول الجنوبيةستالقرأ الماضي مم ا خمسينيات حت 

  (.  3( و) 2(و)  1)  والصور( 1لما موضح في الجدول )(2)2008عا  في الحقل لعزل الغاز 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 54,ص  2116نبيؿ جعتر عبد الرضا ,عقود ال راليص النتطية ,بغداد , (1)
,بيانػػات غيػػر منرػػورة 2جم وريػػة العػػراؽ ,وزارة الػػنتط ,رػػر ة نتػػط ذل اار,اسػػـ ا س  رػػافات التراػػة الزلزاليػػة (2)

,2118 . 
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 (1جدول )
 حسب سنة اإلنتاج.في محافظة ذي قار  النفطية  الحقول

  
 
 
 
 
 
لمصدر: جم وريػة العػراؽ ,وزارة الػنتط , رػر ة نتػط الجنػوب , حقػوؿ نتػط ذل اػار, اسػـ العمايػات )بيانػات غيػر ا

 .2118منرورة (,
 

 (1صورة )
 .النفطي  الغرافحقل  محطة عزل الغاز في

 .  16/11/2118المصدر: الدراسة الميدانية 
 
 
 
 

 سنة اإلنتاج  الحقل  ت
 2117 حقل الناصرية  1
 2113 حقل الغراف  2
 2117نياية  ةحقل صب 3
  قيد التطوير  حقل الرافدين  4
  قيد التطوير  ألرقعو العاشرة   5
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 النفطي. الناصرية( حقل 2صورة ) 

 . 16/11/2118المصدر: الدراسة الميدانية 
 

 ( حقل صبة النفطي 3صورة )

 . 16/11/2118الدراسة الميدانية : 
 

محاف ة تعد تذ  حقول النفط،ت  حفر اآلبار التطورية ليحقل وةد استمر التشاف  2010وفي عا  

في اإلنتا  الوطني  الثالثةنتا  النفط الخا  ، تحتل المرتبة تحدا المحاف ات المهمة في تذ  ةار 

 فاي شامال ةضااء الرفااعي 1811 -1816، والتشف حقل الغاراف فاي عاا  واإلنتا  المشترك 

 جااوالتقااود ع تلاا  حالتااهتتماات  2010فااي عااا   و1813وتاا  حفاار وول بباار استلشااافي عااا  
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فااي الجولااة الثانيااة تلاا  شاارلة بتروناااس الماليزيااة وشاارلة جااابلس اليابانيااة التااراخيا النفطيااة 

،تذ تاا  عماال مسااوحات 2013اإلنتااا  الفعيااي فااي  وباادو باإلنتااا عااأ الشااريك الحلااومي  فضااال  ،

يساااه  فااي  وأفااي ملمااأ المشاارف فقااط واسااتطاع  2001زلزاليااة ليحقاال ثالثيااة اإلبعاااد عااا  

االةتصادية والمنافم المجتمعياة  الوفوراتالنهوض بالواةم الصناعي في المنطقة مأ خالل حج  

عاا  المسوحات الزلزالياة  تجراءبعد  1845حقل صبة النفطي فقد ت  التشافه في  وما (1)ليمنطقة 

 آباار ةحفارت ثالثا 1818-1811،تذ ت  العثور عي  ترلياب يتاألف ماأ ةبتايأ وفاي عاا  1813

تذ يات  حالياا عمال حفر ببر عيا  السافح الشارةي لتقاي  االمتاداد النفطاي، 1810وفي عا   تقييمية

لا  عاأ مرلاز المحاف اة  10تذ يبعاد حاوالي 2018مسوحات زلزالية ثالثية اإلبعاد لحقل صابة 

ومااأ الحقااول  (2)2011الفعيااي فااي عااا   اإلنتااا البصاارة باادو  تلاا عياا  الطريااق الاادولي المااؤد  

ا  الواعدة باإلنتا  القريب هو حقل وبو عامود النفطي ،تذ وولت وزارة الانفط وشارلة نفاط اهتماما

بعد تجراء المساوحات الزلزالياة لمنطقاة  1811-1816تذ التشف الحقل عا  ،لبدء اإلنتا  لبيرا  

 1814فاي عاا   2ووبوعاامود 1810عاا   1الدجيية وبعدها ت  حفار وباار استلشاافية وباو عاامود

لتحديد الرةعة النفطية لوحادة الرمال الاربيس لتلاويأ نهار باأ عمار  3 ددها ت  حفر وبو عامووبع

( لمياات ونتاا  الانفط الخاا  فاي 2ويبيأ الجادول )  (3)االحتماالت لينفط في تلويأ اليمامة ي  يوتق

 .(2011-2011المحاف ة وليمدة )

النفط في المحاف ة وخذ باالرتفاع  تنتا يتضح وأ معدل ( 1والشلل )( 2ومأ خالل الجدول )

األساس ث  ونخفض بشلل  2011عا  (/برميل4481153ب) اإلنتا  و،تذ ابتد سنوات الدراسة

للأ مالب  وأ عاود االرتفاع بشلل لبير عا   (/برميال  4016801)ليبيم 2012طفيف عا  

خالل سنوات جمالي اإلنتا  تمأ (%  1438)،و  بنسبة /برميل(12011538ليبيم ) 2013

وأ هذا االرتفاع يعود تل  عدد الحقول المنتجة لينفط وبلميات لبيرة  في الدراسة والشك

 مأولالستلشافات الحديثة في وةت ةياسي لعمر الصناعات النفطية في المنطقة وعي  الرغ  

شهد ارتفاعا واضحا في  2016  عا وأتال  2015و2014االنخفاض النسبي لإلنتا  لألعوا  

مأ تجمالي اإلنتا  خالل سنوات  (% 1421)(و  بنسبة  /برميال  62831558تا  ليبيم )اإلن

وأ هذا االرتفاع يعود تل  زيادة عدد اآلبار مما ودا تل  زيادة اإلنتا  في الدراسة والشك 

                                                           

جمهوريااة العااراق ،وزارة الاانفط ، شاارلة نفااط الجنااوب ، حقااول نفااط ذ  ةااار، ةساا  العمييااات )بيانااات غياار  (1)

 .1101منشورة (،

 .المصدر نفسه(2) 

 .المصدر نفسه(3)
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/برميل 101411060ليبيم ) 2011واستمر اإلنتا  باالرتفاع لعا   (1)اليومي في الحقول النفطية

جمالي اإلنتا  السنو  ليحقول وهذا بسبب وفرة المادة الخا  مما ودا تمأ (% 11402)وبنسبة (

الحالية تشير تل  احتمال ارتفاع  ليمعطياتاألرةا  السابقة وفقا  فإأوعموما تل  زيادة اإلنتا  

 .اإلنتا  خالل السنوات القادمة بسبب التشاف حقول جديدة وارتفاع في عدد اآلبار المحفورة 

 (2جدوؿ )  
 .(2118 -2111لامدة مف )ة ذل اار ون اج النتط اللاـ ف  محافظ طور        

 
 
 
 
 
 

 
 
المصدددر :جميوريددة العددراق ة وزارة الددنفط ة شددركة نفددط ذي قددارة قسددم اإلنتدداج ةبيانددات  يددر منشدددورة       
 .2118ة

 (.2011-2011( اإلنتا  النفطي في محاف ة ذ  ةار ليمدة )1شلل )

 

 (. 1: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر 

                                                           

مقاباػػة رلصػػية مػػن ا سػػ اذ حػػاـز الع اب ,رػػر ة نتػػط ذل اػػار ,اسػػـ اإلن اج,السػػاعة الحاديػػة عرػػر صػػباحا  (1)
,21/12/2118  . 
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 اإلنتاج  

 %100 /برميل /  اإلنتا  النفطي السنة  ت

1 2011 4481153 0.52 

2 2012 4016801 0.41 

3 2013 12011538 1.38 

4 2014 10461211 1.21 

5 2015 10664812 1.23 

6 2016 62831558 1.21 

1 2011 58613855 6.18 

1 2011 101411060 11.02 

 100 165102032 المجمـــــــــــــــــوع 
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وت   2011عا   استلشافهات   تذالحديثة في المنطقة ، اآللتشافاتوتعد الرةعة العاشرة واحدة مأ 

محاف اة  حفر وباار فيهاا تقام فاي الجازء الجناوبي الغرباي عيا  الحادود ماابيأ منطقاة الدراساة و

فاي  تسه تذ  ،وهمية اةتصادية لبيرة في الدخل القومي العراةي ذاتالحقول النفطية  تأ (1)المثن  

%( مأ حج  الموازنة االتحادية العراةية التي تعتمد عي  القطااع النفطاي وبنسابة 3433تضافة )

معدالت اإلنتا  النفطي في عمو  العراق باالرتفااع التادريجي تذ بيغات  وستمرت ،تذ%( 8845)

ويحتل هذا الحقل وحت  عامنا الحالي 2015داية عا  نفطي في ب (برميل /مييوأ 340004000)

المرتبة الرابعة مأ بيأ المحاف ات العراةية المنتجة لينفط وهي )البصرة ، ميساأ ، لرلوك،ذ  

 .(2)ةار(

وأ منطقاة  تالعي  الارغ  ماأ ةصار المادة فاي اإلنتاا  النفطاي فاي المنطقاة  ذلرة  وخالصة مات

ونهاا تمتياك احتياطاات نفطياة  وثبتات الدراسة حققت سيما جديدا في تاريخ الصناعات النفطياة ،تذ

حساب البياناات الحالياة بفي لل حقولها مما جعيها تقف في مصاف المحاف ات النفطياة المهماة و

وسيت  ذلر مة  الدرجة الثانية في السنوات القاد تل وترتقي  اإلنتا ثال  محاف ة عراةية في  ونها

 خالل الفصل الثال  . مأ شرح تفصييي عأ لل حقل نفطي  

 .لصناعة النفطيةخصائص ا (1-4) 
 -تتميز الصناعة النفطية عأ غيرها مأ الصناعات بالعديد مأ الخصابا ومأ وهمها :    

واالرتفااع بمساتوا الشاعوب  وتشاغيل األياد  يعد النفط المصدر األساساي والاداع  لالةتصااد   -1

 العامية ،تذ يعد األساس في تطور ونمو الحضارة البشرية  وفي جميم الحرف والخدمات. 

بالحقال ولمادة طويياة  النفط ويحاتف  باهيخزأ  وأتذ يملأ ،هو العمر الطويل وال لينفط خاصية   -2

النجااز  ا  تقاد  خياار صناعةفلل  ليصناعهاالستثمار يعد لخيار  فإأومهما طالت مدة االستثمار 

 .(3)مرحية وخرا 

تذ تحتا  الصناعة النفطية تل  استثمارات لبيرة في روس ضخامة حج  روس المال المستثمر  -3

 اعية النفطية تلوأ عي  مستوا عال  المؤسسات الصن وتأالمال بسبب تعقيد العميية الصناعية 

تحتا  تل  تشليل مجمعات صناعية متلامية وبطاةة تنتاجية عالية وهي مأ التلنولوجيا والتقنية 

                                                           

جمهوريااة العااراق ،وزارة الاانفط ، شاارلة نفااط الجنااوب ، حقااول نفااط ذ  ةااار، ةساا  العمييااات )بيانااات غياار (1)

 .2011منشورة (،
جامعه  اية ابداب , باسـ عبد الجايؿ التضا  ,ال ذرية الريحية عا  حقؿ الناصرية النتط  و يقيرا  ا البيئية ,(2)

 .148ص ,2116ذل اار , رسالة ماجس ير )غير منرورة (,
الليػػارات الحقيقيػػة فػػ   قيػػيـ المرػػروعات ا سػػ قمارية ,وطروحػػة  رزاؽ لضػػر العبػػادل ,اسػػ لداـ نظريػػةعبػػد الػػ (3)

 .83,ص 2112د  وراى ,جامعه الموصؿ ,



 الفصل األول .............الصناعة النفطية في العراق .. أهميتها...نشأتها...أنىاعها.....

 
14 

حصة شرلة بتروناس مأ  تأوخالصة القول  (1)لبيرة لهذه الصناعة  ورباحلغرض تحقيق 

وتتراوح لثافة  %25% والشريك الحلومي لها 30%،وشرلة جابلس اليابانية 45 األستثمار

 دة .درجة في خزانات متعد36-15النفط الموجودة بيأ 

ز الصناعة النفطية عأ غيرها يمايموه  تأ تذ  ،تقو  الصناعة النفطية عي  وساس الحج  اللبير  -4

عأ متطيبات التصنيم الواسعة واستغالل  فضال  ذات سعة تنتاجية لبيرة  ونها مأ الصناعات هي

مأ مأ غيرها النفط ولثر ليفة  منشاتخدمات الغاز والنفط المنت  وبلميات لبيرة تذ تلوأ 

طأ  إلنتا  المنتجات  ولف  160الطاةة اإلنتاجية لهذه الصناعة تزيد عأ ،والصناعية المنشآت

 (2)النفطية 

النفطية الوسيية الربيسة الرتفاع مستوا معيشة السلاأ وتشغيل األيد  العامية  الصناعه تعد -5

يسلاأ في الدول الصناعية تذ يساعد ةطاع لوهذا يعد مأ وه  الخصابا لرفم مستوا المعيشة 

 .(3)الصناعة النفطية عي  فتح المزيد مأ الفرا ليعمل مم اتساع وتعدد برامجه اإلنتاجية 

تسيطر صناعة النفط عي  جانب لبير مأ الصناعات الحديثة واحتلار الشرلات والدول التي  -6

ية نفوذها المالي والسياسي لها فروع ومصالح واهتمامات ساعدت الخصابا النفطية عي  تقو

مع   دول العال  في سبيل تدعي   هتليولهذا فاأ الصناعات النفطية تلوأ ذات هدف لبير تسع  

 .(4)استقاللها وتحرير نفسها مأ الضغوط السياسية واالةتصادية المسيطة عييها 

 :أىمية الصناعات النفطية  (1-5)
فالبابايوف حرصوا عا   غطية جدراف  ـحضارات ا مناعات سجالا ل اريا  عّد بعض الص     

 ا بحروات مباني ـ ا ول  بالجّص والقار منذ بدايات  حضارا  ـ, قـ عرجوا بعد ذلؾ عا   غطي 
ؿ مرا د ,رمف الحجارة وو المرم وو  رابين  اارانية  حمؿ النقوش والصور البديعة ال    تصِّ

ّف  اؾ الصناعات ذات لراج وجماؿ ال يئة ة اإلالحروب والصيد, و    ل  ذلؾ  م از بداِّ  وا 
و مية   ذ  نبن, اريلية والتنية لامج من العراا الطابن التن  ال قايدل   عبّر عف ا صوؿ ال
,و ذا مف لالؿ  ا صادل والرا  الحضارل لإلاايـالصناعات بر ؿ عاـ مف  ون ا وساسا لا قدـ ا

عف ادر  ا ف   وفير  فضالا مف السان والمن جات,و وفيرى   م انيا  ا ف    يئة ما يح اجه اإلنساف

                                                           

 .262,ص 2119بيروت , ,ية الصناعية ,دار الن ضة العربية,الجغرافاحمد حبيب رسوؿ  (1)
رو مياويػػات , رجمػػة صػػباح فػػ  العػػالـ فػػ  عصػػر قػػورة الب  ال يميائيػػة, والػػروف , الصػػناعة لػػويس غػػامبروس (2)

 .294,ص 2111,الرياض ,الدماوج 
وسػػػػس و طبيقػػػػات ,دار الرػػػػموع الققافيػػػػة ,ليبيػػػػا  سػػػػـ محمػػػػد ,محمػػػػد سػػػػالـ ,ال ػػػػادل برير,الصػػػػناعهسػػػػعد جا (3)

 .14,ص2112,
 .15,ص المصدر نتسه (4)
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الصناعة القاعدة ا ساسية لابنية ا ا صادية لإلاايـ, نطاؽ ل عزز  و عدفرص عمؿ جديدة 
مف فروع  اا النتطية  مقؿ ف  عصرنا فرع الصناعةف (1)عمايات ال نمية ف  مجا ت الحياة  افة

 رمؿ  ؿ المؤسسات الصناعية بما في ا المعامؿ والمناجـ , ذ   العالـ الم قدـا ا صاد الوطن  ف
وحقوؿ الب روؿ ومحطات  وليد الطااة والوررات ال    قـو بإن اج و صنين اللامات ا ولية ومواد 

 س ـ الصناعة النتطية بر ؿ فعاؿ ف   قوية   ذ(2)الواود ال   ي ـ اس لراج ا مف باطف ا رض
عف ال قدـ  فضالا  ,وف  رفن مس ويات العيش لارعوب والقوم  واإلاايم ,ا صاد الوطن  بنية ا 

 ويم ف الصناع  ف   رسيا ا س قالؿ السياس  وا ا صادل والقدرة عا   حقيؽ ا   تا  الذا  
 .(3)مايا  ومن ا النتطية الصناعات   مية ا ساسية النقاط بعض وضن

 .العالم  ا ا صادل المس وا رفن عا  النتطية الصناعة  ساعد -1
 .الوطن  ا ا صاد  نم  -2
 . بيرة واا صادية وعس رية سياسية بي مّية  حظ  -3
 .لاطااة نظيتاا  مصدراا  النتط يعد -4
 . والمواصالت مقؿ النقؿ عديدة  اس لداماتب لنتطيدلؿ ا -5
 .البتروليماوية الصناعات في يدخل -6

 .(4) بها يمتاز التي والتخزيأ النقل سهولة مأ وهمّيته يلتسب -1

 ا  همااا اعتبااار الاانفط مصاادر جااانبيأت هاار وهميااة الصااناعات النفطيااة بشاالل واضااح مااأ خااالل تذ 

 البترولمياويااةابيااة يلفااروع الصااناعات الليم األساسااية خااا  المااادة لونااه  باإلضااافة تلاا  ليطاةااة

لمااادة خااا  وساسااية فااي العديااد مااأ فااروع الصااناعة التحويييااة  هميتااهوالمختيفااة ومااأ هنااا ت هاار 

 يدخل في صناعة زياوت التشاحي   مقومات الحياة العامة،تذلافة أ دخول النفط في تو،ابية يوالليم

عاأ دخولاه فاي  فضاال  ، فاات الصاناعية والمبيادات الحشريةوالمن ومواد اليدابأ والعقاةير الطبياة

الةتصاد  وتنبم وهمية الصناعات بشلل عا  مأ لونها وساسا ليتقد  ا (5)بعض الصناعات الغذابية

الساايم  وتااوفيرمااا يحتاجااه اإلنساااأ  تهيبااة،مأ خااالل تملانياتهااا فااي والرةااي الحضااار  لإلةيااي 

                                                           

,مجاة البحػػػػػوث الجغرافيػػػػػة وا  جا ػػػػػات الم نيػػػػػة لاموااػػػػػن الصػػػػػناعيةعبػػػػػاس عبيػػػػػد حمػػػػػادل,,النمو الصػػػػػناع  (1)
 .327, ص 2112,مطبعة العان  ,بغداد , (3,العدد)

 .9, ص 1981, مبادئ جغرافية الصناعة , مطبعه الحوادث ,بغداد , احمد حبيب رسوؿ(2)
 .45ص , مصدر سابؽ ,عبد الز رة الجناب (3)
 يريا الطراز الزلرفة والتنػوف الجمياػة, الطبعػة القانيػة, القػا رة, احمد يوسؼ ومحمد عزت مصطت , لالصة (4)

 .262, ص1948
نورل لايؿ البرازل, الصناعة ومرارين ال صنين ف  العراؽ, مع د البحػوث والدراسػات العربيػة, جامعػة الػدوؿ  (5)

 .43, ص 1967ػ1966العربية, 
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ساسية ليبنية الصناعة القاعدة األ توفير فرا عمل جديدة وتعدعأ ةدرتها في  فضال   والمنتجات،

 (.1)تنطيق لتعزز عمييات التنمية في مجاالت الحياة لافةالتي االةتصادية لإلةيي  

 :وأسس تصنيفيا  أنواع الصناعات النفطية (1-6)
ا ريا  صنعاا  ل   بسطوم عددة يصعب حصر ا حيث  م د مف  ونواعلاصناعات النتطية     

 ناؾ و  (1)صنؼ الباحقوف ونواع الصناعات النتطية  ل  صناعات ققياة ولتيتة, ذ و قر ا  عقيداا 
ومن ا ماين ج عا  نطاؽ ضيؽ ومن ا عا  نطاؽ واسن ومن ا  الية صناعات يدوية و ناؾ ما   

ف,الماؿ الوفير وروس فرادا  ووما قوـ به الرر ات   روس  ال صنيؼ  ع مد عا  حجـ وسس وا 
فل ؿ صناعة  الماؿ بعض  ذى ال صنيتات   وف عالمية   صنيؼ  يئة ا مـ الم حدة وو  وا 

و صنؼ بعض الدوؿ ا وربية وغير ا مف ال صانيؼ (ا)(ال عاوف ا ا صادل )ال وميوفمجاس 
 .ومن ا  (2)   اب صنؼ الصناعة عا  الوجه  وفالصناعية وف  ضو  ذلؾ يم ف 

  المعااادأ وتقطياام ( وتتضاامأ اسااتخراIndustry Extractive) الصااناعات اإلسااتخراجية .1

 .األحجار وغيرها

(تتضاامأ الصااناعات الالفيزيااة ومااواد Manufacture Industryالصااناعات التحويييااة ) .2

 البناء والتشييد والصناعات الغذابية واألخشاب والورق.

ويتمثل هذا النوع ماأ الصاناعة بعادد ماأ الصاناعات  (Energy Industryصناعة الطاةة ) .3

 .(3)المتخصصة بإنتا  الطاةة مأ مصادرها 

ولماا  وطبيعتاه ير منها ما يقو  عي  وساس اإلنتاا وفق عدد مأ المعاي تصنف الصناعات ويضا  

 . يأتي

تتضمأ النشاطات اإلنتاجية التي تعنا  باساتخرا  الماواد الخاا  وماواد الصناعات اإلستخراجية:ـ  .1

 الغابات.و الوةود مأ باطأ األرض ومأ المسطحات المابية

                                                           

  .11،ا1816،بغداد ،تبراهي  شريف ،جغرافية الصناعة ،دار الرسالة ليطباعة (1)
 .32,مصدر سابؽ ,ص عا  احمد  اروف,جغرافية الصناعة (2)

عقػػب  ت يػػؾ 1991 اال وميػػوف:  ػػو    ػػؿ اا صػػادل بػػيف الػػدوؿ الرػػيوعية بزعامػػة ا  حػػاد السػػوفي   ,واػػد ان  ػػ  عػػاـ
 .ا  حاد السوفي  

ـاا 1886فااي محاف ااة لااربالء ليماادة لبياارة الحجاا   صااناعة مااواد البناااء والتشااييد، ( رياااض محمااد عيااي المسااعود 3)

 .4ا ،غير منشورة 2006 ،جامعة بغدادالتربية)ابأ رشد(،وطروحة دلتوراه مقدمة تل  ليية ، 2004
. 
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ويتضامأ هاذا الانمط ماأ الصاناعة تياك الصاناعات التاي تسابق عميياة  الصناعات التحضيرية:اـ .2

تحويل شلل الخامات مأ الصناعات التحوييية، وتمثل عميياات وو مراحال متعاددة منهاا مرحياة 

 التحضير وو التهيبة ويطيق عييها بالعمييات التحضيرية.

دنياة، زراعياة نباتياة لانات مع سواءبتحويل وتغيير شلل الخامات الصناعات التحوييية:ـ وتقو   .3

حيوانية مأ حالتها األولية تل  حالة جديدة تشبم حاجات اإلنساأ، لتحويل الصوف الخا  تل    و

 .(1)الحديد تل  اآلالت وملابأ متنوعة  ويلمنسوجات صوفية وتح

(تصنيفا  خاصا لينشاط U.N.I.Dووضعت األم  المتحدة والمن مة العالمية ليتنمية الصناعية)

هذا المعيار  تضمأولنولوجي معيارا  لتقيي  الصناعة،عي  المستوا الت وعتمدالصناعي 

 صناعات تأخذ الجوانب آالتية:ـ  

 صناعات متطورة لبيرة تستعمل تلنولوجيا متقدمة وتترلز في المدأ واألةالي  المتحضرة.:ووال  

الحجا  وتساتعمل  صناعات في طور التقد  وتلوأ هذه الصناعات بيأ صاغيرة ومتوساطة :ثانيا  

 سبة مأ التلنولوجيا.فيها مستويات منا

 .(2)صناعات غير متطورة تعتمد عي  تلنولوجيا تقييدية وةديمة :ثالثا  

(، وي هار ماأ 3ليصاناعة بتقسايمها تلا  وحاد عشار صانفا.جدول ) تصانيف العاراقويعتمد فاي 

ف األمريلااي الجاادول بااأأ هااذا التصاانيف يختيااف عمااا ورد فااي التصاانيف األلماااني والتصااني

 ليصناعة.

،وأ التصنيف يهدف تل  تبراز البيانات والحقابق المتوافرة ليصناعة ومشاريعها وخالصة القول

الصناعية عددا  وحجما  والمنشآتوذلك باعتماد معيار وو ولثر ليقياس وبالن ر الزدياد الوحدات 

وتنوع اإلنتا  المتزايد واالختالف في طبيعة الخدمات والمواد األولية المستعمية في العمييات 

 .اإلنتاجية لاأ البد مأ تيجاد وسس موحدة ت   األنشطة الصناعية وونواعها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .8( تبراهي  شريف، وحمد حبيب رسول، نعماأ دهت. جغرافية الصناعة، مصدر سابق، ا1) 

اللبارا وعالةتاه الملانياة، رساالة ماجساتير ( محمد يوسف محمد المؤّمني.التيو  الصاناعي فاي مديناة عمااأ 2)

 .48، ا1888)غير منشورة(ليية التربية، جامعة المستنصرية، 
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 (2جدول)

 .األمريكي, العراقي()األلماني, وأنواعها  التصانيف المعتمدة لألنشطة الصناعية

 التصنيف العراةي  التصنيف األمريلي التصنيف األلماني

 الصناعات األساسية وتشمل:ـ  -و 
 توليد الطاةة اللهربابية  .1
 التعديأ  .2
 الصهر  .3
 الليميابية .4
 اإلنشابية والبناء والتشييد  .5
 الصناعات المعدنية وتشمل:ـ  -ب 

 بناء الملابأ .1
 اللهرباء .2
 الصناعات الخفيفة وتشمل:ـ  -  

 المنسوجات والمالبس الجاهزة .1
 األخشاب .2
 الجيود ومنتجاتها .3
 لعب األطفال .4
 الطباعة .5
 المواد الغذابية وتشمل:ـ  -د 

 طحأ الحبوب  .1
 الحيويات   .2
 السلر  .3

 الطاةة .1
 الحديد والصيب .2
 الصهر .3
 بناء وسابط النقل .4
 بناء الملابأ .5
 اللهربابية  .6
 العدسات .1
 المنتجات المعدنية .1
 األخشاب .8
 الزجا  .10
 الورق .11
 الطباعة .12
 الجيود .13
 النسي  .14
 المالبس الجاهزة .15
 الليميابية .16
 اإلنشابية .11
 الغذابية .11

اساااااااااتخرا  البتااااااااارول  .1
 والغاز وخامات المعادأ

 الغذابية .2
المنساااااوجات واأللبساااااة  .3

 الجاهزة
 األحذية .4
 الخشب واألثا  .5
 الورق والطباعة .6
 الليميابية .1
 اإلنشابية .1
 المعدنية األساسية .8
 المعدنية المصنعة .10
 تحوييية وخرا .11

 kramm,Beitrage Zurokonomischen Geographiedcrddr,Potsdam,1962,p.42 -1ر: المصد

 :مراحل الصناعات النفطية ( 1-7)

 ع مػػد با سػػاس عاػػ  مػػادة الػػنتط , و ػػ  ب ػػذا  ل اػػؼ عػػف , ذ  مػػر الصػػناعة النتطيػػة بعػػدة مراحػػؿ
بمجموعه مف الصتات واللصائص  وال   جعات  ذى الصناعة  مػر بحاقػات  ا لراالصناعات 

 .    ا    م عددة وم نوعة 
 :والتنقيبمرحمة الكشف والتحري -1

 ع مػػػد  ػػػػذى المرحاػػػػة عاػػػػ  العمايػػػػات الجيولوجيػػػػة والجيوفيزيقيػػػػة المعقػػػػدة لامنػػػػاطؽ المل اتػػػػة 
الصػػلرية لغػػرض  حديػػد المنطقػػة ال ػػ  سػػ جرل في ػػا نرػػاطات البحػػث ل حصػػؿ و حايػػؿ الطبقػػات 

بعد ا الرر ة عا  عقود  لول ا ف  حؽ ال نقيب عف النتط ف  المناطؽ المحددة  مػا   ػدؼ  ػذى 
مػف الناحيػة الجغرافيػة والجيولوجيػة و قسػيـ نػوع القػروة و حديػد ا المرحاة  ل  معرفة القروة النتطية 

ومعرفػػة مػدا صػػالحي  ا مػػف الناحيػة ال جاريػػة وبرػػ ؿ عػاـ    ػػوف  ػػذى المرحاػػة و مي  ػػا  النتطيػة 
 .اب ية مف اللطوات 

 .البحث والمس  بالطرائؽ المل اتة  - و
 .الحتر ا س  راف    - ب
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 (1)الحتر ال قييم   وال طويرل وو ال نمول  - ت
مػػف عمايػػات   عػػدو عػػد  ػػذى المرحاػػة مػػف المراحػػؿ الحاسػػمة فػػ  الصػػناعات النتطيػػة   ػػؿ و ن ػػا 

ا سػػ غالؿ ا ا صػػادل لقػػروات الػػنتط الطبيعيػػة بعػػػد وف يػػ ـ  حديػػد الم ػػامفا النتطيػػة وو الغازيػػػة 
ا س  رػاف  لمعرفػة مػا  ذا  ػاف  نػاؾ نتػط وـ   حيػث  عػد اايػ ـ  حديػد مواػن البئػر, ذ الم واعة 

  ميػػػػز  ػػػػذى المرحاػػػػة  مػػػػف النرػػػػاط  ذ مراحػػػػؿ البحػػػػث عػػػػف الػػػػنتط ,  ولطػػػػرعمايػػػػات الحتػػػػر مػػػػف 
ا ا صػػادل النتطػػ  بعنصػػر الملػػاطرة عاػػ   نوعػػه وال الفػػه مػػف منطقػػة  لػػ  ولػػرا ومػػف باػػد  لػػ  

 .(2)لرا
 :واف مف و ـ الطرؽ الم بعة ف  البحث عف مراحؿ الصناعة النتطية    

 ف  مراحؿ الصناعات النتطية ا ولػ   نحصر عماية المس  الجيولوج   ذ المس  الجيولوج  :  -1
 وفبعػػد مػف لػالؿ رسػـ لػػرائط مل اتػة  وضػ   را يػػب الصػلور وونواع ػا لامنطقػػة المػراد مسػح ا 

  ا مل بريخ .االعينات و حاي ولذي ـ 
لػػذا ا  ػػدا المسػػ  الجيوفيزيػػائ : ن يجػػة لا قػػدـ العامػػ  وال  ناػػوج  فػػ  مجػػاؿ الصػػناعات النتطيػػة  -2

و قػػػػػر  عقيػػػػػدا وو قػػػػػر جػػػػػدوا مػػػػػف و م ػػػػػا المسػػػػػ  الزلزالػػػػػ  والمسػػػػػ  بعػػػػػض العامػػػػػا   لػػػػػ  طػػػػػرؽ 
ال    ح ػول  الراعهو عد مراحؿ البحث وال نقيب ووؿ المراحؿ ال   ي ـ في ا  حديد .(3)المغناطيس 

لػػػػػػػػوج , وال يمػػػػػػػػائ , المسػػػػػػػػ  الجيو  نػػػػػػػػاؾ عػػػػػػػػدة طػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػث و  , , ذ عاػػػػػػػػ  الػػػػػػػػنتط 
والطػرؽ المغناطيسػية والطػػرؽ ال  ربائيػة وال ػ  و م ػػا الػذل يرػمؿ الطػرؽ الجاذبيػػة والجيوفيزيائ ,

 ف المس  الزلزال  يعػد و قػر داػة ويسػ عمؿ عاػ  نطػاؽ واسػن إليجػاد موااػن   ذ المس  الزلزال   ,
الحتر الجيدة ال ػ   ػ ـ عػف طريػؽ  رسػاؿ موجػات صػو ية  لػ  ا رض عػف طريػؽ  حػداث حر ػة 

جيؿ ال ػػرددات الصػػو ية ال ػػ   رسػػا ا مل اػػؼ  لػػ  السػػط  وو فػػ  ا عمػػاؽ المناسػػبة  , ويػػ ـ  سػػ
 .(4)الطبقات الرسوبية عا  ر ؿ وررطة مغناطيسه 

 
                                                           

عبػػد الػػرزاؽ لضػػر حسػػف , دور ا سػػ قمارات ا رضػػية فػػ   حويػػؿ الصػػناعات النتطيػػة , رسػػالة ماجسػػ ير , (1)
 . 27,ص 2115جامعه الموصؿ ,  اية اإلدارة وا ا صاد , 

 وبعبػارة والغػاز النتط عا  حاوية ونتوذية مسامية ذات صلور مف ي  وف جيولوج   ر يب الم امف :(ا)
 .معا  اي ما وو الغاز وو النتط عا  الحاوية المصيدة  و فالم مف ولرا

 وف  مػا رػيوعاا ا  قػر  ػ  المػا  وابػار. سػائؿ من ػا يسػ لرج ا رض جػوؼ فػ  عميقػة ف حػة البئر :(ا)ا
ا الطبيع  والغاز النتط ابار  .رائعة ويضا

، ،الجزابرالتيجاني بوشعالة ، التطور التلنيوجي ليصناعة النفطية خالل مرحية االستخرا  ، جامعاه ةاصاد (2)
 .3ا  ، 2014 ليية اإلدارة واالةتصاد ،

 .16،ا 2000، بيروت ،  1حسيأ عبدا هلل ،مستقبل النفط العربي ، مرلز دراسات الوحدة العربية ،ط(3)
(4) Fagan Alphonsus, An introductionto the petroleum industry, Lamar 

university, Guif publishing company and mobil,1991,P6. 
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 :االستخراج واإلنتاج النفطي  –2
ورفعػػه  لػػ  سػػط  ا رض لي ػػوف  و ػػ  المرحاػػة ال ادفػػة  لػػ  اسػػ لراج الػػنتط مػػف بػػاطف ا رض  

 يدة وف  دالؿ المنطقة وو البادة والبعوصالحا لانقؿ وال صدير وال صنين ف  ا ما ف القريبة اا جا ز 
ف ت فػػ  عمايػػة اإلن ػػاج  ػػدلؿ  ػػذى العمايػػا , ذراج مر بطػػة بػػالمرحا يف السػػابق يفمرحاػػة ا سػػ ل وا 

وبذلؾ وصػبحت مرحاػة ا سػ لراج مػف  (1)يطاؽ عاي ا الصناعة ا س لراجية النتطية والصناع  
 ف  ػػذى المرحاػػة  , ذ ور ال  نولػػوج   ػػؤقر برػػ ؿ  بيػػر فػػ  عوامػػؿ ال طػػمراحػػؿ الصػػناعة النتطيػػة 

( سػنوات حيػث يػ ـ ا سػ لراج فػ   ػذى المرحاػة 5_3زمنية لعماية ا سػ لراج مػابيف ) مدة  طاب 
 .(2)بالطريقة الطبيعية وا صطناعية

 :مرحمة نقل النفط الخام  -3
ومن جا ػػه فػػ   عػػد  ػػذى المرحاػػة مػػف المراحػػؿ الم مػػة لاصػػناعات النتطيػػة  ذ يصػػب  الػػنتط اللػػاـ     

م ناوؿ المس  اؾ الن ائ  وبح ـ  باعد منػاطؽ اإلن ػاج  عػف منػاطؽ ا سػ  الؾ  عػد  ػذى المرحاػة 
المن جػػػيف والمسػػػ  ا يف  ذ  بػػػد مػػػف معرفػػػة  ميػػػة الػػػنتط اللػػػاـ المطاوبػػػة  م مػػػة بالنسػػػبة لاطػػػرفيف

ة فػػػػ  نقػػػػؿ والدالاػػػػة فػػػػ  الصػػػػناعة والمطاػػػػوب نقا ػػػػا  لػػػػ  المنػػػػاطؽ اإلن اجيػػػػة واف مرونػػػػة الوسػػػػيا
يم ػف  قسػيـ وسػائؿ  , ذ(3)المن جات النتطيػة الدالاػة فػ  الصػناعة ودت  لػ  اسػ مرار الػنتط اللػاـ 

 .لصناعه النتطية عا  النحو ال ال  االنقؿ النتط اللاـ الدالؿ ف  
 وسائؿ النقؿ البرية : و رمؿ ا نابيب والس ؾ الحديدية والسيارات الحوضية ال بيرة  -1
 (4)البحريػػػػة والن ريػػػػة : و رػػػػمؿ النػػػػااالت والسػػػػتف الن ريػػػػة والحاويػػػػات العائمػػػػػةوسػػػػائؿ النقػػػػؿ  -2

عػػف مرونػػة  فضػػالا ,وسػػائؿ نقػػؿ الػػنتط  ح ػػاج  لػػ  اسػػ قمارات ماليػػة  بيرة  فولالصػػة القػػوؿ 
 النقؿ والس ولة والسرعة لنقؿ المن وجات النتطية  .

 : البتروكمياويةمرحمة التصنيع  – 4
مرحاػػة ال صػػنين الب رو مياويػػة و ػػ  المرحاػػة ال ادفػػة  لػػ   حويػػؿ المن جػػات والسػػان النتطيػػة 

منظتػػػات  لػػػ  من جػػػات سػػػاعية ب رو مياويػػػة مل اتػػػة وم نوعػػػة  ا سػػػمدة الزراعيػػػة , والو صػػػنيت ا 

                                                           

 .13،ا 2000،بيروت ، 1احمد حسيأ عيي تلهيتي ، مقدمة في اةتصاديات النفط ،ط(1)
ورات االسااتثمار األجنبااي تيناااس عبااد األمياار عباااس ، الصااناعة النفطيااة االسااتخراجية فااي العااراق وضاار(2)

 .24،ا2001ليية اإلدارة واالةتصاد ، جامعه القادسية ،، ،)غير منشورة (المباشر، رسالة ماجستير 

 .31، مصدر سابق ،ا لهيتيااحمد حسيأ (3)

محمد صابح يعقوب ،دور االستثمار األجنبي المباشر في تطوير صناعة النفط والغاز في العاراق ليمادة ماأ ( 4)

 .26،ا 2014(، جامعه البصرة ، ليية اإلدارة واالةتصاد ، رسالة ماجستير ،2008-2012)
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وغير ا مػػف المػػواد ال ػػ   ػػدلؿ فػػ  والمػػواد البالس ي ية,وا نسػػجة الصػػوفية,,وا صػػباغ, والمبيػػدات
 .(1)الصناعة  

 :مرحمة التسويق والتوزيع  -5
مرحاة ال سويؽ وال وزين و   المرحاػة ال ػ    ػوف  ادفػة  لػ   سػويؽ و وزيػن الػنتط بصػور ه 

يػػ ـ  ػػوفير  افػػة المعػػدات وا مػػا ف لغػػرض , ذ اللػػاـ ال ػػ   ػػدلؿ ضػػمف الصػػناعات  وا سػػ  الؾ 
وال وزيػن  ػو  يصػاؿ الػنتط اللػاـ واف ال ػدؼ مػف عمايػة ال سػويؽ (2)النتطيػةالصناعات والمن جات 
يػػة وو من جػػات نتطوو الدوليػػة, سػػوا   انػػت مػػادة لػػاـ  لػػ  ا سػػواؽ المحايػػة  وو المن جػػات النتطيػػة

 اا واا صػػػادي داريػػػاا وا   اا القانونيػػػة واف ال سػػػويؽ ي ػػػوف فنيػػػحيػػػث يػػػ ـ ال سػػػوؽ عػػػف طريػػػؽ اإلجػػػرا ات 
ت الالزمة ي ـ  وزين المعدات وا دوا و  وف مرا ز ال وزين رئيسة وو فرعية   ذ, وبمعد ت مل اتة

عػادة  وزيع ػا  افػة وومػا ف ا سػ الـ  ومػف لػالؿ مػػا (3)وال لػزيف لاػنتط اللػاـ والمن جػات النتطيػة وا 
 ػػػوفير وسػػػائؿ النقػػػؿ اللاصػػػة فػػػ  ال سػػػويؽ وال وزيػػػن اللاصػػػة لامن جػػػات النتطيػػػة  وف قػػػدـ ي ضػػػ  

ات وو  رويج  لاصناعات و حديد ف  الصناعات يجب  ف   وف ذات اس  الؾ ووفؽ لدمالدالاة 
طراؼ الم عادلة مابيف البائن والمر رل واإلجرا ات القانونية ل نتيذ عقود البين والررا  وال سويؽ  ا

 لامن جات ضمف منطقة الدراسة وال وزين ي وف ضمف المناطؽ اإلدارية لامحافظة . 
 :الموضع للصناعات النفطية مقومات ( 0-1)

تأ تيك الصناعات  ،تذتعد الصناعات النفطية مأ الصناعات التي شهدت تتطور بشلل واسم 

 لقيامها ومأ ابرز تيك المقومات ليموضم هي . تلنولوجيا عالية ومقومات الموضم تطيبت

 . الموقع( 1-1-8)
 وجػه بيػرة مػف  و ميػةال    قن عاي ا الوحدة الصناعية ((ا رضلدراسة مقومات الموضن ))

عػػػامال ومقومػػػا حاسػػػما ل اػػػؾ معرفػػػة اػػػيـ ا رض و ات  ػػػا  عػػػد  فػػػإفوالجغرافيػػػة النظػػػر ا ا صػػػادية 
ا رض وعامػػؿ  جيمورفولوجيػػة  طاػػب دراسػػة الم ػػاف  ػػوفير لػػرائط  تصػػياية  وضػػ    ذ, الصػػناعة
عػػػد الم ػػػاف مػػػف و ػػػـ مقومػػػات ي , ذعػػػف بن ي ػػػا الجيولوجيػػػة وال ر يػػػب الصػػػلرل  فضػػػالا ا نبسػػػاط 
مقؿ  اػؾ  وفومف الواض  ال    س لدـ  ميات  بيرة مف المواد اللاـ  الصناعات  سيماالموضن 
المدينة وو ف  المناطؽ البعيػدة عػف المرا ػز  وطراؼف     منطقة الدراسة    قاـ  و سيما ا رض
  ػػوف  وف ف مػػف ا مػػور المسػػاـ ب ػػا  ػػو ال يػػار الموضػػن فػػ  الصػػناعات ال ػػ  يجػػب  , ذالسػػ نية 

                                                           

 .11حسيأ عبدا هلل ،مستقبل النفط العربي ، مصدر سابق ،ا (1)
 .7,ص2117, مرحاة ا س لراج ,رسالة ماجس ير,الجزائر,  يقير المحرواات عا  البيئة لالؿ وماؿ رحمف (2)
ابقار البيئيػػػة لاصػػػناعات النتطيػػػة دراسػػػة حالػػػة البصػػػرة, جامعػػػه البصػػػرة , ايػػػة اإلدارة ريػػػـ حسػػػف الجرػػػعم , (3)

 . 26,ص 2116وا ا صاد ,
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يػة الم مػة ل ػوطف العوامػؿ المواع وحػدويعػد عامػؿ  ػوفر ا رض  (1) مالئمة ل حمؿ الضػغط النػاجـ
عا  المنرية الصناعية وااباي  ػا عاػ  ال وسػن فػ  المسػ قبؿ ال يقير دور مميز ف   الصناعة ,ول ا

عا  الرغـ مػف وجػود ال الفػات فػ  حاجػة الصػناعة  لػ  ا رض وذلػؾ  لػ الؼ  ػؿ صػنؼ  ػؿ 
بالقيػػاس مػػن لػػارج  اا  ف سػػعر ا رض فػػ  دالػػؿ المدينػػة ي ػػوف مر تعػػ و, بحسػػب حجم ػػاصػػناعة 
    . (2)رليصة  حصوؿ عا  وراض   عض الصناعات  ل  السع  بلذلؾ     ووطراف ا المدينة 

مف ا مور المساـ ب ا عند ال يار الموضن ف  الصناعات ال حوياية    نوعيه ال ربػة فػ  منطقػة 
 وفا مػػف لػػالؿ الدراسػػة الميدانيػػة  وي ضػػ  ,  ػػوف مالئمػػة ل حمػػؿ ضػػغط ا رض وفالدراسػػة يجػػب 

و ػذة  ا ـال ربة وساسا    ن اج لاعامؿ المنال  والصػلور   فالموان  و الذل يحدد نوع ال ربة 
فدرجػػػة ا سػػػاس الالعناصػػػر يحػػػدد ا المواػػػن ب عاي ػػػا الصػػػناعات  توايمػػػال ػػػ  منطقػػػة الدراسػػػة  وا 

والػػذل ي  ػػوف مػػف  م باينػػة مػػف حيػػث نسػػج  ا وبنائ ػػا اوام ػػا رب  ػػا    ػػوفال حويايػػة وا سػػ لراجية 
و جػدر اإلرػارة  لػ  وف ال يػار موضػن المنرػاة ,الػرن ريف و    ل اػؼ مػف م ػاف  لػ   رسبات ال
الموضػن الجغرافػ  مػف ضػمن ا و نػاؾ ومػور ولػرا  , ذ يعػد يدلؿ فيه  قير مف ا مػورالصناعية 

منػػػاطؽ و ػػػوفير الطااػػػة وال سػػػ يالت البن يػػػة وومػػػور ولػػػرا   عاػػػؽ ب ػػػا ال مقػػػؿ جػػػودة رػػػب ات النقػػػؿ
فػػ   ر يػػػز  ػػػذى  دوراا م مػػػاا   ػػػؤدل ف  نػػػاؾ منػػػاطؽ صػػناعية , ذ ذل اػػار الصػػناعية فػػػ  محافظػػػة

 .الصناعات 
 :ياه ددددالم ( 1-2-8)

جميػػػن الصػػػناعات اائمػػػة   ف ذ  يم ػػػف ا سػػػ غنا  عػػػف مقومػػػات الموضػػػن فػػػ  ول صػػػناعة ,    
 سػ  اؾ  ميػات  بيػرة  جميعػا  المصػاف  وفو ػذا دليػؿ عاػ   (3)بالقرب مف مصػادر الميػاى العذبػة 

المصػاف    ف  ذمػف المػا  العػذب , اا ل ػر  18مف المياى العذبة ف صػتية ل ػر واحػد مػف الػنتط ي طاػب 
سػوا  ل وليػد  بحث دائما عند ال يار موضع ا بػالقرب مػف مصػادر الميػاى الدائمػة والغزيػرة والعذبػة 

 قػػـو عاػػ  وساسػػ ا صػػناعة ل ػػ  اال بريػػد   غػػراض وو  ـز لاعمايػػات فػػ  وبػػراج ال قطيػػرالبلػػار الػػال
 ذ  ل اػػػػؼ نوعيػػػػة الميػػػػاى المسػػػػ لدمة فحػػػػة الحرائػػػػؽ وو الرػػػػرب وا سػػػػ عماؿ,ال صػػػػتية وو فػػػػ  م ا

  ػوف لاليػة مػف ا مػالح والمػواد ال يماويػة, ما  وفالعمايػات الصػناعية فػ  ال بريػد فالبػد   غراض

                                                           

فػػارس  ػػريـ الحسػػان  ,  تػػا ة  لطػػيط مواػػن صػػناعة ا سػػمنت فػػ  العػػراؽ , رسػػالة ماجسػػ ير فػػ  ال لطػػيط  (1)
 .51, ص1986بغداد  اإلاايم  ) غير منرورة ( , مر ز ال لطيط اإلاايم  والحضرل , جامعه

وليػػػد جبػػػار محسػػػف , حايػػػؿ جغرافػػػ  لاصػػػناعات ال حويايػػػة فػػػ  محافظػػػة القادسػػػية باسػػػ لداـ نظػػػـ المعاومػػػات  (2)
 .138,مصدر سابؽ ,ص

عبػػد العزيػػز محمػػد حبيػػب ,صػػناعة ال  ريػػر فػػ  العػػراؽ ,مقالػػة نرػػرت فػػ  مجاػػة الجمعيػػة الجغرافيػػة العراايػػة (3)
 .241,ص 2111,م  بة العان  بغداد , ,45,العدد
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 غنػػ  عػػف الميػػاى فػػ  الصػػناعات ا سػػ لراجية بينمػػا  و (1)  ػػوف نقيػػة وفميػػاى ال بريػػد فػػال يرػػ رط 
  ػػػػػػػػخرتر ا بػػػػػػػػػعف اس عمال ا ف  الم امف واب ت اللاصة ف  ح فضالا  س عمؿ ف  ابار النتط , 

 قؿ و مية الميػاى  عامػؿ مػواع  عػف العوامػؿ ا لػرا لقيػاـ الصػناعات فػ  ول منطقػة دراسػية و  
والػػػػورؽ والب رو ميائيػػػػات وبعػػػػض المن جػػػػات الصػػػػناعية فػػػػ  مقدمػػػػة لػػػػذا  ػػػػي   صػػػػناعات الصػػػػاب 
 (2)وو بالقرب مف المجارل المائيةلنطااات ال     وفر في ا المياى الصناعات ال     وطف ف  ا

من ػا ا ع بار عند مقومات الموضن    ؤلذ بنظر وف ناؾ اع بارات يجب  وفنس ن ج عف ما قدـ 
الصػػناعة النتطيػػة ف ػػ   ل اػػؼ فػػ  اسػػ  الؾ  و سػػيمامعرفػػة مقػػدار الطاػػب وو الحاجػػة  لػػ  الميػػاى 

عف طبيعػة ال قنيػات السػائدة ووسػاوب منظومػة ال بريػد و ػذا يع مػد عاػ  درجػة  فضالا  ميات المياى 
 ف  الصناعات النتطية . المياى    س لداـحرارة المنطقة وسعة المصت  

 :ناخ ددددالم ( 1-3-8)
د نػوع اإلن ػاج و حػدد نػوع فالظروؼ المنالية    ال    حػد لصناعه اواض  ف    يقيرلامناخ     

 عػػػف  فضػػػالا ,ليؼ رليصػػػةالمنػػػاخ المع ػػػدؿ يسػػػم  ب لػػػزيف اب ت فػػػ  العػػػرا  وب  ػػػا فػػػإف,الصػػػناعة
 ذ  ف (3)يقاػػؿ مػػف   ػػاليؼ ال دفئػػة و ػػو ومػػر  ػػاـ بالنسػػبة لاصػػناعات النتطيػػة الرػػ ا  المع ػػدؿ ف ػػو 
المنػػاخ فػػ  محافظػػة ذل  وقػػرويالحػػظ  فػػ  ال يػػار موضػػن لاصػػناعات اا  بيػػر  اا لامنػػاخ وعناصػػرى دور 

ولػذ الجنوب الغرب  مف المحافظة ,و ػذا المواػن   ل اار مف لالؿ موان مصت  الناصرية الواان 
%( مف الرياح الرػمالية الغربيػة 8)ف  المحافظة ال    ر ؿ  الرياح السائدة  ا جاى بنظر ا ع بار

المنػػػاخ مػػػف لػػػالؿ ا ر تػػػاع ال بيػػػر فػػػ   وقػػػرمػػػا فيمػػػا ي عاػػػؽ بالصػػػناعات ا سػػػ لراجية في ضػػػ  وو 
ويسػ ـ مواػن  (4)و يقير ذلؾ عا   ن اجية العامؿ الواحػد درجة مئوية(51)يبا درجات الحرارة الذل 

الغػازات لتػض  را يػز  فػ  المصنن ف  الجنوب مف مر ز اضا  الناصرية و   منطقػة م رػوفة 
بسبب ان رارى عا  مساحة واسعة ,و رجن زيادة  ر ز بعض الملاتات اريبا مف السط   ل  طرح 
بعض الملاتات السالنة وو  رسيب  ميات مف النتط  ل  ساحة م روفة مالصقة لاسػياج الغربػ  

 . (5) عرضه لا بلر ن يجة ار تاع درجات الحرارة و 
ال اوث  و ـ مصادر وحد ف مصت  ذل اار لامن وجات النتطية يم ف القوؿ  ما قدـ  و يسيسا عا 

وث مناخ المنطقة ن يجة الغازات ا,ن يجة لاغازات المنبعقة مما  س ـ ف   البيئ  ف  منطقة الدراسة
                                                           

 .112,ص مصدر سابؽمن  عا  دعيج , (1)
محمػػػػػد سػػػػػالـ ,ال ػػػػػادل برػػػػػير المغيربػػػػػ  ,جغرافيػػػػػة الصػػػػػناعة ,دار الرػػػػػموع الققافيػػػػػة  سػػػػػعد جاسػػػػػـ محمػػػػػد , (2)

 .88,ص2112,ليبيا,
 89المصدر  نتسه ,ص  (3)
 .66,ص1982محمد وز ر سعيد السماؾ ,الصناعات النتطية ف  العراؽ ,دار الجاحظ ,بغداد , (4)
 .316مصدر سابؽ ,صالحضارات جغرافيا محافظة ذل اار, ,ارضحسيف عايول الزيادل (5)
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البيئيػػة  ا قػػارمػػف عمايػػات ال  ريػػر و ػػذا ماسػػي ـ ذ ػػرى  حقػػا فػػ  التصػػوؿ القادمػػة عػػف المنبعقػػة 
 لعماية ال  رير ف  المنطقة .
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 .محافظة ذي قار عوامل توطن الصناعات النفطية في
 أثشاً يًٓبً فٙ لٛبو انصُبػبد(IndustriaI Location )انصُبػٙإٌ نؼٕايم انزٕطٍ    

 ّٔحجًرنك انُشبط ثسجت رُٕػٓب انًكبَٙ فمذ أظٓشد رجبُٚب إلهًٛٛب فٙ طجٛؼخ ,ًَْٕٔب

فٙ  ػهٗ يسزٕٖ اإللهٛى انٕاحذ ٔٚمٕو انزٕطٍ انصُبػٙ ػهٗ يسزٕٖ األلبنٛى أٔكبٌ أ,سٕاء ًَِٕٔ

ػُذيب رمٕو انصُبػبد فٙ  ال ٚزٕطٍ إال ّ  إال أَرٕلؼّ يبٚشغت اإلَسبٌ فٙ ,إر انًٕلغ انًؼٍٛ

ٔاٌ سغجخ اإلَسبٌ رؼزًذ ػهٗ ػذح ,يمٕيبد رٕطُٓبيؼظى ش نٓب يٕلؼٓب انًُبست انزٙ رزٛس

والبشرٌة الجغرافٌة الطبٌعٌة  العوامل وتإدي (ٔ)مقدمتها تحقٌق ربح اقتصادياػزجبساد ٚأرٙ فٙ 

من مواد أولٌة وموارد مائٌة ومصادر  ماهو متوفرفً توطن العدٌد من الصناعات من خبلل 

 العواملعن توفٌر األراضً البلزمة  لقٌام هذه الصناعة لذا سوف ٌتم تناول  فضبلا طاقة ,

 . :تً الصناعة النفطٌة فً محافظة ذي قار ووفق اآلالطبٌعٌة والبشرٌة البلزمة لقٌام 

 ()املبحث األول()
 : في محافظة ذي قار لتوطن الصناعات النفطية الطبيعية العوامل
من مواد  هالصناعات النفطٌة من خبلل ماتوفرفً توطن  اا الطبٌعٌة دورا بارز العوامل تإدي    

طاقةةة  ومصةةادر والغةةاز الطبٌعةً النفطٌةةةة بةالرروات غنٌةة جٌولوجٌةةةوبنٌةة  أولٌةة ومةةوارد مائٌةةة

الطبٌعٌة البلزمة  العوامل مناقشةعن توفر المساحة البلزمة لقٌام الصناعة لذا سوف ٌتم  فضبلا ,

 . تًآلفً محافظة ذي قار وعلى النحو ا لتوطن صناعة النفط

 الموقع الجغرافي : (1-1)
 األنشطةفله دور فً توجٌههم نحو ,متعددة وبوجوههام فً حٌاة السكان  أررالجغرافً  للموقع   

على النشاط مباشر  على النشاط الزراعً وغٌربشكل مباشر الموقع  ٌإررإذ ,االقتصادٌة

على نوع  ً تحدٌد المناخ السائد الذي ٌإررإذ إن الموقع الفلكً له دور مهم ف,الصناعً 

تشكل دراسته وتحلٌله حجر  إذ,(ٕ)مما ٌساعد فً تحدٌد نوع الصناعة ,الزراعٌةالمنتجات 

من (المكانً والفلكً)موقع اإلقلٌم وذلك لما ٌعكسه,ٌة فً التحلٌل الجغرافً لئلقلٌمالزاو

( ٚكٌٕ نٓب رأثٛش كجٛش فٙ الزصبدٚخ , ثششٚخ مإهبلت( جغرافٌة تنموٌة ) طبٌعٌة ,مرتكزات )

ثشكم ػبو ٔاألَشطخ انصُبػٛخ ,ٔالسًٛب انصُبػبد انُفطٛخ جزة ٔاسزمطبة األَشطخ االلزصبدٚخ

                                                           

,كهٛةخ أطشٔحةخ دكزٕساح,اسثٛم,انزًُٛخ انصُبػٛخ ٔارجبْبرٓب انًكبَٛةخ فةٙ يحبفظةخ انًحًذ٘ ثذع ٚبسٍٛ حًٛذ  (1)

  ..285,ص 2006,جبيؼخ ثغذاد,اٜداة

 . 38،ص 2102عبد الزىرة عمي الجنابي،الجغرافيا الصناعية ،دار الصادق الثقافية لمنثر،عمان ،(2)
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ٙ فٙ رؼضٚض دٔس انُشبط انصُبػ بً يًٓاً ٌ نهًٕلغ انجغشافٙ رأثٛشأإر اإللهٛى, إنٗػهٗ ٔجّ انزحذٚذ 

انثشٔاد يٍ خالل رُٕع انًُبخ انز٘ ٚ سٓى فٙ رُٕع يصبدس ٔرحفٛض ػًهٛخ انزًُٛخ انصُبػٛخ,

ع انثشٔاد انًؼذَٛخ فٙ اإللهٛى فٙ رُٕ رسٓىػٍ رُٕع انزكُٕٚبد انجٕٛنٕجٛخ انزٙ  فضالً , انُفطٛخ

نصُبػٛخ ٔرحمٛك انزًُٛخ األَشطخ أْزا يب ٚسبػذ ػهٗ رٕفٛش انًشركضاد انالصيخ نزٕطٍ ,

رصبل اإللهٛى يغ األلبنٛى يجبشش فٙ سٕٓنخ ا آنهًٕلغ انجغشافٙ رأثٛش فئٌػٍ رنك  فضالً  ,انًكبَٛخ

انخبسجٙ  أٔيًب ٚسٓم رنك ػًهٛخ رذفك انسهغ ٔانجضبئغ انًخزهفخ ػهٗ انًسزٕٖ اإللهًٛٙ األخشٖ,

انًٕلغ انجغشافٙ يغ يشركضاد انزًُٛخ األخشٖ ٔثشكم كجٛش فٙ أ٘ َٓضخ رًُٕٚخ  ٚسٓىنزنك 

صُبػٛخ فٙ اإللهٛى انجغشافٙ
(1) 

إر ٚ شبس إنّٛ ػهٗ أَّ يٍ أْى انًشركضاد انجغشافٛخ انطجٛؼٛخ 

انًؤثشح فٙ حٛبح انًُطمخ أٔ اإللهٛى الرصبنّ انًجبشش ثُظى حٛبح اإلَسبٌ االلزصبدٚخ ٔ ٚظٓش رأثٛش 

ٕلغ فٙ َشٕء انصُبػخ ٔاصدْبسْب يٍ خالل يٕلغ دٔنخ يب أٔ يُطمخ يب ثبنُسجخ إنٗ انذٔل انً

 األخشٖ أٔ ثبنُسجخ نهٛبثسخ أٔ انًسطحبد انًبئٛخ
لبس فٓٙ رشغم أيب ػٍ يٕلغ  يحبفظخ ر٘  (2)

ثٍٛ انًحبفظبد انخًسخ كَٕٓب َمطخ ارصبل ثٍٛ يٕاَئ يحبفظخ انجصشح  بً اسزشارٛجٛ بً يٕلؼ

ٔانًحبفظبد األخشٖ 
(3)

 (.2) انخشٚطخ فٙ رنك ٚزضحكًب  

انًٕلغ انجغشافٙ لذ اكست انًحبفظخ ػبيم رٕطٍ نهصُبػخ  أٌٔٚزجٍٛ يٍ خالل انؼشض انسبثك  

رٕفش انُفظ  ٔأٌنهًٕلغ أًْٛخ يٍ انُٕاحٙ انحضشٚخ ٔااللزصبدٚخ  ٔأٌانُفطٛخ فٙ يُطمخ انذساسخ 

رؼذ ٔرًزؼّ ثبألَشطخ االلزصبدٚخ األخشٖ ,  ثبنزبنٙفٙ انًُطمخ جؼهٓب راد يٕلغ الزصبد٘ نهجهذ 

ػٍ انًٕلغ انسٓهٙ انًُجسظ انخبنٙ يٍ انزؼمٛذ  فضالً ,انُفظ انخبو سٕلب نزصذٚشانًحبفظخ 

  إٌ السًٛبٙ انًحبفظخ ـــــانصُبػبد االسزخشاجٛخ ٔانزحٕٚهٛخ ٔرٕطُٓب فٔانزضشط انصبنح نمٛبو 

 .ػٍ يالئًخ ثٛئبرٓب نهؼذٚذ يٍ انصُبػبد فضالً ,نًحبفظخ رًزهك انؼذٚذ يٍ انًٕاسدا

 
 
 

                  

 

                                                           

نةةدم محمةةود فةةائق الحمةةدانً, ,الصةةناعة النسةةٌجٌة فةةً مدٌنةةة بغةةداد ,رسةةالة ماجسةةتٌر,كلٌة اآلدا ,جامعةةة  (ٔ)

 .ٓٗ,صٕٙٓٓبغداد,

البصةةرة واقعهةةا وهرارهةةا المسةةتقبلٌة,أطروحة كفاٌةةة عبةةد عبةةاي العلةةً ,الصةةناعات اإلنشةةائٌة فةةً محافظةةة  (ٕ)

  ..٘ٓٔ٘ٓٔ,ص,صٕ٘ٓٓدكتوراه,كلٌة اآلدا  ,جامعة البصرة,

  ..ٖٖ٘٘,ص,ص,مصدر سابق,مصدر سابقحسٌن  علٌوي الزٌادي ,ارض الحضارات جغرافٌا محافظة ذي قارحسٌن  علٌوي الزٌادي ,ارض الحضارات جغرافٌا محافظة ذي قار  (ٖ)
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 (2خرٌطة )                          

 .الوحدات اإلدارٌة لمحافظة ذي قار     
 

 

 
 
,خرٌطة شعبة أنتاج الخرائط وزارة الموارد المائٌة,الهٌئة العامة للمساحة جمهورٌة العراق, المصدر/   

 .0/201،111، مقياس ٕٙٔٓ لعام اإلدارٌةمحافظة ذي قار 
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 .انجيونوجية  ناتانتكوي ( 1-2) 

 
تبٌن لنا التكوٌنات الصخرٌة  ألنهالوجً لمحافظة ذي قار وتؤتً أهمٌة دراسة التكوٌن الجٌ     

 بؤنواع,ومن رم أهم أنواع المعادن المتاحة لبلسترمار الصناعً الرتباط المعادن الموجودة فٌها

اقتصادٌا ٌمكن استغبلله أو بعد إجراء عملٌات صناعٌة تعد نفسها موردا ومعٌنة من الصخور 

من تؤرٌر على استقرار المنطقة وطبٌعة الصخور  الجٌولوجً للتكوٌن ما َعما فضبلا ,(ٔ)علٌها

رر نوع التربة ومدم إ,إذ ٌفً الصناعات النفطٌة ة لبلسترمارمعرفة نوع المعادن المتاح بالتالً

لوجٌة على استقرار وقدرتها على إمداد الصناعة النفطٌة بعامل التوطن ,وتإرر البنٌة الجٌ

صناعة استخراج النفط  والسٌماواإلنشاءات  األرقالعلى تحمل  االرضالموضع وعلى قدرة 

 ط من باطن األرض أو إلغراض الحفرالتً تستعمل معدات رقٌلة ومكائن الستخراج النف

اعٌة النفطٌة ومدم ربات األسي د كلفة اإلنشاءات الصنالجوفٌة التً تحد المٌاهومعرفة مستوم 

وتشغل محافظة ذي قار جزء من القسم الجنوبً الغربً من السهل الرسوبً الذي  (ٕ)كلهاآوت

 ,تكون بفعل ترسبات نهري دجلة والفرات وتتؤلف معظم الرواس  من الرمل والغرٌن والطٌن

تكوٌنات تنتشر فٌها فإما الجهات الجنوبٌة الغربٌة من المحافظة عن ترسبات الجبي, فضبلا 

فتات صخري خشن من الرمال والحصى ٌعود أصلها إلى الصخور الدبدبة التً تتؤلف من 

إذ إن معظم هذه التكوٌنات تشكلت خبلل الزمن ,تكوٌنات الكوارتز والسٌشتعن  فضبلا ,النارٌة

لوجً ضروري بقدر تعلق األمر بموضع توطن ون دراسة العامود الجٌإو (ٖ)الرالث والرابع 

فً العراق لوجٌة وٌلحظ العمود الرسوبً لصخور التكاوٌن الجٌ إذالصناعة النفطٌة فً المنطقة 

النفطٌة من النفطٌة االستكشافٌة والتسوٌقٌة فً مواقع الحقول  بارالدراسة إلى اآل إلٌهاالتً تستند 

ن السمك لكل تكوٌن ٌختلف من إالواقعة ضمن المنطقة والنفطٌة   بارخبلل التقارٌر الخاصة باآل

من خبلل  الجٌولوجًوٌمكن دراسة التكوٌن (ٗ)زداد باتجاه الشرق نها تإذ إ,منطقة إلى أخرم

ومن رم أنواع المعادن والفوالق والشقوق  ,والطٌاتالمنطقة والتكوٌنات الصخرٌة تكتونٌةمعرفة 

لمحافظة ذي قار تتكون من األحزمة  الجٌولوجٌةالبنٌة تركٌ   نإو,المتاحة لبلسترمار الصناعً

                                                           

,ص ,ص 89٘ٔ89٘ٔعباي علً التمٌمً ,النمو الصةناعً فةً الةوطن العربةً ,مطةابع جامعةه الموصةل ,الموصةل ,عباي علً التمٌمً ,النمو الصةناعً فةً الةوطن العربةً ,مطةابع جامعةه الموصةل ,الموصةل , (ٔ)

ٙٙٙٙ..  

  ..9٘9٘,مصدر سابق ,ص ,مصدر سابق ,ص هرة الجنابً هرة الجنابً عبد الزعبد الز  (ٕ)

,جامعه البصةرة ,كلٌةة اآلدا  ,جامعه البصةرة ,كلٌةة اآلدا  ٕٕٕٕ,العدد ,العدد داود جاسم الربٌعً ,محافظة البصرة دراسة فً الجغرافٌة القدٌمة داود جاسم الربٌعً ,محافظة البصرة دراسة فً الجغرافٌة القدٌمة   (ٖ)

  . . ٖٖ٘ٔ٘ٔ,ص,ص88ٔٔ88ٔٔ,,

  للحٌي النفطً وإمكانٌةة اسةترمارهاللحٌي النفطً وإمكانٌةة اسةترمارهاالمٌاه الجوفٌة المصاحبة للنفط فً حقل االمٌاه الجوفٌة المصاحبة للنفط فً حقل ا  ,,سوالف رزاق خطار العنزي سوالف رزاق خطار العنزي   (ٗ)

  ..2ٔ2ٔ,ص,ص2ٕٓٔ2ٕٔٓماجستٌر , جامعه ذي قار , كلٌة اآلدا  ,ماجستٌر , جامعه ذي قار , كلٌة اآلدا  ,رسالة رسالة 
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العراق ٌقع تكتونٌآ بٌن  .عن ترسبات الزمن الرباعً الذي غطى منطقة الدراسة فضبلا ,البنٌوٌة

اإلفرٌقً  الدرعتغطٌان منطقة الشرق األوسط )القسم الغربً من  اللتٌنالتكتونٌتٌن صفٌحتٌن ال

الشرق التً تقع فً المنطقة الشمالٌة  جهةمن جهة الغر  والفرع األسٌوي لتفطرات األل  من 

سطح العراق ٌقسم إلى  وإن ( ,ٖكما ٌتضح ذلك من خبلل الخرٌطة )  الشرقٌة لحدود الطٌات

 وحدتٌن أساسٌتٌن هما :  

 ( ٖخرٌطة ) 

 لوجٌة لمحافظة ذي قار .الجٌوالتكوٌنات 

 

 :  المصدر

  ٕٓٓٓ( بغداد,0ٔٓٓٓٓٓٓٔالعامة للمساحة , خرائط العراق الجٌولوجٌة ) الهٌئة,  الموارد المائٌةوزارة  -ٔ
وزارة الصناعة والمعادن , الشركة العامة للمساحة , خرائط جٌولوجٌة )الناصرٌة , سوق الشٌوخ , البصرة , السماوة -ٕ

 (. ٔ:ٕٓٓٓٓ٘(,مقٌاي )
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 وحدة الرصيف المستقر: - أ
 تمٌةةزهعةةن  فضةةبلا وجةةود الطٌةةات  ائحً وعةةدمٌتمٌةةز الرصةةٌف المسةةتقر بصةةفة االسةةتقرار الصةةف

ا )نطةاق الرطبةة( نطةاقٌن وهمة إلةى,وٌقسةم الرصةٌف المسةتقر بسمك قلٌةل مةن الغطةاء الرسوبً

أراضةً   أغلة جنةوبً شةرقً ,وتقةع  وٌمتد هذا الحزام باتجاه شةمالً غربةً (و)نطاق السلمان

 )السةةةهل  فولوجٌةةةةرمومحافظةةةة ذي قةةةار ضةةةمن هةةةذا النطةةةاق الةةةذي ٌقةةةع ضةةةمن الوحةةةدة الجٌو

 .(ٔ) للمحافظة ( الجنوبٌةالهضبة  –الرسوبً

 وحدة الرصيف غير المستقر :  - ب
الغطاء الرسوبً عن سمك  فضبلا ,مستقر بسمك كبٌر وبوجود الطٌاتالغٌر الرصٌف  ٌتمٌز    

هً نطاق السهل الرسوبً ونطاق الطٌات الواطئة  أنطقة ةإلى ربلرمستقرالغٌر وٌقسم الرصٌف

عدد من  فٌهوتقع الطٌات ضمن نطاق السهل الرسوبً الذي ٌتكون  (ٕ)ونطاق الطٌات العلٌا 

وجود (899ٔ-82ٖٔ)عام  منظهرت المسوحات االستكشافٌة النفطٌة أ إذالمكامن النفطٌة ,

فً انغبلق تركٌبً ٌبلغ محدبة تحت السطحٌة بؤتجاة شمال غربً _ جنوبً شرقً و طٌه

ٌتمٌز بوجود فوالق  سماوة(–ناصرٌة حزام الفرات التكتونً الرانوي) ٌقع ضمنمترا(,٘ٙ)

عن  فضبلا ,ذات امتداد عام متغٌر من الشمال إلى الشمال الغربًوطٌات قبابٌة تحت سطحٌة 

( التً أربتت 899ٔ-892ٔامتداد جنوبً شرقً غٌر كبٌر اعتمادا على المسوحات الزلزالٌة )

ووفق  (كم/ٓٔ× ٖٓ)بة غٌر متؤررة بالصدوع ذات إبعادالتركٌ  عبارة عن طٌه محد أن

تقر مسال غٌرالحقول النفطٌة تقع ضمن النطاق  أن اتضحلوجٌة للحقول النفطٌة والدراسات الجٌ

ات توطن الصناع إلى على مكامن نفطٌة كبٌرة مما أدم العربً وتحتوي الحقولللرصٌف 

 أنٌتضح و,محافظة ذي قار تكتونٌة (ٗ)الخرٌطةوتوضح ,االستخراجٌة فً منطقة الدراسة

مستقر للرصٌف العربً وهذه المكامن تعد الشرٌان ال غٌرحقول النفط تقع ضمن النطاق 

فً منطقة الدراسة الرئٌي للصناعات النفطٌة
(ٖ)

وٌقع كل حقل نفطً ضمن مكامن منتجة وغٌر 

  حس  الحقول الصناعٌة النفطٌة كما ٌؤتً :بمنتجة وهذه تقسم 

 

                                                           

 (1) T.Buday,Saad.Z.Jassim,the regional geology of lraq Tectonics magmatisrn and 

metamorphism,vo2,Baghdad,1987,p61    

الجٌلوجٌةةا هةوارن  هبةةارٌوم ابةةراهٌم ,تقرٌرجٌولةةوجً لحقةةل الناصةةرٌة النفطةةً ,شةةركة نفةةط الجنةةو  ,قسةةم (ٕ)

,ٔ88ٗ. 
,قسةةم الجٌوفٌزٌةةاء ,بٌانةةات غٌةةر منشةةورة  ٕ\,الفرقةةة الزلزالٌةةة الةةنفط ,شةةركة االستكشةةافات النفطٌةوزارة  (ٖ)

,ٕٓٔ9  . 
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 . اف اننفطيانمكامن انمنتجة نحقم انغر -1

 .المشرف   - أ

( وٌصل التكوٌن إلى عمق كم/0ٌٕٕٓٙٗبلغ طول تكوٌن المشرف فً حقل الغراف النفطً )

ن من أهم الخصائص الصخرٌة إ( وكمٓٓٙٙعن سمك ٌصل إلى حوالً ) فضبلا ( كمٖ.22ٕٕ)

لهذا التكوٌن هو الحجر الجٌري المدمج من الصخر الزٌتً وهو من أهم المكامن المنتجة فً 

 المنطقة . 

 .نهر بن عمر  - ب

( وٌبلغ سمك /م9ٖٔ0ٕٔعمق ) إلى( وٌصل /م  9ٓٙ0ٌٕ٘بلغ طول تكوٌن نهر بن عمر )

وٌتكون من حجر رملً مدمج مع الصخر الزٌتً وهو مكمن  (م /20ٖٓٔ)تكوٌن نهر بن عمر 

 منتج للنفط ضمن منطقة الدراسة وٌتكون من صخور خشنة تحت سطح البحر . 

 .الزبٌر  -ج

حوالً  طولهٌصل  إذ( كمٖ.ٕٖٔٓ )وٌتراوح عمقه إلى /م(ٖ.ٌ٘ٔبلغ سمك تكوٌن الزبٌر ) 

 وٌتكون من الحجر الرملً المدمج مع الصخر الزٌتً . /م(0ٖٖٓٔٓ)

 . الٌمامة –ت 

 ( وعمق ٌصل إلى  /م0ٓٓوسمك ٌتراوح ) (م /0ٌٕٖٓٓٙبلغ طول تكوٌن الٌمامة  )

وٌتكون من حجر الكلي.(م  /8.ٕٖٓٙ) 
(0)

. 

                                                           

 .9ٕٔٓوزارة النفط , شركة نفط ذي قار , قسم الجٌلوجٌا , حقل الغراف , )بٌانات غٌر منشورة ( , (ٔ)
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 محافظة ذي قار . تكتونٌة  (ٗخرٌطة ) 
 

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى :
والمعننادن المنةنناة العامننة لمميننو الجيولننوجي والتعنندين ، ريطننة العننراق البنيويننة ،بمقينناس وزارة الصننناعة  -0

 .0441(،بغداد ،0111111:0)
 .2108(،OLIيات ،المرئية الفضائية )الند القمر األمريكي -2
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 ة لحقل الناصرية النفطي .جالمنتالمكامن -2

 عةةن فضةبلا وجةود تجمعةات نفطٌةة جٌةدة فةً تكوٌنةات المشةرف والٌمامةة, ب جةاءت نتةائج الحفةر

ٌن نهر وجود شواهد نفطٌة ضعٌفة فً القسم األعلى لتكوٌن الزبٌر أما الصخور الرملٌة فً تكو

أتضةح أن السلً,ظهرت بعض الشواهد الغازٌة فً تكوٌن  و ,وجدت حاوٌة على الماء فقدعمر

حسة  بطول العمود النفطً المتصل فً تكوٌن المشرف والٌمامة أكبر مةن االنغةبلق التركٌبةً 

 فةً عةام اا مٌةٌتقٌ اا ( بئةرٗٔتم حفةر ) الخرائط التركٌبٌة لحقل الناصرٌة من الدراسات الزلزالٌة,

مستوم تكوٌن الرمٌلة )أسةفل تكةوٌن المشةرف( ألهمٌةة  إلىمن قبل شركة نفط ذي قار  ٖٕٔٓ

 -ٕٓٓٓ) بةارلآل المعدلةةتكوٌن المشرف اإلنتاجٌة وبٌنت النتائج النهائٌةة للفحوصةات اإلنتاجٌةة 

 :الحاوٌة على النفط هً  التكوٌنات من أهم وإن (ٔ) ( ألف برمٌل/ ٌومٓٓٓٗ

  .المشرف - أ

جٌولوجٌة  المهمة  التكوٌنات  الالطباشٌري من  العصرخبلل  المترس  ن المشرفتكوٌ ٌعد  

دادات  جغرافٌة   وامت صخارٌة به من مزاٌالما  ٌتمٌزالعراق  ًجنوبفً  النفطعلى اوٌة الح

ا  ا جٌدا االقتصادٌة  بعد  تكوٌن   ٌمرل المكمن الرانً من الناحٌة ,إذللهٌدروكاربوناتتجعله خزانا

النفط  فً  أظهرت  وجودوٌة الناصر نفطٌة استكشافٌة فً حقل هبارخمسة  اكتشفوالزبٌر 

وتركزت  الدراسات  الٌمامة  و نهرعمر(وهً )المشرف, و هالطباشٌرٌ بالحق  ربلرة مكامن

إلى مستوم تكوٌن  اا ( بئرٙٔعلى تقٌم المكمن فً تكوٌن  المشرف خاصة, لذا تم مإخراا حفر )

 المنتجة حقل الناصرٌة بارآلالنتائج  أظهرتإذ ,ل تكوٌن المشرف( ألهمٌة التكوٌن الرمٌلة )أسف

لم تكمل ف( Ns-11, 13, 14, 15, 16, 17) بارأما بقٌة اآل مكمن المشرفضمن 

ٌتكون من الحجر  ,إذ التكوٌن متباٌنا من حٌث الصخارٌة وٌعد, الفحوصات اإلنتاجٌة لها

وهناك تقسٌمات  MAوMBوٌتكون المشرف من طبقتٌن رئٌسٌتٌن هما الجٌري عالً المسامٌة 

أخرم هً المشرف األعلى والمشرف األسفل وٌفصل بٌن الوحدتٌن طبقة من السجٌل األسود 

 إلى الرصاصً الداكن وهو الذي ٌتكون منه تكوٌن المشرف 
(ٕ)

( توضح عدد  ٘)  الخرٌطة 

  المكامن النفطٌة فً منطقة الدراسة .

 

                                                           

شةةركة (,المشةرف والٌمامة)لتكةةوٌنً باألبعةةاد الربلرةة لحقةةل الناصةرٌة  دراسةة تفاسةٌر المعلومةةات الزلزالٌةة  (ٔ)

 .ٗ,ص ٕٗٔٓ,بغداد , االستكشافات النفطٌة

 .٘المصدر نفسه , ص  (ٕ)
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 (4خرٌطة ) 

 .2443المكامن النفطٌة المنتجة فً حقول محافظة ذي قار  لعام                 

 

 على : باالعتماد  الباحثةمن عمل انًصذس : 

 .  2012،شركة نفط ذي قار ،قسم الدراسات ،1/15000000مقياس  وزارة النفط ،خريطة العراق النفطية ، -1
 (. ARC GIS 10.2باستخدام ) ( ،13بيانات الجدول رقم )  -2
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 . الٌمامة  -  

حمم  آثبسفٙ ,(و /236ثهغ يؼذل سًك انزكٍٕٚ حٕانٙ ) إركٍٕٚ انًٛبيخ يٍ انًكبيٍ انًًٓخ,ر ٚؼذ

ًٚزبص انزكٍٕٚ يغ ٔحذارّ ثئَزبجّ نهُفظ ثكًٛبد جٛذح ٔحزٗ فٙ انًُبطك راد انًسبيٛخ ,انُبصشٚخ

ذ ػهّٛ َزبئج انحفش ٔانفحٕصبد انصخبسٚخ ٔاإلَزبجٛخ, ٔإٌ انزمسًٛبد انطجبلٛخ دن  ٔانٕاطئخ 

ػذِ كم ٔحذح يٍ ٔحذاد ركٍٕٚ نهًٛبيخ ًٚكٍ  ألٌٔانًكًُٛخ فٙ ركٍٕٚ انًٛبيخ يزطبثمخ ٔرنك 

بً يكًُ
(0)

 . 

 المكامن المنتجة  لحقل صبة النفطً .  -6

وهً صبة  هبارمن أربعه  ٌتؤلفتركٌ  حقل صبة  أننتائج الحفر للفرقة الزلزالٌة  أظهرت

وان طول القبة (٘(وصبة )ٗ( وصبة )ٖصبة ) هباروصل فٌه الحفر إلى تكوٌن ارطاوي و( ٕ)

ً النفط ف وروكانت نتائج الحفر ظه( كم ٓٔمنطقة ) أوسع( كم وعرضها فً ٘ٔحوالً )

 تً . آلتكوٌنً النهر عمر والزبٌر وكا

 ر.عم نهر - أ

المكمنً من صخور رملٌة وسجٌلٌة وبعض من الصخور الكلسٌة ووحدات ٌتكون التركٌ  

رملٌة ناعمة تقع بٌن تكوٌن المودود إلى األعلى والشعٌبة إلى األسفل , ٌتراوح السمك الكلً 

( إذ تزداد نسبة السجٌل من ٗ( م فً بئر صبة )ٖٕٔ( إلى )ٕ(م فً بئر صبة )8ٕٔتكوٌن )لل

عمر إلى جزئٌن رئٌسٌن  الً ومن الممكن تقسٌم تكوٌن النهرجنو  بئر صبة الجنوبً إلى الشم

 وهما : 

  الرئٌيتكوٌن النهر وأعلى الرمل  أعلىوهو الجزء المحصور بٌن  الجزء األعلى : -4

والمكونات األساسٌة لهذا الجزء هً الصخور السجٌل وبعض الصخور الكلسٌة والرملٌة  

 (. ٘بئر صبة ) م (2ٕ)( إلى ٗم فً بئر صبة ) 9ٔسمك هذا الجزء من و

 تكوٌن عمر وٌستمر إلى أعلىمن  تقرٌباا  ( م2ٓوٌقع هذا الجزء على بعد ) الرمل الرئٌسً :-2

(م فً بئر صبة ٖٙٔ(إلى ) ٕ(م فً بئر صبة )8ٗٔمن ) هتكوٌن الشعٌبة وٌتراوح سمك أعلى

( وٌتكون هذا الجزء بشكل أساي من صخور رملٌة ووحدات رملٌة ناعمة وبعض الصخور ٗ)

                                                           

 .  2103قيم الجيموجيا ،بيانات غير منةورة ، جميورية العراق،وزارة النفط ،ةركة نفط ذي قار، (0)



 انفصم انثبَٙ ................................ػٕايم رٕطٍ انصُبػبد انُفطٛخ فٙ ر٘ لبس

 
03 

نسبة السجٌل فتزداد كلما اتجهنا شماال إذ  أماالسجٌلٌة  فً القسم األعلى فقط من الرمل الرئٌي 

  %٘ٔ( حوالً ٕتبلغ فً بئر صبة )
(0). 

 .الزبٌر  - ب

( لم تخترق  ٘-ٗ-ٖصبة ) هبار ألن( وذلك ٕصبة ) بئر( م من ٌٖٔٗبلغ سمك تكوٌن الزبٌر )

ٌظهر أول سجٌل للصخور الكلسٌة الدولوماتٌة لتكوٌن الشعٌبة وٌتؤلف  إذ,  بؤجمعهالتكوٌن 

إذ ٌبلحظ وجود ,الجزء األعلى للتكوٌن من وحدات سجٌلٌة وصخور رملٌة حاوٌة على النفط 

 التكوٌن وأسفل التكوٌن صخور رملٌة . فً بداٌة كلسٌهطبقة 

 )الرافدٌن ( النفطً . عامودالمكامن المنتجة لحقل أبو -0

العمود الطبقً للحقل فً منطقة وحس   عامود أبوفً حقل التكوٌنات المنتجة  أهممن  إن

 الدراسة هً : 

 . األعلىتكوٌن الفارس  - أ

( ٌتكون من حجر طٌنً فاتح /م9٘ٓ( وسمك )/م 9ٌ٘ٓتراوح عمق تكوٌن الفاري األعلى )

 مخضرطفل ,رصاصً فاتح ,ورصاصً اللٌن مع طبقة من الحجر الرملً مختلف األلوان مع 

 لٌن 

 . األسفلتكوٌن الفارس  - ب

صل  مع  أللونحلٌبً  أبٌضنهاٌدرات ,آلٌتكون من طفل رصاصً مخضر  لٌن  ٌتداخل مع ا

 -9٘ٓابٌض مصفر قلٌل متوسط الصبلبة مسامً وبعمق ) –طبقة من الحجر الجٌري ,ابٌض 

 ( م.  8ٖٖ) إلىسمك التكوٌن فٌصل  أما(م 98ٔٔ

 تكوٌن الغار. - ت

 ( وٌتكون من رمل وحصى . /مٙ( وبسمك )/م 08٘ٔ0ٔ98ٌٔٔتراوح عمق تكوٌن الغار )

 

                                                           

دراسة جٌولوجٌة مكمنٌه لحقل صبة , فةائز جعفةر سةماكة ,قسةم الدراسةات شركة النفط , جمهورٌة العراق ,(ٔ)

 . ٙ-٘,ص 828ٔالجٌولوجٌة , بغداد ,
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 .تكوٌن المشرف  - ث

بٌجً متوسط الصبلبة وبعمق  –األعلى من حجر جٌري,ابٌضٌن المشرف فً ٌتكون تكو

وٌتكون من الحجر الجٌري ,ابٌض مصفر  (م/٘.8ٖٕوسمك ٌصل إلى ) (م/٘.ٖٕٔٗ-2ٕٕ٘)

 بنً فاتح قلٌل الصبلبة مسامً .  –وحجر جٌري بٌجً 

 تكوٌن المودود . - ج

وبسمك (م  /ٖ٘ٗٓ-288ٕبٌجً ,قلٌل متوسط الصبلبة بعمق ) أبٌضٌتكون من حجر جٌري,

 . / م(ٕٙٗ)

 تكوٌن نهر عمر . - ح

بة صفائحً ٌتعاق  مع رصاصً مخضر قلٌل الصبل –وٌتكون من سجٌل رصاصً غامق    

متوسط الصبلبة وٌعقبها الحجر الرملً ,أبٌض _ رصاصً فاتح , رمصف أبٌضحجر جٌري,

 -ٕ.9ٕٖٔ,بنً فاتح وحجم الحبٌبات من متوسط إلى خشن مفتت وٌصل عمق التكوٌن ) 

امن هو العمر الجٌلوجً للمكالماٌوسٌن وٌعد عصر  (ٔ)(م/٘.2ٖٔوبسمك ٌصل إلى )(م/ٖ٘ٗٓ

 هسٌاإذ حدرت حركات أرضٌة عمٌقة نتج عنها اندفاع كتلة ,النفطٌة ضمن منطقة الدراسة

باتجاه كتلة الجزٌرة العربٌة أدت إلى انحسار بحري بسب  ارتفاع مستوم القاع من الصغرم 

المٌوسٌن ظهرت  عصر أواخروفً والصخور الحاوٌة على النفط ,ملح الطٌن والجبي وال

التً نتج عنها  األرضٌةعن الحركات  فضبلا  (ٕ) بالمٌاهالعراق كلها التً كانت مغمورة  أراضً

تجمعت فٌها ترسبات  إذ,لعراق ومنها منطقة السهل الرسوبًالجنوبٌة من ا األقسامهبوط 

جفاف واستمر تراكم الترسبات  مدة تخللتهاالتً والسٌول وخبلل عصر الببلٌستوسٌن  األنهار

 . (ٖ)خبلل عصر الهولوسٌن لٌكون السهل الرسوبً 

       

 

 

 

                                                           

، قينم الجيولوجينا ة جيولوجينة تقيمينو لحقنل  بنو عمنود، دراينجميورية العراق،وزارة النفط ،ةركة نفنط ذي قنار (0)
 .1-2،ص  2102،

مديريننننننة دار الكتنننننن  لمطباعننننننة والنةننننننر ،جامعننننننو الموصننننننل ،جيولوجيننننننا العننننننراق ، عبننننننداا اليننننننيا  و  رون (2)
 .20،ص 0432،

ىةننام عبنند الجبننار الياةننمي ، اليننحنات المجيريننة لمعصننر الربنناعي فنني العننراق ،الم ييننة العامننة لممعننادن  (2)
 . 21،ص 0430،بغداد ،
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 ترسبات الزمن الرباعً .-2

,فً شركة  الجٌولوجٌاقسم  معمن خبلل الدراسات والمقاببلت الشخصٌة التً قامت بها الباحرة 

لوجٌة تحتوي على نفوط وعلى تكوٌنات جٌٍو لم ٌحتالعصر الرباعً  أننفط ذي قار اتضح 

 ضمن منطقة الدراسة . 

 : السطح  (2-2)

ٌإدي السطح وأشكال التضارٌي دوراا مإرراا فً توقٌع الصناعات واألنشطة االقتصادٌة    

الصناعٌة ومد شبكات الماء والمجاري كافة , فالسطح المنبسط ٌّسهل عملٌة تشٌٌد المإسسات 

 لذلك ٌهتم الجغرافً بدراسة أشكال السطح فً أي إقلٌم وٌكون ذلك  والطرق وٌقلل من تكالٌفها,

وتتمرل أهمٌة السطح .سبٌبل لتقصً الصورة التضارٌسٌة وتؤرٌرها على استعماالت األرض

لى تحدٌد الموقع المبلئم لتؤرٌر هذا الجان  ع بالتعرف على درجة انحدار األرض وتضرسها

الستعماالت األرض المختلفة والسٌما االستعمال السكنً الختٌار األسلو  المناس  لتلك 

 نحدار,األمر الذي ساعد األنهارالسمة الغالبة على سطح المنطقة االنبساط وقلة اال الدراسة,و

 أدم إلىعن التنوع فً أقسام سطح المحافظة الذي  فضبلا , على شق طرٌقها بسهولة وٌسر

خمسة تشكٌبلت رئٌسة من  فمن الممكن تمٌز ولهذا,التنوع فً مختلف القطاعات االقتصادٌة 

 تً : فً محافظة ذي قار وعلى النحو اآل مظاهر السطح

 السهل الرسوبً . - أ

أقسام السطح تكوٌنا وأكررها أهمٌة ألسبا  تتعلق بتركز  أحداثٌعد السهل الرسوبً من  

أقسام سطح ( 2)و( ٙ) د من الصناعات ٌنظر خرٌطةوتوطن العدٌ ةالبشرٌ المستقرات 

, سب  تكوٌن السهل الرسوبً هو اصطدام الصفٌحة والخرٌطة الكنتورٌة  محافظة ذي قار

العربٌة فً جزئها الشمالً الشرقً بالصفٌحة اإلٌرانٌة التركٌة مما أدم إلى تكوٌن طٌه محدبة  

الغر  منها تمرلت بالسهل  إلىمقعرة  وطٌهزاكروي  –تمرلت بسلسلة جبال طوروي 

 ة عدة مظاهر تتمرل فً : وٌتضمن سطح السهل الرسوبً فً منطقة الدراس (ٔ)الرسوبً 

 منطقة كتوف األنهار . -ٔ

ماٌحمله من رواس  على  النهر التً ألقاهات النهرٌة وهً المناطق المتكونة نتٌجة الترسبا  

مجراه وتنخفض سرعته فٌطرح ماٌحمله من النهر وٌتسع  ٌطغىإذ الفٌضانات, مدةخبلل  جانبٌه

                                                           

نٌةة الصةحراء الغربٌةة العراقٌةة ,المجلةة الجٌولوجٌةة رون ,ارر الظواهر الخطٌة فةً تكتوعدنان النقا  وهخ (ٔ)

 . ٔ,ص88ٕٔ,بغداد ,ٕ,العددٕ٘العراقٌة ,المجلد 
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مغطاة  إرسابٌةعلى المناطق المحاذٌة لمجراه وتكرار هذه العملٌة ٌولد سهوال  ورواس طمى 

 غرٌنٌة أو طٌنٌة سمٌكة بطبقة
(0)

. 

 .منطقة أحواض األنهار  -2

كرٌرا من حٌث تكوٌنها  وصفاتها عن مناطق   تختلفوال تمتد بجوار نطاق كتوف األنهار 

ترسبات نفسها التً كونت من ال,إذ تشكل سطحها سب  نفسهلكتوف األنهار ألنها تكونت ل

سطحها اقل ارتفاعا من سطح كتوف األنهار وتمتاز بصغر حجم الرواس  قٌاسا  أنإال الكتوف,

أهم مناطق تركز السكان والمستقرات البشرٌة  هانؤبكتوف األنهار,وتمٌزت منطقة األحواض ب

 اه وانبساط سطحها .بسب  صبلحٌتها لقٌام مختلف النشاطات الصناعٌة وقربها من موارد المٌ

خط  أعلىإذ سجل , ة ذي قار تغل  علٌة صفة االنبساطوٌتضح مما تقدم أن سطح محافظ

م( 0ٕ٘-ٖقل نقطة ارتفاع تتراوح من )أفً شمال غر  المحافظة و م(8كنتوري فً المحافظة )

سة إلى منطقة الدرا ساعدتم(لجمٌع أجزاء سطح منطقة الدراسة وهذه الخصائص ٘وبمعدل )

عوائق طبٌعٌة أوجدٌدة من حٌث مد طرق النقل بدون عوارض ٌات استرمارٌة صناعٌة عمل

موقع المصفى فً ذي  وإن دون ذلك أو مد شبكة أنابٌ  للصناعات النفطٌة فً المنطقة تحوٌل

عن أماكن وجود الحقول  فضبلا قار ٌقع ضمن األراضً المنبسطة وكذلك معامل تعبئة الغاز ,

 النفطٌة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

والنشةةةر  للطباعةةةةعةةةدنان بةةةاقر النقةةةا  ,ومهةةةدي محمةةةد علةةةً الصةةةحاف ,الجٌومورفولوجٌةةةا,دار الكتةةة  (ٔ)

 .٘ٗ٘,ص 898ٔ,بغداد,
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 (  3خرٌطة )       

 .أقسام السطح فً محافظة ذي قار       

 

 المصدر: 
 وزارة الموارد المائٌة , الهٌئة العامة للمساحة , قسم إنتاج الخرائط , خرائط محافظة ذي قار الطبوغرافٌة , -ٔ

(ٔ :٘ٓٓٓٓ , )ٕٓٔٓ  
 .  ٕ٘ٔٓ, لسنة  9المرئٌة الفضائٌة للقمر الصناعً الندسات  -ٕ
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 (  3خرٌطة ) 

 .الخرٌطة الكنتورٌة لمحافظة ذي قار      

 

 

 

الخرائط , الخرائط الطبوغرافٌة  إنتاج, الهٌئة العامة للمساحة , قسم وزارة الموارد المائٌةالمصدر : باالعتماد على 

 ( .0ٓٓٓٓٓٔ \ٔافظة ذي قار مقٌاي )لمح
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 .المادة األولية   (1-3)
وذلةك عةن طرٌةق  التوطن الصةناعً فًمهما  رئٌسآ عامبلا  أهمٌة المواد األولٌة بكونها  تؤتً   

,والصةةناعات عةةا وأكرةةر قٌمةةة مةةن الحالةةة السابقةتحوٌةةل هةةذه المةةواد مةةن حالةةة إلةةى حالةةة أكرةةر نف

فبعضةةها ٌحتةاج إلةةى نةوع واحةةد  بطبٌعتهةا تختلةةف فةً حاجتهةةا إلةى المةةواد األولٌةة )كمةةا ونوعةا(

فةةً شةةكلها ونوعهةةا وهةةً تختلةةف  نةةواع عدٌةةدةأوأنةةواع قلٌلةةة بٌنمةةا بعضةةها اآلخةةر ٌحتةةاج إلةةى 

إذ ٌعتمةد ,ٌة وتبعا لةذلك تختلةف وسةائط نقلهةافمنها السائلة أو الصلبة أو الغازوحجمها وطبٌعتها,

وتعد المادة األولٌة من أهةم الضةوابط  (ٔ)ذلك على التباٌن فً كلف النقل وعامل الوقت والسرعة

عةى فٌهةا كمٌةة المةواد األولٌةة وكٌفٌةة اإذ ٌر,الطبٌعٌة فً توطن الصناعة النفطٌة فةً منطقةة مةا

المادة األولٌة هنا تعنً كل .(ٕ)الحصول علٌها بشكل مستمر عند إقامة مشروع الصناعة وتوطنها

العمةةل از وهةً قةةوة كامنةة تسةةاعد علةى أداء عنةةد احتراقهةا كةةالبترول والغة اا مةادة أولٌةة تولةةد نةار

عةادة تكةون معتمةدة علٌةة كمةادة خةام  فإنهةا,وعندما تتركز الصناعة قر  مناطق إنتاج البترول 

 (ٖ)لصناعة البتروكمٌاوٌات بالدرجة األولى وكما هو فً الصناعة التحوٌلٌة فةً منطقةة الدراسةة

المعاصةر نظةرا لمةا ٌتمتةع بةه مةن خصةائص وٌعد النفط الخام عصة  الحٌةاة االقتصةادٌة للعةالم 

مقارنةة مةع مصةادر  إنتاجةةالحةراري وسةهولة نقلةة وانخفةاض تكةالٌف  مهمة من ارتفاع معاملةُ 

تقسم المواد الخام الداخلة فً الصناعة النفطٌة إلى عدة أقسام منهةا المعةادن  ذإ( ٗ)الطاقة األخرم

  :تً لك سوف ٌتم دراستها على النحو اآلالبلفلزٌة  لذ

مصةةادر الطاقةةة فةةً عالمنةةا  المعةةادن وهةةذهالمعةةادن البلفلزٌةةة: الفحةةم والةةنفط والغةةاز الطبٌعةةً  - أ

وتوطنهةا فةً  التحوٌلٌةةفةً قٌةام الصةناعة  اا كبٌةر اا المةادة الخةام )الةنفط ( دور وتةإدي المعاصر

منطقة الدراسة 
,

 تً:ادة األولٌة فً المحافظة فهً كاآلبالنسبة إلى الم أما

عةةن طرٌةةق الخةةط االسةةتراتٌجً الةةذي ٌضةة  الةةنفط إلةةى صةةل المحافظةةة علةةى المةةادة األولٌةةة تح -0

عقةدة ٌٕٗبلةغ طولةه حةوالً  أنبةو إذ ٌضة  الةنفط عبةر ,مصفى ذي قار للصناعات التحوٌلٌةة 

هةذا الخةط كم بالقر  من ناحٌة الدراجً وٌعمل ٙٗالواقع جنو  شرق محافظة المرنى بمسافة 

                                                           

ٌاسٌن الدلٌمً ,التوقٌع المكانً للصناعات األساسٌة وأبعادها الجٌوستراتٌجٌة ,رسالة ماجسةتٌر,المعهد  معز (0)

 .04ص  ,ٕٙٓٓالعالً للتخطٌط الحضري واإلقلٌمً,جامعة بغداد ,
 .03، مصدر يابق ،عمي احمد ىارون (2)
 .281،مصدر يابق ،ص و  رونمحمد  زىر يعيد اليماك ،  (2)

(4) OpEC,World oil out look , vie nna,2012.p9 
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الةةنفط الشةةمالٌة والجنوبٌةةة وٌعةةد مةةن أهةةم الخطةةوط اإلسةةتراتٌجٌة ط إلةةى حقةةول علةةى ضةة  الةةنف

 (ملٌون برمٌل /02٘ٔ )لدٌمومة عمل المصافً وصناعة التكرٌر إذ تصل طاقة الخط ماٌقار 

 األسةودالةنفط  ٌةؤتًعةدة منتجةات  بإنتاجالمصفى ٌقوم  أنّ ( ٌتضح ٗومن خبلل الجدول ) ٌومٌاا 

 Casمجمةوع اإلنتةاج الٌةومً ,رةم ٌةؤتً زٌةت الغةاز )( مةن %ٙ.9٘بنسبة )  األولىبالمرتبة 

Oil) ( وأخٌةرا الةنفط األبةٌض ٕ.ٙٔ%( رةم النفرةا بنسةبة )ٕ.9ٔفً المرتبة الرانٌة وبنسبة )%

 %( من مجموع اإلنتاج الٌومً داخل المصفى .2بنسبة )
 .( 8)جدول                                        

 .  2103لمةتقات النفطية في مصفى ذي قار لعام اإلنتاج اليومي من ا          
 % 2م/الكمية  نوع المنتج

 %43.3 2411 النفط األيود 

 311 03.2% (Cas Oil)زيت الغاز 
 %01.2 411 النفثا 

 %2 201 النفط األبيض 
 011 8,401 المجموع 

 .2443،بٌانات غٌر منشورة ، مصفى ذي قار ،قسم التكرٌر وزارة النفط ، جمهورٌة العراق ،المصدر :      

المةننننتقات   ننننزنتحصننننل المحافظننننة عمننننى المةننننتقات النفطيننننة عننننن طريننننق ميننننتودعات و  -2
، تحصننل عمننى المةننتقات 0440عننام  إنةننا ىاالنفطيننة الموجننودة فنني محافظننة ذي قننار والتنني تننم 

 ومصننفى ذي قننار  إلننىإذ تصننل المننادة األوليننة ،البصننرة  نابينن  الضنن  مننن  النفطيننة عننن طريننق 
وال طوط وتوزيع المنتجات النفطية من مصفى ذي قار  واإليفمت األيودييتمم بعض من النفط 

عنننن المنتجنننات األ نننرث منننن النفثنننا  فضننن ا  ،إذ ينننتم ضننن  البننننزين وزينننت الغننناز والننننفط األبنننيض
لممةنننتقات النفطينننة تصنننل إلنننى لكنننل مننننتج  الطاقنننة الت زينينننة  وتصنننلاألينننود واإلينننفمت والننننفط 

المنادة ال نام فني منطقنة الدراينة فني الكثينر منن الصنناعات   ىمينةوتتمثل  (0) 2/م0111حوالي)
إلنى  طنوط كميات كبيرة من المنتجنات النفطينة  يجيز المصفى يومياا  إذالتحويمية في المحافظة 

 (. 0)وكما موضحة في الجدولاألنابي  وةركة توزيع المنتجات 
                                

 

                                                           

،بتاري  يتودعات الوقود في محافظة ذي قار، احد العاممين في م بمة ة صية مع الميندس  ماجد عزيزمقا (0)
21\02\2103. 
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 .( 0جدول )                                 
 . 2103تجييز المنتجات النفطية من المصفى إلى ميتودعات ض  الناصرية لعام 

 .2118مصفى ذي قار ،حسابات اإلنتاج ،)بيانات غير منشورة( ، جمهورية العراق ،المصدر :       
 الموارد المائية . (1-4)
عةن أهمٌتهةا فةً المجةال  فضةبلا تمرل الموارد المائٌة أهم مقومات الحٌاة على سطح األرض ,   

الصناعً للصةناعات التحوٌلٌةة فةً منطقةة الدراسةة فقةد تسةتخدم المٌةاه فةً تولٌةد البخةار أو فةً 

الصةناعة ذو آت توفرهةا قةر  منشة فةإن,لذا عاتالتبرٌد أو تستخدم كمادة أولٌة فً بعض الصةنا

أمامها إذا تعةذر الحصةول  متطلبـــات الصناعة بل وعائقــاا  أحدوجود المٌاه ٌعد (ٔ)أهمٌة كبٌرة  

أهةم العوامةل المكانٌةة  لتوقٌةع   أحد, وهــذا ما جعــل توفر المٌاه بكمٌات ونوعٌات مناسبة اعلٌه

لنةةةوع الصةةةناعة والطاقةةةة  وتختلةةةف حاجةةةة المشارٌةةةـع الصةةةناعٌة طبقةةةاا ,المشةةةارٌع الصةةةناعٌة 

د عوامل خارجٌةة تتعــةـلق , وتوجـلسائدة وأسلو  منظومات التبرٌدوطبٌعة التقنٌـات ااإلنتاجٌة,

ونـوعٌة المٌاه بمةا تحتوٌةه مةن مواصةفات تتفةق مةع واقةع  ةبنوع المنــاخ كدرجة الحرارة السائد

صةف تٌعةد العةراق مةن البلةدان التةً تتةوفر فٌهةا المٌةاه التةً ت (ٕ) التنقٌة أو التخلص مةن العسةرة

علةةةى ظهةةةور الكرٌةةةر مةةةن ذلةةةك د , سةةةاعلةةةة بنهةةةري دجلةةةة والفةةةرات وروافةةةدهمابالعذوبةةةة المتمر

إمةا مصةدر مٌةاه المحافظةة المتمرلةة  كون الماء مادة رخٌصة ومتوفرة بكمٌات كافٌةةالصناعات,

الغربٌةة إذ ٌدخل نهةر الفةرات محافظةة ذي قةار مةن أجزائهةا الجنوبٌةة , والغراف الفرات يبنهر

 ,وقرٌةة كةوام الخضةرٌمنى من مجةراه قرٌتً الشاطئ )ناحٌة البطحاء (الواقعة فً الجهة ال عند

كةةم( ضةةمن 8ٕٓقطةةع مسةةافة ) أنناحٌةةة البطحةةاء والواقعةةة مةةن الجهةةة الٌسةةرم مةةن مجةةراه بعةةد 

                                                           

 .9ٕ٘,ص 88ٗٔ, منشاة المعارف ,اإلسكندرٌة ,  ٖمحمد الصقار ,التخطٌط اإلقلٌمً , ط فإاد (ٔ)

محمد أزهر السمــــاك وجمـــعة رج  طنطٌ  , دراســــات فً جغرافٌة الصــناعة والمعادن , منشةورات (ٕ)

EIGA , 2ٖٔص  ,ٕٓٓٓمالطا . 

 الكمية الواردة من المصفى/لتر   نوع المنتج  ت 
 15255111 البانزين 1
 22122111 زيت الغاز 2
 14762111 النفط األبيض 3
 28586111 الحرارية في الناصريةالخميط إلى الطاقة  4
 94621321 اإلسفمت  5
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 إي(كةم/9ٌٓٔصل طول نهر الفةرات داخةل أراضةً محافظةة ذي قةار إلةى ) (ٔ)أراضً العراق 

-ٖٓٔعةةن اتسةةاع مجةةرم النهةةر فةةً المحافظةةة والةةذي ٌبلةةغ مةةابٌن ) فضةةبلا ,%(٘.٘ٔبنسةةبة )

الصناعٌة بما فٌها الصناعات التحوٌلٌة )تصفٌة النفط ( تعتمد على  آتجمٌع المنش (ٕ)متر (9ٓٔ

الغراف فٌدخل المحافظة مةن  جدول أما ر على المٌاه السطحٌة بشكل مباشرمتطلباتها فً التكرٌ

حمةةار والعبٌةةد كةةم حتةى ٌنتهةةً بهةور ال ٖٕٓجنوبةا ولمسةةافة ه الشةةمالٌة وٌسةتمر جرٌانةة أطرافهةا

المٌةاه فةً المحافظةة تحتةوي علةى كمٌةات  أغلة  إن إذ,(ٖ)(را\ٖم2,ٖٓٔ)تصرٌفهوٌبلغ متوسط 

( كمةةادة roكبٌةةرة مةةن األمةةبلح الذائبةةة فٌهةةا وبالتةةالً فةةان صةةناعة تصةةفٌة الةةنفط تسةةتخدم مٌةةاه )

إن ملوحةةة المٌةةاه تةةإدي إلةةى سةةرعة تلةةف بعةةض  ومسةةاعدة أو مذٌبةةة لغةةرض إنتةةاج تلةةك المةةواد,

المواد والمعدات الصناعٌة مما ٌجعلها ذات فائدة قلٌلة وبالتةالً تحتةاج إلةى صةٌانة مسةتمرة ممةا 

مٌاه غٌر صالحة فً صناعه ال أغل الملوحة العالٌة جعلت  أن ٌبلحظٌزٌد من كلف اإلنتاج,كما 

مصةدر المٌةاه فةً المصةفى عةن طرٌةق خطةٌن  وٌةؤتًعلى اإلنتاج الصناعً  , أررمما  التكرٌر

وخط الطاقة الحرارٌة وهذه المٌاه تستخدم للتبرٌد عن طرٌق البخار وهً مٌاه مرالٌة  البدعةخط 

 . (ٗ)لصناعة التكرٌر 

ٌعةةد مةةن متطلبةةات  الصةةافٌة فةةً الصةةناعة التحوٌلٌةةة  للمٌةةاه   الحاجةةة إن,ذكةةره  مةةآتموخبلصةةة 

مصةفى ذي فةً   اواسةتهبلكه من نهةر الفةرات ودجلةة  المسحوبة الماء كمٌة  أننجد و ,اإلنتاج 

والشةةكل رقةةم ( ٙالجةةدول ) ( و9) الخرٌطةةة كمةةا موضةةح فةةً تذبةةذ   لربلرةةة سةةنوات فةةً  قةةار

,وان أخةةرم  أغةةراضالتكرٌةةر وحاجتهةةا للمٌةةاه فةةً التبرٌةةد أو البخةةار أو  وحةةداتحسةة  بو(ٕ)

تةزداد  وكمٌات المٌاه فً تذبذ  وهذا خاضع إلى تغٌةرات درجةات الحةرارة وعلةى مةدار السةنة 

 فً أشهر وتقل فً أشهر أخرم . 

 

 

                                                           

فٌصل عبد منشد , دراسة جغرافٌةة لمنظومةة الةري فةً محافظةة ذي قةار ,رسةالة ماجسةتٌر )غٌةر منشةورة  (ٔ)

 .ٙ٘,ص88ٓٔ(,كلٌة اآلدا  ,جامعه البصرة ,

,ارر قنةةوات الةةري والبةةزل الجدٌةةدة علةةى الجانةة  البٌئةةً فةةً محافظةةة ذي قةةار ,رسةةالة د الةةرزاق خٌةةونعبةة  (ٕ)

 .٘ٔ,صٕٔٓٓماجستٌر ,كلٌة التربٌة ,جامعه بغداد ,
وزارة المةةوارد المائٌةةة ,مدٌرٌةةة المةةوارد المائٌةةة فةةً ذي قةةار ,قسةةم اإلشةةراف الفنةةً ,بٌانةةات غٌةةر منشةةورة  (ٖ)

,ٕٓٔ9. 

الواحةدة ظهةرا,  السةاعة,  اإلنتةاج,مصفى ذي قار ,شةعبة خةدمات  جاسم مقابلة شخصٌة مع المهندسة لٌنا   (ٗ)

ٕٓٔ9\ٕٙ\ٕٔ . 
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 ( 3 ريطة )                                                  
 .الموارد المائية اليطحية في محافظة ذي قار

 
 المصدر :

وزارة المةةوارد المائٌةةة ,الهٌئةةة العامةةة للمسةةاحة , قسةةم إنتةةاج الخةةرائط ,خرٌطةةة جمهورٌةةة العةةراق, -ٔ

 . ٕٔٔٓ,بغداد ,ٕٓٓٓٓ٘: ٔالمشارٌع االروائٌة فً محافظة ذي قار ,بمقٌاي 
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 (3 جدول )                                                                

 . (الساعة /ٖم ) ملٌون  فً مصفى ذي قار واالستهبلك لئلنتاج  المستهلكةكمٌة المٌاه 

           
 
 

            
             

وزارة النفط ، شركة مصافي الجنوب ، مصفى ذي قار ، شعبة خدمات جمهورية العراق ،المصدر :      
 . 2118اإلنتاج ، 
                    

  ( 2ةكل )   
 .( 2103-2101لممدة من )في مصفى ذي قار  الميتيمكةكمية المياه           

 

 
 ( . 6 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول )   

  
 
 
 
 

0.0002015

0.0002016

0.0002017

0.0002018

2443 

2443 

2443 

x 
1

0
0

0
0

0
0

0
 

 السنة      

  3م/واالستهالك  لإلنتاج  المستهمكةكمية المياه  السنة      

2101 80,232.2222 
2102 84,122.2222 
2103 12,103.2222 
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 ()املبحث الثاني()
 :لتوطن الصناعات النفطية في محافظة ذي قارالبشرية العوامل     

وال تفةً البشرٌة ركٌزة مهمة لتوطن الصةناعات النفطٌةة فةً منطقةة الدراسةة  العواملتعد       

ما لم ٌتبعها إمكانٌات بشرٌة تةوفر  وتطوٌره المتطلبات الطبٌعٌة وحدها إلقامة النشاط الصناعً

علةى اإلنسةان تةوفٌر مطالة  أخةرم السةتكمال مةا تحتاجةه الصةناعة و,للصناعة مصادر الطاقة 

علٌةه  أنال عبلقة لئلنسان بوجودها كالمواد األولٌة السٌما المعدنٌة منها إال بعض هذه المطال  

البشةرٌة التةً سةاهمت  العوامةلهةم توفٌرها وتؤهٌلها لبلستخدام الصناعً وبكلف مناسبة ,ومن أ

, رأي المةال,) السةكان والقةوة العاملةة فً توطن الصناعات النفطٌةة فةً محافظةة ذي قةار وهةً

من خبلل دور كل عامةل مةن عوامةل التةوطن  العواملتإرر هذه  و,سٌاسة الدولة (النقل ,السوق

 تً .دراستها على النحو اآل سٌتمذا سوف ول الصناعة علىفً تؤرٌرها 

 السكان والقوة العاممة . (2-1)
 ازدادالتي تنرتبط بعمميتني اإلنتناج واالينتي ك ،إذ كممنا األيدي العاممة جزء من اليكان  تمثل    

إلى زيادة األيدي العاممة وىذا يعني تمبية حاجات الصناعة المقامة في المنطقة   دث عدد اليكان
 لمرحمنةاإن  قدرة اليكان وقندرتيم الةنرائية ،إذعن  فض ا دي العاممة الماىرة وغير الماىرة،من األي

طاقة اليوق عمنى اينتيعا  كمينات كبينرة منن المنتجنات  تويعإن  انيأالتي يمر بيا العراق من ة
 ال زمنننننةفننننني تنننننوفر األيننننندي العاممنننننة  اا كبينننننر  ولحجنننننم الينننننكان وتركيبنننننة دوراا  (0)الصنننننناعية النفطينننننة

عنندد  ن  يوضننو (2لمصننناعات االيننت راجية القائمننة فنني المحافظننة فننن حظ مننن  نن ل الجنندول )
كننان يبمنن  فنني عننام   نفبعنند  2108-2102 نن ل المنندة مننن   رتفننعقنند يننكان محافظننة ذي قننار 

( 2040022والننننذي بمنننن  )  2103إلننننى  وصننننوالا  األولفنننني العننننام نيننننمة (*0421320) 2102
نيننمة بينمننا بمنن   (83223وبزيننادة مطمقننة بمغننت ) %(2,0)نمننووبمعنندل فنني العننام الثنناني نيننمة 

ليصنل إلنى بالزينادة  المحافظنةلممندة نفينيا ،إذ اينتمر ينكان  %(2,8) ليكان العراقمعدل النمو 
 ن ل   ما%(،2,1) نيمة ومعدل نمو قدره (11281بمغت ) نيمة وبزيادة مطمقة (2124412)

فقنننننننننند اقتننننننننننر  معنننننننننندل المحافظننننننننننة مننننننننننع العننننننننننراق ليبمنننننننننن  لكننننننننننل منيمننننننننننا 2103-2102المنننننننننندة  
 .%(عمى التوالي %2,2،2,4)

                                          
                                                           

  ..3232،ص،ص21142114 حمد ةيا  ،تفعيل الصناعات الصغيرة ، دار النيضة العربية ،لمطباعة النةر ،لبنان، حمد ةيا  ،تفعيل الصناعات الصغيرة ، دار النيضة العربية ،لمطباعة النةر ،لبنان، (0)
  (. (. 22)*(بيانات جدول ))*(بيانات جدول )
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 ( .2 جدول )                                                
 . (2103-2102يكان محافظة ذي قار والعراق ومعدالت نموىم لممدة ) عداد تطور        

 السنة
معدل النمو السنوي )%(  عدد السكان ) نسمة (

)*(
 

 العراق ذي قار العراق ذي قار 

ٕٖٓٔ 0421320 20210011 ٕ0ٗ ٕ08 

ٕٓٔٗ 0424012 21108311 ٕ0٘ ٕ0ٗ 

ٕٓٔ٘ 2124412 22123011 ٖ0ٓ ٕ02 

ٕٓٔٙ 2131033 23123011 ٕ0ٓ ٕ02 

ٕٓٔ2 2080111 24111011 ٕ08 ٕ02 

ٕٓٔ9 2040022 81024111 ٕ0٘ ٕ0ٗ 

 المصدر : 
-2102) لمعراق لألعنوام،الجياز المركزي لإلحصاء ،نتائج تعداد اليكان ووزارة الت طيط جميورية العراق ، -0

2103) 
 دائنرة،وتكنولوجينا المعمومنات  الجيناز المركنزي لإلحصناءجميورية العراق ،وزارة الت طيط والتعاون اإلنمنائي،  -2

 بيانات غير منةورة .  ،2103يكان حصاء ذي قار ، تقديرات إ
 
-ٓالفئة العمرٌة األولى ) أن( 9 لعمري والنوعً فٌتضح من الجدول )بالنسبة إلى التركٌ  ا أما

 حسةة ب( مةةن سةةكان المحافظةةة %90ٖٗٓ( نسةةمة وبنسةةبة ) 9ٖٖٙٓ8( سةةنة قةةد بلغةةت ) ٗٔ

بٌنمةا نسةمة ( ٖٓ٘٘ٙٗ)  الةذكور ضةمن هةذه الفئةة  عةدد بلةغ وقد 9ٕٔٓتقدٌرات السكان لسنة 

                                                           
 : التالٌةالمعادلة  وفقاستخراج معدل النمو  تم )*(

  

    √
  

  
   

 
     

  : إذ إن

R  معدل النمو السنوي =. 

P1 ) عدد السكان فً التعداد الرانً ) البلحق = . 

P0  ) عدد السكان فً التعداد األول ) السابق = . 

t  عدد السنوات بٌن التعدادٌن =. 

جامعة الموصل , مدٌرٌة دار الكت  للطباعة والنشر , المصدر: طه حمادي الحدٌرً , جغرافٌة السكان , 
 . 8ٕٔ, ص 899ٔالموصل , 
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 )*( ( 9ٕٔٓ -ٖٕٔٓ) للصناعات النفطٌةالعاملٌن أعداد و ذي قارالتركٌ  العمري والنوعً لسكان محافظة (  9جدول )                   

 السنة

 سنة 4-40
%الفئة من 

المجموع 

 الكلً

%الفئة  سنة 44-30

من 

المجموع 

 الكلً

%الفئة  سنة فأكثر 34

من 

المجموع 

 الكلً

القوى العاملة 

فً 

 الصناعات

 االستخراجٌة 

% 

القوة 
فً العاملة 

 الصناعات
 التحوٌلٌة

 

% 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

ٕٖٓٔ 043322 634433 334343 63,33 434422 466266 4446244 43,30 62443 66432 34433 6,63 4446 33,23 233 22,36 

ٕٓٔٗ 042440 364333 330204 63,32 433442 403334 4463332 43,00 23064 23333 43666 2,30 4432 33,43 643 22,32 

ٕٓٔ٘ 020663 044064 364333 06,33 422434 422304 4404424 46,33 20344 23033 40233 2,44 4043 33,30 643 24,23 

ٕٓٔٙ 020263 634443 343633 63,33 324433 434232 4242423 43,43 64464 66302 34032 6,40 4034 34,34 403 3,24 

ٕٓٔ2 064202 632233 322423 63,43 306334 433444 420442 43,43 666 63436 33443 6,23 4333 32,62 443 3,33 

ٕٓٔ9 063444 633343 363643 63,04 336233 342632 4233462 43,26 60334 63242 36262 6,63 2433 36,34 403 3,64 

 المصدر : 

 (.9ٕٔٓ-ٖٕٔٓوزارة التخطٌط ,الجهاز المركزي لئلحصاء ,نتائج التعداد لسنة )جمهورٌة العراق,   -ٔ

,)بٌانات 9ٕٔٓ محافظة ذي قار  إحصاء ذي قار , تقدٌرات سكان وتكنولوجٌا المعلومات ,دائرة جمهورٌة العراق ,وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً, الجهاز المركزي لئلحصاء -ٕ

 غٌر منشورة (.

 .9ٕٔٓ,(بٌانات غٌر منشورة ),قسم اإلدارة  جمهورٌة العراق ,وزارة النفط ,شركة نفط ذي قار , -ٖ

 . 9ٕٔٓجمهورٌة العراق ,وزارة النفط ,شركة نفط ذي قار ,شركة مصافً الجنو  ,قسم اإلدارة, بٌانات غٌر منشورة , -8

 الجهاز المركزي لئلحصاء فً ذي قار .  توفرها فً بٌاناتلعدم  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓتعذر على الباحرة  الحصول على الفئات العمرٌة لسكان محافظة ذي قار للمدة  )*(

.       
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 إقامةةمن هذه الفئة فً المسةتقبل مةن اجةل  تستفاد أنٌمكن  و,نسمة (882٘8ٖبلغ عدد اإلناث )

( سةةةنة فقةةةد بلةةةغ عةةةددها ٗٙ-٘ٔالفئةةةة العمرٌةةةة الرانٌةةةة ) أمةةةاصةةةناعات مختلفةةةة فةةةً المحافظةةةة ,

بلغ عدد  فقدان المحافظة ,%(من مجموع سك90ٕٖ٘(نسمة ,إذ شكلت هذه النسبة )9ٖٕٕٔٙٔ)

وهةذه الفئةة تمرةل العمةود نسةمة ( 2ٕٖٕٔٙعدد اإلنةاث فبلةغ ) نسمة أما (29ٕٖٙٙالذكور فٌها)

الفقري للقوة البشرٌة  فً المجتمع والدعامة األساسٌة فً إقامة الصناعات النفطٌة وتوطنها وفً 

ماٌفقةةدة تعةةوض  ولةةى والرالرةةة ,إذ تعمةةل هةةذه الفئةةة علةةى إعالةةة الفئةةة األو المحافظةةةبنةةاء اقتصةةاد 

المجتمع  من وفٌات ألنها تضم العناصر الرابتة  من ذكور وإناث ٌعتمد علٌهةا بشةكل رئةٌي فةً 

(نسةةمة وبنسةةبة 2ٖٕٖٕسةةنة فةةؤكرر ( )٘ٙالصةةناعات النفطٌةةة ,بٌنمةةا بلةةغ سةةكان الفئةةة الرالرةةة )

بٌنمةا شةةكل  ( نسةةمة89ٖٓٗشةكل الةةذكور عةدد ) ومةن مجمةوع سةةكان منطقةة الدراسةةة ,(0ٖ2ٖ)

 (نسمة .   9ٖٕٖ٘اإلناث )

ات مختلفة تختلف الصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة فً حاجتها إلى خبرات فنٌة ووفق مستوٌ 

عةن  فضبلا ,إذ إن صناعة استخراج النفط تعتمد بالدرجة األولى على عمال وخبرات فنٌة ماهرة 

االستعانة باستخدام اآلالت الحدٌرة ,لذا تؤتً الصناعة النفطٌةة علةى رأي قائمةة الصةناعات التةً 

تحتاج إلى خبرات ومهارات فنٌة, وإن اغل  العاملٌن فً القطاع النفطً من أصحا  الشةهادات 

هرٌن وتمٌل الصناعات النفطٌةة فةً منطقةة الدراسةة إلةى تةوفٌر العمةال المةا(ٔ)والخبرات العلمٌة 

والتوسةةع فةةً مجةةال الصةةناعات وضةةمن كةةوادر وخبةةرات وطنٌةةة خالصةةة,إذ تمتلةةك المحافظةةة  

خبرات فنٌة عالٌة ٌمكن أن ٌستفاد منها فةً المجةال الصةناعً للصةناعات النفطٌةة االسةتخراجٌة 

العةةراقٌٌن  والتحوٌلٌةةة ماعةةدا بعةةض حقةةول االسةةترمارات التةةً اعتمةةدت علةةى كةةادر مشةةترك بةةٌن

عاملةةة   ذٌن ٌعملةةون فةةً حقةةل الغةةراف هةةم أٌةةدِ الةة أغلةة لة فةةً حقةةل الغةةراف والشةةركات المشةةغ

وتعد الخبرات الفنٌة من أهم ضوابط التوطن فً إي منطقة مةا إذ أنهةا تشةكل عقبةة إمةام (ٕ)أجنبٌة

التطور الصناعً فً اإلنتاج ورفع المستوم الفنً والكفاءات وهةذا ٌعتمةد بالدرجةة األولةى علةى 

وكما مبةٌن فةً الجةدول  (ٖ)ألصناعه  المشارٌع فً الفنٌةعمال ومهاراتهم مستوم التدرٌ  لدم ال

(8. ) 

 

       

                                                           

 .222،ص 2108، الجامعو ،مصرمحمد الفتحي بكير محمد ،جغرافية التعدين والصناعة ، دار المعرفة  (0)
تأىينننل وال التنندري ة نفننط ذي قار،حقننل الحقنننل الغرا ،ةنننركثننائر االيماعيمي،، مقابمننة ة صننية منننع الميننندس (2)

 . 21/02/2103، ،الياعة الحادية عةر صباحا
 . 008،ص 0432،الموصل ،الجغرافية الصناعية وتطبيقاتيا محمد  زىر اليماك ،عباس عمي التميمي (2)
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 ( 4جدول )                                 
 .2103لعام  العاممين في صناعة التكرير في مصفى ذي قار  عداد

مصفى ذي قار ،الشعبة اإلداريةة ، بيانةات غيةر منشةورة جمهورية العراق ،شركة مصافي الجنوب ،المصدر :  

،2118 

ات الفنٌةةةةةة فةةةةةً شةةةةةعبة نسةةةةةبة العمةةةةةال المهةةةةةرة والخبةةةةةر( 8تبةةةةةٌن مةةةةةن خةةةةةبلل الجةةةةةدول ) 

شةعبة  من إجمالً العمال المهرة فً المصةفى,أما فةً  %(0ٖٓٗ)عامل(إي بنسبة ٗ٘ٔ)التكرٌر

من إجمالً العةاملٌن المهةرة فةً %(90ٖٕ)عامبلا( إي بنسبة 9ٓٔن)عدد العاملٌ فقد بلغاإلسفلت 

وهةذا %( ٗ.ٖٔالنسبة فٌها إلى حةوالً ) عن شعبة الض  والخزن التً وصلت  فضبلا المصفى,

الدراسةة  ى توطن صناعة التكرٌةر وفةق الخبةرات الفنٌةة الموجةودة ضةمن منطقةةدلٌل واضح عل

%(من عدد العاملٌن فٌها إذ تةم االسةتغناء عةن األٌةدي العاملةة األجنبٌةة واالعتمةاد ٓٓٔوبنسبة )

 على األٌدي العراقٌة.

عةدد  لمنتجة لكن هذا الٌمنع مةن اشةتغاال غٌرالفئة األولى من الفئات  أن ذكره قدم وخبلصة مات

بٌنمةا بلغةت القةوة العاملةة فةً محافظةة ذي قةار للصةناعات النفطٌةة منهم فً الصةناعات النفطٌةة 

%(من مجموع العاملٌن 220ٕ2( عامل أي بنسبة )ٖٔٓٔ) ٖٕٔٓاالستخراجٌة والتحوٌلٌة لعام 

(عةامبلا أي 89ٕبلةغ ) ٖٕٔٓفً الصناعات النفطٌة وللصناعة التحوٌلٌة بمجموع عةاملٌن لسةنة 

-ٕٗٔٓ%(مةةن مجمةةوع العةةاملٌن فةةً الصةةناعات النفطٌةةة وأمةةا خةةبلل السةةنوات 02ٖٕٕة )بنسةةب

(عةةةامبلا أي 2ٕٓٔفقةةةد ارتفةةةع معةةةدل العةةةاملٌن فةةةً الصةةةناعات االسةةةتخراجٌة لٌصةةةل ) 9ٕٔٓ

( عةامبلا 82ٕٔفقد وصل عدد العاملٌن إلى ) 9ٕٔٓوفً عام  ٕٗٔٓ%(فً عام 220ٔ9بنسبة)

فةةةً الصةةةناعات االسةةةتخراجٌة ,إمةةةا الصةةةناعات  %(مةةةن مجمةةةوع العةةةاملٌن8ٖ0ٙ٘أي بنسةةةبة )

%(من مجموع العاملٌن فةً 09ٕٕٗ(عامل أي بنسبة )2ٖٔ) ٕٗٔٓالتحوٌلٌة فقد بلغت فً عام 

( عةامبلا 8ٗٔفقد بلغ عةدد العةاملٌن ) 9ٕٔٓالصناعات التحوٌلٌة لتصفٌة النفط وصوال إلى عام 

وهذا ٌدل على الزٌادة المستمرة  %(من مجموع العاملٌن فً الصناعات النفطٌة0ٖ٘ٙأي بنسبة )

 %     إعداد العاممين       وحدات عمميات التكرير     ت
 81.2 008 ةعبة التكرير   0
 23.2 013 ةعبة اإليفمت  2
 20.8 021 ةعبة الض  وال زن  2
 011 232 المجموع  8
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فً أعداد القوة العاملة فً المحافظة التً تستطٌع أْن ترفد القطاع النفطً الصةناعً بمةا تحتاجةه 

من أٌٍد عاملة لذا فإن األٌدي العاملة فً زٌادة مستمرة كةون محافظةة ذي قةار تحتضةن جةامعتٌن 

ءم مةع الصةناعات النفطٌةة فةً هً جامعه ذي قةار وجامعةه سةومر وتخةرج كةل سةنة كةادراا ٌةتبل

 منطقة الدراسة وبمختلف االختصاصات التً تدعم األنشطة الصناعٌة المختلفة التً تحتاج إلٌها 

 . رأس انمال (2- 2)

ض إشباع الحاجات لغر لٌي ألموال المادٌة التً سبق إنتاجهاتلك ا أنهٌُعرف رأي المال    

على رأي المال المنتج أسماء بل بقصد استعمالها فً إنتاج سلع أخرم ,وٌطلق  البشرٌة مباشرةٍ 

قد ٌسمى بالسلع الرأسمالٌة أو(production goods,فقد ٌسمى بسلع اإلنتاج )أخرم

(capital goods)دون تغٌٌر هٌؤته  من إذا كان رأي المال ٌستعمل لمدة طوٌلة فً اإلنتاج أما

( كآالالت والمبانً fixed capitalذ برأي المال الرابت)ٌسمى حٌنئفٌستهلك  أندون من و

المستخدمة فً إنتاج السلع األخرم
(ٔ)

قٌام أي مشروع صناعً أو توطنه ٌحتاج إلى استرمارات 

مالٌة سواء لدفع أجور العاملٌن أو لشراء قطع األراضً أو تهٌئة األبنٌة وتوفٌر مستلزمات 

اإلنتاج من مواد خام ووقود وطاقة لتوطن المشارٌع النفطٌة فً منطقة الدراسة 
(ٕ)

ن إوبهذا ف

النقود التً ٌنبغً إلى  وال ترجع أهمٌةضوابط التوطن الصناعً البشري  أحدرأي المال 

تٌاج الصناعة  بل ترجع بالدرجة األساي إلى ضرورة احتوفرها ألجراء العملٌة اإلنتاجٌة 

 الصناعة فإنالحفر والمعدات ووسائل النقل للعاملٌن فً الصناعة وبهذا  النفطٌة إلى هالت

أٌضا بحاجة  وهًمٌن احتٌاجاتهم من المادة الخام ودفع األجور النفطٌة تحتاج إلى مال متغٌر لتؤ

إذ ٌتوقف تنفٌذ المشروع  ,وغٌرهامٌن متطلبات الصناعة من معدات إلى رأي مال رابت لتؤ

األسلو  التقنً فٌها الصناعة ومدم تطور طبٌعةفً  األسايبالدرجة 
(ٖ)

 آتمنشالإقامة 

استرمار شركة  ضمنمنطقة الدراسة  تقعكبٌرة  استرماراتالصناعات النفطٌة وتوطنها إلى 

استرمارات الحقل  وتعودمالٌزٌة فٌما ٌخص حقل الغراف وضمن جولة التراخٌص الرانٌة 

عدم توفر مرل هذه  فإن ه,وعلٌالحقا إلٌهابالمنافع االجتماعٌة التً سوف ٌتم التطرق 

لصناعة النفطٌة فً قٌام ا أمام ماتسمى استشمارت التشغٌل سوف ٌكون عائقاا  أواالسترمارات 

                                                           

رسةةالة ماجسةةتٌر ,كلٌةةة  ,التحلٌل المكةةانً للصةةناعات الغذائٌةةة فةةً محافظةةة القادسةةٌة,ًرحمةةن ربةةاط االٌةةدام (ٔ)

 .2ٙ,ص ٕٔٓٓالقادسٌة,اآلدا  ,جامعة 

,صةةناعة المةةواد اإلنشةةائٌة فةةً محافظةةة أربٌةةل ودهةةوك )دراسةةة مقارنةةة فةةً جغرافٌةةة احمةةد جلٌةةل إسماعٌل (ٕ)

 .ٓٓٔ,صٕٓٔٓالصناعة ( أطروحة دكتوراه ,كلٌة العلوم االجتماعٌة ,جامعه كوٌة,

 .014-013 ،ص2100،ك ،جغرافية الصناعة بمنظور معاصر،اليازوري،عمان محمد  زىر اليما (2)
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الحكومً فً الصناعات  قابل لبلسترمار غٌر وٌصبح القطاع الخاص منطقة الدراسة

النفطٌة
(ٔ)

استرماره فً القطاع وٌمكن تحقٌق نجاحات هامة فً تكوٌن وتراكم رأي المال وفً 

الصناعً عن طرٌق ترشٌد استهبلكه بالدرجة األساي إلى مقدار النجاح المتحقق فً أي بلد 

 وطبٌعتها سواءتتوطن فٌه صناعة النفط وبحس  إمكانٌة الخطط المنفذة للصناعات المستخدمة 

 .(ٕ) فً اإلنتاج واالستهبلك

فً  الذي له أرر مهمرأي المال ٌعد من أهم ضوابط التوطن الصناعً  فإنوتؤسٌا على ماتقدم 

اقتصاد السوق وان الصناعات النفطٌة تمٌل إلى التوطن بالقر  من التسهٌبلت اإلنتاجٌة 

عوامل  تقٌده لٌي مطلق وإنماإن رأي المال  اا علمالموجودة فً القطاع الحكومً حصراا 

وتركزها فً بعض مناطق  حد ما النمو القائم للصناعةالذي ٌفسر على  األمر للتوطنوتسهٌبلت 

وتموٌلها  الستخراجٌة والتحوٌلٌة فً ذي قارإذ ٌلحظ وجود رأي المال للصناعة االدراسة 

  إي القطاع العام حصرا.,الحكومً فقط 

   .انسوق  ( 2-3)

ٌُعةرف السةوق علةةى انةه العملٌةات التجارٌةةة كافةة التةةً توجةه تةدفق البضةةائع والخةدمات مةةن      

إلةى   الصةناعٌةالفعالٌات التً تسهل وتسةاعد عملٌةة إٌصةال المنتجةات  أنالمنتج إلى المستهلك , 

األسواق االستهبلكٌة والمستهلكٌن هً معرفة حجم الطلة  علةى السةلعة والتعةرف علةى رغبةات 

ٌُعةةد(ٖ)والفعالٌةةات اإلعبلمٌةةة لتعرٌةةف المسةةتهلك بالسةةلعةالمسةةتهلكٌن  السةةوق مةةن وجهةةة النظةةر  و

المنتجةات الصةناعٌة وٌشةكل  تصةرٌف  لةى نطةاق تجةاريمكانةاا تقةوم فٌةه المبادلةة ع االقتصةادٌة

ٌةتم   السةوق ٌمرةل الموقةع الةذي إن وأحد األركان الرئٌسة فً العملٌة أإلنتاجٌة وتوزٌعها النفطٌة 

أي أنه الحلقةة األخٌةرة التةً ٌةتم فٌهةا تحقٌةق العائةد المةادي وتبةرز فٌه تصرٌف الناتج الصناعً,

, من خبلل تؤرٌر تكالٌف نقل السلع الصناعٌة صفه أحد العوامل الجاذبة للصناعةأهمٌة السوق بو

ل المةادة الخةام وذلك بمقارنة تكةالٌف نقة لعإلى أسواق تصرٌفها و نسبة التكلفة اإلجمالٌة لهذه الس

والعناصر األخرم المإررة فةً موقةع المشةروع الصةناعً مةع تكةالٌف نقةل المنتجةات النهائٌةة , 

وبٌان أرر هذه الكلفة فً مواقع مختلفة فً التكةالٌف الكلٌةة للسةلع النهائٌةة فكلمةا كانةت كلةف نقةل 

مشةروع الصةناعً السلع النهائٌة كبٌةرة ومةإررة علةى الكلةف النهائٌةة كةان مةن األفضةل توقٌةع ال

                                                           

فاري كرٌم الحسانً ,كفاءة تخطٌط مواقع صناعة االسمنت فً العراق ,رسةالة ماجسةتٌر ,مركةز التخطةٌط  (ٔ)

 .2ٗص,89ٙٔالحضري واإلقلٌمً , جامعه بغداد ,

 . 89عبد الزهرة الجنابً ,الجغرافٌة الصناعٌة ,مصدر سابق ,ص  (ٕ)

  .ٙٙ,ص 2ٕٓٓالعراق,رسالة ماجستٌر,كلٌة اآلدا  ,جامعة بغداد,هند فوزي وفٌق,الصناعات الدوائٌة فً (ٖ)
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إذ ٌنظر إلى السوق على أنه العبلقة التً تربط حجم السكان والطلة  علةى السةلع  (ٔ)قر  السوق

البةائعون والمنتجات الصناعٌة النفطٌة فً أي مكان تقوم به مبادلة على نطةاق تجةاري ٌلتقةً بةه 

الهةةدف وإذ ٌعةةد قةةر  السةةوق مةةن العوامةةل المةةإررة فةةً اختٌةةار الموقةةع الصةةناعً والمشةةترون,

لصناعه هو إنتاج السلع التً ٌطلبها اإلفراد لذا فؤن تطوٌر وقٌام أي صناعه ٌعتمةد االنهائً لقٌام 

حجةةم الطلةة  علةةى  إن و (ٕ)علةةى حجةةم السةةوق والةةذي ٌعتمةةد علةةى عةةدد السةةكان ودخةةل الفةةرد 

الصةةةناعات النفطٌةةةة فةةةً منطقةةةة الدراسةةةة ٌعتمةةةد علةةةى منافسةةةة مرٌبلتهةةةا فةةةً األسةةةواق المحلٌةةةة 

لتصةةرٌف المنتجةةات الصةةناعٌة  اا السةةوق المحلةةً سةةوق عةةدَ خارجٌةةة وعلةةى هةةذا األسةةاي ٌمكةةن وال

( 8٘ٔ2ٕٕٔماٌقةار  ) 9ٕٔٓبلغ عدد سكان محافظة ذي قةار حسة  تقةدٌرات عةام (ٖ)النفطٌة 

وهو نسمة (  8ٕٓٓٓٔٓٗ من مجموع سكان العراق والبالغ ) ( %0ٕ٘نسمة إذ ٌشكلون نسبة )

 والسةوق المحلةً للمنتجةات فةً الصةناعة االسةتخراجٌة والتحوٌلٌةة ,عامل مهم فً توسع نطةاق 

, بل ٌتعةداه إلةى ٌمكن إن نبلحظ حدود المحافظة تمرل حدود لتصرٌف المنتجات النفطٌة المحلٌة 

 (ٗ)المحافظات المجاورة من منتجات النفطٌة للصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة والبتروكمٌائٌة 

إذ ,ٖٕٔٓارتفةع بعةد عةام فقةد االستهبلكً فً محافظة ذي قار شةهرٌا وفٌما ٌخص إنفاق الفرد  

( إلةف دٌنةار شةهرٌا بٌنمةا بلةغ فةً 2ٖٓٔٔإلةى )الشهري فً ذي قةار ارتفع متوسط إنفاق الفرد 

متوسةط إنفةاق الفةرد السةنوي فةً منطقةة  أمةاللمدة ذاتهةا , إلف دٌنار شهرٌا  ( 2ٖٕٓٗالعراق )

%(مةن إنفةاق الفةرد 0ٕٗٗوهةذا ٌشةكل نسةبة ) (دٌنةار /ٖٓٙٙٔ)فقةد بلغةت  9ٕٔٓعام الدراسة 

 .(٘)لبلستهبلك المحلً لهذه المنتجات النفطٌة

 

                                                           

)دساسخ نًُطمخ انُٓشٔاٌ انصُبػٛخ فٙ  اثش انًسزٕطُبد انصُبػٛخ فٙ انزًُٛخ اإللهًٛٛخ,يٙ ثبيش انؼضأ٘ (1)

 .103,ص 2002انؼشاق(,سسبنخ يبجسزٛش,كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد,جبيؼخ ثغذاد,

يٓب أكشو سؼذ هللا انحُكبٔ٘ ,انؼٕايةم انًةؤثشح فةٙ انزٕلٛةغ انًكةبَٙ نهفؼبنٛةبد انصةُبػٛخ فةٙ انجٛئةخ انحضةشٚخ  (2)

سسبنخ يبجسزٛش ,يؼٓذ انزخطٛظ فخ ٔانًزٕسطخ فٙ يذُٚخ انًٕصم (,)دساسخ رحهٛهٛخ نًُبطك انصُبػبد انخفٛ

 .6,ص2004انحضش٘ ٔاإللهًٛٙ نهذساسبد انؼهٛب ,جبيؼّ ثغذاد ,

واقع واتجاىات التوطن الصناعي في إقميم الفرات األويط منن العنراق )دراينة فني جغرافينة عبد الزىرة الجنابي،(2)
 . 38،ص 0441، طروحة دكتوراه ،كمية اآلدا ،جامعو بغداد ،الصناعة (

، كنننزي لإلحصننناء،مديرية إحصننناء ذي قنننارجميورينننة العنننراق ،وزارة الت طنننيط والتعننناون اإلنمنننائي، الجيننناز المر (8)
 .2103تقديرات يكان 

ةنننننننننرات المينننننننننو االجتمننننننننناعي ، ىم م  الجيننننننننناز المركنننننننننزي لإلحصننننننننناء’جميورينننننننننة العنننننننننراق،وزارة الت طنننننننننيط (0)
 . 2103،)بيانات غير منةورة( ،الصناعو،غرفة واالقتصادي
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 .  لــقـــ( الن2-0)

المنشآت  ٌعد النقل من ابرز العوامل الجغرافٌة المإررة فً توطن الصناعات النفطٌة وتوزٌع    

أإلنتاج واالنتفاع منه,إذ ٌإدي الصناعٌة فً منطقة الدراسة بل وإٌجاد نوع من التخصص فً 

النقل إلى قٌام صناعات جدٌدة وفتح مداخل له عن طرٌق تسوٌق المنتجات األولٌة إلى 

ما بخاماتها ,م وان تطور طرق النقل وواسطة الحدٌرة قلل من ضرورة االرتباط (ٔ)األسواق

وتوفٌر منتجاتها الكفاءة العالٌة والسرعة فً نقل خاماتها جعلها توفر لؤلنشطة الصناعٌة 

الصناعٌة مهما بعدت المسافات على الرغم من افتقار منطقة الدراسة إلى وسائل النقل المائً 

إال إن النقل بواسطة السٌارات واألنابٌ  ٌفً ٌتوطن الصناعات وقٌامها  وسكك الحدٌد والجوي

ٌق ارتباط فً المنطقة كما ساهمت طرق النقل فً استكمال أهمٌة المواقع الصناعٌة عن طر

 األولٌةفهذه الطرق وفرت المرونة الكبٌرة فً عملٌة نقل المواد  (ٕ)بمجموعه من الطرق

التفاصٌل  ٌؤتًوسنوضح فٌما  المجاورة والمحافظاتوالمنتجات الصناعٌة بٌن منطقة الدراسة 

وٌقتصر النقل فً المحافظة على النقل فً منطقة الدراسة  الصناعٌة المتعلقة بشبكة النقل

للمنتجات الصناعٌة النفطٌة  )الحوضٌات( النقل البري بواسطة السٌاراتو واسطة أألنابٌ ب

 وعلى النحو األتً : 

 النقل بواسطة األنابٌب : -4

وإغراضها وطاقتها  هاأقطار فً شبكة واسعة من األنابٌ  متباٌنةبواسطة النفط  ٌنقل    

 األتً :  عبرٌنقل النفط من الحقول النفطٌة المنتجة  ومسارها,إذ

 :  ((الغراف))األحدب  أنبوبأ:  

عقدة ٌبدأ من محافظة واسط وٌصل إلى منطقة الخضر فةً السةماوه ٌنقةل الةنفط ٌٕٗبلغ قطرة   

وٌبلةةغ طةةول  /ألةةف برمٌةةل ٌومٌةةا(ٓٓٔ) حقةةل الغةةراف بطاقةةة الرقٌةةل مةةن محافظةةة واسةةط والةةى

وإن الضةةغط التشةةغٌلً  برمٌةةل( / ألةةفٕٓٓكةةم تقرٌبةةا( وطاقةةة األنبةةو  الكلٌةةة ) ٕٕٔاألنبةةو  )

بةةار تقرٌبةةا مةةن ٓٙلؤلنبةةو  ٌقةةل تةةدرٌجٌا كلمةةا تقةةدم جرٌةةان الةةنفط بةةاألنبو  وٌبةةدأ الضةةغط   

بةار تقرٌبةا رةم ٌةرتبط ٘ٔ( بضةغط PS2 46محافظة واسط لٌصل إلى ناحٌة البطحاء الجزٌةرة)

ط حقةةل عقةةدة ٌنقةةل نفةةٖٙعقةةدة,المقطع بقطةةرٖٙاألنبةةو  بةةؤنبو  اسةةتراتٌجً أخةةر مقطةةع بقطةةر

                                                           
جة تنمٌتهةةا فةةً العةةراق حسةةون رضةةا السةةبلمً,التحلٌل المكةةانً لتةةوطن صةةناعة االسةةمنت واسةةتراتٌ انتصةةار(ٔ)

 . 9ٔ,ص9ٕٓٓ,كلٌة التربٌة,ابن رشد,جامعه بغداد ن دكتوراهدراسة فً جغرافٌة الصناعة (,أطروحة )

 .2ٖٔ(عبد خلٌل فضٌل واحمد حبٌ  رسول,جغرافٌة العراق الصناعٌة,مصدر سابق ,صٕ)

 .9ٕٔٓ(جمهورٌة العراق , وزارة النفط , شركة نفط الجنو  ,قسم العملٌات ,)بٌانات غٌر منشورة(,ٖ)
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األحد  ونفط الغراف,فضبل عن نفط حقل الناصرٌة وٌةنقلهم إلةى مسةتودع الطوبةة فةً محافظةة 

/كم وٌمتد مع حزمة األنابٌ  اإلستراتٌجٌة و ٌكةون ٕٓٓالبصرة وٌبلغ طول هذا المقطع حوالً 

 (.ٖ)بار٘ٔضغط األنبو  حوالً 

 : ((الناصرٌة)) : أنبوب بدرةب

كم ٌمتد من حقل الغراف النفطً  ٗٔٔوبطول  عقدة  9ٕ الواحدللمقطع ٌبلغ طول أنبو  بدرة 

لٌصل إلى حزمة أنابٌ  الخط االستراتٌجً فً ناحٌة البطحاء و ٌنقل نفط حقل الناصرٌة بعد 

وٌنقل النفط الخام  من حقل إلف برمٌل تقرٌبا  ٘٘نقطة االرتباط المشار إلٌها أعبله و بطاقة 

نقل النفط من حقل الغراف إلى إن ٌرتبط بؤنبو  كم وٌ 9ٔكم وبقطر 2الغراف وبطول 

( قر  الرقعه العاشرة التً ps2إلف برمٌل  إلى محطة ) ٌٓٓٔنقل طاقة قدرها  األحد ,إذ

ترتبط بالخط االستراتٌجً وكذلك بالنسبة للحقول البقٌة التً ترتبط بنفي الخط وٌنتقل النفط 

ت وبعدها ٌض  النفط من الحقول النفطٌة من رأي البئر إلى العازال أنج(ٗعبر أنبو  بقٌاي)

إلى الخط االستراتٌجً وقسم منه ٌذه  إلى مستودعات الض  والخزن فً منطقة الدراسة هذا 

وتتسم األنابٌ  الداخلٌة فً منطقة الدراسة بضٌق (ٔ)فٌما ٌخص نقل النفط الخام الداخلً

عقدة فً أنبو  النفطً ٖٙعقدة فً خط أنبو  بدرة ؤٕأقطارها وقصرها وهً ال تتجاوز 

إلف  ٖٓاألنابٌ  حوالً  هة وٌبلغ كمٌة النفط المنقولة بهذفً ناحٌة البطحاء من منطقة الدراس

كم وٌنقل النفط عبر األنبو  النفطً فً حقل صبة ٖٗبرمٌل /ٌومٌا وبطول لؤلنبو  النفطً 

ذ ٌنقل النفط عبر هذا ,إعقدة ٙٔكم وبقطر ٓٙجات الصناعٌة التً ٌبلغ طول أنبوبها الناقل للمنت

إلف برمٌل إلى خزانات حقل ارطاوي فً البصرة وان أنابٌ  نقل ٕ٘األنبو  بطاقة قدرها 

عقدة ٌنقل النفط من ٕٔنفط حقل الناصرٌة)أنابٌ  فرعٌة ولٌست رئٌسٌة(وٌبلغ طول األنبو  

النفط  عقدة فً ناحٌة البطحاء وتبلغ كمٌةٖٙحقل الناصرٌة و ٌرتبط بمقطع أنبو  األحد  

عقدة ٌنقل نفط 9كم تقرٌبا أنبو  ٖٗألف برمٌل تقرٌبا و ٌبلغ طول األنبو   ٖٓالمنقولة فٌه 

عقدة و طول واحد كم تقرٌبا و 9حقل الناصرٌة من حقل الناصرٌة إلى أنبو  بدرة و بقطر 

 .(ٗ)ألف برمٌل تقرٌبا ٘٘تكون كمٌة النفط المنقولة فٌه 

                                                           
 . 9ٕٔٓجمهورٌة العراق,وزارة النفط,شركة نفط ذي قار,قسم العملٌات,(ٔ)

 . http://iraqieconomists.netشبكة االقتصادٌٌن العر  , مقال منشور على االنترنٌت /  (ٗ)

)*( تعذر الحصول على خارطة األنابٌ  النفطٌة لمنطقة الدراسة من شركة نفط ذي قار بسب  سةرٌتها وللحفةاظ 

 على الرروة الوطنٌة .  

 .  لدواعً أمنٌة)*( تعذر الحصول على  خارطة أطوال شبكة الغاز للصناعة التحوٌلٌة 

http://iraqieconomists.net/
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النفط الخام تعد العمودي الفقري لتوطن الصناعات النفطٌة وخبلصة ماتم ذكره أن أنابٌ  نقل 

فً أي منطقة ما وعلى الرغم من أن نصف مسٌرة هذه األنابٌ  تقع ضمن أراضً صحراوٌة 

,فضبل عن إحجامها وأطوالها التً تتناس  مع كمٌة أنتاج ةرالمجاوالتً تربط المحافظات 

 المنطقة . التً ساعدت على تطور النشاط الصناعً فً الحقول 

 النقل بواسطة السٌارات ) الحوضٌات(.  -2

المهم وتغل  على سطحها صفة  بموقعها الجغرافً االسترنائً محافظة ذي قار تتمٌز

االنبساط,فضبلا عن إن المحافظة تقع فً الوسط الجنوبً من العراق وهً محاطة بالمحافظات 

الطرق وربطها بالوحدات اإلدارٌة داخل الجنوبٌة من جمٌع االتجاهات مما أدم إلى مد شبكة من 

ً مهماا فً التوسع المكان اا منتجات النفطٌة وٌحتل النقل مكانوخارج المحافظة لنقل وتوزٌع ال

والى حد كبٌر فً تحدٌد موقع المشروع الصناعً وذلك  ٌتحكم الذي وللمشروعات الصناعٌة فه

لنقل  شبكة مترابطة وهً أكرر طوال وٌشكل عامل النقل(ٔ)من خبلل تحدٌد الكلفة األقل للنقل

  ط طرق السٌارات بطرق معبدة وجٌدةوترب السٌارات نقلوتتمرل بطرق  المشتقات النفطٌة

 ( ٓٔ) جدول

 (ٓٔجدول )                                                 

 .9ٕٔٓلعام  الطرق الرئٌسة لنقل المنتجات الصناعٌة النفطٌة فً محافظة ذي قار وأطوالها    

 الطول) كم ( اسم الطرٌق 

 ٗ٘ٔ حدود السماوة –المرور السرٌع حدود البصرة 

 ٙٓٔ كوت  –طرٌق ناصرٌة 

 2ٓ البصرة الصحراوي –الناصرٌة 

 ٔٗ السماوة–الناصرٌة 

 9ٖ البدٌر –الفجر 

 9ٔ الجباٌ  البصرة  –اإلصبلح 

 8ٓٗ المجوع

 

المصدر:جمهورٌة العراق, وزارة اإلسكان واألعمار,مدٌرٌة الطرق والجسور,محافظة ذي قار ,قسم 

 .  9ٕٔٓالتخطٌط والمتابعة بٌانات غٌر منشورة ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 99ٕ,ص899ٔمحسن حرف  السٌد,التخطٌط الصناعً ,كلٌة اإلدارة واالقتصاد,جامعه البصرة , (ٔ)
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/كم( 8ٓٗإن مجموع أطول الطرق فً منطقة الدراسة قد بلغت )(ٓٔوٌتبٌن من خبلل الجدول )

من مجموع األطول للطرق فً المحافظة ,إذ تخدم هذه الطرق نقل وتوزٌع المنتجات الصناعٌة 

وان هذه الطرق تربطها بالطرق األخرم كما  والغاز نفط وموقع المصفى للتكرٌربٌن حقول ال

موضحة فً الجدول هنفا كما ٌعتبر طرٌق البصرة من أهم الطرق وكذلك طرٌق السماوة فً 

 النفطٌة .  تصرٌف المنتجات

 .السٌاسة الحكومٌة   (2-4)

 مةن أجةلمةا  صةناعهتعد السٌاسٌة الحكومٌة من الضوابط البشةرٌة التةً تحةدد مكةان تةوطن      

 بواقع صناعً متمٌز لهذا برزت فكةرة تةدخل الدولةة فةً تةوطن الكرٌةر مةن الصةناعات نهوضلل

إذ ٌظهةةر (ٔ)دعوات المتزاٌةةدة لتةةدخل الدولةةة وتوجٌهاتهةةا الصةةحٌحة لؤلنشةةطة الصةةناعٌة لةةنتٌجةةة ل

 .(ٕ)تدخل الدولة فً األنشطة الصناعٌة ضمن صورتٌن هما 

التةةدخل المباشةةر :ٌةةتم تةةدخل الدولةةة بصةةورة مباشةةرة فةةً األنشةةطة الصةةناعٌة تبعةةا ألهةةداف  أ :

,بهةةدف أنتةةاج سةةلع إسةةتراتٌجٌة ضةةرورٌة فةةً منةةاطق ٌة واقتصةةادٌة واجتماعٌةةة معٌنةإسةةتراتٌج

 فً مناطق معٌنة وتطوٌرها اقتصادٌا .مؤمونة أو محاولة القضاء على البطالة 

وٌكون عن طرٌق التشةرٌعات القانونٌةة الخاصةة بالضةرائ  والسةلع مباشر : ال غٌرالتدخل  - :

األجنبٌةةة والسةةٌطرة علةةى اسةةتعماالت األرض المختلفةةة وإنشةةاء المصةةارف الصةةناعٌة  وتشةةجٌع 

 االسترمار فً القطاع الخاص . 

الحكومٌة فً منطقة الدراسة فً محاولةة التطةور والنهةوض  ةل الدولة أو السٌاسفٌما ٌخص تدخ

فقد تدخلت الدولة بصةورة مباشةرة عةن طرٌةق  صناعً ٌبلئم  وجود النفط فً المنطقة,ال بالواقع

 ,إذكانةت هٌئةة نفطٌةة تابعةه إلةى شةركة نفةط البصةرة  أنبناء وتؤسةٌي شةركة نفةط ذي قةار بعةد 

وضةةعت بعةةد إن  2ٕٔٓ\ٖ\ٖٔفةةط البصةةرة فةةً انفصةةالها عةةن شةةركة ن أعلنةةت الحكومةةة رسةةمٌاا 

العةاطلٌن ضةمن الحةدود اإلدارٌةة فةً  أعةدادنهوض بواقع أفضل وتقلٌل لخاصة بها لإستراتٌجٌة 

عدٌةدة  اا مباشةر فقةد أخةذت صةورال غٌةرأما صورة التدخل  .(ٖ)النفطًالمنطقة وتشغٌلهم بالقطاع 

منهةا نمةةو المنةاطق الصةةناعٌة التةةً تتواجةد فٌهةةا الحقةةول النقطٌةة وذلةةك عةةن طرٌةق تؤهٌةةل البنةةى 

                                                           

فةةً جغرافٌةةة المةةدن (رسةةالة الوظٌفة الصةةناعٌة فةةً مدٌنةةة الفلوجةةة )دراسةةة أمجةةد رحةةٌم محمةةد الكبٌسةةً, (ٔ)

 .8ٖص ,ٕٗٓٓ,جامعه بغداد ,كلٌة اآلدا ,ماجستٌر

الموصةل ,مطابع مدٌرٌة دار الكت  للطباعة والنشر الموصةل ,جغرافٌة الصناعة ,إبراهٌم شرٌف وهخرون  (ٕ)

 .9ٔ-9ٕ,ص 89ٕٔ,

 .9ٕٔٓ/ٕٔ/9ٕ, قسم العبلقات العامة,بتارٌ   نفط ذي قار,حسٌن علً , شركة معمقابلة شخصٌة  (ٖ)
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التحتٌة لتلك المناطق كالطرق وتعبٌدها وإنشاء الجسةور أو مةن خةبلل تشةجٌع تطبٌةق التكنلوجٌةا 

ملة الحدٌرة فً العملٌات اإلنتاجٌة والقٌام بالدراسات واألبحاث التً تعطةً صةورة واضةحة وشةا

 لمختلف أنواع الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة ولمختلف الصناعات . 

 أنٌتضةةح التةةدخل الحكةةومً مةةن خةةبلل وضةةع الخطةةط الشةةاملة للنهةةوض بةةالواقع االسةةترماري , 

مةن خةبلل إزالةةة   9ٕٔٓحصةة القطةاع النفطةً ضةمن التنمٌةة الشةةاملة للسةنوات السةابقة ولغاٌةة 

الصناعً النفطً فلم ٌعد للدولةة أي دور ٌةذكر فةً تطةوٌر  المعوقات وتحقٌق أقصى معدل للنمو

لصةناعه النفطٌةة,وإنما سةعت الدولةة إلةى اوتنمٌة القطاع الصناعً فان الدولة لةم تمةاري حماٌةة 

خصخصةةة المشةةاٌع  وزٌةةادة االسةةتمارات األجنبٌةةة ,وإهمةةال ألصةةناعه المحلٌةةة فةةبل ٌوجةةد عبةةارة 

عمةدت الدولةة علةى إتبةاع  إذالنفطٌةة المسةتوردة , صنع فً العراق وإنما اعتمد علةى الصةناعات

تسهم بشكل فعال على تطةوٌر  أنسٌاسة االسترمار معتمدة على رإوي األموال األجنبٌة وٌمكن 

 القطاع الصناعً عموما والقطاع النفطً خصوصا .
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 )املبحث الثالث(   
 : فً محافظة ذي قار قٌاس التركز والتنوع الصناعً للصناعات التحوٌلٌة  

,إذ لبشرٌةالطبٌعٌة واللصناعات ووفق العوامل بعد ماتم إعطاء فكرة عن عوامل التوطن      

البد من الصناعات االستخراجٌة ترتبط بطبٌعة الموقع الجغرافً وتعد عوامل رابتة نسبٌآ و إن

فً الصناعة التحوٌلٌة  لمكانة  حقٌقٌة صورة الصناعً إلعطاء والتنوعقٌاي درجة التركز 

 .تً آلوكا (ٔ) المحافظة ووفق الطرق اإلحصائٌة  المتبعة فً هذا المجال

 التركز الصناعً : أوال : 

ٌمكن أن ٌعرف التركز الصناعً بؤنة نمةط للتةوطٌن الصةناعً فةً مةدة معٌنةة لمعرفةة الحصةة 

بؤنةة تركةز  أٌضةاا ٌعةرف  أو الدولةة, بالقٌاي إلى حصته باإلقلٌمالنسبٌة لصناعة ما فً منطقة ما 

الصةةناعات علةةى اخةةتبلف أنواعهةةا وأصةةنافها فةةً منطقةةة مةةا بحٌةةث ٌفةةوق فةةً واقعٌتةةه المنةةاطق 

لعدة صةناعات أو صةناعه واحةدة معٌنةة  األخرم التً ٌقارن معها وهذا التركز قد ٌكون متكامبلا 

هنةةاك (ٕ)ً شةةدتها وكرافتهةةاعدٌةةدة مختلفةةة فةة الا ٌؤخةةذ التركةةز الصةةناعً أشةةكاتشةةغل أهمٌةةة موقعٌةةه 

معةاٌٌر ٌعتمةد علةى  الذيمجموعه من الطرق اإلحصائٌة  المستخدمة  لقٌةاي التركةز الصةناعً,

عةةن  فضةةبلا , وقٌمةةة مسةةتلزمات اإلنتةةاج ,,عةةدد المنشةةآت ,قٌمةةة اإلنتةةاجمنهةةا )عةةدد األٌةةدي العاملة

القٌمة المضافة ( وٌعد معٌار عدد األٌدي العاملة فً الصةناعة مةن أهةم المعةاٌٌر المسةتخدمة فةً 

حسةا  معامةل التةوطن وعلةى هةةذا النحةو سةٌعكي هةذا المإشةر درجةةة كبٌةرة مةن المحتةوم إلةةى 

مةن خةبلل  إٌجةادةالتةوطن ٌمكةن معامةل  وإن,(ٖ)جان  المحتوم االقتصةادي للعملٌةة الصةناعٌة  

ٌسةتند إلةةى ,إذ الةذي ٌسةةتخدم فةً حسةا  معامةل التةوطنفةً الطةرق اإلحصةائٌة   المعٌةار الشةائع

 .(ٗ)وفق المعادلة اآلتٌة وٌمكن حسا  ذلك رٌاضٌاا عنصر العمالة فً الصناعة 

 

                                                      

                                                
                                                           

مجينند ممننوك اليننامرائي ، الع قننة المكانيننة بننين طننرق النقننل البننري والصننناعة فنني محافظننة االنبننار،  طروحننة  (0)
 .  33،ص 0441دكتوراه،كمية التربية )ابن رةد ( جامعو بغداد ،

حامنند يننفيو عجننرش الركننابي،التوزيع الجغرافنني لمصننناعات الكبيننرة ، فنني محافظننة البصننرة وذي قننار ومييننان  (2)
 . 082، ص2111،دراية كارتوغرافية الجزء األول ، طروحة دكتوراه ،كمية األد  جامعو البصرة ،

ة ال ناص فني التنمينة المكانين،ييايية التنمية اإلقميمية ودورىا في تنةيط ميناىمة القطناع حبي  محمد فرحان (2)
 . 22،ص 0441مركز الت طيط الحضري واإلقميمي ،جامعو بغداد ، )ييل  ربيل (،ريالة ماجيتير،

 .032، ص 0423، جامعة الموصل ،  0محمد  زىر يعيد اليماك ، درايات في الموارد االقتصادية ، ط (8)
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 عدد عمال صناعة ما فً منطقة ما                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 مجموع العاملٌن فً الصناعة التحوٌلٌة فً المنطقة                                     

 ٓٓٔ× = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         )*( معامل التوطن لصناعه ما 

  الدولةالعاملٌن بالصناعة التحوٌلٌة فً              

فإذا كان ناتج المعادلة أكرر من )واحد عدد صحٌح( فهذا ٌدل على أن هذه الصناعه متوطنة  

من واحد فهذا ٌدل على أن الصناعه  أقل,إما إذا كان الناتج والدولةوتفوق المعدل العام للمحافظة 

حها بشكل عام فً نجا الصناعاتتعتمد غٌر متوطنة بل قائمة فقط وتحظً بؤهمٌة نسبٌة قلٌلة,إذ 

,إذ ف بدرجة أساسٌة لحماسهم فً العملفً أدائهم إلعمالهم التً تتوق األفرادعلى مدم فعالٌة 

تسوٌقها كمخرجات  أجللتلك الصناعة من  العاملونتحضى منطقة الدراسة بؤهمٌة كبٌرة لما ٌقدمه 

ٌز ضمن الح العمالً وان الكشف عن األداء التحوٌلٌة,للصناعة صناعٌة ذات قٌمة اقتصادٌة 

دات عن بٌان عبلقة تلك الوح فضبلا ,هالصناعٌفً توطن القوه العاملة  أسهمالجغرافً للمنطقة 

 هالصناعٌالمنشآت داخل  من حٌث المستوم العلمً والرقافً وأررها التنظٌمٌة بإنتاجٌة العاملٌن

على معٌار األٌدي  ن,ومن الجدٌر بالذكرإن االعتمادقوة العاملة للتوطال على التً تعتمدالنفطٌة 

معامل التوطن ٌمرل لنا فرصة كافٌه لمعرفة حجم التوطن فً منطقة ما,إذ ٌعد  إٌجادالعاملة  فً 

من أهم مدخبلت العملٌة اإلنتاجٌة وٌعد من المإشرات الرئٌسة التً من خبللها ٌمكن التعرف على 

 ما ٌبدو فً الجدولوكطبٌعة الصناعة التحوٌلٌة وإعطاء صورة واضحة لمكانة هذه الصناعة 

(ٔٔ . ) 

 ( ٔٔجدول )                 

 . 9ٕٔٓلعام صناعات التحوٌلٌة على وفق معٌار األٌدي العاملة لمعامل التوطن ل      

 المصدر: الباحرة باالعتماد على :

 . 9ٕٔٓ ,بٌانات غٌر منشورة نفط ذي قار,الشعبة اإلدارٌة, شركةجمهورٌة العراق,وزارة النفط , -ٔ

ا المعلومات ,دائرة إحصاء ذي المركزي لئلحصاء وتكنولوجٌ , وزارة التخطٌط والجهازجمهورٌة العراق  -ٕ

 . 9ٕٔٓ,قسم اإلحصاء المركزي ,قار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٕٔ,ص829ٔ,جامعه الموصل ,ٔلموارد االقتصادٌة ,طا: محمد أزهر سعٌد السماك ,دراسات فً )*( ٌنظر

عدددددددد العدددددداملٌن فددددددً 

الصناعة التحوٌلٌدة فدً 

 العراق 

عدددد العدداملٌن فددً الصددناعة 

 التحوٌلٌة فً ذي قار 

 عدد العاملٌن فً

 صناعة التكرٌر  

عدددددددد العدددددداملٌن فددددددً     معامل التوطن

 صناعة  تعبئة الغاز 

 معامل التوطن 

ٙ2ٔ٘2 ٖ2ٔ8 ٖ9ٕ ٓ.ٕٔ٘8 ٖٕٕ ٓ.ٕٔ98 
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 أن العاملةةة, األٌةةديومةةن خةةبلل اسةةتخدام معٌةةار مإشةةر  (ٔٔمةةن خةةبلل الجةةدول )ٌتبةةٌن لنةةا  إذ

معامةل  إنمتوطنةة ,الالصةناعات القائمةة والصةناعات االسةتخراجٌة  إحةدمالصناعات التحوٌلٌةة 

وهذا ٌةدل علةى ,(8ٕ٘ٔ.ٓ )وبلغ نح 9ٕٔٓلعام فً محافظة ذي قار  لصناعة التكرٌر التوطن 

التةوطن ومةن قائمة وكذلك صناعة تعبئةة الغةاز فهةً قائمةة  الصناعة التحوٌلٌة فً المحافظة  أن

( الذي ٌوضح األهمٌة النسبٌة للصناعات النفطٌة ٕٔمن ذلك ٌمكن مبلحظة الجدول ) أجل التؤكد

مةن مختلةف  والدولةةالعةاملٌن فةً المحافظةة  إجمالًوبشقٌها االستخراجً والتحوٌلً مقارنة مع 

 . النفطٌة  الصناعات 

 .( ٕٔجدول )

 . 9ٕٔٓلعام  العراقللصناعات النفطٌة فً المحافظة )*(ةاألهمٌة النسبٌ

 معامل التوطن  األهمٌة النسبٌة للمحافظة   للعراقأالهٌة النسبٌة  السنة 

ٕٓٔ9 ٕٔ% ٖٖ% ٕ02٘ 

 :  لمصدر

 . 2443جمهورٌة العراق ،  وزارة النفط ، شركة نفط ذي قار ، الشعبة اإلدارٌة ، بٌانات غٌر منشورة /  -4

جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات   -2

 . 2443،دائرة إحصاء ذي قار ، 

 

المدرجة فً أدناه أن ناتج األهمٌة )*(المعادلة الرٌاضٌةحس  بتبٌن لنا من ناتج حاصل القسمة و

النسبٌة للصناعات كان أكرر من واحد صحٌح أي أنها تحظى بنسبة تركز عالٌة تفوق معدل الدولة 

ومن دولة إلى  هخرالواحدة قد تختلف طبٌعتها من مكان إلى  الصناعه فؤنذكره  موخبلصة مات

 لة األٌدي العاملة واختبلف الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة أخرم تختلف تبعا للمهارة الفنٌة وحا

 . حس  نوع الصناعه بدرجة التركز تختلف  فإنلهذا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( تم استخراج األهمٌة النسبة للصناعات النفطٌة فً المحافظة والقطر وفق المعادلة اآلتٌة : 

النسبة المئوٌة لؤلٌدي العاملة بالصناعة فً إقلٌم ما إلى جملة األٌدي العاملة     معامل التوطن لصناعه ما =

 فً الدولة بالصناعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 النسبة المئوٌة لؤلٌدي العاملة للصناعات  فً اإلقلٌم نفسه إلى جملة األٌدي العاملة للصناعات فً الدولة                      

 .ٌٓٔٔنظر إلى : سعد جاسم محمد حسن وهخرون . جغرافٌة الصناعة .مصدر سابق ,ص
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 -: التنوع الصناعً :ثانٌا  

,لذلك فً منطقة واحدة أو أنواع محددة  الصناعً وجود صناعات متنوعة اإلنتاجٌقصد بالتنوع 

فهو ٌخالف التخصص الصناعً الذي ٌقوم على أسةاي االقتصةار علةى صةناعة واحةدة مةن تلةك 

ٌخلةةةق مرونةةةة فةةةً النطةةةاق  أهمٌةةةة التنةةةوع الصةةةناعً مةةةن كونةةةه تظهةةةرلةةةذا  (ٔ)الصةةةناعات 

فةً  األرةركةذلك لةه  ,اعات محلٌةة لغةرض التصةدٌرصةن إقامةةعن التوسع فةً  فضبلا ,االقتصادي

ومن أجل  (ٕ)عن تحقٌق الوفرات االقتصادٌة  فضبلا ,ص عمل وتقلٌل البطالة فً المنطقةخلق فر

أجةل دلٌةل (,Gibs Martinقٌاي درجة التنوع الصناعً فةً المحافظةة سةنعتمد علةى طرٌقةة )

 -الصناعً حس  المعادلة التالٌة :  التنوعالتنوع فً األٌدي العاملة وبٌان 

 (ٕمج )ي      -ٔدلٌل التنوع =

 ــــــــــــــــــــ                      

 ٕمج )ي(                       

 أن :  إذ

 = مربع القٌم )األٌدي العاملة ( . ٕمج ي

 = مربع مجموع القٌم )األٌدي العاملة (.  ٕمج ي

من رقم  اا إذ كان قرٌبصناعً وأما,ٌشٌر إلى تنوع  فإنة( ٔمن رقم ) اا فإذا كان دلٌل التنوع قرٌب

وٌتضح لنا أن التنوع الصناعً فً منطقةة  (ٖ)تخصص صناعً  وجود ٌشٌر إلى فإنةصفر( ال)

التنةوع  دلٌةل وإن متوسةط( وهةو تنةوع صةناعً 2٘.ٓ-ٔ٘.ٓ) الرالرةةالدراسة ٌقع ضةمن الفئةة 

 (وهةةو تنةةوع صةةناعً 9ٙٙ.ٓالعاملةةة للصةةناعة التحوٌلٌةةة قةةد بلةةغ ) األٌةةديالصةةناعً بحسةة  

 .التنوع الصناعً  دلٌلبحس  متوسط 

 

                                                           

 .    222ص الصناعة وتطبيقاتيا،مصدر يابق، يس جغرافية ،د  زىر اليماك ،عباس عمي التميميمحم (0)
(،رينالة ماجينتير كمينة فحامنة )دراينة فني جغرافينة الصناعةةروق نعنيم جاينم محمند، الصنناعة فني ناحينة ال (2)

 .40،ص 2113اآلدا  ،جامعو بغداد ،
  .084حامد يفيو عجرش الركابي ، مصدر يابق ،ص  (2)
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 التوزٌع الجغرافً للصناعات النفطٌة فً محافظة ذي قار

 املبحث األول
 .التوزٌع الجغرافً  للصناعات االستخراجٌة النفطٌة فً محافظة ذي قار

 املبحث الثاني 
 التوزٌع الجغرافً للصناعات التحوٌلٌة النفطٌة فً محافظة ذي قار .           
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 .وتوزٌعها الجغرافً الصناعات النفطٌة فً محافظة ذي قارأنواع 

ِٓ خالي  ٛا٘شث١ٓ اٌظ ب٠ْشثط اٌٍزاْٚاٌزجب٠ٓ  اٌزٕٛعاٌذساعخ اٌغغشاف١خ ٘ٛ  عٛ٘شاْ      

 اؽبسث١ٓ ٘زٖ اٌظب٘شاد داخً  ٚاٌزؾ١ًٍ  ٚٔزبط اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ ٚاٌزشاثؾ اٌغغشاف١خ  رٛص٠ؼٙب

ٟٙ رّضً ظب٘شاد ػٍٝ ا٤سع ٌٙزا فاً ًرشغً ؽ١ضٚػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص  اٌّىبْ ٌٍظٕبػخ

ال٠ّىٓ دساعخ اٌظٛا٘ش فٟ ٘زا اٌؼٍُ ثّؼضي ػٓ اٌّىبْ  آخشٚثّؼٕٝ ، ِٚٛػٛػبد عغشاف١خ

 رؾ١ًٍاْ  اررئٌف ثّغّٛػزٙب اٌج١ئخ اٌغغشاف١خ،ٚػٓ رؤص١ش٘ب ثّب ٠ؾ١ؾ ِٓ اٌظٛا٘ش اٌّخزٍفخ اٌزٟ 

الثذ ٌٙب ِٓ  .ٚاْ أٞ طٕبػخ  أٌٚٝ ا٘زّبِبد ٘زا اٌؼٍُ ٟ٘ ِٓ وبٔذ أَ ثشش٠خ ،  ؽج١ؼ١خ ظٛا٘ش

خ أٔٛاػٙب عٛاء ػٓ ؽش٠ك رض٠ٚذ٘ب ثبٌّٕزغبد أٚ اٌغشع ِؼشفثزؾ١ًٍ ٘زٖ ا٤ٔٛاع رشرجؾ  أْ

   ٚاٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌٙب ػٍٝ إٌؾٛ ا٤رٟ :إٌفط١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ  ٚدساعخ أٔٛاع اٌظٕبػبد

 ((املبحث األول))
 :خشاجٍت اننفطٍت فً محبفظت ري قبسنهصنبعبث االست انتىصٌع انجغشافً        

ثبعزخشاط اٌّٛاد اٌخبَ ِٚٛاد  بع١ّغ ا٤ٔشطخ اإلٔزبع١خ اٌزٟ رؼٕاالعزخشاع١خ  اٌظٕبػخرشًّ  

،ار اٌغبثبد ٚثطشق اٌزؼذ٠ٓ اٌّؼشٚفخ اٌّبئ١خ ِِٚٓٚٓ اٌّغطؾبد اٌٛلٛد ِٓ ثبؽٓ ا٤سع 

من الصناعات التً تقام فً مكان وجود الرواسب المعدنٌة وإنها من الصناعات كثٌفة  تتمٌز

 إعدادتكون  الباهظة الثمن كبٌرة من اآلالت والمعدات الضخمة  ا  إعدادرأس المال ألنها تتطلب 

التوزٌع  وتشمل  (ٔ)مقارنة مع مثٌلتها من الصناعات التحوٌلٌة  ةقلٌل الصناعةالعاملٌن فً هذه 

االستخراجٌة فً محافظة ذي قار الحقول النفطٌة موزعه على نطاق  الجؽرافً للصناعه

المناطق اإلدارٌة فً منطقة الدراسة بعضها منتج وداخل فً الصناعات النفطٌة التً لها مردود 

 الجدول وكما موضح فً واإلنشاء التطور واالستكشاؾ اقتصادي للبلد والمحافظة وبعضها قٌد 

ٟٚ٘ ٌٍؾمٛي   ؽمٛي خخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ فٟ صالصرّضٍذ اٌؾمٛي إٌّزغفمذ ،(9)الخرٌطة و(ٖٔ)

 خار ثٍغ ػذد٘ب ؽٛاٌٟ صالصٟ اإلٔزبط ٚاٌزظذ٠ش ا١ٌِٟٛ ٌٍجٍذ،ِغبّ٘خ فؼ١ٍخ فرغُٙ اٌؾمٛي اٌزٟ 

فٟ ثٍغ ػذد اٌّىبِٓ إٌّزغخ فٟ وً ؽمً ِبث١ٓ أسثؼٗ اٌٝ صالصخ ِىبِٓ ٚ 8102ٌؼبَ  ؽمٛي ِٕزغخ

( ٕمكامن فً حقل الؽراؾ و)(ٗكمن فً حقل الناصرٌة النفطً و)( مٕبواقع )و اٌؾمٛي إٌّزغخ

الدراسات أٌضا إلى  وأشارت،خمسة مكامن نفطٌة( الرافدٌن)فً حقل صبة وحقل أبوعامود 

                                                           

عأثرهػػ   ػػت بلةعمالػػ  ب فممالػػ   ػػت مح  ظػػ  بلعاػػؼ   رجػػ ل  م اجػػةالر  ا م ػػ  عأثرهػػ   ػػت بلةعمالػػ  ب فممالػػ   ػػت مح  ظػػ  بلعاػػؼ   رجػػ ل  م اجػػةالر  ا م ػػ    بلصػػع   بلصػػع   محمػػد اػػعبد  شػػ س  ػػش   محمػػد اػػعبد  شػػ س  ػػش     (1)
  . . 144144 ص ص20072007بلكع    كمال  بآلدبب  بلكع    كمال  بآلدبب  
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فً جنوب المحافظة ،وقد نفذت شركة االستكشافات النفطٌة / الفرقة الزلزالٌة  لؽازوجود حقل ل

(،من منطقة  ٕكمٓٓ٘أنها تبلػ )إلى  الثانٌة مسوحات لحقل الناصرٌة والؽراؾ وتشٌر التقدٌرات

وتوزٌعها الجؽرافً فً  المنتجة وؼٌر المنتجة ( ،من حقول نفط الناصرٌة ٕكم 8ٖٗالؽراؾ و)

                     (. ٖٔكما موضح فً جدول )  منطقة الدراسة

 (31الجدول  )                    
 .2018بلحقعؿ بلعفطال  بلمعةا  عغالر بلمعةا   ت مح  ظ  ذي ف ر ل  ـ 

اسمممممممم  الح مممممممم   ت

 النفطً 

المسمممممممممممماحة/   المنتجة  عدد اآلبار

  2ك 

/ كمٌة اإلنتاج/ إلف برمٌ 

 ٌومٌا

  االحتٌاط النفطً /ملٌار 

 برمٌ 

 برمٌ ملٌار /المخزون النفطً 

 16 7 73 577 43 ح   الناصرٌة   1

 7 6 105 475 63 ح   الغراف  2

 4 7 33 325 17 ح   صبه  3

 4 4 - 1647 5 ح   الرافدٌن  4

 3,4 ٗ،ٖ - ٘ٙٙ٘ 3 ألرقعه العاشرة  5

 ٗ.ٖ٘ 9ٗ,ٕ 221 7711 131 الـــــمجموع  

 .8138,قسم العمميات ,)بيانات غير منشورة (, ذي قار شركة نفط  جمهورية العراق ,وزارة النفط , المصدر :         

ار ،فٟ ػذد ا٢ثبس إٌّزغخ فٟ ؽمٛي ٔفؾ رٞ لبس بً ٕ٘بن رجب٠ٕ أْ( ٠زؼؼ 01ِٚٓ خالي اٌغذٚي )

٘ٛ %( ِٓ اعّبٌٟ ػذد ا٢ثبس فٟ اٌّؾبفظخ 82ٚثئشآ( أٞ ثٕغجخ )31اعزؾٛر ؽمً اٌغشاف ػٍٝ )

ث١ّٕب عبء ؽمً إٌبطش٠خ إٌفطٟ ثبٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ثؼذد ا٢ثبس ٠ش١ش اٌٝ غٕٝ  اٌؾمً ثبٌجزشٚي، أِش

اٌؼبششح ثبٌّشرجخ  اٌشلؼخػذد ا٢ثبس، ٚعبءد  اعّبٌٟ%( ِٓ 18.2ثئشآ( أٞ ثٕغجخ )81اٌجبٌغخ )

(، ِٚٓ خالي ِؼب٠ٕخ 8و5335ُا٤خ١شح ثضالصخ أثبس فمؾ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أرغبع اٌّغبؽخ اٌجبٌغخ )

 اٌشلؼخاٌغذٚي اٌّزوٛس ٠زؼؼ ػذَ ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِغبؽخ اٌؾمً ٚػذد ا٢ثبس، ار شىٍذ 

ٓ اٌّغبؽبد ِ ألًِغبؽخ ٌىٕٙب عبءد ثبٌّشرجخ ا٤خ١شح ثؼذد ا٢ثبس ث١ّٕب وبٔذ  أوجشاٌؼبششح 

ثئشآ . ٠ٚزؼؼ 31عبء ثبٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ فٟ ػذد ا٢ثبس اٌجبٌغخ  ٌىٕٗ(8و895ُؽظخ ؽمً اٌغشاف ) 

و١ّخ ٌإلٔزبط ٌؼبَ  أػٍٝػٍٝ ار اعزؾٛر ؽمً اٌغشاف و١ّخ اإلٔزبط رشرجؾ ثؼذد ا٢ثبس،أْ  أ٠ؼبً 

ث١ّٕب عبء ؽمً ، ٚ٘ٛ ٠ش١ش اٌٝ اسرفبع ػذد ا٢ثبس أٌف ثش١ًِ / ١ِٛ٠ب(015ٚاٌجبٌغخ ) 8102

أٌف ثش١ًِ  11أٌف ثش١ًِ ، ٚاؽزً ؽمً طجخ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ة 21ة إٌبطش٠خ ثبٌّشرجخ اٌضب١ٔخ  

ار عبء ؽمً أالؽز١بؽٟ إٌفطٟ ال٠شرجؾ ثزٌه، فبْوبٔذ و١ّخ اإلٔزبط رشرجؾ ثؼذد ا٢ثبس  ا، ٚار
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وّب ِٛػؼ خبسؽخ ١ٍِٚبس ثش١ًِ . 9إٌبطش٠خ إٌفطٟ ثبٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ ِٓ ؽ١ش االؽز١بؽ ة 

(9 .)                  

 (7خرٌطة )

 .2017ذي قار لعا   محافظة التوزٌع الجغرافً  للح و  المنتجة والغٌر منتجة فً  

 على : باالعتماد  الباحثةمن عمل اٌّظذس : 

 .  2012،شركة نفط ذي قار ،قسم الدراسات ،1/15000000مقياس  وزارة النفط ،خريطة العراق النفطية ، -1
 (. ARC GIS 1.2باستخدام برنامج  ) ( ،13بيانات الجدول رقم )  -2



 اٌفظً اٌضبٌش ............. اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌٍظٕبػبد إٌفط١خ فٟ ِؾبفظخ رٞ لبس
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 7بٌّشرجخ اٌضبٌضخ ة ٔٗ اؽزً اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ثؼذد ا٢ثبس ث١ّٕب عبء ؽمً طجٗ ثأِٓ ػٍٝ اٌشغُ 

 اٌشلؼخؽمً اٌشافذ٠ٓ ١ٍِٚبس ثش١ًِ ٚرمبسثذ ٔغجخ االؽز١بؽ فٟ  3، ٚؽمً اٌغشاف ة ١ٍِبس ثش١ًِ

ث١ٓ  بً ٠ٍٚؾع أْ ٕ٘بن اسرجبؽ١ٍِبس ثش١ًِ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ(  ١ٍِٚ1,8بس ثش١ًِ  8اٌؼبششح  ة )

ار اؽزً ؽمً ٍغال ِغ رشر١ت االؽز١بؽ إٌفطٟ ،اٌزٞ عبء ِزغاالؽز١بؽ إٌفطٟ ٚاٌّخضْٚ إٌفطٟ 

ٚوّب ِٛػؼ فٟ جخ ١ًِ رالٖ ؽمً اٌغشاف صُ ؽمً ط١ٍِبس ثش 03إٌبطش٠خ اٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ ة 

   ( اٌزٟ رٛػؼ اٌّخضْٚ ٚاالؽز١بؽ إٌفطٟ ٌٍؾمٛي اٌظٕبػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ .   01اٌخش٠طخ )

 :حقم اننبصشٌت اننفطً  (1-1)
 

وُ ( شّبي  12ٌّغبفخ )ٌشّبي اٌغشثٟ ِٓ ِذ٠ٕخ إٌبطش٠خ ٠مغ ؽمً إٌبطش٠خ إٌفطٟ اٌٝ ا        

، أٞ ث١ٓ اٌغشاف ٚاٌجطؾبء فٟ ِٕطمخ اٌىط١ؼخ، اوزشف اٌؾمً ػبَ سغشة ِشوض ِؾبفظخ رٞ لب

ظٙش اٌزشو١ت وط١خ ِؾذثخ  ،ارِٓ لجً ششوخ إٌفؾ اٌٛؽ١ٕخ ٔز١غخ اٌّغٛؽبد اٌضٌضا١ٌخ 0975

 ، ٚرُ فٟ اٌجذا٠خ ؽفش ثئش اعزىشبفٟشِز 01ٚثبٔغالق رشو١جٟ ال٠زغبٚص ثّؾٛس شّبي عٕٛة ششق

ٚارؼؼ ؽٛي اٌؼّٛد إٌفطٟ ،ٔفط١خ فٟ رى٠ٛٓ اٌضث١ش ػٍٝ شٛا٘ذػضش0972( ػبَ 0)ٔبطش٠خ 

ػٍٝ ؽذٚد اٌؾمً ار ٚطً اٌؾفش اٌٝ  آثبسصُ رال٘ب ؽفش  ،ّزظً فٟ اٌزى٠ٛٓ اٌّششف ٚا١ٌّبِخاٌ

فٟ رى٠ٛٓ اٌغٍٟ ١ٌضجذ ثؼذ٘ب ٚعٛد إٌفؾ فٟ رى٠ٕٟٛ اٌّششف ٚا١ٌّبِخ (َ 1811)ػّك 
(0)

صُ  

( 31,01-51,57ث١ٓ دائشرٟ ػشع )عً اٌؾفش ٔز١غخ اٌظشٚف اٌزٟ ِش ثٙب اٌجٍذ ٠ٚمغ اٌؾمً أ

خ فٟ صِٓ ِىبِٓ سئ١غ أسثؼٗ( شّبال، ٠ٚٛعذ إٌفؾ اٌخبَ فٟ 18,21-13,1ٚلٛعٟ ؽٛي )ششلب،

ثزم١ٕخ اٌّغؼ  ٖاٌّششف ،ا١ٌّبِخ ،ٔٙش ػّش ،اٌضث١ش( رُ ِغؼ ٚرط٠ٛشاٌؾمت اٌطجبش١ش٠خ ٟٚ٘ )

( ٚاثزذاء اإلٔزبط اٌفؼٍٟ 8و572ُ( ،ار ثٍغذ ِغبؽخ اٌؾمً )8101-8119بد ػبَ )صالصٟ اإلثؼ

و١ّخ اإلٔزبط فٟ  أِب( اٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب 15,111ٚثمذسح أزبع١خ ثٍغذ ) 8119ٌٍؾمً فٟ شجبؽ 

رظً  أْ( ِٚٓ اٌّزٛلغ اٌف ثش21ً١ِفمذ رغبٚصد ) 8102ٚي اٌٛلذ اٌؾبٌٟ فٟ رشش٠ٓ ا٤

ثش١ًِ ١ِٛ٠ب(111,11اٌٝ )8185فٟ ٘زا اٌؾمً ػبَ رمذ٠شاد اإلٔزبط إٌفطٟ 
(8)

٠ٚمغ ؽمً  

ّغزمش فٟ ٔطبق اٌغًٙ اٌشعٛثٟ ،أٞ فٟ ؽضاَ اٌفشاد اٌ غ١شإٌبطش٠خ إٌفطٟ ػّٓ ٔطبق 

اٌزىزٟٛٔ اٌضبٔٛٞ 
(1)

اٌزٞ ٠ز١ّض ثٛعٛد ؽ١بد ٚلجبة رؾذ عطؾ١خ راد اِزذاد ػبَ ِزغ١ش ِٓ 

أْ اٌزشو١ت ، ٚأصجزذ اٌّغٛؽبد وج١ش راد اِزذاد غ١شٌششلٟ ثط١بد اٌشّبي اٌغشثٟ اٌٝ اٌغٕٛة ا

 راد أثؼبد  ِؾذثخ غ١ش ِزؤصشح ثبٌظذٚع ؽ١ٗػجبسح ػٓ 

 

                                                           

 .8ٕٔٓ،قسم العملٌات ،جمهورٌة العراق ، وزارة النفط ، شركة نفط ذي قار   (ٔ)
.ٗٙٔصمصدر سابق ،عبد الجلٌل الفضلً،  باسم( ٕ)   
 .ٖ٘ٓ،ص،مصدر سابق،ارض الحضارات جؽرافٌا محافظة حسٌن الزٌادي (ٖ)
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 ( 01خبسؽخ )   

 .8102ٌؼبَ  ِؾبفظخ رٞ لبسٚاالؽز١بؽ إٌفطٟ ٌؾمٛي إٌفؾ فٟ  ٌٍّخضْٚ اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ   

 

 على : باالعتماد  الباحثةمن عمل اٌّظذس : 

 .  2012،شركة نفط ذي قار ،قسم الدراسات ،1/15000000مقياس  ،خريطة العراق النفطية ،وزارة النفط  -1
 (.ARC GIS 1.2)برنامج  باستخدام  ( ،13بيانات الجدول رقم )  -2
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ٚرّزذ ثبرغبٖ شّبي غشة عٕٛة ششق  (و11ُ×01) 
(0) 

ؽمً إٌبطش٠خ  اٌٝ أْ ٚرش١ش اٌزمذ٠شاد 

١ٍِبس ثش١ًِ ِٓ إٌفؾ اٌخبَ ٠ٚؾزٛٞ ؽمً إٌبطش٠خ  3إٌفطٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اؽز١بؽ ٔفطٟ ٠مبسة 

%ِٓ ػذد 18فٟ اإلٔزبط ٌٍظٕبػبد إٌفط١خ أٞ ثٕغجخ  خداخٍ( 81ِٕٙب ) اً ثئش( 81إٌفطٟ ػٍٝ)

 خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ل١ذ اإلٔشبء ،٠ٚؼذ ٘زا اٌؾمً ِٓ اٌؾمٛي إٌّزغ آثبسا٢ثبس اٌّؾفٛسح ٚاٌّزجمٟ 

،ٌٚٗ أ١ّ٘خ الزظبد٠خ فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌذخً اٌمِٟٛ ٠ٚغبُ٘ فٟ (00ٚوّب ِٛػؼ فٟ اٌخش٠طخ )

%( ِٓ ؽغُ اٌّٛاصٔخ االرؾبد٠خ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌمطبع إٌفطٟ ٚثٕغجخ 1,11اػبفخ ؽٛاٌٟ )

١ٍِْٛ ( 8،5ثٍغ )  ارِؼذي اإلٔزبط فٟ ػَّٛ اٌؼشاق ثبالسرفبع اٌزذس٠غٟ  اعزّش%( ار 99,5)

ِٓ اٌّؾبفظبد اٌؼشال١خ إٌّزغخ ٌٍٕفؾ ٟٚ٘  اٌشاثؼخ، ٠ٚؾزً اٌّشرجخ 8102 فٟ ػبَ ثش١ًِ ١ِٛ٠ب 

ٌٍّؾبفظخ ِٓ خالي  الزظبد٠بً  اً ِٛسدػٓ وٛٔٗ ٠ؼذ  فؼالً ،وٛن، رٞ لبس()اٌجظشح ،١ِغبْ ،وش

اٌؼبٍِخ ؽٛاٌٟ ار ثٍغ ػذد ا٠٤ذٞ ،ٚرم١ٍض ؽغُ اٌجطبٌخ فٟ اٌّؾبفظخ  اٌؼبٍِخرشغ١ً ا٠٤ذٞ 

اٌّخضْٚ إٌفطٟ فٟ ٠مذس ( ٚفٟ ِخزٍف االخزظبطبد ٚثىبدس ٚؽٕٟ ػشالٟ خبٌضػبِالً 351)

( فٟ ِىّٓ ١ٍِبس 3ٟ ِىّٓ اٌّششف ٚأوضش ِٓ )ف ١ٍِبس ثش١ًِ ٔفطٟ ( 03اٌؾمً ثؾٛاٌٟ )

 ا١ٌّبِخ 
(8) 

ا٤عفً اٌزغٍغً اٌطجمٟ ٌؾمً إٌبطش٠خ ِٓ اٌفبسط ا٤ػٍٝ ٚرى٠ٛٓ اٌفبسط ٠زىْٛ 

ػٓ رى٠ٛٓ  فؼالً  ،َ 81عّىخ  ف١زغبٚصرى٠ٛٓ اٌغش٠جٟ  اِبَ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  871ٚ 21ٚثغّه 

٠ٚجٍغ عّه  ا٤ؽ١بْاٌذِبَ اٌزٞ ٠زظف ثبٌّغب١ِخ اٌؼب١ٌخ اٌزٟ رغجت فمذاْ اٌط١ٓ فٟ ثؼغ 

ٚؽ١بد راد اِزذاد وج١ش اػزّبدا ػٍٝ اٌّغٛؽبد اٌضٌضا١ٌخ فٟ ؽمً إٌبطش٠خ  َ (811اٌزى٠ٛٓ )

اٌؾفش ثط١ئخ عذا ٤ٔٗ ٠ّزبص  خذ اٌذخٛي فٟ رى٠ٛٓ اٌشص رىْٛ عشػٚػٕ 0922-0927ٌؼبَ 

فٟ لّخ اٌزى٠ٛٓ اخزشاق ػب١ٌخ  ثغشػخثظالثخ شذ٠ذح ٠ٚؼمجٗ رى٠ٛٓ أَ اٌشػِٛخ اٌزٞ ٠زظف 

 وٍغ١خ أؽغبسَ( فٟ ؽمً إٌبطش٠خ ٠ٚؾزٛٞ رى٠ٛٓ اٌط١بساد ػٍٝ 811)ٗ اٌزٞ ٠زغبٚص عّى

اٌؾفش ثغجت  أصٕبءػذح ِشبوً  ف١ٗاٌزٞ رظٙش  اٌششأظِجبششح رى٠ٛٓ  ١ٍ٠ٗ ارش٠خ ١ِزؾغشح ٚؽجبش

رى٠ٛٓ اٌىفً ٚاٌّششف  ٠ٗ١ٍ٠ٚغٍت ػ١ٍٙب اٌؾغش اٌغ١شٞ اٌظٍظبٌٟ ، اٌزٟطالثخ اٌظخٛس

اٌزٞ ٠جٍغ  ا٤ؽّذٞرى٠ٛٓ  ١ٍ٠َٚٗ( 81) اٌٝفٟ ؽمً إٌبطش٠خ  خ٠ظً عّىٚ اٌش١ٍِخٚرى٠ٛٓ 

٠ٚظٙش اٌؾغش اٌغ١شٞ اٌطجبش١شٞ فٟ رى٠ٛٓ ِٛدٚد ِزشافمب ِغ اٌؾغش اٌغ١شٞ  َ(881عّىخ )

اٌشِبدٞ 
(1). 

رى٠ٕٛبد اٌّششف ٚا١ٌّبِخ ٚرى٠ٛٓ ٔٙشاْ ػّش ٠ؼذاْ ِٓ  فبْ ػٍٝ ِبرمذَ  ع١ًبٚرؤ

ػٍٝ  أِب،اٌّششف ٚا١ٌّبِخإٌفؾ ٠زٛاعذ فٟ رى٠ٛٓ  أْأُ٘ اٌّىبِٓ إٌفط١خ فٟ ؽمً إٌبطش٠خ ،اال 

                                                           

 .8ٕٔٓجمهورٌة العراق ، وزارة النفط ، حقول نفط  ذي قار ،قسم العملٌات ،)بٌانات ؼٌر منشورة(، (ٔ)

  ..2018 رك  عفط بلاععب   حقعؿ عفط ذي ف ر  فجـ بل ممال ت  عزبرة بلعفط     (2)
( فاٟ ؽماً 02عبسح عجبس ٔؼ١ُ ،دساعخ ثؼغ اٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّبئ١خ ٌّٕبرط ِخزابسح ِآ رشثاخ ثئاش ) (1)

 .89-09،ص8100إٌبطش٠خ ٚٔفطٙب ،سعبٌخ ِبعغز١ش ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ ،عبِؼٗ رٞ لبس ،
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ِغزٜٛ اٌؼشاق ف١ؼذ رى٠ٛٓ اٌضث١ش اٌّىّٓ االلزظبدٞ ا٤ٚي ٌٍٕفؾ فٟ عٕٛة اٌؼشاق ِٚٓ اٌّزٛلغ 

ثش١ًِ  ٠51111ضداد اإلٔزبط فٟ اٌؾمٛي ١ٌظً اٌٝ أوضش ِٓ ِؼذالرٗ اٌؾب١ٌخ أٞ أوضش ِٓ ) أْ 

 ٠ٚؼذ اٌؾمً ِٓ اٌؾمٛي اٌؼّاللخٔفؾ اٌؼشاق  ٟ%ِٓ اؽز١بؽ١ِٛ٠1ب ( ار ٠ّضً االؽز١بؽٟ ٔغجخ 

 .فٟ عٕٛة اٌؼشاق 
 

 :حقم انغشاف اننفطً (  0-8)

اٌشفبػٟ ثؾٛاٌٟ  ِذ٠ٕخ شّبي غشة فٟ ِؾبفظخ رٞ لبس عٕٛة اٌؼشاق  ٠مغ ؽمً اٌغشاف       

ٚرزشاٚػ وضبفخ إٌفؾ اٌّٛعٛد ،شّبي إٌبطش٠خ ( وُ 25 )عٕٛة ششق ِذ٠ٕخ لٍؼخ عىشٚوُ( 5)

ِٓ لجً ششوخ إٌفؾ اٌٛؽ١ٕخ ، ٚرجٍغ أثؼبدح  0972_0973ػبَ  اوزشبفٗٚرُ دسعخ، 13-05ث١ٓ 

ٚفٟ ػبَ ٠ٚظٕف ِٓ ػّٓ اٌؾمٛي اٌىجشٜ وُ ػشػب (،10.2010وُ ؽٛال ،83,1551)

ششوخ ثزشٚٔبط اٌّب١ٌض٠خ ٚششوخ  اٌٝػمٛد عٌٛخ اٌزشاخ١ض اٌضب١ٔخ  ػّٓ اؽبٌزٗرّذ  8101

ار اْ االؽز١بؽ اٌّئوذ ٌؾمً  ،اٌشش٠ه اٌؾىِٟٛ ششوخ ٔفؾ اٌشّبي ػٓ فؼالً ،عبثىظ ا١ٌبثب١ٔخ 

ثش١ًِ ١ِٛ٠ب، اْ سإ٠خ اٌششوخ اٌّشغٍخ   أٌف ١ٍِ015بس ثش١ًِ ٚثّؼذي أزبط  9اٌغشاف ٘ٛ 

8181اٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب ثؾٍٛي ػبَ  811اٌٝ   ٌٍٛطٛيٌٍؾمً رغؼٝ فٟ اٌزخط١ؾ  
(0)

اإلٔزبط  أثذ 

 ثش١ًِ/ 01,111ؽٛاٌٟ )ٚثطبلخ أزبع١خ 8(و895ُ )ٚاٌجبٌغخ ِغبؽزٗ 8101اٌفؼٍٟ فٟ اٌؾمً 

اٌذاخً فٟ اإلٔزبط اٌفؼٍٟ  (اً ثئش 31فٟ اٌؾمً ) ا٢ثبسػذد  ٠ٚجٍغ آٔفبً (01ٚوّب فٟ اٌغذٚي ) (١ِٛ٠بً 

ٌٍٕفؾ فٟ اٌؾمً  (00ٚوّب ِٛػؼ فٟ اٌخش٠طخ )ثئش( ل١ذ اٌزطٛس ٚاإلٔشبء  8ٚ) (ثئش 30ٌٍٕفؾ )

ُ٘ ٚ بً ٚف١ٕ آاداس٠ (ػب٣ِ 175)ٌٍؾمً  اٌؼّبٌٟ،ٚلذ ثٍغ اٌىبدس (١ِٛ٠بً  ثش١ًِ /اٌف015 )ؽٛاٌٟ 

 ٣(ػبِ 351)اٌفئبد ٚلذ ثٍغ ػذدُ٘  ِخزٍفٛ فُٙاٌىبدس اٌّزؼذد اٌغٕغ١خ  أِبػشالٟ خبٌض وبدس

ػبٍِخ  اػذادرشغ١ً ػٓ  فؼالً ،ِبث١ٓ اداسٞ ٚفٕٟ ٕٚ٘ذعٟ ٚلبٟٔٛٔ ٠ذس اٌؾمً ِٕبفغ اعزّبػ١خ 

ْ  ،ٚاٌشفبػٟ ٚاٌمٍؼخال٠غزٙبْ ثٙب ِٓ إٌّبؽك اٌّغبٚسح ٌٍؾمً ِضً اٌغشاف   اٌٝاٌؾمً ٠ؼ١ف  ٚا

إٌفؾ اٌخبَ فٟ اٌؼشاق  أزبطِؼذي  ٠مذس، اٌجزش ٚدٚالس% ِٓ ١ِ01ضا١ٔخ اٌّؾبفظخ ِب٠مبسة 

 ػّبسح (–ٔبطش٠خ  –اٌغٕٛث١خ )اٌجظشح  زاٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب (ػجش إٌّبف1,211111ثؾٛاٌٟ )

 ثؼذ اإلٔزبط اٌٛؽٕٟ ٚثٙزا ٠غؼً ِؾبفظخ رٞ لبس فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ِٓ رظذ٠ش إٌفؾ اٌخبَ ِٓ

 /فٟ ا١ٌَٛ (ثش١ًِ أٌف 085)ثٍغ اإلٔزبط ٌّؾبفظخ رٞ لبس ،ار اٌجظشح ١ِٚغبْ  ِؾبفظزٟ

 .اٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب(8,8111)٠ٚجٍغ عؼش٘ب ا١ٌِٟٛ (اٌف ثش١ًِ /١ِٛ٠ب  011 )ٚاٌزشاخ١ض ثٍغذ

 

 

                                                           

  ..8102،ؽمٛي ٔفؾ رٞ لبس ،لغُ اٌؼ١ٍّبد ، رٞ لبسعّٙٛس٠خ اٌؼشاق،ٚصاسح إٌفؾ ، ششوخ ٔفؾ (0)
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 (ٔٔخرٌطة )

 . 8ٕٔٓة ذي قار لعام النفطً فً الحقول النفطٌة فً محافظالتوزٌع الجؽرافً لئلنتاج  

 على : باالعتماد  الباحثةمن عمل اٌّظذس : 

 .  2012،شركة نفط ذي قار ،قسم الدراسات ،1/15000000مقياس  وزارة النفط ،خريطة العراق النفطية ، -1
 (.ARC GIS 1.2باستخدام  برنامج ) ( ،13بيانات الجدول رقم )  -2
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١ٍِبس /ثش١ًِ 2مذس ثؾٛاٌٟ )٠اٌؾمٛي إٌفط١خ فٟ إٌّطمخ ٚثّخضْٚ ٔفطٟ  أوجش٠ٚؼذ اٌؾمً صبٟٔ 

ِٕزظ ٌٍٕفؾ ػّٓ ِٕزظ ٌٍٕفؾ اٌخبَ ِٚىّٓ اٌضث١ش ٚاسؽبٚٞ غ١ش (ِبث١ٓ ِىّٓ اٌّششف ٚا١ٌّبِخ 

 ؽذٚد اٌؾمً
(0)

  . 

ِض٠ظ ِٓ ِٕطمخ اٌذساعخ ٠ٕزظ إٌفؾ اٌخبَ ؽمً اٌغشاف ؽمً أزبعٟ فٟ  فؤْٚخالطخ ِبرمذَ 

٠ّضً  فبٔٗ   ػٓ ٘زا  فؼالً ، ٚاٌّؾبفظخبػ١خ إٌفط١خ فٟ اٌجٍذ اٌّشبس٠غ اٌظٕ أُِ٘ٓ  ٚ٘ٛثشٔذ 

ٌٍزذاخً فٟ اعزخذاِبد ا٤سع اٌظٕبػ١خ ِٚبث١ٓ االعزخذاِبد اٌضساػ١خ ٚاٌغى١ٕخ  بً ًسائؼب ًّٔٛرع

ِٓ خالي ِشاػبح اٌج١ئخ فٟ ع١ّغ اٌؼ١ٍّبد إٌفط١خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌضساػ١خ فٟ إٌّطمخ 

 اٌزٟ رؾ١ؾ ثبٌؾمً إٌفطٟ . 

 اننفطً :حقم صبت  (1-3)

ا١ٌخ ٚرُ اٌؼضٛس ػٍٝ رشو١ت ٠زؤٌف ِٓ ثؼذ اعشاء اٌّغٛؽبد اٌضٌض 0958اٌؾمً ػبَ   اوزشف     

( ٚفٟ ػبَ ,SU3,SU4,SU5ٟٚ٘)  رم١ّ١١خؽفشد صالصخ أثبس  0979-0977لجز١ٓ ،ٚفٟ ػبِٟ 

ػّٓ   خ٠مغ ؽمً طج،فؼ اٌششلٟ ٌزم١١ُ اإلِذاد إٌفطٟ( ػٍٝ اٌغSU-6ؽفش ثئش )  0921

ْ  ،ِٚٓ اٌّؾزًّ اٌذسع اٌؼشثٟ ٚعٍغٍخ عجبي صاوشٚطاٌؾٛع اٌشعٛثٟ ٌٛادٞ اٌشافذ٠ٓ ث١ٓ   أ

( فٟ ALPLNEؽشوخ اٌــ )  اٌٝثفؼً ؽشوبد عبٔج١خ ػؼ١فخ ؽذ٠ضخ  رؼٛد  اٌزشاو١ت رىْٛ ٖ٘ز

عٕٛة ششق ِذ٠ٕخ ٠ّٚزذ ِٓ رشعجبد إٌّخفؼبد ثفؼً اٌش٠بػ، ٗػظش اٌّب٠ٛع١ٓ اٌزٞ غطز

ششق ِذ٠ٕخ  (،وُ 71)٠ٚجؼذ ؽٛاٌٟ بٖ اٌشّبٌٟ اٌغشثٟ ِٓ ؽمً اٌٍؾ١ظ،إٌبطش٠خ ،فٟ االرغ

 ،أِبوُ( رمش٠جب 11ػٕٗ ِغبفخ ) ٠ؾذٖ ِٓ اٌغٕٛة ٚاٌغٕٛة اٌششلٟ ؽمً اٌٍؾ١ظ ٠ٚجؼذإٌبطش٠خ 

٠ٚزوش اٌشّبي ف١ؾذٖ ٘ٛس اٌؾّبس، ِٓ أِبوُ(81)ٞ ٠ٚجؼذ ػٕٗ ِغبفخسؽبٚأ ١ؾذٖ ؽمًفاٌششق  ِٓ

اؽذٜ رشى١الد ٚصاسح SCOPرّذ اؽبٌخ ػمذ رط٠ٛش ؽمً طجخ اٌٝ ششوخ اٌّشبس٠غ إٌفط١خ  أٔٗ  

قار الحقل لؽرض العمل التجرٌبً ذي  استلمت شركة نفط  8107إٌفؾ اٌؼشال١خ ،ٚفٟ ػبَ 

 9ٙ,8٘ٙٗكم طوال، 9ٖ٘ٙٓٓ) الجؽرافٌة هُأبعادوتبلػ (ٕ)لحقلالفعلً فً ا اإلنتاج أطلق،وبعدها 

ٓ ِٓ اٌّىبِ عمررزبٌر وٌعتبر مكمن نهالنهر عمر وفً مكمن ٌتواجد النفط (، ا  كم عرض

ِىّٓ اٌضث١ش ف١ؾزٛٞ ػٍٝ  أِب(  ١ٍِْٛ ثش0311ً١ِإٌفطٟ ) ار ثٍغ ِخضٚٔٗ،إٌفط١خ اٌغذ٠ذح 

ِٓ  اً ثئش ١ٍِ07ْٛ ثش١ًِ (، ٚثٍغذ ػذد ا٢ثبس ف١ٗ ٠ٚ701مذس ثؾٛاٌٟ  ) ألًِخضْٚ ٔفطٟ 

                                                           

  ..2018  حقعؿ عفط ذي ف ر  فجـ بل ممال ت  ذي ف ر رك  عفط   عزبرة بلعفط  عزبرة بلعفط  امهعرال  بل ربؽ امهعرال  بل ربؽ   (1)
  بلمصدر عفجه. بلمصدر عفجه.   (2)
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 ار،(08)اٌخش٠طخوّب فٟ ،ٚاٌزطٛٞإلٔشبء ٚاٌجبلٟ ل١ذ ا آثبس 8ِٕٙبفٟ اإلٔزبط  داخٍخإٌفؾ اٌخبَ 

 رُ ؽفش أٚي ثئش ف١ٗ 

 (11)خشٌطت 

 . 1112فً انحقىل اننفطٍت فً محبفظت ري قبس نعبو اَببس انمحفىسة   نعذد انتىصٌع انجغشافً  

 

 على : باالعتماد  الباحثةمن عمل اٌّظذس : 

 .  2012،شركة نفط ذي قار ،قسم الدراسات ،1/15000000مقياس  وزارة النفط ،خريطة العراق النفطية ، -1
 (.ARC GIS 1.2( ، باستخدام  برنامج )13بيانات الجدول رقم )  -2



 اٌفظً اٌضبٌش ............. اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌٍظٕبػبد إٌفط١خ فٟ ِؾبفظخ رٞ لبس
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ش اٌؾمٛي ٠،ار أخزد ٚصاسح إٌفؾ ػٍٝ ػبرمٙب اعزضّبس ٚرط0975ٛار رُ ؽفش أٚي ثئش ف١ٗ ػبَ 

إٌفط١خ ٚرمذِٙب ٌٚغشع دػُ شش٠بْ االلزظبد اٌٛؽٕٟ  اٌظٕبػخاٌؼشال١خ ٚثّب ٠زالئُ ِغ رطٛس 

 ،٠ٚظٕف(ثش١ًِ أٌف  11 )اٌؼشالٟ ٌىٛٔٗ ٠ٕزظ إٌغجخ اٌؼب١ٌخ ِٓ إٌفؾ اٌخبَ اٌزٟ رظً اٌٝ

فمذ ،(8و885ُ)ؽٛاٌٟ ِغبؽزٗألذَ اٌؾمٛي فٟ رٞ لبس رجٍغ  اٌؾمً ػّٓ اٌؾمٛي اٌىجشٜ ٚ٘ٛ ِٓ

ش ا٤ِٛاي ٌظ١بٔخ ١ار لبِذ اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ ثزٛف،اٌضب١ٔخؽشة اٌخ١ٍظ ش ٘زا اٌؾمً ثؼذ ٠رُ رطٛ

 فؼالً ،٘زا اٌؾمً  ثزط٠ٛشلبِذ ششوخ إٌفؾ اٌؼشال١خ ،ار اٌؾمً ٚػذَ اٌٍغٛء ٌٍششوبد ا٤عٕج١خ 

اٌّشبس٠غ اٌخذ١ِخ ٚاٌجٕٟ اٌزؾز١خ ِٚؼبثش ا٤ٔبث١ت إٌبلٍخ ٌٍٕفؾ  أغبصػٓ اٌزٛاطً فٟ اٌؼًّ ِٓ 

خبٌظخ ٚثٍغ ػذد  ؽ١ٕخ ػشال١خٚ ثىٛادس اٌؾمً ٘زا٠ذاس ،إٌفط١خ بٌظٕبػخٌغشع إٌٙٛع ث

ٚاداسٞفٟ ِخزٍف االخزظبطبد ث١ٓ فٕٟ (ػبِالً 851اٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ )
(0)

ٚلذ ثٍغ أٚؽؤ ِغزٜٛ  

 8 طجخَ( ػٕذ ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش ٚػٕذ ثئش 8870ِؾزًّ ٌزّبط إٌفؾ ثبٌّبء ػٕذ ػّك )

فٟ ١ًِ اٌطجمبد ف١زشاٚػ ث١ٓ  أِب(١٘شرض 81-11ٚرزشاٚػ اٌزشدداد ٌٍزى٠ٕٛبد اٌشئ١غخ ث١ٓ )

لبثٍخ ٌٍض٠بدح ٔز١غخ ص٠بدح ا٢ثبس اٌّؾفٛسح ٚادخبٌٙب  اإلٔزبطِغز٠ٛبد  أْدسعخ ،ػٍّب  (0,8-0,5)

ػّٓ اٌخطخ اإلٔزبع١خ 
(8) 

إٌّطمخ أغبص ٔفطٟ فٟ  أُ٘ؽمً طجخ ٘ٛ  أِّْب رمذَ  ٔغزخٍض

االٔغبص اٌزٞ عغً ٌىٛادس اٌششوخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ثؼذ رؤع١غٙب ٚؽزٝ ِطٍغ ػٓ ٘زا  فؼالً ،

 . (١ٍِبس ثش١ًِ 8ٚلذسح اٌّخضْٚ إٌفطٟ ٌٍؾمً ثؾذٚد ) 8102

،اٌضِٓ ،اٌغشع ِزؼّٕخ )اٌؼّك طجخأدٔبٖ اٌزى٠ٕٛبد اٌشئ١غخ ٌؾمً (08)ٚوّب ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي

 اٌّؼذٌخ ٚاٌج١ٕ١خ (.

 .( 14ادعؿ )                                
 .بلعفطت ت حقؿ صش   بلمخزعف بلعفطت حجب بلةكعالف                 

جػػط  بل مػػؽ مػػف مجػػةع   بلةكعالف   
 /ـبلشحر

M بلزمف بلمزدعجsec   بلم دلػػػػػػ  بلجػػػػػػر 
m/sec 

m/  بلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 secبلشالعال  

 4149 3170 1398 2216 بلم رؼ 

 - 3505 2044 3582 بلالم م  
 4103 3481 1966 3422 برط عي 
 3973 3418 1742 2977 بلزشالر 

لوجٌا ,بٌانات وجمهورٌة العراق ,وزارة النفط ,شركة نفط الجنوب ,ح و  نفط ذي قار , قس  الجٌالمصدر : 
 . 2017غٌر منشورة ,

                                                           

  ..8ٕٔٓحقول نفط ذي قار ، قسم العملٌات ،،وزارة النفط ،شركة نفط الجنوب جمهورٌة العراق ، (ٔ)

 .2018   رك  عفط بلاععب   حقعؿ عفط ذي ف ر  فجـ بل ممال تعزبرة بلعفط   (2)
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 .مود(اافدين)أبوعالر حقل ( 3-4)
ٌة قلعه كم(شمال شرق ناحٙٔبعد حوالً )ٌقع حقل أبو عامود فً محافظة ذي قار على      

تمتاز المنطقة بطوبوؼرافٌة مسطحة وترتفع عن  ،عن قضاء الرفاعًكم(ٕٙسكر وٌبعد حوالً )

م(ٕٓمستوى سطح البحر بحوالً )
(ٔ)

المسوحات  جراءبعد إ98,ٔ-9ٙ,ٔالحقل  اكتشؾ

فً تكوٌن النجمة توقؾ الحفر و 8ٓ,ٔ عامودأول بئر فً أبو  رحفو،الدجٌلةالزلزالٌة لمنطقة 

 ال من ضمن الحقول الصؽرى وهو حالٌ،ٌصنؾ الحقرعملٌة الحف أثناء فً لحدوث مشاكل

ملٌار  ٗ)احتٌاط نفطً ٌقدر بحوالً  ولدٌه( ٕم ك8ٕٓ )متوقؾ من اإلنتاج تبلػ مساحته حوالً

 الخامٌوجد فً الحقل مكامن نفطٌة منتجة للنفط  برمٌل(ملٌارٗ( ومخزون ٌقدر بحوالً )برمٌل

 همحدبة شب طٌهوالحقل على شكل ،(ارطاوي ،الزبٌر ،مودودهر بن عمر ،ن ،الٌمامة المشرؾ ،)

عمر وحوالً  بننهر تكوٌن  أعلى(،كم  8ٔ)حوالً ه لػ طول الطٌمتناظرة ذات سفحٌن ٌب

 8ٗ,ٔوفً عام ،(كم ٘-ٗ )وٌتراوح عرض التركٌب من تكوٌن الٌمامة ، أعلىعند (كم 9ٕ٘ٔ)

م التجمعات لوحدة الرمل الرئٌس ٌهو تقٌ وكان الهدؾ من الحفر،(ٕ)أبو عامود البئرتم حفر 

عن تقٌٌم االحتماالت النفطٌة فً تكوٌن الٌمامة  فضبل  نهر بن عمر بالدرجة األساس، لتكوٌن

الحقل ضمن منخفض ٌقع  (ٕ)رطاوي أو  والتؤكد من وجود النفط فً تكوٌنات الزبٌر والمودود

فً الجزء لحوض وادي الرافدٌن  لبصرة جزء من الرصٌؾ ؼٌر المستقرومنخفض ا البصرة

،أما موقع تركٌب أبوعامود بالنسبة إلى تقسٌمات الفرٌق الشمالً الشرقً من الصفٌحة العربٌة 

العراقً_ السوفٌتً فهو ٌقع ضمن جناح منخفض وادي الرافدٌن من المنحدر الشمالً الشرقً 

فً  اإلجمالًالنفطً  اإلنتاجمعدل  ترواح (ٖ)فض وادي الرافدٌن الرسوبً للمنطقة العربٌة لمنخ

تجري الخطط لرفع الطاقة و،8ٕٔٓبرمٌل لعام ( 9ٓ.9ٓ9ٔٗ999ٓٙ )للحقول النفطٌة  المحافظة

الذي ٌسهم فً رفع نسبة  األمرحقل من الحقول النفطٌة ، من أكثر آبارمن خبلل ربط  اإلنتاجٌة

 . (ٗ)قارالمخصصة لمحافظة ذي  ترودوالرالب

                                                           

 .306حجالف بلزال دي  مصدر ج شؽ    (1)
 ..8ٕٔٓقسم العملٌات ،بٌانات ؼٌر منشورة ،ذي قار،شركة نفط جمهورٌة العراق،(2)
  ..8ٕٔٓ،بٌانات ؼٌر منشورة ، قسم الجٌولوجٌا ،،  ذي قارشركة نفط جمهورٌة العراق،  (ٖ)

قسةةم العملٌةةات ،بٌانةةات ؼٌةةر  ،حقةةول نفةةط ذي قةةار  ،شةةركة نفةةط الجنةةوب ،وزارة الةةنفط جمهورٌةةة العةةراق، (ٗ)

 .8ٕٔٓمنشورة ،
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ملٌون  (ٔ,ٕ.ٙٔٗٓٔمامقدارة )(ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓمن)*البترودوالر تخصٌصات إجمالًوبلػ 

ازنة بسبب عدم استقرار المو ٕٗٔٓمبالػ للمشارٌع فً  أيدٌنار فً حٌن لم ٌتم تخصٌص 

ٌنتج أن إلى الخدمة  من المتوقع فً حالة دخول حقل أبو عامودوٌومنا هذا  وإلىاالتحادٌة 

حراس فقط موزعٌن ٓٔا ،ٌبلػ الكادر العمالً فً الحقلمن النفط ٌومٌالؾ برمٌل(،ٕٓماٌقارب )

البتر ودوالر الخاصة فً محافظة ذي قار  (٘ٔ)الجدول .ٌوضح ( لكل بئر عامبلنآبار٘على )

 ( . ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓمن ) 

 ( 15جدو  )                                             

 .(  2015-2010) للمدةالخاصة بمحافظة ذي قار  البترودوالرتخصٌصات         

 

تخصٌص كل سنة نسبة الى التخصٌصات الكلٌة للفترة  تخصٌص البترودالر  السنة  ت
 (%ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓمن )

ٔ ٕٓٔٓ ٘ٓٓ ٗ.8 

ٕ ٕٓٔٔ ٖٔٔٓٗ ٕٔ.٘8 

ٖ ٕٕٓٔ ٖٔ98ٗ.ٓٗ8 ٖٔ.ٕٖ 

ٗ ٕٖٓٔ ٔ٘ٔ٘٘.ٖ٘8 ٔٗ.٘٘ 

٘ ٕٓٔٗ ٓ ٓ 

ٙ ٕٓٔ٘ ٘9ٔٔ9.9ٓ٘ ٘ٗ.8ٗ 

 ٓٓٔ ٔ,ٕ.ٙٔٗٓٔ المجموع 
 .2017,ذي قار , قس  التخطٌط والمتابعة جمهورٌة العراق ,محافظة المصدر : 

هذه الحقول الثبلثة تشكل شبكة إنتاج نفطٌة فً منطقة الدراسة وعلى الةرؼم  أنتقدم  مامٌتضح  

فةً تطةور والعمةل  مهةمالنفطٌةة لهةا دور  الصةناعة أنمن النقص الحاصل فةً الحقةل الرابةع إال 

فً  عاموددخول حقل أبو  ,ٕٔٓومن المإمل فً األشهر القادمة من عام والبناء فً المحافظة ،

ات فةةً منطقةةة اإلنتةةاج للصةةناعات النفطٌةةة االسةةتخراجٌة حتةةى تكتمةةل صةةورة اإلنتةةاج للصةةناع

خةبلل عملٌةات التحةري والتنقٌةب الدراسات فً شةركة الةنفط الوطنٌةة مةن ُه كدتُ أالدراسة وهذا ما

 .عن النفط لهذا نؤمل أن تكون الصورة كاملة فً المستقبل القرٌب

 

                                                                                                                                                                      

(مةن قةانون ٗٗ*ٌقصد بقانون البترودوال تخصٌص مبالػ مالٌة عن كل برمٌل مةن الةنفط المنةتج ،وقةد نصةت المةادة )

المحافظات المعدل والذي ٌخص اٌردات المحافظات فً الفقرة الثامنة على تخصٌص خمسةة دوالرات عةن كةل 

نفةط خةام منةتج مةن المحافظةات المنتجةة للةنفط ،ؼٌةر إن احتسةاب المبلةػ اقتصةر علةى دوالر واحةد وهةو برمٌل 

كانت حصة محافظة ذي قار السنوٌة من مبالػ البترودوالر  8ٕٔٓ-9ٕٔٓمانص علٌة القانون القدٌم وفً عام 

صةٌب المحافظةة ٌقتةرب دوال بحسب قانون البترودوالر القدٌم ،إمةا بحسةب القةانون المعةدل فن8ٔٓٓٓٓستكون 

 .ٖٙٓارض الحضارات ص ٌنظر : حسٌن الزٌادي،دوالر سنوٌا .ٓٓٓٓٓٓ٘ٓٗمن 
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 العاشرة : الرقعة(1-5)

تقع فً الجزء الجنوبً الؽربةً  أهم االكتشافات النفطٌة الحدٌثة العاشرة واحدة من الرقعة تعد   

( عةن مركةز كةم9ٖ٘ٔبمسةافة ) وتبعةدمن العراق على الحةدود بةٌن محةافظتً ذي قةار والمثنةى ،

 ٖٕٔٓمطلةع عةام  ،إذ بدأت فترة االستكشةافات (ٕكم٘ٙٙ٘بــ )محافظة ذي قار وعلى مساحته 

لؽةةرض االستكشةةافات  سةةنوات إضةةافٌة أربةةعسةةنوات وتةةم تمدٌةةدها لمةةدة  واسةةتمرت لمةةدة خمةةس

 طةةًنفالةذي ٌحتةةوي علةى اكتشةةاؾ ضةةمن حةدود ألرقعةةه  أرٌةدوتةةم تحدٌةد استكشةةاؾ  إذوالتقٌةٌم ،

 أربعةه تةم حفةر  9ٕٔٓومةن تكةوٌن المشةرؾ فقةط ،وفةً عةام  (ملٌار برمٌل 9ٖٗ)محتمل ٌصل 

من قبل شركة الحفةر شةركة (ٗرٌدو أ_ ٖ أرٌدو – ٕرٌدو أ – ٔرٌدو أوهً )  استكشافٌة  آبار

وٌجري حالٌا التحضٌر لحفر أبار إضافٌة والمخزون النفطً حالٌا قٌد التطوٌر ، بوهاي الصٌنٌة 

تجةةري فٌهةةا (ٔ)لؽةةرض االستكشةةاؾ والتقٌةةٌم ٌمكةةن االسةةتفادة منهةةا لؽةةرض اإلنتةةاج فةةً المسةةتقبل 

محافظتً المثنةى وذي قةار وٌةتم العمةل  نبٌالتنقٌب وتعنً هذه ألرقعه المساحة المشتركة  أعمال

 و)انبكس(الٌابانٌةة وأثبتةت الدراسةات أن هنةاك حقةوال  وٌةل ( الروسةٌة أفٌها من قبل شركة )لوك 

خةط األنابٌةب الةذي ٌةربط  فإنوفٌما ٌتعلق بنقل النفط الخام منطقة الحقل من المحافظة للؽاز فً 

( من ة )البصرة مع المحافظات الشمالٌةالحقول الشمالٌة وحقل الناصرٌة مع خط األنابٌب الرئٌس

 .(ٕ) صة التصدٌر وٌساهم فً تحسٌن كل حقول النفطوسٌزٌد من ح إنشاإهٌتم  أنالمقرر 

العاشةرة هةً إضةافة جدٌةدة فةً تةارٌا الصةناعات النفطٌةة فةً منطقةة  الرقعة إنوخبلصة القول 

واإلنشاء ومن المإمل أن تدخل فً اإلنتاج الفعلةً فةً السةنوات  التطوٌرالدراسة وهً حالٌا قٌد 

عةن حجةم االسةتثمارات التةً  فضةبل  سٌإدي إلى زٌةادة اإلنتةاج والتصةدٌر للمنطقةة ،  مماالقادمة 

 زٌادة الدخل القومً للبلد والمنطقة .   بــستعود 

 
 
 
 
 

                                                           

 ..8ٕٔٓشركة نفط الجنوب ، حقول نفط ذي قار ،قسم العملٌات ،بٌانات ؼٌر منشورة ،جمهورٌة العراق ،(1)
 .8ٕٔٓمنشورة ،  شركة نفط الجنوب ، حقول نفط ذي قار ،قسم العملٌات ،بٌانات ؼٌرجمهورٌة العراق ، (ٕ)
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 ))املبحث الثاني ((

 .في محافظة ذي قار التوزيع الجغرافي لمصناعات التحويمية النفطية
وان  قاعةدة مهمةةة مةن قواعةد التقةدم السٌاسةةً واالقتصةادي فةً العصةر الحةةدٌث  الصةناعةتعةد   

ٌعةةةد أحةةةد قطبةةةى  ،إذمثةةةل فرعةةةا  رئٌسةةةا  مةةةن فةةةروع االقتصةةةاد الةةةوطنً التوزٌةةةع الجؽرافةةةً ٌ

ونتائج التوزٌع ٌمكن إن توصلنا إلى إقلٌم أو أنمةاط جدٌةدة مةن الصةناعات ولةٌس فقةط ،الجؽرافٌا

 التحوٌلٌةةةة الصةةناعةونشةةةاط (ٔ)ؽرافةةةً وإنمةةا توزٌعةةةه وتحلٌلةةه الكشةةؾ عةةن طبٌعةةةة التبةةاٌن الج

هو جزء من النشاط الصةناعً العةام و ٌقةوم علةى مجموعةة مةن العملٌةات التةً تعتمةد وتوزٌعها 

جدٌدة  وأشكالمواد جدٌدة بصفات جدٌدة  إلى أكثر أوتحوٌل مادة  أجلوالمكائن من  اآلالتعلى 

ُ كٌما أوٌكون مٌكانٌكٌا   أن إماوهذا التحول  فةً  أوآلٌةا  فةً المصةانع  أم ذلةك ٌةدوٌا   أكانسواء  ئٌا

ٌمكن تعرٌفها بؤنها النشاط الذي ٌقوم على مجموعة مةن العملٌةات التةً تعتمةد علةى إذ (ٕ)البٌوت 

والخدمات لتحوٌل مادة أو أكثر إلى  لمصنعًاوتتم عبر نظام متكامل فً العمل ،اآلالت والطاقة 

لصةةناعه اوبةةذلك ٌمكةةن القةةول إن (ٖ) واإلسةةتعمالٌهمةةواد جدٌةةدة  تختلةةؾ فةةً خصائصةةها الشةةكلٌة 

اقة اإلنتاجٌة والمادة األولٌة التحوٌلٌة هً النشاط الذي ٌقوم فً المصنع وٌعتمد على مصادر الط

  : اآلتًوٌقسم على النحو 

   .صناعة التكرير أع : 
ائٌة من ٌالتً تضم المنتجات الكٌمتعد صناعة تكرٌر النفط إحدى الصناعات التحوٌلٌة      

وجود صناعة التكرٌر فً منطقة  ٌُعد، التنظٌؾ وؼٌرها ط واألسمدة وموادمنتجات المطا

 منتظما   توفر ؼطاء   إنهاالدراسة ظاهرة حسنة لٌس لكونها تعتمد على الصناعات األخرى بل 

ٌر التً تقوم فً عملٌة التكروتتمثل  األؼراضللطلب المتزاٌد على المشتقات النفطٌة لمختلؾ 

،والمواد الخام تً تقوم بها من الطاقة التكرٌرٌةوالعملٌات ال ى ذي قارمصفب،منطقة الدراسة

 الصناعةومن ثم القٌام بتخطٌط المصفى، العاملٌن والمشاكل والمحددات التً توجد داخل عدادأو

وكما موضح  وتسوٌقها الصناعةعلى معالجة منتجات الؽاز فً هذه  تعملالتً وبنائها التحوٌلٌة 

 ( .ٖفً الشكل )

                                                           

 .ٕٔ،ص 8ٔ,ٔ، الً والبحث العلمً،بؽدادوزارة التعلٌم الع،إبراهٌم شرٌؾ وآخرون،جؽرافٌة الصناعة (ٔ)

  ..ٕٓ، ص  مصدر سابق ،عباس علً التمٌمًمحمد أزهر سعٌد السماك، (ٕ)

البصةرة ،العةدد البصةرة ،العةدد ،مجلةة آداب ،مجلةة آداب 9ٕٓٓ9ٕٓٓفارس مهدي محمد،واقع الصةناعات التحوٌلٌةة الكبٌةرة فةً العةراق لعةام فارس مهدي محمد،واقع الصةناعات التحوٌلٌةة الكبٌةرة فةً العةراق لعةام  (ٖ)

  ..8ٕٔ8ٕٔ،ص ،ص ٕٕٔٔٓٔٔٓ(، (، 8٘8٘))



 اٌفظً اٌضبٌش ............. اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌٍظٕبػبد إٌفط١خ فٟ ِؾبفظخ رٞ لبس
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 .( مخطط العض   ممال ت بلةكرالر لمعفط بلخ ـ 3 كؿ )                  

 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية . 
 مفهوم عممية التكرير . (3-3)

مػػف بل ممالػػ ت بلم قػػدة  مالػػ ت ةصػػعال  بلػػعفط بلخػػ ـ مػػف مامع ػػ  م ال ػػرؼ بلةكرالػػر  مػػ  أعػػه        
لالجةهالؾ بلعه ئت عمف ثـ ر   بلقالم  ب فةص دال  عبلمعف   بل كمال  لمعفط مػف خػالؿ  ا هزب  لالصش  

عفػػد  (1)مكػػررت ةكػػعف م ػػدة لالجػػةهالؾ بلمش  ػػر بلةاػػ ري عبلصػػع  ت عبلمعزلػػت ةحعالمػػه إلػػ  معةاػػ ت
ازالئ ةه بألصمال   ع مكعع ةه إل  ممال ت ةكجالر مكعع ت بلعفط بلخ ـ  أعه  ال رؼ بلةكرالر أالض   م  

مػػف  بلمامع ػهبلمكععػ  مػف بلهالػدرعاالف عبلكػ رشعف عبة ػ دة ةرةالشػه لةكػػعف مامع ػه ةخةمػؼ  ػف ةمػؾ 
بلعفطالػػ  بلةػػت ةشػػدأ  بلصػػع   إذ ة ػػد  ممالػػ ت بلةكرالػػر إحػػد  بل ممالػػ ت بلمةك ممػػ   ػػت  (2)بلػػعفط بلخػػ ـ

صػػع    بلةكرالػػر شةهمالػػ  خ صػػ   ةمةػػ عةعةهػػت شةجػػعالؽ بلمعةاػػ ت عبإلعةػػ ج ش لةعقالػػب عب جةك ػػ ؼ 
الػةـ ش ػد ةكرالػرت  بجػةهالؾ بلػعفط ألفلكععه  بلعجالم  بلةت المكف شعبجطةه  ب جةف دة مػف بلػعفط بلخػ ـ 
ممالػ ت بلةكرالػر شحػدعد  إذ ة طػت   عبجةخالص بلم ةق ت بلمة ددة علكؿ معه عمط بجػةخدبـ خػ ص

 .(3)بآلةتمف  عةةكعف ةمؾ بلمعةا ت    عه ئال      ر معةا أثع 

                                                           

  ..  087087،ص ،ص 81108110ث١شٚد ،ث١شٚد ،ء اٌزشاس اٌؼشثٟ ،اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ،ء اٌزشاس اٌؼشثٟ ،اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ،الزظبد إٌفؾ ،داس اؽ١بالزظبد إٌفؾ ،داس اؽ١بٔج١ً عؼفش ػجذ اٌشػب،ٔج١ً عؼفش ػجذ اٌشػب،  (0)

ِبٌه ػجذ اٌؾغ١ٓ ، ١ِبدح سش١ذ وبًِ ، ا٢صبس االلزظبد٠خ ٚاٌج١ئخ ٌظٕبػٗ اٌزىش٠اش ، ِغٍاخ اٌؼٍاَٛ االلزظابد٠خ ِبٌه ػجذ اٌؾغ١ٓ ، ١ِبدح سش١ذ وبًِ ، ا٢صبس االلزظبد٠خ ٚاٌج١ئخ ٌظٕبػٗ اٌزىش٠اش ، ِغٍاخ اٌؼٍاَٛ االلزظابد٠خ   (8)

  ..8989،ص ،ص 81018101(، و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد ، عبِؼٗ اٌجظشح ،(، و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد ، عبِؼٗ اٌجظشح ،1818،اٌؼذد)،اٌؼذد)

،ص ،ص ,,,ٔ,,,ٔجمعةةه محمةةد طنطةةٌم ، محمةةد أزهةةر السةةماك ، جؽرافٌةةة مصةةادر الطاقةةة ،منشةةورات مالطةةة ،جمعةةه محمةةد طنطةةٌم ، محمةةد أزهةةر السةةماك ، جؽرافٌةةة مصةةادر الطاقةةة ،منشةةورات مالطةةة ،  (ٖ)

ٗٓ9ٗٓ9..  
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*عةجةخدـ هذت بلمعةا ت معةا ت خفالف : عة مؿ بلمعةا ت بلغ زال  ك لغ ز بلمج ؿ عبلمالث ف عبلعفث  -1
 ثمالف عمركش ت بلمالث ععؿ  ت بلصع   ت بلشةرعكمال ئال .إلعة ج بأل

عزالت  عزالت بلغ ز أع زالت بلدالزؿبلعفط بألشالض  أعبلكالرعجالف **معةا ت مةعجط  : عة مؿ  -2
 .عبلجفف عبلمك ئف  لمجال ربت أع بلط ئربت عفعدب  بلعفعد بلخفالؼ عهذب الجةخدـ  

معةا ت ثقالم  :ة مؿ زالت عفعد بلة غالؿ بلم زعت *** عبإلجفمت عزالت بلة حالـ عبل م  بلذي  -3
 (ٔ)الجةخدـ  ت صع  ه بإلع  ءبت 

  علكؿ معهػ  دراػ  خر صمش   عبألخر الكعف غ زال   ش ض  الكعف ج ئال عبآل ثالر بلةجخالفالخةمؼ ةةإذ  
عةةمثػػػؿ صػػػع    بلةكرالػػػر  ػػػت معطقػػػ  بلدربجػػػ    عةجػػػة مؿ هػػػذت بلخػػػعبص  ػػػت بلةكرالػػػر غمالػػػ ف مخةمف

عكم  معض  .ح ا  بلمح  ظ  لممعةا ت بلعفطال  عذلؾ ل1981  ـ  شع ؤتشمصف  ذي ف ر بلذي ةـ 
 .( 4 ت بلصعرة )

 .( أنواع األفران الحرارية في مصفى ذي قار لوحدة التكرير 4) صورة    

 . 2018  ة بلم  رال   مصف  ذي ف ر  فجـ بلةخطالط عبلدربج ت:   ش  إدبر بلمصدر          

  مصفى نفط ذي قار لمصناعات النفطية .  ( 3-8)
من قبل  8ٔ,ٔوتم تشٌٌده فً عام ( جنوب مركز قضاء الناصرٌة كمٌٙقع على بعد حوالً )   

وٌحده مةن الجنةوب منطقةة سةكن مةوظفً المصةفى  وٌقةع علةى الطرٌةق الةرئٌس شركة أمرٌكٌة 

                                                           

احمةد نةور الةدٌن ، عملٌةات التكرٌةةر واقتصةادٌاته، دراسةة مختةارة مةةن الصةناعات النفطٌةة ، منظمةة أوبةةك ، (ٔ)

 . ٗ,ٔ،ص ,9,ٔالكوٌت ، 

م( والتً تتكون من ذرات ٕٓٓ-٘ٙ*النفثا : إحدى منتجات تكرٌر النفط وتقطر عند درجة حرارة تتراوح بٌن )

 فً إنتاج الؽازولٌن والثقٌلة فً صناعة بعض المذٌبات النفطٌة .الكربون وتنقسم إلى نفثا ثقٌل وخفٌفة تستخدم 

م ٌحتةةوي علةةى مركبةةات هٌدروكاربونٌةةة ٖٓٓ-ٓ٘ٔ** الكٌروسةةٌن : وهةةو سةةائل ٌتقطةةر مةةابٌن درجةةات حةةرارة 

 وتستخدم إلؼراض التدفئة واإلضاءة.8ٔ-ٔٔتتراوح عدد ذراتها من 

قطٌر للزٌت الخام التً ترتفةع فٌهةا نسةبة اإلسةفلت والةذي ***زٌت الوقود الثقٌل )المازوت( ٌنتج من مخلفات الت

 ٌستخدم فً تولٌد الحرارة أو كوقود فً محركات الدٌزل.
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ٌضةةم  ،إذمةةن األنابٌةةب الناقلةةة للةةنفط  عةةن قربةةه فضةةبل  ،ظتً البصةةرة وذي قةةارالةةرابط بةةٌن محةةاف

تبلةػ الطاقةة ( ونةزٌنالخفٌفةة )الكةاز والةنفط والبإلنتاج المشتقات  وحدات تكرٌرٌة ثبلثالمصفى 

عةن  فضةبل   /ٌوم،(برمٌةل9ٖٓٓٓٓأي حةوالً ) /ٌوم(برمٌل9ٓٓٓٓٔلكل منها حوالً ) اإلنتاجٌة

 الٌةومبرمٌةل (9ٓٓٓٓٔبلةػ طاقتهةا حةوالً )ت 8ٖ,ٔالعمةل بهةا فةً عةام  بدأوحدة اإلسفلت التً 

الةنفط األسةود إلةى  تحوٌةلالناجمة عن عملٌات المشتقات النفطٌة الثقٌلة  تنتجالتً  الرابعةالوحدة 

لسد االسةتهبلك المحلةً مةن المشةتقات النفطٌةة فةً زٌن والنفط األبٌض والؽاز وؼٌرها،إنتاج البن

ووحةدة لتكرٌةر ( برمٌةل فةً الٌةوم 9ٓٓٓٓٔتبلةػ طاقةة المصةفى الحالٌةة حةوالً ) إذالمحافظة ، 

اشةى مةع عةن وجةود كةادر فنةً ٌتم فضبل   صفى،( من منتجات المٖم9٘9ٓٓٓ,اإلسفلت بطاقة )

 إذ،مصفى صةبلح الةدٌن إلى إلنتاجٌة وحداتهاتوقؾ المصفى عن اإلنتاج ونقلت و طاقة المصفى

 بقٌٌةتالتةً  اإلسةفلتوحةدة  ماعةداٌومٌا(برمٌةل  إلةؾ/ٓ,ٕإلى حوالً ) اإلنتاجٌةارتفعت طاقته 

بلؽةت  إذعلةى ثةبلث وحةدات ٕٓٓٓعةام  اإلنتةاج إلةىثم عةاد  ,,,ٔفً عام  وتوقؾعلى حالها 

 أهةممةن (ٖم9ٓٓٓٓٔٔ)مةن الةنفط الخةام المكةرر حةوالً  9ٕٔٓولعةام  اإلجمالٌةطاقة المصفى 

واإلسةفلت( سود ،زٌت الؽاز وكذلك البنزٌن المنتج المحسن أ، ونفط )نفط ابٌضمنتجات المصفى

  وإداريعن وجود هٌكل تنظٌمً فً المصةفى ٌتماشةى مةع طاقةة المصةفى مةن كةادر فنةً  فضبل  

 .  ( ٖٔالخرٌطة )  (ٔ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   2018\10\10مق شم   خصال  م  بلمهعدس  شد بلعه ب ط مه   مدالر   ش  بلةكرالر  ت مصف  ذي ف ر  (1)
 بلج    بلح دال    ر صش ح  . 
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 (31 خريطة )
 صناعات النفطٌة فً محافظة ذي قار .موقع مصفى ذي قار  لل

 

 

 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد:. 

وزارة الموارد المائٌة، الهٌئة العامة للمساحة، قسم إنتاج الخرائط ،الوحدة  جمهورٌة العراق، -ٔ
 .9ٓٓٓٓٓٔ/ٔ،مقٌاس  الرقمٌة،خرٌطة العراق اإلدارٌة

 (.ARC GIS 1.2 ).برنامج  نظم المعلومات الجؽرافٌة ،باستخدام  -ٕ
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  : مصفى ري قبسواقع صنبعت انتكشٌش فً  ( 1-3)

 .الطاقة التكريرية  (2-1-3)
وحدات تكرٌر تبلةػ  ٌتكون من ثبلثوى ذي قار مصف تمت المباشرة بإنشاء 8ٓ,ٔفً عام     

المصفى توقؾ عةن العمةل  أن إال(،فً الٌوم  إلؾ برمٌل ٖٓحوالً ) منهاالطاقة اإلنتاجٌة لكل 

تكرٌةةةةر بلؽةةةةت  ًأعٌةةةةد العمةةةةل بالمصةةةةفى بوحةةةةدت 8ٕٓٓ وفةةةةً عةةةةام ٔ,,ٔحةةةةرب  بسةةةةبب

 هوتقوم هذساعة(\ ٖم 9ٙٙٙحوالً ) من النفط الخام المكرر أي ا  (برمٌل ٌوم9ٌٓٓٓٓٔ)حوالً

الطاقةةة أجةةزاء وحةةدة التكرٌةةر مةةن  تتكةةونالوحةةدات بفصةةل الةةنفط الخةةام إلةةى مكوناتةةه الرئٌسةةة 

                            .(ٙٔ)الجدول موضح فً  وهو(ٔ)التصمٌمٌة

 .(8138لعام ) وبحسب وحدات شعبة التكرير الطاقة التصميمية لمصفى ذي قار( 36جدول )         

الطاقة التصميمية لكل وحدة / برميل  ت
 يوميا

 المنتج الصناعي 1إنتاج الطاقة التكريرية )إلف برميل في اليوم ( م

 النفث  911 -811 310111 3
 النفط األبيض  151 -811 310111 8
 زيت الغاز  651 -811 310111 1
 النفط األسود  8811-8911 310111 4
 أسفمت طن  511 310111 5
بٌانات ’والخزن شعبة التكرٌر مصفى ذي قار,شعبة الضخ : المصدر : من عم  الباحثة باالعتماد على     

 .2017غٌر منشورة , 

 بذ بلط ف  بلةكرالرال  عشحجب كؿ معةج إعة ج ت     ( الةض  أف هع ؾ ةش الع16مف خالؿ بلادعؿ )
زال دة  إل ال الر  أمر عهع بألعة جمف حالث  بألعل بلمرةش   م   عزالت بلغ زبلعفث  إعة جبجةحعذ 

بلعفط ع  بإلجفمت إعة جشالعم  ا ء   عةا ت بلصع  ال   ت معطق  بلدربج بلطمب بلمحمت  م  هذة بلم
بلمعةا ت   م  هذتبل  زال دة بلطمب بلح صؿ  بلمرةش  بلث عال  عهذب ال الر جعدألعبلعفط بشالض بأل

ص دت ع ت ك    بألبلجال ربت عبلةعج  بلةا ري ع م   إ دبدعزال دة بلجك ف دشجشب زال دة  د
لم عبرع عةرمالمه    إكج   بلذي الةطمب  ف بلةعج  بل مربعت  ت بلمعطق    ضال  مخةمؼ بلما  ت 

 ف   ضال    ع ة  طرؽ ادالدة لةقمالؿ بلضغط بلح صؿ  ت زال دة بلجك ف ب   هدت بلمعطق  أ م ر  إذ
     بلمح ؿ بلةا رال  عزال دة بلطمب  م  هذة بلمعةا ت . 

                                                           

 . 2018شال ع ت غالر مع عرة    ةكرالر  ش  بلمصف  ذي ف ر  (1)
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شحجب ععع كؿ ةش الف ع ة ت بلمصف  أف بلط ف  بلةخزالعال   (4عبل كؿ )( 17عالةشالف مف بلادعؿ )
شجشب عل   ت بلط ف  بلةخزالعال   م  بلدرا  بأل أجةحعذ زالت بلعفعد عزالت بلغ ز معةج صع  ت إذ

ةخزالف كمال ت كشالرة لجد ح ا ت  إل  أد زال دة بلطمب عزال دة ب جةهالؾ بلالعمت لهذ بلمعةج مم  
حف عة غالؿ بلمعلدبت عغالره  مف بألمعر مثؿ بلمط  بلصع   الف عدخعل   ت ك     رعع بلمجةهمك

ف   ط ف  ةخزالعال   ت بلمص  م  أدة جفمت عبإل بلعفط بلخ ـشالعم  حصؿ  بلةت الحة اه  بلجك ف
 حجب ح ا  كؿ معةج صع  ت.شع  ألخر جع  مفعهذب ال ةمد  م  حاـ بلطمب عهعالخةمؼ 

 .2017لعا  ( الطاقة التخزٌنٌة فً مصفى ذي قار 17جدو  )                      
 

 

 

 

 

 

  شال ع ت غالر مع عرة   ش  بلةكرالر فجـ بلضخ عبلخزفمصف  ذي ف ر امهعرال  بل ربؽ  عزبرة بلعفط  بلمصدر:
 2018. 
    
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)*(V.R*: 

.وٌكون سائل إسفلتً ٌتجمع فً قعر برج RCمتبقً من عملٌه التقطٌر الفراؼً للنفط الخام المختزل )المخفؾ( 

الفراؼً، و ٌتكون من مركبات هٌدروكربونٌه ثقٌلة عالٌه الوزن الجزئً، و بعض المعادن الموجودة  التقطٌر

ٌُسحب من البرج بواسطة مضخة طرد مركزي و ٌتم تبرٌده إلى RCفً المادة المؽذٌة) بالمرور  99ٔ(.

 بمبادالت حرارٌة و ٌتم إرساله إلى وحدات أكسده اإلسفلت.

 
 

  1\الطاقة التخزينية إلف برميل م المنتج النفطي     ت
 11111 النفط الخام 3
 81111 النفط األبيض 8
 8879 الغاززيت  1
 31879 زيت الوقود 4
 3881 النفثا 5
 761 البنزين المنتج 6
 911 البنزين المستورد 7
 111 اإلسفمت 8
9 V.R* 1311 

 74618 المجموع 
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 ( 4شكل )                                                    

 . 8138الطاقة التخزينية في المصفى ذي قار لعام 

 
 ( . 17بلمصدر : مف  مؿ بلش حث  ش   ةم د  م  بلادعؿ )

 : النفطياإلنتاج ( 8-8-1)
عجش  بلمعةا ت بلعفطال  بلةت المكف بلحصعؿ  ماله  شعبجط  ش إلعة ج بلعفطت هع بلمقصعد   

 ت مصف  ذي  عبلعفث  بلثقالم   بلعفث  تلمعةعابلعفطت بإلعة ج شمغ إام لت  ممال ت بلةصفال   إذ 
 2018ع ت   ـ  2008 ت   ـ %( 5.3)إي شعجش  لمعةعج بلعفث  (ـ/ث 138841ف ر حعبلت )

 ت بإلعة ج عذلؾ     هع ؾ ةدعال عهذب ال عت أف  %( 12إي شعجش  )(ـ/ث 311699عصؿ إل  إام لت )
 ف بلحرعب ع ممال ت   ضال   صف  عبلم كالت بلفعال  عبإلعة اال بلةحةال  لمم شجشب ةق دـ بلشع 

 عشجشب بلهام ت بلمةكررة  م  بلصع  ال   ت معطق  بلدربج  لةخرالب بلةت ط لت معبف  بلمع آتب
   ت بلمعةا ت بلعفطال بلقط ع بلعفطت أدت إل  خج ئر ه ئم   ت ص دربت بلعفط بلخ ـ عبلعقص 

ع زالت  عبلعفط بألشالضعبلعفث  بلثقالم    بلم ةق ت  ت بلمصف  ة ةمؿ  م  بلعفث إعة جعالالحظ أف 
لـ  ت بإلجفمت ضال  ع  عبإلجفمتبلمجةعرد  عبلشعزالف عبلشعزالف عبلغ ز بلفربغت عزالت بلغ زبلعفعد 
إذ  شد مف شال ع ت  (1)معةعج بلعفث  بلثقالم  لإعة ج  أيلـ الجاؿ  2018إل   2012  ـ  الجاؿ

 ت  معض عكم  ة الر إل  حق ئؽ رفمال  عم دال   ف ةعفؼ هذب بلمعةعج ضمف هذت بلجععبت 
  .( 18بلادعؿ )

 

                                                           

 مصػػػف  ذي فػػػ ر    ػػػ ش  إدبرة بلم ػػػ رال  م ػػػ عف رئػػػالس مهعدجػػػالف  م د حمػػػدي ص ل مق شمػػػ   خصػػػال  مػػػ   (1)
 .2018\10\4 بلج    بلعبحدة ظهرب   
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 المنتج

البنزٌن 
 المستورد

*V.R اإلسفلت

   3\الطاقة التخزٌنٌة إلف برمٌ   
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 . ( 8138-8118لممدة ) و النفثا والنفثا الثقيمةإنتاج  (38جدول )                         

مصف  ذي ف ر     ش  بلةكرالر   بلةقرالر بلجععي   شال ع ت غالر امهعرال  بل ربؽ   عزبرة بلعفط   بلمصدر : 
 .  2018مع عرة   

النفثا أخذت فً االرتفاع  إنتاج( ٌتضح أّن كمٌة ٘) الشكلو(8ٔخبلل معاٌنة الجدول ) ومن     

 ٕٗٔٓأعلى حدود لها فً عام ٌجً خبلل سنوات الدراسة لتصل إلى التدر

وهذا راجع إلى  8ٕٔٓ-8ٕٓٓهناك فرق فً اإلنتاج خبلل السنوات من (ٖ/م8ٕٓ,ٖٔوبواقع)

قدم المعدات فً المصفى وعدم مطابقة مواصفات المادة المؽذٌة )النفط الخام (، وكذلك قصور 

بٌن النفثا والنفثا الثقٌلة فً السٌاسة النفطٌة المتبعة داخل المصفى ،لهذا ٌكون الفرق فً اإلنتاج 

بلػ  أنأنفا ٌوضح الفرق بٌن المنتوجٌن من فترة تذبذب بعد  (٘)الشكلوكما مبٌن فً واضح،

 أما%(.ٕ.ٕٔأي حوالً بنسبة )(ٖ/م8ٕٓ,ٖٔ) لتبلػ قٌمة إنتاج النفثأٖٕٓذروته فً عام 

الؽاز الطبٌعً بدل من  إلى األفرانبسبب تحوٌل وقود  النفثا الثقٌلة فتراجعت بشكل ملحوظ 

 .(ٔ)القٌلة منتوج النفثا 

                                                           

مق شمػػ   خصػػال  مػػ  بلمػػدالر بلفعػػت   عاػػ ح اػػ شر شػػ فر   فجػػـ بإلعةػػ ج عبلةكرالػػر  مصػػف  ذي فػػ ر   بلجػػ     (1)
 . 28/12/2018بلعبحدة ظهرب  

 المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 3/ النفثا الث ٌلة 3/ النفثا

 % الكمٌة % الكمٌة

1 2007 318843 5.1 17688 84.3 
2 2007 319418 5.1 14161 83.8 
3 2010 319418 5.1 19117 85 
4 2011 383111 7 16843 81.5 
5 2012 817991 8 8781 5.6 
6 2013 865378 31.8 - - 
7 2014 139188 38.8 - - 
7 2015 131618 33.9 - - 
7 2016 894718 33.1 - - 
10 2017 899519 33.5 - - 
11 2017 133699 38 - - 

 311 356139 311 8617488 المجموع
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 .(2018-2008) لممدةإعة ج بلعفث  عبلعفث  بلثقالم   ت بلمصف   شالف مق رع  م  (5 كؿ )        

 
 

ملحوظا وزٌادة ا   تطور تبٌض وزٌت الوقود فقد شهدألمنتوجات النفط الخام والنفط اما أو       

 وذلك لحاجة المنطقة إلى النفط األبٌض واستخداماته 8ٕٔٓ-8ٕٓٓمن فً اإلنتاج بٌن السنوات 

وأؼراض والمخابز  ٌستخدم فً األفران التجارٌة،إذ فً منطقة الدراسة  المجاالت من فً كثٌر

الطلب على المنتوجات النفطٌة الناتجة من عملٌات التكرٌر بسبب تؽٌر الجو  ٌزدادوتدفئة،ال

حوالً  إلى األبٌضمن النفط  اإلنتاجزٌادة  إلى أدىوزٌادة الطلب  (ٔ) فً التدفئة استخدامهوٌكثر 

 إلى األبٌضمن النفط  اإلنتاجوصل  أّنّ  إلى 9ٕٓٓعام  فً(% ,89بنسبة )(إيٖ/مٗٙٔٓ,)

 وخبلل سنوات التكرٌر للمنتجات النفطٌة فً المصفى  (%99ٓٔ ) أي بنسبة(ٖ/مٗ,,8ٓٔ)

لمكرر والنفط األبٌض وزٌت إلنتاج النفط الخام ا( ٙوالشكل )( ,ٔ) تشٌر معطٌات الجدول

الفرق بٌن سنوات اإلنتاج وخبلل السنوات المذكورة فً كمٌة إنتاج المشتقات  ٌلحظ، إذ الوقود

وتكرٌرها وهذا ٌعود إلى أْن المشتقات تلبً احتٌاجات المستهلك من النفط األبٌض وزٌت الوقود 

% من ,9ٓٔإذ ٌشكل نسبة ،فً ترتٌب اإلنتاج األكبرزٌت الوقود الحصة لوالخام المكرر 

وبطبٌعه الحال فهً األعلى على حساب 8ٕٔٓ-8ٕٓٓإجمالً المشتقات النفطٌة للمدة من 

 فضبل  له فً تنافس فً األسواق المحلٌة،األمر الذي ٌجع ،األبٌض والخام المكررمنتوج النفط 

النفط  المذكورة،إذ وصلت نسبة إنتاججات للمنت8ٕٔٓأنتاج عام  ازداد .الطلب فً األسواق عن

%( ,.ٓٔ%( كذلك زٌت الوقود )9.ٓٔ%( والنفط األبٌض إلى )ٙ.ٓٔالمكرر إلى ) الخام

                                                           

مق شمػػ   خصػػال  مػػ  بلمهعػػدس بألفػػدـ    مػػ د حمػػدي صػػ ل     ػػ ش  إدبرة بلم ػػ رال    بلجػػ    بلعبحػػدة ظهػػرب  (1)
4\10\2018 . 
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 النفثا الث ٌلة النفثا 

 ( .38المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )
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وهذا ٌعود بالدرجة األساس إلى زٌادة استعماالت هذا المنتج وهذا ٌعود على زٌادة االستهبلك 

   .نة حسب فصول السبالمحلً و

 

 .(,ٔجدول )

المكرر والنفط األبٌض وزٌت الوقود الناتج من عملٌات التكرٌر وللمدة إنتاج  النفط الخام 

 .( فً مصفى ذي قار8ٕٔٓ-8ٕٓٓ)
 

 

مصفى ذي قار , شعبة التكرير , التقرير السنوي , بيانات غير  العراق ,وزارة النفط ,جمهورية  :المصدر
 . 8138منشورة , 

 
 
 
 

 3 المنتج النفطً/  التسلس  والسنوات

 السنوات ت
 زٌت الوقود       النفط األبٌض     النفط الخا  المكرر   

 % الكمٌة % الكمٌة % الكمٌة

1 2007 ٔٔٔ,ٙٗ٘ 9.ٕ ,ٓٔٙٗ 8., ٙ8ٖٖٕ٘ 9.ٙ 

2 2007 ,,ٓ9ٓٗ ٙ.ٖ 9ٙٗ٘ٔ 9.٘ ٘8٘ٗٗ8 ٙ.٘ 

3 2010 ٖٔٔٗٙٙ٘ 9.ٖ 8ٙ8ٖٕ 8.٘ ٙ9ٖٙ99 9.٘ 

4 2011 ٕٕٕٔ٘ٙٓ 9.8 ,ٕٖٔٗ , 9ٓ,ٕ٘ٔ 9., 

5 2012 ٖٔٓ,98ٖ 8.ٗ ٔٓ٘,ٖٗ ٔٓ.ٗ 98ٕٕٗٔ 8.9 

6 2013 ٔ٘ٗ88,ٓ ,., 8ٓ8,, 8 89ٖ99ٕ ,.9 

7 2014 ٔ9ٕٖٔ٘٘ ٔٔ 8,,ٗٓ 8., ,ٖٙ,9ٔ ٔٓ.ٗ 

7 2015 ٔٙ9,,ٙٙ ٔٓ.8 88ٗٓ, 8.9 ,ٖ9ٔٓٔ ٔٓ.ٗ 

7 2016 ٕٕٔٙٓٔٓ ٔٓ.ٖ ٔٔٗ,ٖٔ ٔٔ.ٖ ,ٓٓ9ٙ٘ ٔٓ 

10 2017 ٕٔٙٓ9ٖٙ ٔٓ.ٗ 8ٔ,ٙ8 8.ٔ ,ٕ,,ٕ٘ ٔٓ.ٗ 

11 2017 ٔٙ٘,,9, ٔٓ.ٙ ٔٓ8,,ٗ ٔٓ.9 ,9ٕٗٙٙ ٔٓ., 

 ٓٓٔ ٙٓٗ,8,8 ٓٓٔ 9ٗ9٘ٔٓٔ ٓٓٔ 9ٕٗٗٓٙ٘ٔ المجموع
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 ( 6شكل ) 
 الخام المكرر وزيت الوقود والنفط األبيض  النفطية لمنفط المشتقاتمقارنة مابين إنتاج  

  .8138-8118ولممدة 

 
 .( 39الجدول )المصدر : من عمل الباحث وباالعتماد عمى 

فً قٌمة البانزٌن  ا  تدرٌجٌ ا  ( ٌتضح أن هناك أرتفاع9( والشكل )ٕٓومن خبلل معاٌنة الجدول ) 

 ٕ٘ٔٓلعام المنتج على الرؼم من عدم قدرة الباحثة على الحصول على بٌانات للسنوات السابقة 

اإلنتاج إلى أعلى حد  لٌصل  معاٌنة الجدول تشٌر إلى وجود ارتفاع خبلل سنوات الدراسة أن إال

 8ٕٔٓو عام  %(8.9ٕ) 9ٕٔٓ عام %( وكذلك  ٔ.,( أي بنسبة ),9ٗٓ٘) ٕٓٔٓ عام  له

كمٌات كبٌرة وتحوٌلها  إنتاجالمصفى،إذ تم  إلىوصول مادة البانزٌن  وذلك بسبب%( ٖٕ) إلى

للمنتج النفطً لكل  إنتاج، ولم ٌسجل مستودعات الخزن لٌتم توزٌعها على محطات التعبئة  إلى

 إنتاجوذلك لعدم وجود  لبعض السنوات المذكورة فً الجدولمن البانزٌن والبانزٌن المستورد 

،إذ ٌتم سد النقص الحاصل فً المحافظة من خبلل الخط الرئٌس مابٌن الشعبٌة فً المصفى

ٌكون بانزٌن و)) رٌفورمٌت((ا ٌ تزود مستودعات الناصرٌة بهذا المنتج وٌكون عال ووالناصرٌة ،

 .(ٔ))*(عالً االوكتان  أي ا  محسن

                                                           
االوكتان : تعبر هذة الخاصٌة عن جودة وقود البانزٌن وخاصة ماٌعرؾ المضاد للفرقعه التً تحدث فً   )*(

( واكثر ٌعنً ان البانزٌن لة ٓ,المكائن المستخدمة فً السٌارات والطائرات وكلما ارتفع رقم االوكتان الى )

 .8ٕٔٓ/ٕٔ/8ٌٕر ،مصفى ذي قار كفاءة عالٌة فً التشؽٌل ،مقابلة مع المهندس عماد حمدي ، شعبة التكر

  بلجػ    بلث عالػ    ػر مصف  ذي ف ر مق شم   خصال  م  بلمهعدس بألفدـ   عج ـ بلدخالمت     ش  بإلعة ج   (1)
27/12/2018.  
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 (.8138 -8118المستورد لممدة ) والبنزين البنزين(إنتاج 81الجدول )

   مصفى ري قبس , شعبت انتكشٌش , انتقشٌش انسنىي , بٍبنبث غٍش  جمهىسٌت انعشاق ,وصاسة اننفط ,:انمصذس 

 . 1112منشىسة , 

 (7شك  )

 .2017-2007م ارنة بٌن إنتاج البنزٌن والبنزٌن المستورد وللمدة من 

            

 .(20 الجدو )  الباحث وباالعتماد على المصدر : من عم                        
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 البانزٌن المستورد  البانزٌن 

 المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 البنزٌن المستورد البنزٌن         

 % 3 / الكمٌة % 3 / الكمٌة

1 2007 18798 5.9 - - 
2 2007 - - - - 
3 2010 51849 9.1 3764781 87.9 
4 2011 - - - - 
5 2012 - - - - 
6 2013 - - - - 
7 2014 - - - - 
7 2015 59159 10.7 35315 1.8 
7 2016 122750 22.1 8621 0,4 
10 2017 159650 28.7 111059 5.5 
11 2017 130725 23.5 88410 4.4 

 100 2008185 100 555925 المجموع
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 إنتةاجفةً كمٌةة  ا  تةدرٌجٌ ا  هنةاك ارتفاعة أنٌتضةح ( 8( والشةكل )ٕٔمن خبلل معاٌنةة الجةدول )

بلؽةةت  إنتةةاج( وبكمٌةةة ٕ٘ٔٓ،ٕٗٔٓ،ٖٕٔٓزٌةةت الؽةةاز لٌصةةل إلةةى أعلةةى حةةد لةةه لؤلعةةوام )

وذلةةك بسةةبب زٌةةادة طاقةةة  ( علةةى التةةوالًٖم/٘,,9ٕٖ( و) ٖم/ٖٖٗٓٓ٘( و)ٖ/م9ٕٖٓٙٔ)

 إنتةاجأن ارتفاع فً وبعدها بدأ اإلنتاج باالنخفاض التدرٌجً للسنوات البلحقة، والشك الوحدات 

عةن أسةتعمالة  فضةبل  ،زٌت الؽاز فً هةذه السةنوات ٌشةٌر إلةى زٌةادة الطلةب المحلةً علةى المنتج

بسبب زٌادة عةدد السةٌارات فةً حوظا فً كمٌة اإلنتاج تطورا مل شهد،إذ للطاقة الحرارٌة  وقودا  

شهد انخفاضا تةدرٌجٌا  فقدالمنطقة واالستخدامات الزراعٌة والتجارٌة ، أما زٌت الؽاز الفراؼً 

 ٕٗٔٓ(عةةةام ٖم/ٕٕٕٓٔ) إنتةةةاجلٌعةةةاود االرتفةةةاع مةةةرة أخةةةرى وبكمٌةةةة  ٖٕٔٓ-8ٕٓٓللمةةةدة 

عاود االنخفاض لكنة  ،حسب أعلى كمٌة إنتاج شهدها هذا المنتج من سنوات الدراسةبو ٕ٘ٔٓو

الحد األدنى لئلنتاج خبلل سنوات الدراسة وهذا ٌعةود  وهو 9ٕٔٓ%( عام ٔٔلٌبلػ) ىأخرمرة 

عةن اسةتخدامه  فضبل  ، األخرىالمنتجات النفطٌة لتكسٌر  إلى استخدام الؽاز الفراؼً كمادة أولٌة

 (ٔ) الزراعٌة مكائنالو للسٌارات وقودا  

   

                                                           

مق شمػػػ   خصػػػال  مػػػ  بلمػػػدالر بلفعػػػت   عاػػػ ح اػػػ شر شػػػ فر   فجػػػـ بإلعةػػػ ج عبلةكرالػػػر  مصػػػف  ذي فػػػ ر   بلجػػػ    (3)
 . 28/12/2018بلعبحدة ظهرب  
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 .(8138 -8118ولممدة )إنتاج زيت الغاز والغاز الفراغي (83الجدول )           

مصفى ري قبس , شعبت انتكشٌش , انتقشٌش انسنىي , بٍبنبث غٍش جمهىسٌت انعشاق ,وصاسة اننفط ,انمصذس : 

 . 1112منشىسة , 

 .8138-8118مقارنة بين إنتاج الغاز والغاز الفراغي  ولممدة من  ( 8شكل )

 
 .( 21)بلش حث  ش   ةم د  م  بلادعؿ  مف  مؿ بلمصدر :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المإكسد  أحد المنتجات النفطٌة الناتجة عن عملٌات التقطٌر الفراؼً فً وحدة اإلسفلت)*( زٌت الؽاز الفراؼً:

 ت اإلسفلت . فضبل  وحدة  إلىخزانات زٌتً الؽاز والثقٌل ٌرسل  إلىثقٌل الخفٌؾ ٌرسل  أوخفٌؾ  أماوٌكون 

0

20

40

ٕ
ٓ
ٓ
8

 

ٕ
ٓ
ٓ
,

 

ٕ
ٓ
ٔ
ٓ

 

ٕ
ٓ
ٔ
ٔ

 

ٕ
ٓ
ٔ
ٕ

 

ٕ
ٓ
ٔ
ٖ

 

ٕ
ٓ
ٔ
ٗ

 

ٕ
ٓ
ٔ
٘

 

ٕ
ٓ
ٔ
ٙ

 

ٕ
ٓ
ٔ
9

 

ٕ
ٓ
ٔ
8

 

x 
1

0
0

0
0

 

 زٌت الغاز الفراغً  زٌت الغاز 

  المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 )*(زٌت الغاز الفراغً زٌت الغاز            

 % 3/ الكمٌة % 3/  الكمٌة

1 2007 354433 5.8 31114 39.3 

2 2007 341181 5.4 31888 39 
3 2010 368343 6.1 4818 6 
4 2011 394913 7.1 3485 8 
5 2012 389493 7.3 3385 3.7 
6 2013 138716 33.8 3935 8.7 
7 2014 151141 31.8 31888 34.7 
7 2015 187995 38.1 34114 81.5 
7 2016 875861 31.4 5855 7.5 
10 2017 894819 33 3881   8.6   
11 2017 849159 9.4 8941 4.8 

 311 69811 311 8661396 المجموع
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 (88جدول )
 (.8138-8118ت اإلسفمت ولممدة )فضلا إنتاج اإلسفمت و                  

اٌّظذس : عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ،ٚصاسح إٌفؾ ،ِظفٝ رٞ لبس ، شؼجخ اٌزىش٠ش ، اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ، ث١بٔبد غ١ش 

 . 8102ِٕشٛسح ، 
ت  ضال   ت كمال  بإلعة ج شالف بإلجفمت ع      رف  أف هع ؾ(9عبل كؿ ) (22ةشالف مف بلادعؿ )
بل كس الذكر  ت كمال  بإلعة ج  م     رؽ  أي ت بإلجفمت  ضال   مـ ةجاؿ   بإلجفمت  ت بلمصف 

 لأل عبـعمعه الةض  أف أ م  كمال  إلعة ج بإلجفمت ك عت  مف معةج بإلجفمتةم م   
عش ده  شدأ بإلعة ج ش  عحدبر بلكشالر لمجععبت بلالحق  لالصؿ إل  أدع  حد  2015 2014 2013

/طف ( عهذب ال الر إل  زال دة بجةخدبمه  ت ة شالد بلطرؽ 25420لالصؿ إل  )  2017له   ـ 
كج ء عم ع  بلرطعش  إذ  هدت معطق  بلدربج  بلكثالر مف  بألصش غ إعة جبألجط  عدخعله  ت  عبة
    .   بإلدبرال ال ع  لم عبرع  ع ؽ طرؽ ادالدة  ت ش ض بلعحدبت بلص أ م ؿ

 

  المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 ت اإلسفلتفضلا  اإلسفلت        

 % /طنالكمٌة % / طنالكمٌة

1 2007 69753 6.6 74645 4.8 
2 2007 97863 9.3 347449 9.4 
3 20010 98861 9.3 368978 10.8 
4 2011 102586 9.7 168949 10.8 
5 2012 101610 9.6 155805 9.9 
6 2013 150704 14.3 207951 13.3 
7 2014 164256 15.6 218677 14 
7 2015 148784 14.1 203062 13 
7 2016 45223 4.3 64752 4.1 
10 2017 25420 2.5 38390 2.4 
11 2017 49824 4.7 117921 7.5 

 100 1566579 100 1054282 المجموع
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 (9شكل )  

 .8138-8118ت اإلسفمت  ولممدة من فضلا اإلسفمت و أنتاج  مقارنة مابين 

 
 .( 22ؿ بلش حث  ش   ةم د  م  ادعؿ ): مف  مبلمصدر

  المنتجات النفطية : استهلك(  8-8-4) 

( الةض  أف معةعج بلعفث  ةذشذب أجةهالك  10عبل كؿ )( 23)عمف خالؿ م  الع  بلادعؿ     
ب جةهالؾ  إام لت%( مف 0.9شعجش  ) 2009شحجب جععبت بلدربج  إذ جاؿ أدع  حد له   ـ 

علـ ةةع ر  2008(   ـ 3/ـ125183كمال  ب جةهالؾ شمغت ) أف مم   2018-2008لممدة مف 
عبجة م له بلثقالم   خمط  م  بلعفث  شجشب 2015 2014 2013كمال  لالجةهالؾ لممعةج لأل عبـ 

(أي شعجش  3/ـ644805لةصؿ إل  ) 2016ثـ ففزت ش كؿ كشالر   ـ لم  مؿ بلط شعؽ  عفعدب  
لم  مؿ  زال دة بلطمب  ماله   عهذب شجشب 2018-2008بإلعة ج لمجععبت  إام لت%( مف 44.5)

أد  إل  زال دة بلطمب  بألمر بلذي بلجك ف إ دبدبلزال دة بلح صم   ت بلط شعؽ  ت بلمح  ظ  ع 
عشعجش   (148379) 2017ل ممال ت بلشع ء عبلةعجال  ثـ   عد ب جةهالؾ  ت ب عخف ض  ت   ـ 

%( عهذب 1.3(  عشعجش  )17948إل  ) 2018  ـ  ثـ بعخفض ب جةهالؾ لالصؿ %(10.2)
ع م دؿ لإلعة ج شجشب ةعفؼ بجة م ؿ هذت بلم دة لعفعد بأل ربف عبرةف  إل   دـ ضخ بلم دةال الر 

( لةحعالؿ هذب بلمعةج إل  بلمحط  بلحربرال  لةعلالد % 33.8ب جةهالؾ لمعفث  بلثقالم  إل  عجش ) 
  (1) بلط ف  بلكهرش ئال  

 

                                                           

بلجػػ    بلعبحػػدة ـ بإلعةػػ ج عبلةكرالػػر  مصػػف  ذي ف ر   فجػػ  بلمػػدالر بلفعػػت  عاػػ ح اػػ شر شػػ فرمق شمػػ   خصػػال  مػػ(1)
 . 28/12/2018ظهرب  
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 ( 81جدول ) 

 .( 8138-8118مدة )ماستهلك منتج النفثا والنفثا الثقيمة ول

بيانات غير )مصفى ذي قار , شعبة التكرير , التقرير السنوي ,  جمهورية العراق ,وزارة النفط ,المصدر :
 . 8138, (منشورة 

    

 

             
 
 
 

 المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 3النفثا الث ٌلة /  3النفثا / 

 % الكمٌة % الكمٌة

1 2007 125183 8.6 37628 15.3 
2 2007 12800 0.9 39007 15.9 
3 2010 121814 8.4 39007 15.9 
4 2011 - - 39007 15.9 
5 2012 - - 7842 3.2 
6 2013 105452 7.3 - - 
7 2014 126558 8.7 - - 
7 2015 146815 10.1 - - 
7 2016 644805 44.5 - - 
10 2017 148379 10.2 - - 
11 2017 17948 1.3 83134 33.8 

 100 245625 100 1449754 المجموع
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 .8138-8118استهلك  النفثا والنفثا الثقيمة ولممدة من  مقارنة مابين( 31شكل )          

 
 .(81جدول )الالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات            

على  ا  ك النفط األبٌض ٌكاد ٌكون محافظأن استهبلٌتضح (ٔٔوالشكل )(ٕٗ)من خبلل الجدول

االرتفاعات لبعض  وأما 8ٕٔٓؤٕٕٓالتً شهدتها األعوام بعض االرتفاعات كمٌتة ماعدا 

إلى أستخداماته المتعددة وهذا ٌعود ،األعوام فربما ٌكون سببها أرتفاع الطلب على النفط األبٌض

لب علٌة بسبب زٌادة السكان االستهبلك والطوفً كل نشاطات الحٌاة من المتوقع أن ٌستمر 

فً كثٌر من وٌدخل الشتاء  ٌستخدم للتدفئة فً فصل ،إذٌةالمناخ تؽٌراتال عن فضبل  ،

أستهبلكة  على عكس النفط فً زٌت الوقود فقد ظهر تباٌن واضح  وأما،االستخدامات التجارٌة

( ٖ/م9ٖٓ٘ٓٙاقع )أعلى مستوى لبلستهبلك بؤٖٕٓعام  زٌت الوقود إذ سجلاألبٌض،

وهذا ناجم عن الزٌادة السنوٌة 8ٕٔٓ -8ٕٓٓاإلنتاج للمدة  إجمالًمن %( 8.9ٔوبنسبة )

المنزلٌة وؼٌرها التً تستهلك كمٌات كبٌرة  واألجهزةوالمكائن  واآلالتالسكان  عدادإلالحاصلة 

 الجوٌة عن افتتاح مطار الناصرٌة الذي ٌستهلك كمٌات كبٌرة للرحبلت  فضبل  ،زٌت الوقود من 

(1) . 

 

 
                                                           

بلجػػ    بلعبحػػدة ـ بإلعةػػ ج عبلةكرالػػر  مصػػف  ذي ف ر   فجػػ  بلمػػدالر بلفعػػت  عاػػ ح اػػ شر شػػ فرمق شمػػ   خصػػال  مػػ(1)
 . 28/12/2018ظهرب  
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 .(24ادعؿ )                                    
 (. 2018-2008علممدة )بلعفط بألشالض عزالت بلعفعد  بجةهالؾ

   مصفى ذي قار , شعبة التكرير , التقرير السنوي , بيانات غير  وزارة النفط ,جمهورية العراق,  المصدر :  
 . 8138منشورة , 

 .8138-8118النفط األبيض وزيت الوقود ولممدة ( مقارنو مابين استهلك 33 شكل )                

 .( 84الجدول ) بيانات  المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى
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 زٌت الوقود  النفط االبٌض 

 المنتج النفطً                           التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 زٌت الوقود         النفط األبٌض       

 % 3/ الكمٌة % 3/ الكمٌة

1 2007 ,ٓٔٙٗ ,.ٕ ٕٓ,9٘, ٔٓ., 

2 2007 8ٓ89ٔ 8.ٖ ,9ٙٓٗ ٘.ٓ 

3 2010 8ٙ,ٕٕ 8., ٕ9ٖٔٗٗ ٔٗ.ٔ 

4 2011 ,ٕٔ,ٗ ,.ٗ ٕ9ٖٔٗٗ ٔٗ.ٔ 

5 2012 ٖٔٓ٘ٙٓ ٔٓ.8 ٔ9ٖٓٙٓ 8.8 

6 2013 8ٕٖٓ٘ 8.ٖ ٖٙٓ٘9ٓ ٔ8.9 

7 2014 8,ٙ٘ٗ ,.ٕ ٕٔ8ٔ8٘ ٙ.ٙ 

7 2015 8ٖٙ٘ٙ 8.8 ٖٔٓٗ٘, ٘.ٗ 

7 2016 8ٖٕٗٗ 8.٘ ٖٔٗ٘9ٕ 9.ٓ 

10 2017 8ٕٗٗ8 8.9 ٕٔٙٓ8ٙ 8.ٗ 

11 2017 ,ٙ99ٙ ,., ٔ,ٙٙٔ ٔ.ٓ 

 ٓٓٔ ٕٕٕٖٓ,ٔ ٓٓٔ 9ٖٖٙٓ, المجموع
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 .(85جدول )
 .( 8138-8118استهلك منتج الغاز وزيت الغاز الفراغي لممدة ) 

مصفى ري قبس , شعبت انتكشٌش , انتقشٌش انسنىي , بٍبنبث غٍش جمهىسٌت انعشاق ,وصاسة اننفط ,انمصذس : 

 . 1112منشىسة , 

 تشهد زٌت الؽاز استهبلكٌتبٌن أن كمٌة (ٕٔ( والشكل )ٕ٘معطٌات الجدول ) ومن خبلل

لمعامل  أساسً(بسبب دخول هذا المنتج كوقود ٕ٘ٔٓ،ٕٗٔٓ،ٖٕٔٓ)لؤلعوام ا  تدرٌجٌ ا  ارتفاع

لٌات األحوال لم ٌنخفض بسبب زٌادة الطلب على المنتج فً الفعالكنة بكل صناعه الخبز،

 ٕٗٔٓلهذا ارتفعت كمٌة االستهبلك لتصل فً عام  فً كافة االستخدامات الصناعٌة فهو ٌدخل 

 ا  أما زٌت الؽاز الفراؼً فقد أظهر تباٌن%(،ٖ.ٗٔبنسبة ) أي(ٖ/م8ٖٖٓٗٗ)ربإلى ماٌقا

على التوالً وذلك بسبب  ,ٕٓٓ-8ٕٓٓجدا خبلل سنوات أستهبلكة فً عامٌن  ا  واضح

عن أستعمالة لآلالت الزراعٌة  فضبل  الدهون، ا  لتكسٌراستعمال زٌت الؽاز الفراؼً عامل مساعد

له فً سنوات مختلفة ٌزداد الطلب علٌة فً مواسم الحصاد ، أما أقل حد لبلستهبلك فقد سج إذ

لٌصل إلى  ٕ٘ٔٓو ٕٗٔٓوالً ثم عاود االرتفاع مره أخرى فً عام على التٖٕٔٓ-ٕٓٔٓمن 

 المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 زٌت الغاز الفراغً زٌت الغاز

 %  3 / الكمٌة % 3 / الكمٌة

1 2007 154447 6.4 13314 18.2 
2 2007 143540 6 13258 18.1 
3 2010 168094 7 4272 5.8 
4 2011 194351 8.1 1400 1.9 
5 2012 189528 7.9 1210 1.7 
6 2013 307009 12.7 1890 2.6 
7 2014 344830 14.3 10170 13.9 
7 2015 325171 13.5 14331 19.5 
7 2016 271001 11.2 5269 7.2 
10 2017 288266 11.9 5269   7.2 
11 2017 24369 1 2885 3.9 

  100 73268  100 2410606 المجموع
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زٌادة  إلىمما أدى الزراعٌة فً المنطقة %( بسبب زٌادة النشاطات ٘.,ٔ%( و),.ٖٔ)

 .(1) االستهبلك

 ( 38شكل ) 

 8138-8118ولممدة  الغاز الفراغي وزيت  زيت الغازمقارنو بين استهلك 

 
 .( 25بلمصدر : مف  مؿ بلش حث  ش   ةم د  م  شال ع ت بلادعؿ ) 

ٌتضح أن استهبلك البنزٌن تذبذب مابٌن االرتفاع  (ٖٔ)والشكل ( ٕٙمن خبلل معاٌنة الجدول )

واضح الرتفاع واستهبلك  أتجاة،لكن عموما هناك تارة واالنخفاض تارة أخرى على الرؼم من 

%( ٖ.9ٕإذ وصلت كمٌة االستهبلك إلى )،8ٕٔٓو9ٕٔٓت الدراسة السٌما عام اخبلل سنو

كمٌة  9ٕٔٓعدم وصول المادة الخام العالٌة االوكتان إلى المصفى،إذ شهد عام لانزٌن، وذلك للب

%( بسبب زٌادة الكمٌة من مستودعات البصرة إلى مصفى ذي ٖ.9ٕلبلستهبلك وصلت لنسبة )

فً ة والمسائٌة التً أدت إلى زٌادة ألهلٌعن التوسع فً مجال المدارس والكلٌات افضبل  قار، 

 فضبل  ،انزٌن بما ٌنعكس على زٌادة الطلببسبب الصفات التً ٌتمتع بها الباالستهبلك واٌضؤ 

للسٌارات  وقودا  ضل أستخدامة الواحد مقارنة مع المشتقات األخرى لذا ٌفاللتركلفة  انخفاضعن 

بكمٌة أستهبلك وصلت  ,ٕٓٓو8ٕٓٓنسبة لبلستهبلك للبانزٌن فسجلها عام  أما أقل.

                                                           

مق شمػػػ   خصػػػال  مػػػ  بلمػػػدالر بلفعػػػت   عاػػػ ح اػػػ شر شػػػ فر   فجػػػـ بإلعةػػػ ج عبلةكرالػػػر  مصػػػف  ذي فػػػ ر   بلجػػػ    (1)
 . 28/12/2018بلعبحدة ظهرب  

 .ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓعلى بٌانات األعوام تعذر الحصول )*(
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 زٌت الغاز الفراغً  زٌت الغاز 
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%( من ٗ.ٕٕ-ٖ.9ٕأما أعلى استهبلك فقد بلػ ) ،( على التوالًٖم/ ٖٙٔ,ٕو  ٖ/مٕٕٖ٘ٗ)

 .(1)االستهبلك خبلل سنوات الدراسة إجمالً

 ( .86جدول )

 (.8138 -8118المستورد لممدة ) والبنزين البنزيناستهلك                  

 

مصفى ري قبس , شعبت انتكشٌش , انتقشٌش انسنىي , بٍبنبث غٍش جمهىسٌت انعشاق ,وصاسة اننفط , انمصذس :

  1112منشىسة , 
                                                   

 

 

                                                           

بلعبحػدة ظهػرب   مق شم   خصال  م  بلمدالر بلفعػت   عاػ ح اػ شر شػ فر   فجػـ بإلعةػ ج عبلةكرالػر  مصػف  ذي فػ ر   بلجػ   (1)
28/12/2018 . 

 . 2014-2011)*( ة ذر بلحصعؿ  م  بلشال ع ت بلخ ص  لمجععبت 

 المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 البنزٌن المستورد البنزٌن

 % 3الكمٌة/  % 3الكمٌة / 

1 2007 ٖٕٕٗ٘ ٘.٘ ٔ,٘9, ٔ 

2 2007 ٕ,ٖٔٙ ٘.ٓ ٔٙٓ,, ٓ.8 

3 2010 ٖ٘ٔٗ, 8.8 ٔ9ٙٗ9 ٓ., 

4 2011)*( - - - - 

5 2012 - - - - 

6 2013 - - - - 

7 2014 - - - - 

7 2015 ٘8,٘, ٔٓ.ٔ ٖ,ٖٔ٘ ٕ 

7 2016 ٕٕٕٔ٘ٙ ٕٓ., 8ٕٙٔٓ9 ٗٗ.ٕ 

10 2017 ٔ٘,9ٕٙ ٕ9.ٖ ٔٔٔٓ٘, ٘.9 

11 2017 ٖٔٓ8ٖ9 ٕٕ.ٗ 88ٗٔٓٓ ٗ٘.ٗ 

 ٓٓٔ ٙٓ,,ٗ,ٔ ٓٓٔ 8ٕ٘ٔٓ٘ المجموع
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 .(ٖٔشكل )

 (.8ٕٔٓ-8ٕٓٓ) للمدة المستورد والبنزٌن البنزٌنبٌن استهبلك  مقارنة

 

 

 ( .16انمصذس : من عمم انببحثت ببالعتمبد عهى بٍبنبث انجذول )          

 بٌنٌتضح لنا أن استهبلك اإلسفلت تذبذب ( ٗٔ( والشكل )9ٕمن خبلل معاٌنة الجدول )

 ٕٕٔٓ/8ٕٓٓإذ أنخفض االستهبلك فً السنوات من رتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى،اال

لمادة اإلسفلت بشكل ٌسد االحتٌاجات فلهذا كانت  الطلب أنخفاضوعلى التوالً وذلك بسبب 

 8ٕٔٓ، ثم عاود االستهبلك لٌرتفع حتى وصل فً عام %(,.٘%و ,.ٖتتراوح النسب مابٌن )

عن استخدام مادة اإلسفلت  فضبل  توسع الطرق فً المدٌنة ، إلى%( وهذا ٌعود ٕ.ٖٓإلى نسبة )

أما ،منطقة الدراسةفً فً بعض األفران ومعامل الطابوق  وقودا  أو ٌستخدم الشوارع  إكساءفً 

بسبب تحوٌل األفران إلى مادة زٌت الؽاز ثم ٕٙٔٓؤٕٕٓ سنتاشهدتها فقد  اقل نسبة استهبلك

ت كوقود للطاقة فضبل  لتحوٌل ال 8.ٕٓوبنسبة  8ٕٔٓعاودت باالرتفاع لبلستهبلك فً عام 

لنفط األسود إلى معامل الطابوق أو معامل الثلج ولتشؽٌل أو ٌباع مع االحرارٌة فً المنطقة 

            .(ٔ)المولدات 

       

 
                                                           

مق شمػػػ   خصػػػال  مػػػ  بلمػػػدالر بلفعػػػت   عاػػػ ح اػػػ شر شػػػ فر   فجػػػـ بإلعةػػػ ج عبلةكرالػػػر  مصػػػف  ذي فػػػ ر   بلجػػػ    (1)
 . 28/12/2018بلعبحدة ظهرب  
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 البانزٌن المستورد  البانزٌن 
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 (.2018-2008ت بإلجفمت علممدة ) ضال  بجةهالؾ بإلجفمت ع (27ادعؿ )          

 المصدر :جمهورية العراق ,وزارة النفط , مصفى ذي قار , شعبة التكرير , التقرير السنوي , بيانات غير 
 . 8138منشورة , 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

 المنتج النفطً التسلس  والسنوات

 السنوات التسلس 
 ت وحدة اإلسفلتفضلا  اإلسفلت

 % الكمٌة/طن % الكمٌة /طن 

1 2007 67112 3.7 70777 
ٕٔ 

2 2007 100071 5.7 126716 
22 

3 2010 75403 5.4 165777 
27 

4 2011 104274 5.7 2772 
5 

5 2012 102646 5.7 6274 
1 

6 2013 147523 7.4 10663 
1.2 

7 2014 162544 7.1 1030 
0.1 

7 2015 147315 7.4 63542 
11 

7 2016 44107 2.5 1210 
1 

10 2017 257465 14.7 57576 
10 

11 2017 534274 30.2 57576 
10 

 100 564665    100 1767776 المجموع
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 ( 34شكل )                                                    
 .8138-8118ت اإلسفمت ولممدة فضلا بين استهلك اإلسفمت و  مقارنة                

 .(87االعتماد عمى بيانات الجدول ) المصدر : من عمل الباحث ب

( عهذب 28عكم   ت بلادعؿ ) آخرمف معةج إل  ةش العت  2018بلط ف  بلةخزالعال   ت بلمصف  ل  ـ 
   ت بلمعطق .  حجب بلط ف  بلمعةا  لكؿ عحدةشع  ؾ بلمعةا ت بلعفطال ال عد إل  بزدال د بلطمب  م  ةم

 .8138لعام ( الطاقة التخزينية من االحتياط النفطي  في مصفى ذي قار  88 جدول )              

 

 

 المصدر : من عم  الباحثة باالعتماد على شعبة التكرٌر , مصفى ذي قار ,شعبة الضخ والخزن . 

 

 

 

 3ـ\بلط ف  بلةخزالعال   بلمعةج بلعفطت     ت
 30000 بلعفط بلخ ـ    1
 20000 بلعفط بألشالض 2
 2879 زالت بلغ ز       3
 13879 زالت بلعفعد 4
 1820 بلعفثػػػػػػػ         5
 760 بلش عزالف بلمعةج 6
 900 بلش عزالف بلمجةعرد 7
 3000 بإلجفمت      8
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 فضلت وحدة االسفلت  االسفلت 
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عدادغيمي في المصفى و األداء التش (2-2-5)   العاممين. ا 

ةاػ ت بلمص  ت  ت بل ربؽ شدرا  ة قالد معخفض  مم  الا مه    ازة  ػف ةػع الر مع أغمبةةمالز   
ش جػػةثع ء مامػػ  مصػػ  ت صػػالح بلػػدالف بلػػذي الحةػػعي  مػػ   ممالػػ   عفطالػػ  ذبت عع الػػ  مقشعلػػ  شالئالػػ   

ةػػدالرت  ػػرك ت أاعشالػػ   ػػغالمت لمصػػ  ت بلةكرالػػر بلة بألدبء كػػ فم  لاػػ  عةحعالمالػػ  ذبت ط فػػ    لالػػ  
ةـ  إذ فال  بلمؤهم  لة غالؿ هذت بلمص  تعبعخف ض  ت  دد بلكعبدر بلفعال  بل رب  ت بلشدبال  بحةك رال 

 ععظػرب لصػغر لمربحؿ بألعل  مػف  ممالػ ت بلةكرالر ت ب   مم  أاعشال  د  ب  ةم د  ت بلشدبال   م  أال
ةـ ب جةغع ء  ف بألالدي بل  مم  بألاعشال  عب  ةم د  م  بلخشربت بلفعال   ت حاـ  ممال ت بلةكرالر 

قطػ ع بلػعفط عبلمةمثػؿ بلمة مقػ  ش ةطػعر بلح صػؿ  ػت بلدربجػ ت بألك دالمالػ  مععةالاػ  ل (1)كؿ مصػف 
بجػة  عت بلمصػ  ت ش ل ػه دبت عبلخشػربت ع  ػف بلدربجػ ت  ػت م هػد بلػعفط   ضػال   ت كمال  بلهعدجػ  

عذلؾ  بلفعال  بلةت حصمعب  ماله  عةالا  دربجةهـ  ت صع    بلةكرالر عبألدبء بلة غالمت  ت بلمص  ت 
بلعهػػػعض شعبفػػػ   أاػػػؿةعبكػػػب بلةطػػػعر  ػػػت مالك ةهػػػ  بلعظالفالػػػ  مػػػف  ػػػف طرالػػػؽ كػػػعبدر  عالػػػ  مةدرشػػػ  

الػػدبر بل مػػؿ  ػػت معطقػػ  بلدربجػػ  شعحػػدبت ة ػػغالمال  ثالثػػ  عمػػف فشػػؿ   إذأ ضػػؿ لمصػػع   ت بلعفطالػػ  
معظػػؼ  154كػػ در صػػش حت عمجػػ ئت  عبف بغمػػب بلكػػ در هػػـ مػػف خرالاػػت م هػػد بلػػعفط عهػػـ ش ػػدد 

عحػػدبت بلةكرالػػر   جػػةمربر ممػػعف شعظػػ ـ بلمع عشػػ  صػػش ح  عمجػػ ء  ال   مػػ  عحػػدبت بلةكرالػػر مقجػػمالف
 .(29عكم  معض   ت بلادعؿ ) (2) ج    ش لالعـ24ش ل مؿ 

 .( 89جدول )                                                  

 . 8138لعام  العاممين في صناعة التكرير في مصفى ذي قار إعداد      

 
 
 

   
  

 . 8138المصدر : مصفى ذي قار ,الشعبة اإلدارية , بيانات غير منشورة ,             
               

                                                           

 .٘ٙص مصدر سابق ،،منى علً دعٌج (ٔ)

،السةةاعة العاشةةرة الوهةةاب طعمةةه ،مةةدٌر شةةعبة التكرٌر،مصةةفى ذي قار عبةةدمقابلةةة شخصةةٌة مةةع المهندس، (ٕ)

 .ٔٔ\8\8ٕٔٓصباحا ، 

 %   بل  ممالف  إ دبد عحدبت  ممال ت بلةكرالر     ت
 40.3 154   ش  بلةكرالر   1
 28.3 108   ش  بإلجفمت  2
 31.4 120   ش  بلضخ عبلخزف  3
 100 382 بلمامعع  4
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 .التكرير  عمميات (8-8-6)

بلحال ة  مف مص در بلط ف  بلرئالج  لمكثالر مف بلصع   ت بلمهم   ت ال د بلعفط بلخ ـ      
لالجةهالؾ مش  رة أع  م  ةع الر بلمعةا ت بلعفطال   بعصب ب هةم ـ بلالعمال  شصعرة   م  ع ماله
 بلعفطال   ف طرالؽ  ممال ت بلةكرالر إل  ةطعر بلصع   ت مم  أد     لمخةمؼ بلصع   ت بألخر 

ا ت بل ممال ت بلم قدة عمف ثـ ةحعالمه  إل  معة إل لمعفط بلخ ـ مف  ممال ت بلةقطالر بلشجالط  
مف خالؿ  ممال ت بلةقطالر بلاعي عبلفربغت عازالئ ةه حاـ بلعفط ذبت   ئدة كشالرة شعبجط  ةغالالر 

عةقجـ عمف ثـ طرحه   ت بلجعؽ بلمحمت  ممال ت بلةكرالر  ت ةقدـ مجةمر  ت معطق  بلدربج  
 :  بآلةتإل   ذي ف ر   ت بلةكرالر  ت مصف  ممال

 التقطير الجوي أو االعتيادي . أوال:

 م  ب خةالؼ  زئةه إل  مكعع ةه بلرئالج  ب ةم دب  لخ ـ أع ةا صؿ بلعفط ب أع ه  ال رؼ بلةقطالر  م  
 ممال  بلةقطالر  ت بل ممال  ةةـ بخةالؼ درا  بلغمال ف  عش لة لتش لضغط بلشخ ري لممكعع ت 

 صؿ مكعع ةه   أعبلةازئ  عةصع  بلم دة بلمربد ةقطالره   أعبلةقطالر  أشربجبلصع  ال  لمعفط  ت 
درا  حربرة   لال   إل بلفرف حالث الةـ ةجخالعه   إل  Chargepompشعبجط  مضخ  بلةغذال  

( 5)بلصعرعكم   ت (1)مف عصؼ بلم دة  أكثرلكت الةشخر ازء كشالر مف بلم دة بلمربد ةقطالره  
عةةـ  ممال  بلةقطالر بلاعي  ت بلمصف   ت شرج   معد بلةقطالر  ت معطق  بلدربج  ةعض  بلةت 

الـ هع درا   هرعه الت( عالكعف بلقال 650ال  )بلةقطالر  عد ضغط الق رب بلضغط بلاعي عحربرة   ل
الت بلغ ز بلشرج عالخرج ز  غ ز عبلغ زعلالف بلةت ةخرج مف أ م بلعفط بلخ ـ عبلمعةا ت هت بل

بلخفالؼ عبلكالرعجالف عبلعفث  مف بلا عب بل معي  ت حالف ةخرج بلمعةا ت بلعجط  بألخر  مثؿ 
زالت بلغ ز عزالعت بلة حالـ مف بلا عب بلجفمت عأخالرب الةـ بجةخربج بإلجفمت عبلمخمف ت عةجم  

 *ةقطر ك    بلقطف ت عي ششرج بلةقطالر إذبلعحدبت بلة غالمال  شعحدبت بلةكرالر لمعفط بلخ ـ بلا
بلشرج ةذهب  خفالف  )بلشالعة ف( بلخ را  مف أ م بلشرج بلةكرالر عبلمعةا ت بل أ م بلةت ةغمت  ت 

                                                           

 .ٕٔٔ، ص98,ٔطارق شكر محمد،اقتصاد النفط العراقً،مطبعه اإلدارة المحلٌة،بؽداد ، (ٔ)

الؽلٌةان فةً بةرج التقطٌةر وتةدعى تلةك لمنتجات النفطٌة تمتةاز بارتفةاع درجةة ا)*( القطفات : وهً مجموعه من 

  المجموعات عادة باسم ))القطفات((.
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عكم  مشالف  ت  (1)عمعةعج بلش عزالف إل  عحدبت مزج بلشعزالف إل  عحدبت بلغ ز لةعقالةه  عةازئةه  
ب ش ل  مؿ بلمج  د ) عحدة بلعفث  بلثقالم  ةذهب إل  عحدبت بلةهذال( 15عبل كؿ )( 5) بلصعرة

زالت بلغ ز بلخفالؼ  الذهب إل  عحدة  أم ةجحالف بلش عزالف( عبلكالرعجالف إل  عحدة بلهدرا  لمةعقال  
بلمج  د إلعة ج معبد خفالف   ش ل  مؿ بلمزج مف زالت بلغ ز بلثقالؿ شإرج ؿ إل  عحدبت بلةكرالر

ت أع البلفربغت إلعة ج زالعت بلةزال( إل  عحدة بلةقطالر R.Cعالضخ بلمةشقت )بلعفط بلخ ـ بلمخةزؿ 
 .عفعدب  الجة مؿ 

 .التقطير في مصفى ذي قار عمود( 5) صورة

 . 36/31/8138الدراسة الميدانية :
 

 

                                                           

،السةةاعة ،السةةاعة 8ٕٓٔ8ٕٔٓ\\ٓٔٓٔ\\ٔٔمقابلةةة شخصةةٌة ،مةةع مةةدٌر وحةةدة التكرٌةةر فةةً مصةةفى ذي قةةار، وهةةاب طعمةةه ، فةةً مقابلةةة شخصةةٌة ،مةةع مةةدٌر وحةةدة التكرٌةةر فةةً مصةةفى ذي قةةار، وهةةاب طعمةةه ، فةةً   (ٔ)

  صباحا .صباحا .ٔٔٔٔ
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 )نفط مختزل( مخلفات

 .( 15شك  ) 

 . فً مصفى التكرٌر والمنتجات النهائٌة للنفط الخا العملٌات المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى شعبة التكرير                   

 

 

 

   

  برج 

 رٌرـالتك

 البٌوتان واألفق األخرى

نفط 

 خام

 بنزٌن ) نفثا خفٌفة(

 نفثا ثقٌلة    

 زٌت الؽاز الخفٌؾ

 نفط أبٌض   

 زٌت الؽاز الثقٌل
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  .الفراغيالتقطير تحت الضغط ثانيا:

عةجة مؿ هذت بلطرالق  لةازئ    بلفربغت هع ةقطالر شضغط بفؿ مف بلضغط بلاعي بلةقطالر      
الضخ م ه شخ ر مش  ر لال اؿ إذ  ( هرعه الت 800بلمعبد بلثقالم  بلةت ةجخف ةحت درا  حربرة )

 عد ر ازالئ ت بلزالت علةخفالض بلمزعا  عكذلؾ لمع  ةكج ألمقالـ دبخؿ ممف ت بلةجخالف  ت جر  
عالمكف بلحصعؿ  م  بلغ زعلالف بلثقالؿ بلشرج   الةرجب بإلجفمت عالجشب بعجدبدهذت بلحربرة حة   

ـ عالمكف بلحصعؿ  م  بلزالت كمعةج ا عشت  عد درا  حربرة 150كمعةج مةقدـ  عد بلدرا  
 (1)عالاب  دـ ةا عز درا  حربرة خ ـ بلةغذال  كت  الحصؿ أي ةفكؾ لمعفط بلخ ـ 250-350

شعبجط  معلدبت عشعاعد بلمكثف ت  عبلجالطرة  مالهبلضغط بلفربغت دبخؿ بلشرج  دعالةـ ةعلال
بلش رعمةرال   عهذب ال ةمد  م  كمال  بلشخ ر بلمةعلدة  عد بلشرج  عش ده  الةـ ةازئ  بلعفط بلخ ـ مف 
ف ع شرج بلةقطالر بلاعي لمحصعؿ  م  كمال  ممكع  مف بلمعةا ت بلعجطال  كزالت بلغ ز بلفربغت 

ق شم  لمةكثؼ  ةطرح إل  بلاع عكمال ةه  فمالم  بل غالربلغ زبت   أم خ ر بلم ء عبلةشرالد عالجة مؿ ش
عكم  معض   ت بلصعر  (2)ت عغالره  مف بلمعةا ت بلعفطال الادب بلذي الجة مؿ إلعة ج زالعت بلةزال

 ( بلةت ةعض  عحدبت بلةقطالر  ت معطق  بلدربج  . 7( ع)6)
 .في منطقة الدراسة  الوحدة األولى لمتقطير( 6 صور )

 .36/31/8138المصدر : الدراسة الميدانية 
                                                           

  ..005005صص  ،،ِظذس عبثك ِظذس عبثك   ،،رىٌٕٛٛع١ب إٌفؾ رىٌٕٛٛع١ب إٌفؾ   ،،اؽّذ ٔظبَ اٌذ٠ٓاؽّذ ٔظبَ اٌذ٠ٓٚٚثبعٍخ اثشا١ُ٘ ثبعٍخ اثشا١ُ٘   (0)

لغاااُ اإلٔزااابط ،ِظااافٝ رٞ لااابس لغاااُ اإلٔزااابط ،ِظااافٝ رٞ لااابس   ،،ػّااابد ؽّاااذٞ طااابٌؼ ػّااابد ؽّاااذٞ طااابٌؼ   ،ِؼااابْٚ سئااا١ظ ِٕٙذعااا١ٓ،،ِؼااابْٚ سئااا١ظ ِٕٙذعااا١ٓ،ِاااغ ِاااغ ِمبثٍاااخ شخظااا١خ ِمبثٍاااخ شخظااا١خ   (8)

،،81028102//8282//0808..  
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 ( 7صورة )   

 .مصفى ذي قار  فً  الثانٌة حدة الت طٌرو   

 
  . 36/31/8138المصدر : الدراسة الميدانية 

  .لعمميات التكرير  الناجمةاآلثار 

ٌخبَ االؽزشاق ٌٍٕفؾ ا افشاْٚإٌبرغخ ِٓ اْ ا٢صبس اٌج١ئ١خ إٌبعّخ ػٓ ػ١ٍّبد اٌزىش٠ش         

’  ْ ِٓ اوجش اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٗ  آً ٚاؽذ ار ٠ؼذ اٌزٍٛس،ٌزم١ٕبد اٌزىش٠ش رؤص١شاد ػبسح ثبٌج١ئخ ٚا

 ٔظشا ٌٍزطٛس اٌغش٠غ اٌزٞ ؽظً فٟ ِغبالد اٌؾ١بح٠ٓ،فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمشْ اٌؼششاٌؼبٌُ 

د فؼالً س ٚلٛد ِخزٍفخ رمَٛ ثطشػ ،اٌزٞ ٠غزخذَ ِظبد وبفخ ٚالع١ّب اٌزمذَ اٌظٕبػٟ اٌىج١ش

١خ ،ٚرؼذ ث١ئ آصبسرئدٞ اٌٝ  ثبٌزبٌٟافغبد خظبئض اٌٙٛاء ٚغبصاد عبِخ اٌٝ اٌٙٛاء ، رؼًّ ػٍٝ 

ّشوجبد اٌؼؼ٠ٛخ ِٕزظ ٌغ١ّغ أٔٛاع اٌزٍٛس ،ِغ ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌ أوجشطٕبػخ اٌزىش٠ش )اٌزظف١خ(

خ ٚاٌجبٔض٠ٓ ٚغ١ش٘ب ِٓ ػٓ ٍِٛصبد أخشٜ خط١شح ٚعبِخ وبٌضس١ٔ فؼالً اٌط١بسح  ٚاٌشطبص،

وان لآلثار الناجمة عن عملٌات التكرٌر ثاثٌرات سلبٌة على البٌئة الصناعٌة الطبٌعٌة ،اٌٍّٛصبد 

والرذاذ المنبعث وكذلك  واألتربة واألبخرةوالبشرٌة لما تتسبب من تلوث بٌئً ناتج عن الؽازات 

المناطق المجاورة  ساكنوالتً ٌصاب بها  اآلثارعن  فضبل   األصباغو المواد الصلبة والدهون

 :الملوثات الناتجة من عملٌة التصفٌة هً  أهم
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  :انمهىثبث انهىائٍتأوالً: 

والمراجل األمر الذي فً األفران تتطلب صناعة التصفٌة حرق كمٌات كبٌرة من الوقود    

إذ ،(ٔ) تقطٌر النفط الخام ومن أبراج التبرٌدٌإدي إلى انبعاث الملوثات الهوائٌة من وحدات 

ٌلحظ األثر الناتج من عملٌات التكرٌر وهً من أكثر مشكبلت تلوث البٌئة شٌوعا وتماشٌا مع 

حٌاة اإلنسان الٌومٌة وربما تكون من أكثرها خطورة وأصعبها معالجة فً كثٌر من األحوال 

النفطٌة  الصناعة،وارتباطها مع حركة الرٌاح  وتعد خلها مع الظروؾ المناخٌة الموقعةبسبب تدا

 الصناعةكمخلفات ترافق العملٌة اإلنتاجٌة  كبٌرةللهواء لما تطرحه من نواتج  ا  أساسٌ ا  ملوث

 .من مصدرٌن هما فً محافظة ذي قار النفطٌة 

 عملٌة االحتراق . -ٔ

 من العملٌة اإلنتاجٌة . نهائٌا   ناتجا  وما ٌطرح  -ٕ

كما موضح فً ،ملٌة التكرٌر للنفط الخام األسودملوثات تكون ناتجة عن عمن رح ماٌط إن

وكسٌد الكاربون فً حالة عدم كفاٌة أاحتراق ؼاز ثانً  نتٌجةذي قار  مصفى( فً 8الصورة )

لتلوث الهواء من  ا  األمر الذي جعل مصفى ذي قار مصدر (ٕ)الهواء فً حرق هذه الؽازات 

 .وهذه الؽازات هً التكرٌر  عن عملٌةلناتجة من األبراج ا ملوثة ؼازاتخبلل ماٌطرحة من 

تعدت الحدود المسوح بها فً التلوث لتر(\ملؽرام  ٖٓٙ \SO4)كاسٌد الكبرٌت بلؽت نسبتهاأ

ت التً فضبل  البٌئة البرٌة والجوٌة من خبلل االنبعاثات وال تلوٌثوٌعمل المصفى على (ٖ)

عها كانت ؼازات أم سوائل أو نفاٌات صلبة جمٌتطرحها بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر سواء 

،فهً تلوث الهواء من خبلل انبعاث الؽازات المركبات العضوٌة تضر بالبٌئة المحٌطة بالمصفى

المتطاٌرة وهً عبارة عن مواد كٌمٌائٌة عضوٌة سهلة التطاٌر وؼالبا ماتكون مرتبطة بعناصر 

 . (4)الهالوجٌن التً تتطاٌر بكل سهولة 

                                                           

بحث نشر فً ندوة حماٌةة ،الصناعة النفطٌة فً المصافً العراقٌةحماٌة البٌئة من ملوثات ،حمٌد احمد حسن (ٔ)

 .,ٓٔص ،8ٕ,ٔ،تونس ،البٌئة 

 .ٖ٘ص ،ٕٙٓٓ، ٔط،بؽداد ،مخاطر عصرٌة واستجابة علمٌة ،التلوث البٌئً ،نعٌم محمد علً األنصاري (ٕ)
 .8ٕٔٓ،بٌانات ؼٌر منشورة ،قسم البٌئة،مصفى ذي قاروزارة النفط ،شركة مصافً الجنوب ، (ٖ)

غ زي م ل  مطر  مص در عمخػ طر بلةمػعث بلعفطػت عبإلاػربءبت بلكفالمػ  لمحػد مػف ةةثالربةهػ   مػ  بلشالئػ  عبلةرشػ  (4)
 .688 ص2009  ا م ه بلمجةعصرال 3بلةرشال   بل ددربؽ  مام  كمال   ت بل 
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وصوال إلى سطح األرض حٌث ٌتبلشى باالنخفاض، ٌبدأتلوث الهواء  أنّ وختاما نشٌر إلى 

نسبة الملوثات مرتفعه قد تجاوزت الحدود المسوح  فإنبالنسبة إلى منطقة الدراسة  ،أماتدرٌجٌا 

من طرح ملوثات التكرٌر مع دقائق الكاربون  تنتجبها وبحسب تقدٌرات قسم البٌئة فً المصفى 

 بؤوكسٌد اإلنسان الٌتؤثرحتى التكرٌر على ارتفاعات شاهقة  أبراجتكون  أنلذا ٌجب ،وفً الج

 (.8الكبرٌت فً الجو كما فً الصورة)

 .( الملوثات الهوائٌة فً منط ة الدراسة  7صورة )

 

 .2017/12/27المصدر : الدراسة المٌدانٌة 

 :  انمهىثبث انمبئٍتثبنٍبً:

 تلوثفً  خام بصورة عامة هً العامل الرئٌسعملٌات التصفٌة للنفط التعد الملوثات الناتجة من 

إذ البد من ،أو أمبلح أو أطٌان  كٌمٌائٌةأو مواد المٌاه المطروحة والحاوٌة على مكونات النفط 

منة المٌاه التً ٌتم آتجمعها فً منظومات خاصة ومعالجتها وذلك ألعاده  استعمالها بصورة 

 ،والمٌاه الحامضٌة وكذلك المٌاه الحاوٌة على المواد الكٌماوٌة بالنفطتصرٌفها هً المٌاه الملوثة 

فً منطقة الدراسة فتم الحصول على بعض الفحوصات الخاصة بالمٌاه الصناعٌة  أما(ٔ)

اعٌة وفحصها عٌنات من المٌاه الصن أخذتم  إذ،للمصفى وذلك بحسب قانون حماٌة البٌئة 

                                                           

مجلة النفط والتعاون ،منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول ،النفطٌة وملوثاتها  الصناعة،عادل العمري  (ٔ)

 .8ٕص ،8٘,ٔ،مصر ،العدد الثانً ، ٔٔمجلد ،العربً 
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الماء كمادة خام فً بعض الصناعات إلى  أستخدام ٌتضح أن( ٖٓالجدول ) من خبللمختبرٌا 

تبلػ نسبة االستخدام الصناعً فً العراق  ،إذالتبرٌد  ألؼراضجانب استؽبلل كمٌات أخرى 

ٌة من صناعٌة مختلفة وٌستهلك المصفى كم ألؼراض%من مجموع المٌاه المستخدمة ٘حوالً 

وبخزان مائً سعته اإلنتاجٌة تصل إلى حوالً خطٌن  منالٌوم(ٖمٖٓ٘المٌاه تبلػ )

الطاقة محطة عن طرٌق واآلخر  البدعة جدول الخط األول عن طرٌق(ٖم9ٓٓٓٓٓٔ)

لٌات التصفٌة التبرٌد الناتجة من عم ألؼراضوهذه المٌاه تصب فً أحواض مكشوفة ،الحرارٌة

التً تضا مٌاه مثالٌة للتبرٌد من عملٌات  ROعن وجود وحدة ماء  فضبل  ،للنفط الخام المكرر

وتتجمع هذه المٌاه فً خطٌن وتحتوي المٌاه ،البخار الذي ٌفصل المنتجات النفطٌة أنتاج

وح بها معلى تراكٌز مختلفة تجاوزت الحدود البٌئٌة المسصرفة من مصفى ذي قارالمن

(T.D.S المواد الصلبة الذائبة)لتر والبٌكاربونات \ملؽرام \ 9ٕ,ٔوصلت نسبتها حوالً  ،إذ

(HO3 )(ٕ,ٖ  لتر\ملؽرام)والصودٌوم(NA+1  )ٖٖ8 \ ولتر\ملؽرام(C.O.D) ٕ,9\ ملؽرام

ملؽرام  ٖ٘ٔسجلت تقدٌرات  إذ،ٌوم لم ٌتجاوز الحدود المسوح بهاعنصر الكال إنلتر فً حٌن \

فً الصورة  وكما موضح (ٔ)إلى تدهور األراضً وتدمٌرها  طرح نسبة هذه التراكٌز ٌإديلتر \

 .(ٓٔوصورة ) (,)
 .( التموث المائي في منطقة الدراسة وتجمع المياه إلغراض التبريد  9صورة ) 

 8138/38/88الدراسة الميدانية : المصدر :

                                                           

شةعبة ،وحدة المختبر وفحةص المٌةاه الصةناعٌة ،مصفى ذي قار جمهورٌة العراق ،شركة مصافً الجنوب ، (ٔ)

  .8ٕٔٓ،بٌانات ؼٌر منشورة ،التكرٌر 
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 .في وحدة اإلسفمت في المصفىالمياه (  31صورة ) 

 .2017\12\6:المصدر : الدراسة المٌدانٌة 

 

 .( 11عذٚي ) 

 .8102ؽغُ رشاو١ض اٌٍّٛصبد ٚاٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب فٟ ا١ٌّبٖ اٌظٕبػ١خ فٟ ِظفٝ رٞ لبس ٌؼبَ 

 انخبصٍت    ت

   

انشمض 

  انزسي

 

 تراكز العناصر
 ملغ  / لتر

 مىاصفبث انمٍبه انصنبعٍت انعشاقٍت انمسىح بهب

  األس  الهٌدروجٌنً 1

PH 
7,3 6,5 – 7 

 C1-1 527 500 الكلورٌدات 2

 So4 360 300 الكبرٌات 3

 Mg+2 77,7 50 المغنٌسو  4

 Ca+2 153 200 الكالسٌو  5

 Na+1 337 35 الصودٌو  6

Hco3 البٌكاربونات 7
 273 170 

المتطلب الكٌمٌاوي  7
 لألوكسجٌن 

C.O.D 277 100 

 Fe 7,3 2,0 الحدٌد  7

المواد الكلٌة الصلبة  10
 الذائبة

T.D.S 1772 1000 

وزارة النفط ,قس  البحوث والسٌطرة النوعٌة ,هٌأة المصافً الخارجٌة ,مصفى جمهورٌة العراق ,المصدر :  

 .2017ذي قار ,)بٌانات غٌر منشورة (,
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تحمةل كمٌةات منطقةة الدراسةة وبحسةب نتةائج الفحوصةات  أناتضح من خبلل الدراسة المٌدانٌةة 

إذ بلؽةةت لةى وحةدة المعالجةة وألعةوام مختلفةة،الصةناعٌة المطروحةةة إكبٌةرة مةن الملوثةات للمٌةاه 

 .(ٖٓفً الجدول ) ةوكما مبٌن واضحة نسب  الملوثات

ٌةتم طةرح كمٌةات  إذووفق ماتقدم ونتٌجة لعملٌات التصفٌة وخاصة التكرٌةر للصةناعات النفطٌةة 

 أنّ عةن  فضةبل   ،مةن معةدل الؽةازات الدفٌئةة فةً الجةو ممةا ٌزٌةدكبٌرة من الؽازات الملوثة للبٌئةة 

 وبالنتٌجةةلئلمطةار  زٌةادة معةدالت التسةاقط  إلةىتإدي  وبالتالً التلوثزٌادة  إلىتراكمها ٌإدي 

 على النظام البٌئً للمنطقة . تإثر 

 .مهىثبث انتشبت ثبنثب:  
وكةل أفةق عبةارة عةن آفاق)طبقات(عٌة مستقلة مكونة من تعرؾ التربة على أنها كٌانات طبٌ     

توجةد فةً طبقاتهةا  ،إذالبٌئةة  مكونةاتإحةدى تعد التربةة و (ٔ) والعضوٌةخلٌط من مادة عضوٌة 

النفطٌةة فةً منطقةة   الصةناعةالمواد الخام والمعادن وحجةر الكلةس الةذي ٌعةد مةن أهةم مةدخبلت 

، الصةةةناعةمةةةن المةةةواد األولٌةةةة الداخلةةةة فةةةً  %8ٓتبلةةةػ مسةةةاحة التربةةةة حةةةوالً  إذالدراسةةةة ،

الكثٌر من الملوثات النفطٌة تطةرح إلةى سةطح والنفطٌة دور أساس فً تلوث التربة  وللصناعات

التربة حٌث تعد التربةة  إتبلؾ تسببفً باطن التربة وهً مركبات كٌمٌائٌة  أو ٌتم دفنها التربة 

وٌرجع (ٕ)ت النفط  فضبل  مقبرة لكثٌر من المخلفات والنفاٌات الصناعٌة ومنها مخلفات التكرٌر و

سبب تلوث التربةة إلةى مةا تطرحةه الصةناعات مةن مخلفةات صةلبة بشةكل مسةتمر وؼٌةر نظةامً 

 الموجةودة فٌهةاٌإدي إلى تفسخها  وتعرضها إلى مإثرات بٌئٌة بحٌث تإدي إلى تشوٌه المناطق 

هةً عبةارة عةن من الملوثات السائلة إلةى التربةة   ا  ٌطرح مصفى ذي قار النفطً عدد(ٖ)وتلوثها 

تبقى المواد النفطٌة متجمعة وبعةدها  ،إذطٌة ٌتم تجمٌعها بحفر خلؾ المصفىخلٌط من المواد النف

وتم رصةد التلةوث ،بسبب ارتفاع درجةات الحةرارة تنقل لعملٌات التكرٌر إال أنها تتعرض للتبخر

 ( . ٕٔ(و)ٔٔ) الصورتٌنفً  وموضحالبٌئً لمنطقة الدراسة 

                                                           

ولٌد خالد العكٌدي، علم البٌدولوجً، مسح وتصنٌؾ التربة، كلٌة الزراعة ، جامعة بؽداد، مدٌرٌة دار الكتب (ٔ)

 .ٖٔ،ص 8ٙ,ٔللطباعة والنشر، جامعة الموصل،

للصناعات الملوثة فً إقلٌم الفرات األوسط وأثارها البٌئٌة ،رسةالة  نجبلء هانً الشمري ،التوزٌع الجؽرافً (ٕ)

 .9ٕ،ص 8ٕٓٓماجستٌر ، جامعه الكوفة ،

مانً حسٌن عبد الرزاق البراك،تحلٌل جؽرافً لتلوث التربة فً محافظة البصرة، رسالة ماجستٌر)ؼٌر أ(ٖ)

 .٘،ص ٕٓٔٓمنشورة( ، جامعة البصرة، كلٌة التربٌة، 
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 ( تموث التربة في منطقة الدراسة .33صورة )

 .8138\38\38المصدر : الدراسة الميدانية 

 .( رمي مخمفات التكرير عمى األرض وتموثها  38صورة ) 

 

 . 8138\38\38:المصدر : الدراسة الميدانية 
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  :التوزٌع الجغرافً لصناعة تعبئة الغاز فً محافظة ذي قار  : ثانياا 

بلعظ    بلةت  ف   ضال   ال د بلغ ز مف أ ضؿ أععبع بلعفعد بلم رع   لةمالزت شجر   ب  ة  ؿ      
ة شئ  بلغ ز مف  بلمعزلال  ب جةخدبم تمف بلع حال  بلشالئال  عخ ص   ت  الةمة  شه  ال د عفعدب  مث لال   

ط ئم  عهت   ت بل ربؽ   م  عمعطق  بلدربج  خ ص  ألعه   ةحة ج إل  أمعبؿبلصع   ت بلمهم  
ا ءت مةمم  لصع    بلعفط بلخ ـ بلةت  بلصع   إف هذت إذ  صعؼ ضمف بلصع   ت بلماةم ال ة

 .  ب ةهرت  م  عط ؽ عبج   ت شدبال  بلقرف بل  رالف  ت بل ربؽ

 ار.التطور التاريخي لمعامل تعبئة الغاز في محافظة ذي ق (8-3)

إذ  م مال  (12)شمغت  لغ ز  ت مح  ظ  ذي ف رم  مؿ ة شئ  بإف ( 31إذ الةض  مف بلادعؿ )
رال  بلذي الق   ت ( عهع م مؿ غ ز بلع ص1983أعؿ م مؿ لة شئ  بلغ ز  ت ذي ف ر   ـ ) أ ع ئ

 ع ت   ـ ةا ت بلعفطال   ت بلشصرةإل   رك  ةعزال  بلمع    ك ف ة ش  اععب بلع صرال   بلذي
   إل   رع بلاععشال   ت عأصشحت م  مؿ بلع صرال  ة ش رك  ة شئ  بلغ ز ةةججت  (1998)

 ت مح  ظ  ذي ف ر  ع ت  بلدعل  أف مةه ال د م مؿ بلة شئ  مف بلم  رال  بلمهم  بلةت  إذبلشصرة  
رجمال   ف مح  ظ  بلشصرة  ت   ـ  بعفص له عأ مفةةجس مكةب غ ز بلع صرال     1983  ـ 

 م  بلرغـ    بلمع طؽ بإلدبرال   ت بلمح  ظ   رعع ع م  ك  إل عش ده  ةحعؿ بلمكةب ( 2011)
حمت مف بلغ ز بلج ئؿ  ت الفت لجد ح ا  ب جةهالؾ بلم مف محدعدال  بلغ ز  ت بلمح  ظ  إ  أع   

عش ده   (1)بجطعبع ت  هرال  كؿ  رد دبخؿ بلمح  ظ  حعبلت ثالثك ف بجةهالؾ إذ بلمح  ظ  
  معه   ت فض ء بلع صرال     بلحدعد بإلدبرال   ت بلمح  ظ بلة شئ   م  ك  ةعز ت م  مؿ

بحةؿ مركز فض ء بلع صرال  بلمرةش  بألعل   ت  دد  إذطرة عجعؽ بل العخ عبلر   ت عبلعصر عبل 
بلفرص  لمقط ع بلخ ص  ت ب جةثم ر ضمف ما ؿ بلة شئ   لمص ع  عبألالدي بل  مم   علـ ةة   ب

عهذب ع ةج مف ظرعؼ بلشمد عبلحص ر  2018عحة  عه ال    ـ  2011لمغ ز إ   ت   ـ 
عبلجمب عبلعهب بلذي ط ؿ  ف بلحرعب عبلةدمالر   ضال   بلةج الع ت ذب فةص دي بلذي  رض مع

 م  مؿ بلة شئ  . مع آت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2018عزبرة بلعفط   رك  ة شئ  بلغ ز  بلةقرالر بلجععي  لم  مؿ ة شئ  بلغ ز  ت ذي ف ر   (1)
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م مؿ لة شئ   أعؿ ة   إذ ج  بلما ؿ مف فشؿ بلاه ت بلحكعمال  لمقط ع بلخ ص  أد  إل عهذب 
عهع بألهمت بلعبف   ت فض ء بلر   ت  عهع م مؿ ة شئ  غ ز بلر   ت 2011\2\19بلغ ز  ت 

ؾ  ت فض ء جعؽ بل العخ عكذل ث عتب ةة  م مؿ  2003 ع ت   ـ  ات مالك عالكتخط إعة ذع
 ت     ممحعظ ب  ةطعر  2003ع هدت بلمدة بلةت أ قشت   ـ بلفار عبإلصالح اععب بلع صرال   

فط ع ة شئ  بلغ ز  ت بلمح  ظ  ع جالم  ةمؾ بل  ئدة لمقط ع بلخ ص شمغ مامعع م  مؿ بلة شئ  
ة عد إل  أجش ب المكف ةعضحاله   ت م  مؿ ة شئ   بلغ ز  بلزال دة ع  (م  مؿ 9) لمغ زبألهمال  
 :شم  الةةت 

ةجةهمؾ ثالث  أجرةإف كؿ  إذ ت بإلدبرال   ت بلمح  ظ بلجك ف  م  مجةع  بلعحدب إ دبدزال دة  -1
 .  ت  هرال   بجطعبع 

بلحدالث   ت  بألاهزةبرةف ع م د ت ب جةهالؾ لمغ ز بلج ئؿ عةالا  بلةطعر بلةكعمعات عدخعؿ  -2
بلطمب  أد  إل بلمط  ـ عبلفع دؽ عبلمخ شز مم  ةعج  عبجةثم ر  ف   ضال    بلطشخ عبلةد ئ 

 .2003بلمةزبالد ش د   ـ 
لق ء ب جةثم ر  م    ةؽ بلقطرغش  بلاه ت بلحكعمال   ت بلحف ظ  م  بلممةمك ت  -3  ع عبة

ؿ بلحرب إل   ممال ت بلعهب عبلجمب كم  حدث خال بلخ ص خ ال  ة رض هذت بلمع آت
بلةجهالالت بلق عععال   إاربء إل  أد مم   2003   ـ أحدبث ف  بل ربفال  بإلالربعال   ضال  

م  مؿ بلة شئ   أصح ب أم ـ ف حرال  بلةا رة بلةت جهمت   ضال  بلممةمك ت  هذتلمحف ظ  م  
 .شم  مؿ بلة شئ  ع جالم   ت ما ؿ بلم دبت عبلخزبع ت أ ضؿبلعهعض شعبف  

أع عصؼ  ه  أكثر مف ممال رإل  بلدعل  بلةت شمغ ب جةثم ر  ال ب جةثم ر  ت هذت بلم  رال    ئد -4
 . (1) ممال ر

 

 

 

                                                           

 ػػرع  ػرك  ة شئػ  بلغػ ز  ػت بلع صػرال    ػرع بلاعػعب شةػػ رالخ  مجػؤعؿمق شمػ   خصػال  مػ  بلجػالد ةػةمالـ مهػدي    (1)
 9\10\2018  .  
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 .(13جدول )    

 .(8138ــــ  3981) لممدة ذي قار لمعامل تعبئة الغاز السائل في  التاريخيالتطور         

  طن/الطاقة المتاحة عدد المعامل تاريخ اإلنشاء

3981 3 8448 

3991 3 4884 

8111 3 4884 

8113 3 4884 

8131 3 4884 

8134 3 4884 

8136 3 4884 

8137 3 4884 

8138 4 360896 

 54938 38 المجموع
 8138بيانات غير منشورة لعام ,المصدر: وزارة النفط, شركة تعبئة الغاز في ذي قار , الشعبة اإلدارية,      

محافظة فٌوجد فً المستودع بئة الؽاز فً الالتابعة لمعامل تعفٌما ٌخص عدد الخزانات  وأما

وٌستلم  ا  طن ٓ٘ٔ/ ٓٓٔلكل منها من  هاإلنتاجٌ اطاقتهبلؽت  للؽاز خزاناتبالناصرٌة  الرئٌس

المعامل  ًــالخزانات ف وأما الؽاز المعمل عن طرٌق أنابٌب وٌوزع الؽاز بواسطة الحوضٌات،

مستودع الخزن الرئٌس  ا  طن ٓٙالى ٓٗخزانات سعة الواحد لكل منها من  ٖاألهلٌة فقد بلؽت 

 (. ٗٔ( و الصورة )ٖٔصورة ).(ٔ) فً المحافظة

 

 

 

                                                           

مق شم   خصال   م  رئالس مهعدجالف  ةةمالـ مهدي خمؼ   مدالر  رع غ ز ذي فػ ر   بلجػ    بل   ػرة صػش ح   (1)
 .2018/12/28  شة رالخ 
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 .(31صورة رقم )                                       
 .الخزان اليوغسلفي في معمل تعبئة غاز الناصرية فرع ذي قار                

 .2018/12/28بلدربج  بلمالدبعال  بلمصدر : 

 .في الناصريةمعمل التعبئة لمغاز السائل  (34صورة رقم )

 .2018/12/28بلمصدر : بلدربج  بلمالدبعال  
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134 

   انتىصٌع انمكبنً نمعبمم تعبئت انغبص فً محبفظت ري قبس . (8-8)

ولما كانت المعامل هً إحدى هذه ة جؽرافٌة موقعا معٌنا فً المكان،تحتل كل ظاهر       

ن دراستها ضمن إ،لذا ف(ٗٔوكما فً الخارطة ) الجؽرافٌة التً ترتبط بسطح األرضالظاهرات 

هو نقطة والتوزٌع  لوصؾمل الجؽرافً عالتنتشر فٌها ٌدخل فً صمٌم  التًالحدود المكانٌة 

لمجموعه من العبلقات ٌترتب علٌها  نهائٌة محصلةالبداٌة ألي دراسة أو ظاهرة  جؽرافٌة وهً 

 أٌن تتوزع  أو أٌن تقع األشٌاء :التوزٌع ٌعنً اإلجابة على سإال فإنموقع الظاهرة وحجمها 

كبلن وٌشٌطرحهما الجؽرافً باستمرار  اللّذان؟ولماذا فً صورتها الحالٌة ؟وهما السإاالن 

التعرؾ على التفاوت اإلقلٌمً فً توزٌع الظاهرة ٌعد (ٔ)حجر الزاوٌة فً إي دراسة جؽرافٌة 

تعبئة الؽاز صناعه  وهذا ٌنطبق على معامل  (ٕ) التخطٌط السلٌم للتنمٌة المكانٌةمن أهم شروط  

الٌمكن  ،فبلمعرفة حجم التباٌن وحجم التوزٌع وطبٌعة انتشاره واتجاهاتهلفً محافظة ذي قار 

اإلدارٌة نتٌجة فهم أسباب هذا التوزٌع الجؽرافً فً منطقة الدراسة التً تتباٌن بٌن وحداتها 

ٌة ئ،فقد اعتمدت الدراسة على المعالجات بالطرق اإلحصاباٌن العوامل المإثرة فً توزٌعهات

ً نتاج الٌوملقٌاس كفاءة التوزٌع للمعامل من حٌث اإلنتاج الٌومً نحتاج إلى معدل اإل

ٌومآ وفق  ٖ٘ٙ( اسطوانة ومعدل اإلنتاج السنوي ٌضرب فً 9ٕٓ٘ٗ)  الػــــلبلسطوانات والب

 ة : اآلتٌالخطوات اإلحصائٌة 

 9ٕٓ٘ٗالٌومً لبلسطوانات =  اإلنتاجمعدل  -

 989ٗ9ٔٓ,= ٖ٘ٙ×9ٕٓ٘ٗالسنوي  اإلنتاجمعدل  -

 ٙ,ٖٖ٘ٔعدد األسر=  -

 9ٕٔ٘,ٕٔعدد سكان المحافظة =  -

 أسطوانة (ٖٙ-ٕٗ)معدل استهبلك األسرة سنوٌا  -

كم تحتاج المحافظة سنوٌآ معرفة  اإلنتاج فً معامل تعبئة الؽاز ٌتطلب ذلك  كفاءة قٌاسلؽرض 

 ة:اآلتٌاالسطوانات من الؽاز وٌتم ذلك من خبلل الطرٌقة اإلحصائٌة  إلنتاج

 ا  الؽاز سنوٌ إنتاج( ماتحتاج إلٌة منطقة الدراسة من كمٌات  9ٕ8,9ٗٙ٘ٔٔ= )ٖٙ×ٙ,ٖٖ٘ٔ

 .نسبة العجز ستكون  إذن( ،989ٗ9ٔٓ,ستكون بمقدار )الفعلً السنوي  اإلنتاجكمٌة 

 سنوٌآ. 9ٗٔٗ99ٗٙٔ=9ٕ8,9ٗ٘ٙٔٔ -989ٗ9ٔٓ,نسبة العجز = 
                                                           

إجح ؽ عمر  شد بلحجالف  بلةحمالؿ بلاغرب ت لم  مؿ ة شئ  بلغ ز عمحط ت بلعفعد  ت مح  ظ  بلشصرة )دربج   (1)
 . 117 ص2015 ت اغرب ال  بلصع    ( رج ل  م اجةالر  ا م ه بلشصرة  كمال  بلةرشال  لم مـع بإلعج عال  

أج م  حمالد ماالد  بلةحمالؿ بلمك عت لمع ال ت بلمجام   ت مح  ظػ  بلشصػرة  أطرعحػ  دكةػعربت  ا م ػه بلشصػرة  (2)
 .127 ص2013 كمال  بلةرشال  لم مـع بإلعج عال   
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 .ٖ٘ٙعلى  لؽرض أٌجاد حاجة المنطقة من المعامل نقسم كمٌة العجز

ٌا سطوانة ٌومإ( 89ٖٙوبطاقة إنتاجٌة ) ا  أضافٌ أي نحتاج معمبل   89ٖٙ=  ٖ٘ٙ÷9ٗٔٗ9ٗٙٔ
 .لسد العجز الحاصل فً المنطقة 

 

 لمعامل تعبئة الغاز في المحافظة .  اإلنتاجيةالطاقة  (1-3)
معمل ؼاز المسار من  احتبلل( ٘ٔوالخارطة ) (ٙٔوالشكل ) (ٕٖمن خبلل الجدول ) ٌتبٌن

ذي  ؼاز معملٌؤتً %وفً المرتبة الثانٌة 8ٔحٌث اإلنتاج المرتبة األولى وبنسبة 

فكان المرتبة الثالثة  أما،محافظةالمعامل الؽاز فً  إنتاج إجمالًمن  %,9ٕٔنسبتهو،قار

أدنى طاقة إنتاجٌة فكانت من نصٌب معمل  أما%،99ٕٔ قدرت نسبتهول ؼاز الناصرٌة معم

الطاقة  إنفً حٌن معامل الؽاز فً المحافظة  إنتاج إجمالًمن 99ٖالزقورة بنسبة  -أورؼاز 

 إنتاج إجمالًمن % 9ٖ٘ٔالمرتبة األولى بنسبة تقدر  كانت فً الناصرٌة  زلمعمل ؼاالمتاحة 

 إنتاج إجمالًمن % 999إما باقً المعامل فقد حصلت على نسبة تقدر،معامل فً المحافظةال

عن  فضبل  ،بعض المناطقالسكان فً  إعدادوهذا ٌعود إلى ارتفاع معامل الؽاز فً المحافظة،

وجود المحال التجارٌة التً و  حسب سكان الوحدة اإلدارٌةبتزداد التً  الطاقة المتاحة للمعمل

نواع الوقود المعروفة من أفضل أ تعود إلى كون الؽاز خدم كمٌات كبٌرة من الؽاز السائلتست

وكذلك الطاقة ألنة ٌعد وقودا مثالٌا من حٌث االستخدامات المنزلٌة والبٌئٌة ،المنطقة فً

           .حسب حجم االستهبلك الٌومًبكان وحسب السبالمتاحة للمعامل تكون 

 .(  18جدول )     

 . 8138الطاقة اإلنتاجية لممعامل تعبئة الغاز في محافظة ذي قار لعام                    

 . 8138قار , بيانات غير منشورة ,شركة تعبئة الغاز ,الشعبة اإلدارية , فرع ذي  جمهورية العراق ,وزارة النفط ,المصدر:

 % الطاقة المتاحة  % طن/ اإلنتاج  الموقع  المعمل  ت
 35.1 8448 38.7 1441 جنوب الناصرية  غاز الناصرية  3
 7.7 4884 7.6 8117 قرية سميم  –الشطرة  غاز الشطرة  8
 7.7 4884 38.9 1511 المدينة العصرية –الناصرية  غاز ذي قار 1

 7.7 4884 7.8 3956 سوق الشيوخ  غاز سوق الشيوخ  4
 7.7 4884 6.8 3681 سوق الشيوخ  غاز المستقبل  5
 7.7 4884 7.3 3938 قضاء الشطرة  غاز اريدو  6
 7.7 4884 38 4868 جنوب الناصرية  غاز المسار 7
 7.7 4884 5.9 3598 قضاء الرفاعي غاز الرفاعي 8
 7.7 4884 5.9 3615 ناحية الفجر غاز الفجر 9

 7.7 4884 1.7 3111 المطارطريق  غاز أور  31
 7.7 4884 6.6 3783 قضاء اإلصلح  غاز القيثارة  33
 7.7 4884 6.8 3681 قضاء الشطرة  غاز الزقورة  38

 311 54938 311 87154 المجــمــــوع
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 ( 36شكل )                                                 

 . 8138اإلنتاج والطاقة المتاحة في معامل تعبئة الغاز في ذي قار لعام                     

     
 (.18المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
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 . 2017لمعام  تعبئة الغاز فً محافظة ذي قار لعا   الفعلً( التوزٌع 14خارطة )         

 

 من عمل الباحثة باالعتماد على : المصدر : 

 (.ARC GIS 1.2باستخدام  برنامج ) ،( ٕٖبٌانات الجدول رقم )  -ٔ
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 .8138الغاز في محافظة ذي قار لعام  كمية التوزيع لمعامل( 35خارطة )

 

 من عمل الباحثة باالعتماد على : المصدر : 

 (.ARC GIS 1.2( ، باستخدام  برنامج )ٕٖبٌانات الجدول رقم ) -ٔ
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 الوفورات االقتصادٌة والمجتمعٌة للصناعة النفطٌة فً محافظة ذي قار

 .واالتجاهات المستقبلٌة 

 

 املبحث األول 
 االقتصادٌة والمجتمعٌة للصناعة النفطٌة فً محافظة ذي قار. تاورالوف     

 املبحث الثاني 
االتجاهات المستقبلية لتطور نمو الصناعات النفطية في محافظة ذي قار 

 .8188-8108وللمدة 

 

   

 



 
 الرابع.............. الوفورات االقتصادية والمجتمعية للصناعة النفطية في محافظة ذي قارالفصل 

 
941 

 ))املبحث األول((                                    
 .ناعة النفطٌة فً محافظة ذي قاراالقتصادٌة والمجتمعٌة للصالوفورات         

ً   تقاس مؤشرات         التً تقدمها  االقتصادٌة الوفوراتمن خالل حجم  الدول ورخائها رق

منطقة  ه,وبالنظر لما تتمتع بعلى طبٌعة المجتمع عامة  آثارها الصناعات النفطٌة التً تنعكس

فً الدراسات  مهم فهذا بحد ذاته  القطاعات كافةالدراسة من المنافع المجتمعٌة وعلى 

الصناعات النفطٌة هً التً  إنبالنسبة للنشاط االقتصادي ,وبهذا فذ التقل أهمٌتها ,إالجغرافٌة

الجغرافٌة ٌعول علٌها فً نجاح البلد وتطوره وتحوٌله إلى سوق اقتصادي حتى تكمتل الصورة 

شركة النفط المباشر فً مجال  أثٌرتم دراسة تاسة,هذا المورد فً منطقة الدر إلى االقتصادٌة

 فً مختلف القطاعات الخدمٌة كالصحة والتعلٌم والرٌاضة وغٌرها  الخدمات والمنافع االجتماعٌة

أبناء  إلىالتً تقدمها الحقول المشغلة للنفط وضمن منطقة عملٌات الحقل وهً التقدم المنافع 

االقتصاد العراقً على  اعتماد إن,والجغرافٌة للحقل الرقعهضمن الحدود  وإنما المحافظة كافة

 ا  تنموٌ ا  وقطاع النفط ٌحقق واقع األعمارمجلس تأسٌس  الجدٌد فمنذ  باألمرعوائد النفط لٌس 

من خالل ظهور مرونة ,لجغرافً لتحقٌق التنمٌة المنشودةالحٌز ا إلىومرونة فً االنتقال 

المنافع التً تقدمها  أوعلى مرتكزات تنموٌة للصناعات النفطٌة من خالل الفوائد دٌنامٌكٌة 

أي خلق نوع من الترابط الصناعً ضمن المنطقة ,ضمن الحقول النفطٌة هاالشركة لسكان

منها  جوانب عملٌات التنمٌة التً تؤدٌها الصناعة النفطٌة تكمن فً إن و,الموجود بها النفط 

لخرٌطة لرسم ا عن دعم المجتمع المحلً  فضال  أو صحٌة, صحٌة أوعلٌمٌة ت أومنافع اجتماعٌة 

 الصناعًالمنفع التنموي تطور   إلىتدفع  ةموقعٌفهناك عوامل  ,االقتصادٌة لتنمٌة المكان

وفً ظل تعدد المنافع  صناعٌا  فً المكان المراد تنمٌتهٌخلق قطبا   األمروهذا  ,لصالح المنطقة

 خصبا   للصناعات النفطٌة المختلفة وحراكها على الساحة الجغرافٌة نجدها مٌدانا   التنموٌة

فً منطقة فً المنافع االجتماعٌة  القطاع النفطً دور  وٌمكن تحدٌدلدراستها فً زواٌا مختلفة 

 ومن خالل النقاط اآلتٌة :  الدراسة
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 الصناعة النفطية وفرص التشغيل.أوال :  

تخضع الصناعات النفطٌة فً عملٌاتها المختلفة إلى أسالٌب فنٌة واقتصاادٌة متطاورة وحدٌثاة    

وبهذا تكاون شاركات الانفط فاً  (1) لخلق األفكار االجتماعٌة  وتنمٌنها مهما  لذا فهً تعد مصدرا 

هاذا لاٌس  أنرئٌسة لإلشعاع العلمً والفكري فً مناطق وجود الانفط ,غٌار  ةامنطقة الدراسة نو

األمر المطلق فً كافة مناطق إنتاج النفط وهذا ٌخضع لمتغٌارات عدٌادة أهماا طبٌعاة الشاركات ب

المشغلة وأهدافها وعالقاتها مع المناطق التً ٌتواجد بهاا الانفط ,إذ ٌقتصار عمال الشاركات علاى 

ضامن  كافاة تطاور المنااطق بحجة أنها غٌر ملزمة فً اإلسهام فً  مناطق إنتاج الحقول حصرا  

كٌاف  ,أيلصاناعة النفطٌاة فاً منطقاة الدراساةوهذا ٌنطبق بدرجة كبٌرة علاى ا,امتٌازاتها بنود 

أم الشركة  خصصت الصناعة النفطٌة فرص التشغٌل لألٌدي العاملة من سكان المحافظة حصرا  

 وتوزٌاع( عادد األٌادي العاملاة  33الجادول ) ٌوضاحالمستثمرة هً التً وفارت األٌادي العاملاة 

 العمال للصناعات النفطٌة االستخراجٌة والتحوٌلٌة فً المحافظة . 
 .  8112( عدد األٌدي العاملة للصناعات فً المحافظة لعام 33 جدول )  

 نوع العمل بحسب الصناعهعدد العمال       
 التحويلية االستخراجية التحويلية االستخراجية

 مهندس مهندس 049 051
 مهندس مهندس 00 8807
 فني فني 740 451
 مهندس مهندس 007 651
 فني متوسطة 51 01

0677 0898 - - 
 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على . 

 .  8192، بٌانات غٌر منشورة ، اإلدارةوزارة النفط ، شركة نفط ذي قار ، قسم جمهورٌة العراق ، -9

، بٌاناات غٌار منشاورة ،  اإلدارةمصفى ذي قار ، قسم جمهورٌة العراق ، شركة مصافً الجنوب ،  -8

8192  . 

عاادد األٌاادي العاملااة فااً الصااناعة االسااتخراجٌة قااد بلاا   أن( 33وٌلحااظ ماان الجاادول )       

غلاابهم ماان العمااال الماااهرٌن الااذٌن ٌمتلكااون أوبمختلااف التخصصااات العلمٌااة و ( عااامال  3733)

( 1828عاادد عمالهااا ) بلاا ا ٌخااص الصااناعة التحوٌلٌااة فقااد خباارات فنٌااة وشااهادات علٌااا , وفٌماا

وفً مجال تشغٌل األٌدي العاملة وفارص ,حملة الشهادات والخبرات الفنٌة من  ا  أٌضوهم  عامال  

                                                           

 .242أزهر سعيد السماك ،البترول العراقي ،مصدر سابق ،ص   (1)
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,قامت شااركة ذي قااار بتعٌااٌن خرٌجااً معاهااد الاانفط ٌل فااً المحافظااة للصااناعات النفطٌااةالتشااغ

وعاااددهم  عااان تعٌاااٌن خرٌجاااً هندساااة الااانفط فضاااال  علاااى الماااالك الدائم, ا  ( فنٌااا827دهم )وعاااد

 ٌخااص مجااال العمالااة المحلٌااة فااً شااركة بتروناااس مااا وأماااعلااى المااالك الاادائم , ا  (مهندساا73)

( شاخص وفاً مختلاف االختصاصاات ,وكاذلك 722المالٌزٌة المتعاقادة ماع شاركتنا تام تشاغٌل )

 .(1) ( شخص من مختلف االختصاصات8223تشغٌل )

ماام أ للقاو  العاملاة الساٌمافااق اآل تفتحاوخالصة القول إن الصناعة النفطٌاة فاً المحافظاة قاد 

الجامعات والمعاهد فً التشغٌل ضمن قطاعاتها وهاً بهاذا الصادد وفارت فارص عمال  ًخرٌج

بواقع أفضال  للنهوضعن زٌادة الطاقات العلمٌة ومن الكفاءات المتمٌزة  فضال  ,ألبناء المحافظة 

 ٌساهم  قطااع الصاناعات النفطٌاة  أن  ومان الجادٌر بالاذكر ً فً الصناعات النفطٌاة جل الرقأمن 

اق ــفآالقدرات الفنٌة للعاملٌن من خالل فتح  ٌطور الوقت نفسهفً توفٌر فرص عمل جدٌدة وفً 

 .جدٌدة ومتجددة لهم

 . في محافظة ذي قار  الصناعة النفطية ونمو الناتج المحليثانيا: 

قادرات  لما تمتلكه من  المحركة للنشاط االقتصادي  الصناعات النفطٌة من أهم  الصناعات     

رفاع مسااهمة هاذا  أجال,إذ البد من جهود وسعً مان  جتماعٌةواالالتنمٌة االقتصادٌة  فً تحقٌق

التاً لهاا المقادرة علاى  هال الساتقطاب التكنلوجٌاا المتطاورةالقطاع النفطً قطاع مؤ ألن  ,القطاع

مان النااتج المحلاً (%92) بنسابة 8111النفطاً فاً عاام ساهم القطااع  (8) ,رفع الناتج المحلً

إلاى تادهور القادرات اإلنتاجٌاة لهاذا  االنخفااضأساباب  تعاز ,إذ بة منخفضاةإلجمالً وهاً نساا

حتى وصلت نسبة المساهمة  8111أٌلول  أحداثبعد القطاع من جهة وانخفاض الطلب العالمً 

وهاذا ٌسامى فتارة االساتقرار فاً نسابة , 8113عاام  مان( %72,1)فً الصناعات النفطٌة إلى 

االٌاردات ( 37  موضح فاً الجادول ) ومابٌن اإلنتاج والتصدٌر  ,المساهمة فً القطاع النفطً 

 األنتاااجالمالٌااة المتوقعااة لخطااة الناااتج المحلااً اإلجمااالً لااوزارة الاانفط العراقٌااة الخاصااة فااً 

(3) فً أدناه ةة وكما مبٌنوالتصدٌر للسنوات القادم
.
 

 
 
 

                                                           
 . 8112شركة نفط ذي قار , قسم التخطٌط والدراسات العلٌا , بٌانات غٌر منشورة ,جمهورٌة العراق ,وزارة النفط , (1)
ماري حمزة علوان , أساسٌات االستثمار فً القطاع الصناعً الخاص ,بحوث ومناقشات المؤتمر العلمً الثانً لقسم  (8)

  .31,ص8111,بغداد,1الدراسات االقتصادٌة ,بٌت الحكمة ,ط
 .11،ص 2122-2118جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،خالصة التنمية الوطنية ، (3)
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 (04جدول )
 .8188-8108للسنوات  في محافظة ذي قار اإلنتاج والتصدير المتوقع

-8192،الجهااز المركازي لصحصااخ ،خ صاة التنمٌاة الوطنٌاة وزارة التخطاٌط جمهورٌاة العاراق ،المصدر : 

 .99،ص 8188

ومع افتراض زٌادة استمرار سعر الصرف بالدوالر المحدد من قبل البنك المركزي العراقً عند 

بااٌن  ساانوٌا   المتوقعااة,فقااد تراوحاات تقاادٌرات االٌااردات النفطٌااة (دٌنااار للاادوالر الواحااد  1128)

للعراق للفترة  المتوقعة ٌرداتاالوهذا ماٌجعل  (,ترلٌون دٌنار113.9)وبٌن  (ترلٌون دٌنار37)

 إساااتراتٌجٌةوبحساااب تقاادٌرات لجناااة  (ترٌلاااون دٌنااار331) تقتااارب ماان 8188-8112مااابٌن 

وبحساب ( 789.7)وبحسب تقدٌرات صاندوق الادولً حاوالً  (ترٌلون دٌنار 321.2)الموازنة 

من خالل زٌادة  ا  ملحوظ ا  نشهد الناتج المحلً اإلجمالً تحس   (1)افتراضات وزارة النفط العراقٌة 

علااى الاارغم ماان اعتماااد العااراق علااى مصاادر  8113معاادالت اإلنتاااج النفطااً مقارنااة بعااد عااام 

 أوالناتج المحلً اإلجمالً القاومً فاً الصاناعات النفطٌاة تمت االستفادة من  أحادي وهو النفط 

ق زٌاادة فاً النااتج المحلاً وكاذلك زٌاادة دخال مٌة وهذا مااحق  العوائد النفطٌة بشكل كبٌر فً التن

قباال   هعلٌاا بماكااانمقارنااة أرتفااع  الفاارد العراقااً  متوسااط دخاال أنعاان  فضااال  الفاارد العراقااً ,

إلاى  7تتاراوح ماابٌن  آلناودوالر سنوٌا  711-311كانت تلك الفترات تتراوح بٌن ,إذ  8113

كمعادل سانوي للادخل العراقاً مان العوائاد النفطٌاة , ومان  آالف  7دٌنار أي ماٌعاادل  ملٌون 3

برمٌال وهاذا ساٌؤدي إلاى  ملٌاون 7ٌزداد إنتاج النفط الخام فً السنوات القادمة إلاى  أنالمحتمل 

ترٌلاون  777تقادر بحاوالً   إٌرادات,إذ سٌحقق العراق ومنطقة الدراسة رفع نمو الناتج المحلً

 .(8)على مستو  دخل الفرد العراقً  اٌجابٌاكس سٌنع%من النفط وهذا 31عراقً ودٌنار

-8111 األولاىالعراق طبق الخطتٌن للتنمٌة فاً الصاناعات النفطٌاة  إننقول  وخالصة ماتقدم 

وان  8131بالخطاة التنموٌاة العشارٌة ٌستعد إلقرار مااٌعرف  و 8113-8113والثانٌة  8117

ربما ٌحتااج بمستو  الطموح,ولٌس  ولكننمو الناتج المحلً شهرٌا تحسن فً السنوات األخٌرة 

                                                           

،ص 2122-2118وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصااء ،خالصاة التنمياة الوطنياة ،جمهورية العراق ، (1)
12. 

 .6.ص 2118جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،ألمجموعه اإلحصائية السنوية ،العراق ،بغداد ، (2)

 8188 8180 8181 8109 8108 المفردات

 4,9 4,9 4,7 4,7 4,7 ( سنةإنتاج النفط )ملٌون برمٌل /

 4,1 4,1 0,9 0,9 0,9 ( سنةتصدٌر النفط )ملٌون برمٌل /
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ففاً حالاة .ٌعتمد علاى الانفط بالدرجاة األسااس  ا  محلٌ ا  سنوات لٌحقق إنتاج 11أو  9 إلىالعراق 

ٌستورد كال  صارعن ذلك إن العراق  فضال  , الناتج وكذلك بالعكس  سٌقلانخفاض أسعار النفط 

 ة . ٌوالصناع الزراعٌة  االقتصادٌةالقطاعات  تراجعشً من الخارج وهذا ٌؤدي إلى 

 في محافظة ذي قار . البنى التحتية على  وأثارها : الصناعة النفطية ثالثا

ضعف فً البناى التحتٌاة الداعماة للصاناعة النفطٌاة بوجاه عاام والصاناعات  منٌعانً العراق   

 تً.آل,وذلك على النحو االنفطٌة بوجه خاص فً منطقة الدراسة 

البنااى التحتٌااة فااً منطقااة الدراسااة  أن اتضااحإذ فااً الصااناعة التحوٌلٌااة,ضااعف البنااى التحتٌااة  -1

 أن عاان  فضااال  للصاناعات التحوٌلٌااة تعااانً ماان ضااعف وقاادم فاً المعاادات لصااناعة تكرٌاار الاانفط ,

وتكنولوجٌاا  تصااالتاال مقاٌٌس والجاودة وضاعف شاامل بشابكاتالبنى التحتٌة تفتقر إلى معاٌٌر ال

 ت . المعلوما

والغاااز الطبٌعااً لإلغااراض الصااناعٌة  وتوفٌرهااا نقااص كبٌاار فااً إنتاااج الطاقااة الكهربائٌااة  -8

 واالنقطاعات المفاجئة التً تصل إلى حد االنقطاع الكامل . 

 تدهور شدٌد فً وسائل النقل والمواصالت .  -3

عدم وجود مناطق صناعٌة تتوفر فٌها بنى تحتٌاة وشاروط مساتلزمات إنشااء صاناعات مختلفاة  -7

 فً االرتقاء إلى المستو  المطلوب .  تسهم

 منها  نوعةـــمً ــكان وهــبالنسبة للس مٌةــأه ثر األمورـن أكٌر خدمات البنى التحتٌة مفتو إن

من أهم المنافع  بوصفها( والجسور والطرق , وشبكات الصرف الصحً ) شبكات ماء الشرب ,

 .للمناطق التً تتواجد فٌها الحقول النفطٌة 

المٌااه  حجام  وإن التً تحتاج إلى كمٌات كبٌارة منهاا , تعد المٌاه عامال فً تركز الصناعة     

 أجالفصناعة النفط تحتاج إلى كمٌات كبٌرة من المٌاه من ,تتوقف على نوع الصناعة تهانوعٌو

وضاامن حملااة المنااافع أٌضااا    قاماات الصااناعة النفطٌااة  الضااغط المكمنااً وهبوطااه,معالجااة 

وتنفٌذ  أعدادتم  إذ,ضمن الحقول النفطٌة الواقعةللقر   هتحلٌومحطات  المٌاهبتوفٌر االجتماعٌة 

( 1,882,711,111( لخمساة منااطق فاً المحافظاة وبكلفاة )RO) هتحلٌامجمع ماء ومحطاة 

عاان  فضااال  النفطٌاة , للحقااولخاار المحطاات للمشااارٌع السااكنٌة والقسام اآلهااذه قسام ماان دوالر و

( 39 موضح فً الجدول ) و (1)ضمن حقل الغراف  ة( قرٌة واقع37 مشروع توزٌع الماء )لــ

 فً المحافظة . الماء   لخدماتخاصة  أعمالمن  (37و)

                                                           

، السااعة خدمات الهندساية ،شاركة ن اط قي قاارمدير قسم ال خصية مع المهندس سالم جميل عاجل،مقابمة ش (1)
 .  16/12/2118العاشرة صباحا،
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 ( 39)جدول 

 .المٌاه العائدة للصناعة النفطٌة فً محافظة ذي قار  هوحدات تحلٌ

 الموقع         /ساعة 3الطاقة التصمٌمٌة م تارٌخ التأسٌس  اسم المحطة      

 حقل الناصرٌة 9101111 8115 حقل الناصرٌة ةمحطة تحلٌ

 القلعة 9101111 8195 محطة قرٌة الدهلة

 الرفاعً 9101111 8196 محطة ال إبراهٌم

 الرفاعً 9101111 8192 الفشاخ محطة

 ذي قار 9101111 8194 محطة الخمٌسات

 . 8192وزارة النفط ،شركة نفط ذي قار ، قسم المنافع االجتماعٌة ،جمهورٌة العراق ،المصدر :  المصدر:

                          
بكثٌار مماا  أقالوخالصة القول إن االستثمارات والمنافع االجتماعٌاة لتطاوٌر البنٌاة التحتٌاة هاً 

تحتاج إلٌه الحقول النفطٌة لإلنتاج النفطً األمر الاذي ٌتطلاب مضااعفة االساتثمارات خاالل مادة 

 زمنٌة أطول لتحقٌق إمكانٌة الوصول إلى مستو  أفضل وعلى كافة األصعدة .

 .النفطية والمنافع االجتماعية  : الصناعة رابعا
جمٌع النشاطات التً تحقق منفعة أو مصالحة أو خدماة  ٌشملإن مفهوم المنافع االجتماعٌة       

أو تعرف علاى أنهاا كال مااٌخص ,المنافع االجتماعٌة ذات تماس مباشر مع حٌاة اإلنسان ,عامة 

بالحٌاة وتلبٌة حاجاته والٌمكن االساتغناء عنهاا وهاً ذات تمااس مباشار  الرقً أجلاإلنسان من 

من المناافع  ةمجموع إلىسنتطرق  األساسوعلى هذا ,العمرانٌة مراكزهموتطوٌر  بحٌاة السكان

 تً : التً قدمتها الصناعات النفطٌة فً منطقة الدراسة التً تتواجد فٌها الحقول النفطٌة وكاآل

 المنافع التعليمية .-0
مؤشرا  اٌجابٌا  إال انه ٌمثل  ٌمثالت الذان مع ما حصل من تطور فً قطاع التربٌة والتعلٌم     

التً ساعدها فً معظم مناطق الحقول النفطٌة  الخدمات االجتماعٌةالحد األدنى من أهداف 

استثمار ثروتها النفطٌة على تطوٌر هذا القطاع بشكل كبٌر,ألن تطوٌر هذا القطاع وأنظمته 

 أجلومن .كلفة الجهل وانتشار األمٌة ال حدود لها أنومؤسساته ٌحتاج إلى تكالٌف ضخمة,إال 

ت على ات التً حصلت فً قطاع التربٌة والتعلٌم البد من تحلٌل بعض المؤشراالتطوٌر توضٌح 

 وأ(,13( و)17( و)19) (والصور33( و)37) موضح فً الجدول و تطور هذا القطاع الحٌوي

حجم المنافع التً قدمتها الشركة المستثمرة للنفط فً حقل الغراف من قاعات دراسٌة وإعادة 

 .تأهٌل لبعض الطرق
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 (  36جدول )                         
 (.2118-2117-2116-2111اإلعمال الخاصة بمشاريع الخدمات االجتماعية لعام )  
 نسبة االنجاز %      اسم المشروع ت
 %04 نشاء مبنى تجاري وتأهيل تسقيف سوق النصر إ 1
 %51 نشاء شوارع ترابية في حي األمير في منطقة الشياع في قضاء الرفاعي إ 2
ترميم بناية قطاع توزيعع ههربعاء الرفعاعي معع بنعاء سعيلج ومخعزن وتأثيعث بنايعة  3

 القطاع 
97% 

 %81 نشاء المحطة الوسيطة الوسيطة لساقية تصريف الفجر مع األحواض إ 4
 %95 تصميم وتنفيذ شبهات الماء مع خطوط ناقلة في الرفاعي  5
 %80 إنشاء مشاريع وشبهات الصرف الصحي في ناحية الفجر  6
 %85 مشروع توسيع المرهز الصحي في قلعه سهر  7
علععى نهععر الغععراف  ةالتهميليععة لمشععروع تفعيععل ونقععل ونصععب حبععل مشععا األعمععال  8

 داخل حدود مرهز الرفاعي 
85% 

 %51 إنشاء جسر سيارات حديدي داخل قضاء الرفاعي  9
 %71 توسيع المرهز الصحي في القلعة وتحويله إلى مستشفى  11
نشاءتأهيل منتدى شباب الرفاعي  11  %81 رياضية في النصر  ةقاع وا 
 %011 دائرة جوازات الرفاعي ودائرة البطاقة الوطنية  12
 %011 ههرباء في قضاء الرفاعي  ثاثآتجهيز مواد الشبهة الههربائية مع تجهيز  13
 %011 تجهيز مهتب جوازات سوق الشيوخ  14
 %011 تأهيل شبهة مجاري الرفاعي  15
 %011 في قضاء الرفاعي والفجر  LEDنصب وتجهيز شاشات عرض  16

 . 8192وزارة النفط ،شركة نفط ذي قار ، قسم المنافع االجتماعٌة ،جمهورٌة العراق ،المصدر : 

 

مجمع و صفٌن إنشاء,ومن توفٌر الكرفانات  الصفوفعن معالجة حاالت االختناق فً  فضال  

مع الملحقات لسبع مدارس وكان الهدف هو حل الزخم الموجود فً المدارس الرٌفٌة  صحٌات

سبع مدارس مزدحمة كذلك عملت  تم اختٌار أولى إذ,فً كل صف ا  تلمٌذ 91التً ٌزٌد على 

 الواقعةالمدارس  وباألخص تبلٌط الشوارع المؤدٌة للمدارس على الشركة من ضمن منافعها 

 .الجغرافٌة للحقل  الرقعة  ضمن 
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 (33 جدول )

 النفطً . المنافع التعلٌمٌة فً حقل الغراف

      

 

 

        

              

 

 

 .  8108قسم المنافع االجتماعية ,حقل الغراف ,المصدر: وزارة النفط , شرهة نفط ذي قار,                  

 الغراف. حقل ( الطرق المؤدية إلى المدارس في05صورة )                   
 

 06\08\8108المصدر : الدراسة الميدانية 
                               

 القرٌة المدرسة ت

 البونزال ابن حٌان 1

 الجوٌري األعراف 8

 البوحسٌن ابن سالم الجمحً 3

 الجدوع الفارابً 7

 العبٌد القاسم 9

 البوحمزة المتنبً 7

 الفشاخ النبراس 3



 
 الرابع.............. الوفورات االقتصادية والمجتمعية للصناعة النفطية في محافظة ذي قارالفصل 

 
942 

 .( 08 جدول )                                
  لغراف . حقل اإعمال تعبٌد طرق مداخل القر  والمدارس الواقعة ضمن منطقة 

 تقدم العمل الطول كم الطرٌق ت
 مكتمل 88 رفاعً – 3طرٌق ناظم  1

 مكتمل 17.9 الصالحٌةطرٌق  8

 مكتمل 11 طرٌق مٌسلون 3

 مكتمل 2.9 جسر  -طرٌق الرفاعً  7

 مكتمل 7 طرٌق الطمر الصحً 9

 مكتمل 3.27 مدخل طرٌق قرٌة البوعلً 7

 مكتمل 3.39 مدخل طرٌق قرٌة البو حمزة 3
  مكتمل 1.7 طرٌق قرٌة أوالد زٌد 2

 مكتمل 1.39 مدخل طرٌق قرٌة الصوٌح 2
 مكتمل 1.38 مدخل طرٌق قرٌة البو نزال 11
 مكتمل 1.8 مدخل طرٌق قرٌة العبٌد 11
 مكتمل 8.3 مدخل طرٌق قرٌة حسٌن فرج 18

 مكتمل 1.9 مدخل طرٌق قرٌة الفلٌح 13
 مكتمل 1.37 مدخل طرٌق قرٌة الهلٌل 17

 مكتمل 8.91 مدخل طرٌق قرٌة البو حسٌن 19
 مكتمل 1.31 مدخل طرٌق قرٌة العاتً 17
 مكتمل 1.18 مدخل طرٌق قرٌة الخالوي 13
 مكتمل 1.7 مدخل طرٌق قرٌة البراهٌم 12

 مكتمل 1.2 مدخل طرٌق  مجمع الرحمة 12
 مكتمل 1.79 مدخل طرٌق قرٌة الشاٌع 81

 مكتمل 1.17 مدخل طرٌق قرٌة شٌخ مراد 81
 مكتمل 1739 السادة الصوافً  مدخل طرٌق قرٌة 88
 مكتمل 17111 مدخل طرٌق مدرسة الفارابً  83

 مكتمل 1.17 مدخل طرٌق مدرسة الدعاء 87
 مكتمل 1.1 مدخل طرٌق مدرسة القاسم 89
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 الشوارع في منطقة المدارس من حقل الغراف الن طي . تعبيد ( 16صورة )   

 
 8108/08/06المصدر : الدراسة الميدانية 

  

  .  الغراف حقلفي  المعبدة ( الشوارع 17صورة )                       

 2118/12/16المصدر : الدراسة الميدانية 
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نات وقاعات دراسٌة فً فً منطقة الحقل من بناء كرفا ا  اٌجابٌ ا  شرؤخدمة اجتماعٌة موتمثل ال 

 وهو (دوالر2337382712 1)إلى  بالدوالرالمبال  المصروفة وقد وصلت  سومر ةجامع

 .(19و) (18 والصور) (32موضح فً الجدول )

 
 ( الخدمات الواقعة ضمن حقل الغراف في ذي قار .09 جدول )                         

 نوع التجهيز       التوزيع المكاني     المدرسة أو ألجامعه         ت
 ( قاعات دراسية كرفان4) الرفاعي جامعه سومر 1
 ( ص وف كرفان2) قرية البونزال مدرسة النهروان 2
( صف كرفان وبناء مجمع 2) لصوافياالسادة  مدرسة البيعة 3

 صحي
 ( كرفان وبناء وخزان ماء2) السادة ألصوافي مدرسة بدر الهواشم 4
 ( كرفان2) الرفاعي محكمة قضاء الرفاعي 5
 ( كرفان2) السادة الصوافي مدرسة أسوار الكعبة 6

 8108المنافع االجتماعية ,المصدر :وزارة النفط , شرهة نفط ذي قار , قسم 
 

 من قبل شرهة النفط في الغراف .  بناؤها( القاعات الي تم 08صورة )        

 06\08\ 8108المصدر : الدراسة الميدانية 
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 ( االكتظاظ بالص وف في مدارس القرية في الغراف . 19الصورة )            

 .06\08\8108المصدر : الدراسة الميدانية 

 المحافظاة سااهمت ألبنااء أفضالمن المنافع االجتماعية التي تخص التعميم والنهاو  بواقاع      
 التااي كاناات مبنيااة ماان طااين ،(نصاار فااي بناااء مدرسااة)مالئكة اهفااي ناحيااة ال شااركة ن ااط قي قااار

موضح فاي الصاورة  وهودينار(352515111) اإلجماليمبمغ الوشمول طمبتها بسمة مدرسية وكان 
 ( . 21رقم )

 قبل أعادة بنائها . ناحية النصر من حقل الغراف  في( مدرسة مالئكة اه 21صورة )   

 المصدر : شرهة النفط , قسم المنافع االجتماعية .
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 .( 81صورة )                                              

 نفط ذي قار .شركة التً قامت بإنشائه  مختبر الحاسبات لجامعة سومر فً قضاء قلعة سكر 

  .06\08\8108المصدر : الدراسة الميدانية 
   المنافع الصحية .-8

ن الصااحة هااي حالااة السااالمة والتكاماال والك ايااة البدنيااة والعقميااة أتعاارف منظمااة الصااحة الدوليااة 
المنافع الصاحية كال ماايخص  تشملو ،(1)واالجتماعية وليس مجرد حالة الخمو من المر  والعجز

ولم يقتصاار العماال عماا  ،عيااا  واجتما صااحة العمااال بمختمااف أعمااارهم وصاانوفهم ورعااايتهم صااحيا  
وفاااي ضاااوء قلاااك سااايتم توضااايح دور  ،الن طياااة القااارل المجااااورة لمحقاااول شاااملالعااااممين فقاااط بااال 

ألسااارهم  قي قاااار فاااي تقاااديم الخااادمات الصاااحية لمنتسااابيها وكاااقلك ةالصاااناعة الن طياااة فاااي محافظااا
عاادد المراكااز الصااحية التااي (41الجاادول )يتضااح ماان خااالل والساااكنين قاارم المنشاانت الصااناعية 

إق تم بناء  الن طي،قامت  بإنشائها الصناعة الن طية في منطقة الدراسة في منطقة حقل الناصرية 
عان  فضاال  (،وهاو )مركاز ساممان الصحي حقل الناصارية الن طاي ة الكطيعةمركز صحي في ناحي

إق إن جمياع هاق  حي فاي المجماع الن طاي فاي الخميساات،مركز في حقل صبة الن طي ومركز صا
نماااا ألسااارهم وكاااقلك لمقااارل المجااااورة مجاناااالمراكااز تقااادم خااادمات أولياااة لااايس لمنتسااابيها فقااط  ،إق ا  وا 

 طبية .تستقبل الحاالت الطارئة وتقدم لهم الخدمات ال
 

                                                           

العامة ,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , الموصال خضٌر داود سلٌمان ,محمد ٌوسف المختار ,الصحة (1)

 .18,ص 1222,
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 .(41جدول )
لعام  الن طية في محافظة قي قاربالصناعات عداد المراكز الصحية الخاصة أ

2118. 
 عدد المراجعين     الكادر التمريضي        اسم المركز       

 ممر   معاون طبي  
 7827 13 9 مركز سلمان الصحً 

 1782 8  3 مركز صبة الصحً 

 8972 3  1 الصحًمركز الخمٌسات 

 .المصدر : الباحثة باالعتماد عم  
 .2118شركة ن ط قي قار ،قسم البيئة والصحة والسالمة ، بيانات غير منشورة ،جمهورية العراق ،  -1
 .2118قار ، قسم المنافع االجتماعية ، شركة ن ط قيجمهورية العراق ،  -2

 
 .المنافع السهنية -0

الحصاول لاه الحاق  فاً  عامال كال   وكاذلك من المتطلبات الضرورٌة لكال فارد ٌعد السكن    

تاوفٌر الادور  علاىإذ عملات جمٌاع الصاناعات جاهادة ,ه وأسارتعلى سكن الئق ٌستقر فٌاه هاو 

وذلاك مان خاالل تقلٌال مصاارف النقال ,  للعااملٌنجل االستقرار النفسً والذهنً أالسكنٌة  من 

فاً محافظاة نفطٌاة قامات الصاناعات اللقاد  ,وبناء مجمعات سكنٌة للعاملٌن فً تلك الصناعات 

تام  ة( قطعا1721) قاربت الـاـسكنٌة  أرض  منذ تأسٌسها وتوزٌع قطع  ا  ( دار91ذي قار ببناء )

و  (88) موضاح فاً الصااور وهاوفاً الخمٌساات   توزٌعهاا علاى العااملٌن فاً القطااع النفطاً

  . قٌد االنجاز  هً  المنجزة والتً (للدور83الصورة )
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 (88صورة )                                         

 .شرهة نفط ذي قار التي قامت بإنشائها الدور المنجزة في المجمع النفطي           

 
 .  06/08/8108الدراسة الميدانية 

 .نجاز في المجمع النفطي في ذي قار ( الدور قيد اإل 80صورة )           

 . 06/08/8108الدراسة الميدانية :
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 : هٌةالخدمات الترفٌ -7

ن الخدمات أعملت الصناعات النفطٌة على بناء ملعب كرة قدم فً الغراف كونها تؤمن ب

لرفد الحركة الرٌاضٌة فً  ا  تنموٌ ا  للعمال وهذا ٌعد جانب وذهنً نفسً ا  تعطً تجدٌد هٌةالترفٌ

من قبل  ا  واضح ا  انه ٌعد منجز إالالمنطقة فً  هٌةالمنطقة وعلى الرغم من قلة الخدمات الترفٌ

نشاء مركز تدرٌبً لتطوٌر الكوادر والعمالة إعن   فضال  ,من فائدة  بهكة النفط لما ٌعود شر

أنجزتها الشركة لتطوٌر كوادرها ,إذ الندوات والمؤتمرات الثقافٌة التً  إلى إضافة, المحلٌة

سنوي لمنتسبٌها  ا  ثقافٌ ا  نشاطالشركة أقامت  ,إذعلى الدعم المادي والمعنوي للمنتسبٌن ملتتاش

للمشاركة فً البحوث العلمٌة والمعارض السنوٌة التً  تقام فً معرض بغداد الدولً وغٌرها 

من النشاطات العلمٌة التً تكون داعمة للبحث العملً من خالل المشاركات التً  ٌقوم بها 

نجاز المؤتمرات الخدمات إلعلى تقدٌم كافة نفط ذي قار شركةالعاملون, إذ حرصت 

الدورات العلمٌة فً والمشاركات 
(1)

 .(89(و)87موضح فً الصورة ) وهو 

 ( 84 صورة )

 .  نفط ذي قارالتي قامت بإنشائها شرهة  الملعب الرياضي في الغراف

 .8192االجتماعٌة فً حقل الغراف ،المصدر : شركة نفط ذي قار ، قسم المنافع 

 

 
                                                           

 . 17/18/8112مقابلة شخصٌة مع السٌد حسٌن علً , مدٌر العالقات العامة فً شركة ذي قار ,بتارٌخ (1)
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 (85 صورة )

 التً قامت بإنشائها .مركز التدرٌب وتطوٌر الكوادر فً الغراف 

 
 . 8192المصدر : شركة نفط ذي قار ، قسم المنافع االجتماعٌة لحقل الغراف ،    

 .منافع دعم المجتمع المحلي -5
شااارائح ماااان لمعااان المنااااافع المقدماااة  فضاااال  ،ة نحااااو المااادن واإلحياءهاااوتعناااي الخااادمات الموج     

إلا  دور األيتاام  بتوزياع مسااعدات  والتي تتمثل جتماعيةالاخدمات الرعاية والتي تمثمت بالمجتمع 
تقااوم الشااركة بتزويااد الاادور باااألجهزة الكهربائيااة  إق،لهااق  الاادور ماان شااركة الاان ط وبزيااارات مسااتمرة 

وقادمت لهاام الشااركة الن طيااة  ا  يتيماا ( ط ااال  351عاان الكسااوة وتوزيااع هادايا لحااوالي ) فضاال  ،ثاثواأل
وكاقلك تقاوم مميون(،35بماغ الكماي )( وكاان المألاف ديناار 111بمغت لكل يتيم )و  مادية مساعدات

 فضاال  ،مان عوائال الشهداء ( عائماة  144عم  عوائل األيتام وكرمات حاوالي ) ةعيديالشركة بتوزيع 
قي قار  لمظروف المعيشية الصعبة قامت شركة ن ط ا  ونظر  عن الجرح  والمساعدات األخرل لهم

عان  فضال  ،ألف دينار( 111ولكل مك وف ) ا  ( مك وف569شممت ) إق،بمساعدة شريحة المك وفين
عطاااائهمبنااااء دور ساااكنية لمعوائااال المتع  اااة  كاااقلك مااانح ألف( 511) إلااا رواتااام شاااهرية تصااال  وا 

تقاديم  وأيضاا ،بااألمرا  السارطانيةقرية الرسالة في قضااء الرفااعي المصاابين  ألهاليمساعدات 
من عموم مادارس ( طالم وطالبة 511العام الدراسي ل)مساعدات لعوائل الشهداء بمناسبة حمول 

 .(1)مميون دينار (21،111،111المحافظة وبمبمغ )
م  تقوم بها تعود بال ائدة ع عديدة منافعلشركة ن ط قي قار  يمكن القول: إن عم  ماتقدم  ا  وتأسي

 (.41وكما موضح في الجدول )المتضررين والشهداء القرل المجاورة و  من و سكان المحافظة 

                                                           

 . 2118جمهورية العراق ، شركة ن ط قي قار ، شعبة شؤون المواطنين ، قسم المنافع االجتماعية ،(1)
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 .(41جدول )
وبحسم القرل لعام المدارس التي شممها برنامج الدعم المحمي في الغراف       

2118. 
 القرية  المدرسة  ت
 البونزال  ابن حيان  0
 الجويري  األعراف  8
 البوحسين  ابن سالم الجمحي 0
 الجدوع  الفارابي  4
 العبيد  القاسم  5
 البوحمزة  المتنبي  6
 الفشاخ  النبراس  7

 . 8108وزارة النفط , شرهة نفط ذي قار , قسم الخدمات االجتماعية ,جمهورية العراق ,المصدر:         
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 ((املبحث الثاني))
-8108االتجاهات المستقبلية لتطور نمو الصناعات النفطية في محافظة ذي قار وللمدة 

8101 . 
أهميااة كبياارة قا الجغرافاي لمصااناعات الن طيااة فاي منطقااة الدراساة  التنبااؤيعاد موضااوع دراساة       

 يبين لنا مدل تطورها وزيادتها ،السيما بعد ربطها بالخرائط الجغرافية .  هألن
 

 . 8188-8100حافظة ذي قار للمدة في م الصناعات النفطيةأوال: تطور مؤشرات نمو 
 ستخراجية . إلمؤشرات نمو الصناعة ا - أ
 الصااااناعة تطااااور ماااادل عم لمصااااناعات الن طيااااة فااااي منطقااااة مااااا التطااااوير مؤشاااارات  تعتمااااد     

المؤشارات عما  نماو الصاناعة فهاقا يعناي زياادة كمياة متحققاة  هاق ،فإقا دلت في المنطقة ومكانتها
 أنناااا إالحديثاااة فاااي المنطقاااة  صاااناعات ن طياااة عمااا  الااارغم مااان ظهاااور و  الصاااناعي اإلنتااااجمااان 

 عااادد المنشاااانت)م المؤشاااارات االقتصاااادية المتمثمااااةنساااتطيع معرفاااة النمااااو الصاااناعي ماااان خاااالل 
والقيماة المضاافة ،اإلنتاج،قيمة مستمزمات  اإلنتاجالعاممين ،أجور العاممين ،قيمة الصناعية ،عدد 
ساتخراجية فاي عاام فاي الصاناعة اإلت نعادد المنشا أنتباين  (17 )( والشاكل42 (،ومن الجادول )

أخااقت ال اارق  ،إقالصااناعة الن طيااة  إال إن العاادد تزايااد مااع بدايااة ظهااور (فقااط ا  واحااديبمااغ ) 2111
 ت اسااتخراجية نالاا  ثااالث منشاا2118ن وصاامت فااي عااام أت إلاا  نالمنشاا تطااويراالستكشااافية فااي 
عان زياادة اإلنتااج فاي  فضاال  إلا  زياادة عادد العاممين،هاق  الزياادة أدت التطوير منتجة وأخرل قيد 

ت صاااناعية نمنشااا 5ت )نعااادد المنشااا،إق سااايبمغ (2128 – 2111)مااان  ت الصاااناعيةنتماااك المنشااا
( وبقيمااااااااااة إنتاااااااااااج تصاااااااااال إلاااااااااا  عااااااااااامال  0167اسااااااااااتخراجية ( وبعاااااااااادد عاااااااااااممين يصاااااااااال إلاااااااااا  )

هاااق  الزياااادات تاااؤدي إلااا  زياااادة  قيماااة مساااتمزمات  أن( الم تااار  /ترلياااون برميااال0108096088)
إحصااائية ولساارية  وجااودتعااقر الحصااول عميهااا بساابم عاادم  لكااناإلنتاااج وكااقلك القيمااة المضااافة 

 المعمومات لدل شركة ن ط قي قار . 
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 (42جدول )

 ( .2128-2111شرات الصناعة االستخراجية في محافظة قي قار لممدة )تطور مؤ 
 

 

 

 .8192العراق ،وزارة النفط ،شركة نفط ذي قار ،قسم العملٌات ،)بٌانات غٌر منشورة(،جمهورٌة المصدر : 

 (13شكل )                             

 . (8182-8111تطور مؤشرات الصناعة االستخراجٌة فً محافظة ذي قار للمدة )

 
 ( . 48المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول )

 صناعة الغاز ( . -تهرير)ال تطور مؤشرات نمو الصناعة التحويلية  - ب
لتكريار بمغ عدد المنشات التحويمياة لتصا ية الان ط فاي منطقاة الدراساة ثاالث وحادات تكريرياة      

لتعبئااة الغااز عماا   ( معماال  12فيماا يخااص صاناعة الغاااز فمقاد بمغاات ) وأماالان ط الخاام ومشااتقاته،
وفيما يتعمق باأليادي العامماة فهنااك كاوادر ت اي مابين الحكومي واألهمي، تنطاق المحافظة وتنوع

األجاور نتيجاة الزياادة فاي زياادة  إلا  والتاي ساتؤدي المنشانتإلدارة العمل خالل السانوات فاي هاق  
الاااقي يوضاااح المؤشااارات لنماااو ( 18والشاااكل )( 43اإلنتااااج وكماااا موضاااح فاااي الجااادول ) معااادالت

ت،الطاقة اإلنتاجيااة نعدد المنشااشاارات)ؤ الغاااز فااي المحافظااة ووفااق مالصااناعة التحويميااة وصااناعة 
 مات اإلنتاج والقيمة المضافة (.، قيمة مستمز ،عدد العاممين
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  قيمة اإلنتاج   عدد العاملين  عدد المنشات  مؤشرات السنة 
8100 0 700 4490750 
8188 5 0167 0108096088 
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 .(43جدول )
( في قي قار ولممدة تص ية الن ط  -نمو الصناعة التحويمية )التكرير تطور مؤشرات

2111-2128. 
 القيمة المضافة  قٌمة مستلزمات اإلنتاج قيمة اإلنتاج   عدد العاملين  مؤشرات السنة 

8100 875 861175111 84077717080 0.90509 
8188 0401 7680980869 75884705808 0.77070 

جمهورٌة العراق ،وزارة النفط ،شركة مصافً الجنوب ،مصفى ذي قار،)بٌانات غٌر : المصدر 

 .8192منشورة(،

 

 
 (08الشهل ) 

 .8188-8100تصفية النفط ( في ذي قار وللمدة  -التحويلية )التهريرتطور مؤشرات نمو الصناعة  
 

 (.43باحثة باالعتماد عم  الجدول )المصدر:من عمل ال
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 .(44جدول )
 .2128-2118في قي قار ولممدة نمو صناعة الغاز  تطور مؤشرات     

 قيمة اإلنتاج   عدد العاملين  ت آعدد المنش مؤشرات السنة 
8108 08 088 808871 
8188 81 580 000011 

 .8192جمهورٌة العراق ،وزارة النفط ،شركة تعبئة الغاز ،)بٌانات غٌر منشورة(،المصدر :            

 
لصاناعه تعبئاة الغااز  المتوقعاهعادد المنشاات  ٌصل( أن 12(والشكل )77ٌتبٌن لنا من الجدول )

عان عادد العااملٌن والطاقاة  فضاال  الدراساة ,تعبئة فً كافة أرجاء منطقة ل معمال  81إلى حوالً )

هذا المنتج  إلىكمٌات كبٌرة من الغاز وذلك بسبب حاجة السكان  إنتاجالذي سٌصاحبها  اإلنتاجٌة

 استخداماته المتنوعة .  فضال  الرخٌصة واآلمنة ,الغاز ٌعد من المنتجات ,ألن الصناعً 

 

 (09)شهل
 .8188-8108ذي قار وللمدة  محافظة تطور مؤشرات نمو صناعة الغاز في        

 
 ( . 44)  الجدولالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عم        
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 ثانيا : التوقع المستقبلي للصناعات النفطية في محافظة ذي قار . 
للمععدة التوقععع المسععتقبلي إلنتععاج الععنفط فععي المحافظععة واأليععدي العاملععة والمنشععآت الصععناعية  -0

8108-8188 . 
المتوقع إلنتاج النفط الخام للحقول النفطٌة فً  أن (81( والشكل ) 79الجدول ) خالل  ٌتبٌن من

( منشااات ثالثوبعاادد)( 119411161) سٌصاال إلااى 8112ساانة المتوقعااة لل منطقااة الدراسااة 

العااام  نفسااهسااتكون  المتوقعااة  العاملااة للصااناعات االسااتخراجٌة األٌاادي ماان عاادد ( 8112و)

ٌصل عدد العااملٌن للصاناعات االساتخراجٌة  أنفمن المتوقع  8182وصوال إلى عام  (8123)

 (. 222331739كمٌة اإلنتاج إلى )ستصل عامل ( بٌنما  8323)

 (45جدول )
 .8188-8108التوقع المستقبلي إلنتاج النفط في المحافظة واأليدي العاملة والمنشآت الصناعية 

 .8192المصدر : جمهورٌة العراق ،وزارة النفط ، شركة نفط ذي قار ،قسم اإلدارة ،)بٌانات غٌر منشورة (،                 

 ( .81 شهل )
 .8188-8108 محافظة ذي قار التوقع المستقبلي إلنتاج النفط في 

 
  
 ( . 45المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بٌانات الجدول )  
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 كمٌة اإلنتاج 

 كمٌة اإلنتاج  عدد العاملٌن  عدد المنشات  السنوات 

8192 3 8931 119411161 

8193 3 8843 191398513 

8181 3 8316 136551393 

8198 3 8333 166198351 

8188 3 4318 111383823 

8183 3 8419 123969638 

8184 3 8531 212919513 

8185 3 8538 281148339 

8186 3 8653 281148339 

8181 3 8191 261181983 

8182 3 8123 222119435 
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 ذي قار .  مصفى في  واستهالهها المنتجات النفطية لإلنتاج التوقع المستقبلي  -8

 وزٌادة  فًإلنتاج النفثا إن التوقع المستقبلً ( 81) ( والشكل 77من خالل الجدول ) ٌتبٌن     

 (373778وٌرتفع إلى ) (381737إلى )ستصل  8112 لعام للمنتج  المتوقعةكمٌات اإلنتاج 

 إلى, إذ سٌصل اإلنتاج المتوقع لمنتج النفثا الصناعً 8112وصال إلى عام  8189فً عام 

( 132232سٌصل إلى ) 8112المتوقع لمنتوج النفثا فً عام  ( وان االستهالك 392178)

ٌرتفع لٌصل فً عام  ,إذ( من االستهالك 121219لٌصل إلى ) 8189وٌرتفع لٌصل فً عام 

 من كمٌة االستهالك . (121797) إلى 8182

 ( 46جدول ) 

 .8182-8192التوقع المستقبلً لكمٌة اإلنتاج واالسته ك لمنتج النفثا  للمدة        

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهورٌة العراق ،وزارة النفط ، شركة نفط ذي قار،مصفى ذي قار،قسم اإلدارة ،)بٌانات غٌر منشورة (، المصدر : 
8192. 

 (89)شكل             

 (.8182-8192) واسته ك النفثا إلنتاجالتوقع المستقبلً 

 ( . 46 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بٌانات الجدول )
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 كمٌة االسته ك     كمٌة اإلنتاج      

 كمٌة االسته ك     كمٌة اإلنتاج       السنة    

8192 000699 07948 
8193 381486 913232 

8181 384131 921192 

8189 385918 921931 

8188 383465 921311 

8183 333283 921556 

8184 332515 921136 

8185 343648 921395 

8186 342961 99135 

8181 353954 929814 

8182 352948 929454 
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( 73 جدول التوقع )من خالل  ٌظهروان التوقع المستقبلً إلنتاج واستهالك النفط األبٌض 

كمٌة اإلنتاج المتوقعة للمنتج الصناعً النفط األبٌض تصل فً  أن( ومنة ٌتضح 88والشكل )

( 22219ستصل إلى )فكمٌة االستهالك المتوقعة للعام نفسه  وأما( 111133إلى ) 8112

كمٌة  وأما( 181982فسٌصل اإلنتاج المتوقع إلى ) 8182لمتوقعة وصوال إلى السنة ا

 (.113219االستهالك المتوقعة فستصل إلى حوالً )

 (73جدول )

 .8182-8112النفط األبٌض  التوقع المستقبلً لكمٌة إنتاج واستهالك 

 

 كمٌة االسته ك  كمٌة اإلنتاج  السنة 

8192 912334 36116 

8193 999913 32315 

8181 998863 33363 

8189 993353 919134 

8188 994443 918935 

8183 995648 913853 

8184 996249 914489 

8185 996339 915528 

8186 993931 916134 

8181 981383 916143 

8182 989582 911315 

جمهورٌة العراق ،وزارة النفط ،مصفى ذي قار ،شعبة التكرٌر ،قسم االدارة ،)بٌانات غٌر منشورة : المصدر 

،)8192 . 

 

 (88 شكل )

 .8182-8112التوقع المستقبلً لكمٌة إنتاج واستهالك  النفط األبٌض 

 
 ( .  41المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بٌانات الجدول )
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فً عام  للبنزٌن المتوقعةإن كمٌة اإلنتاج اتضح لنا ( 83والشكل )(  72ومن خالل الجدول )

( 138231سٌصل إلى ) للعام نفسه( وان كمٌة االستهالك 182972تصل إلى ) 8112

( وكذلك االستهالك المستقبلً 112391فٌصل اإلنتاج المستقبلً إلى ) 8182ووصوال إلى عام 

 (.178377ٌصل إلى ) البنزٌنلمنتج 

 (42 جدول )

 . 8182-8192 البنزٌنالتوقع المستقبلً إلنتاج واسته ك منتج 

 

 االسته ك اإلنتاج السنة

8192 001785 001807 
8112 182972 138231 

8181 182871 133232 

8181 182331 139187 

8188 187112 137131 

8183 187278 133112 

8187 183327 132829 

8189 188781 132378 

8187 181937 137333 

8183 181323 171977 

8182 112391 178377 

 

جمهورٌة العراق ،وزارة النفط ،مصفى ذي قار ،شعبة التكرٌر ،قسم االدارة ،)بٌانات غٌر منشورة : المصدر 

،)8192 . 

 .(83شكل )                                                          

 . 8182  -8112البانزٌن التوقع المستقبلً إلنتاج واستهالك 

 

 (.42 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بٌانات الجدول )
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 .في محافظة ذي قار إلنتاج الغاز التوقع المستقبلي  -0

لسنة  المتوقع  الغاز إنتاج ٌبل  أنمن المحتمل  أن( 87( والشكل )72ٌتبٌن من خالل الجدول )   

سٌصل التوقع  8182سنوٌا ووصوال إلى عام  ا  طن(  2387831المحافظة ) فً 8112

وهذا ٌعود بالدرجة األساس ,سنوٌا(3/م 11129813المستقبلً إلنتاج الغاز فً المحافظة إلى )

عن دخوله فً كافة مجاالت  فضال  ,د على الغاز بسبب نظافة استخدامهإلى الطلب المتزاٌ

 .    االستخدامات للمحافظة

 (49 جدول )
 .2128-2118التوقع المستقبمي إلنتاج الغاز في المحافظة 

 
 
 

 

 

 

                                                            .8108شرهة تعبئة الغاز فرع الجنوب , بيانات غير منشورة , المصدر: جمهورية العراق , وزارة النفط ,

 (84 الشكل)

 .8182-8192التوقع المستقبلً إلنتاج الغاز فً المحافظة 

 
 ( .43 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بٌانات الجدول ) 
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 اإلنتاج

 اإلنتاج السنة

8192 8324271 
8112 2277382 
8181 2122737 
8181 2712173 
8188 2793711 
8183 2227271 
8187 11178317 

8189 11329238 

8187 11799372 

8183 11288173 

8182 11129813 
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 االستنتاجات

البالغ احتٌاطه وجود احتٌاطً نفطً للحقول النفطٌة المنتجة فً المنطقة المتمثلة بحقل الناصرٌة  -1

وحقل ملٌار برمٌل( 7ملٌار برمٌل (وكذلك حقل صبة ) 6)الغرافوحقل ملٌار برمٌل ( 9)

الحقول  أنملٌار برمٌل(وهذا ٌإكد  3,4العاشرة ) الرقعةعن  فضلا ،ملٌار برمٌل ( 4الرافدٌن)

 هً من الحقول البكر فً المنطقة . 

( و تعد قلٌلة قٌاسا بالمساحة الجغرافٌة اا بئر131بلغ عدد اآلبار المحفورة فً محافظة ذي قار ) -2

 نأإنتاج النفط الٌزال فً بداٌاته و أن،وهذا ٌدل على للمحافظة مع المحافظات النفطٌة األخرى 

  بار جدٌدة وفقآ للمعطٌات الحالٌة . آكمٌة اإلنتاج واالحتٌاط ستزداد فً السنوات القادمة مع حفر 

على مختلف القطاعات فً قتصادٌة صناعٌة هناك وفرات ا أنخلل الدراسة اتضح من  -3

وقدمت مختلف المنافع لسكان المناطق  عدٌدةبجوانب اهتمت الصناعة النفطٌة ذالمحافظة،إ

فً منطقة حقل الغراف  اا واضحظهر األثر ،إذ الحقل منها خدمات صحٌة وتعلٌمٌة الواقعة بجوار

ٌعود بالدرجة األساس إلى حجم  هذاالشوارع و وإكساء وتؤهٌلها من خلل إعادة بعض المدارس

تنعم جمٌع الوحدات اإلدارٌة التً أن  نؤملاالستثمارات فً المنطقة وخدمات مجتمعٌة مختلفة لذا 

 تضم الحقول النفطٌة بهذه المنافع ووفق قوانٌن االستثمارات من قبل الشركة المستفٌدة . 

ها فً العلمٌة لدى كوادروجود تعاون بٌن الصناعات النفطٌة والجامعة للستفادة من الخبرات  -4

لمعرفة حالة الصناعة الجغرافٌة  نظم المعلومات استخدامعن  فضلا ،مجال التخطٌط والتكنولوجٌا

عن إحداثٌات كل منطقة ووضع قاعدة بٌانات تسهل  فضلا وتطورها من حٌث الرقع االستكشافٌة 

 ملٌة البحث لدى الطلبة .ع

قطاع الصناعة  وأهملتاقتصرت جوالت التراخٌص على الصناعة النفطٌة االستخراجٌة  -5

 .التحوٌلٌة 

نتٌجة لقدم التكنولوجٌا المستخدمة فً اإلنتاج وعدم وجود وحدة معالجة للمخلفات تعد صناعة  -6

 التكرٌر من الصناعات الملوثة للبٌئة فً منطقة الدراسة .

معامل أهلٌة وبنسب تسعة إلى عداد معامل تعبئة الغاز للقطاع الخاص زٌادة كبٌرة أشهدت  -7

توقف القطاع الحكومً عن  ،وٌعود السبب فً ذلكفة من مجموع المعامل فً المحافظةمختل

مام القطاع الخاص باستثمار المعامل التً مر على أفً هذا المجال مما فسح المجال  االستثمار

 .ة طوٌلةمدإنشائها 

إذ شهدت مكانً لمعامل تعبئة الغاز السائل،سوء التوزٌع الأتضح من خلل الدراسة المٌدانٌة  -8

أكثر من  وجود، إذ شهدت بعض المناطق اإلدارٌة  دون أخرى  وفرةا بعض الوحدات اإلدارٌة 

 على معمل واحد فقط . وحدات معمل بٌنما اشتملت

التعبئة فً منطقة الدراسة تخضع لخطة  أتضح من خلل الدراسة المٌدانٌة أن جمٌع معامل -9

وحاجتها للستهلك من فرع البصرة / شركة تعبئة الغاز تتناسب مع أهمٌة المعامل  ٌومً تجهٌز

  من الغاز الفل .

 

 



 ...................................االستنتاجات والتوصيات......................................
 

 761 

 التوصيات

إتباع سٌاسٌة نفطٌة تعتمد على إستراتٌجٌة واضحة فً مجال الصناعات النفطٌة فً المحافظة  -1

 خلل التقنٌات الحدٌثة التً تساعد على زٌادة اإلنتاج .والعمل على تطوٌرها من 

ت آت صناعٌة خاصة بالمنتجات النفطٌة حٌث تعمل هذه المنشآٌجب على الدولة القٌام ببناء منش -2

على سد النقص الحاصل فً بعض المنتجات فً السوق أو تسهٌل عملٌة إنشائها من قبل القطاع 

 الخاص  .

فطٌة من خلل إشراكهم فً دورات تدرٌبٌة خارج العراق أو العمل على تطوٌر الكوادر الن -3

العمل على استخدام عقود الخدمة الفنٌة لغرض االستفادة من خبرة الدول المجاورة فً تطوٌر 

 القطاعات النفطٌة فً محافظة ذي قار . 

تً تعمل واالعتماد على الملكات الوطنٌة بدل األجنبٌة الالحقول النفطٌة وتطوٌرها إعادة تؤهٌل  -4

 جل تقلٌص حجم البطالة فً ذي قار واالعتماد على الكوارد الوطنٌة . أفً الشركات النفطٌة من 

 التكرٌرٌةطاقات تكرٌرٌة جدٌدة لسد الحاجة المحلٌة والعمل على التصدٌر من الوحدات  إضافة -5

 . فً المنطقة 

 همن الحرق الذي ٌتم حرقتطوٌر الحقول الغازٌة واالستفادة من كمٌات الغاز المصاحب للنفط  -6

 من المنتجات التً التضر البٌئة .  بوصفهفً الحقول واالستفادة منه فً شتى المجاالت 

غراض ألٌتوجب على الشركات المستفٌدة من الحقول النفطٌة االلتزام بتطبٌق العوائد النفطٌة  -7

ل ألهداف سٌاسٌة أو عدم االنجرار وراء التخصصات الجانبٌة فً هذا المجاجتماعٌة،والمنافع اإل

 لمناطق دون أخرى . 

المنتجة للنفط كناحٌة  اإلدارٌةالبترودوالر للوحدات  وتخصٌصالتنمٌة المكانٌة  توجٌهضرورة  -8

 ةمرتفعالٌلحق بها من وجود الحقول كاألبخرة الذي الضرر  ووبما ٌتناسب البطحاء والرفاعً 

 من تلوث للبٌئة .  هعن احتراق الغازات وما ٌنجم عن ةوالناتج ئهافً سما

جل الوقوف على واقع أضرورة عمل دراسة معمقة من أساتذة الجامعات وأصحاب الشؤن من   -9

 فضلا لها ، اللزمةمام تطوٌرها ووضع الحلول أومشاكلها ومعوقاتها التً تقف النفطٌة الصناعة 

 جل النهوض بواقع أفضل للصناعات النفطٌة . أعن زج الطلب إلى واقع العمل الحقلً من 

إعادة هٌكلة اإلنتاج فً مصفى نفط ذي قار والتركٌز على المنتجات النفطٌة التً ٌزٌد الطلب  -11

عن  فضلا علٌها فً السوق المحلً والعالمً والسعً إلى تطوٌر وحدات التكرٌر لزٌادة كفاءتها ،

 ً المنطقة . ف تطوٌر الكوادر الفنٌة فً معمل تعبئة الغاز 
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لذا ٌجب إعطاء أهمٌة لهذا الجانب من خلل الصناعات النفطٌة من الصناعات الملوثة  أنبما   -11

لتقلٌل نسبة الملوثات من خلل استخدام  اا وضع ضوابط استخدام الطرق المعمول بها عالمٌ

 ت المطروحة األمثل وتقلٌل الكمٌا االستخدامحدث الطرق لتحقٌق أالتكنولوجٌا الحدٌثة واستخدام 

مام المستثمر أضرورة ربط االستثمار فً الصناعات النفطٌة بشقٌها االستخراجٌة والتحوٌلٌة  -12

 ،وتطوٌرهااألجنبً ومن خلل جوالت التراخٌص لغرض تؤهٌل الصناعات الواقعة فً المنطقة 

جتماعٌة أي ٌجب اإللغرض زٌادة المنافع وٌجب على الدولة زٌادة حجم االستثمارات للحقول 

الخط الدفاعً األول فً  تعد الصناعه تخدام سٌاسة الدعم للمنتج الوطنً،إذسإعلى الدولة 

 المنافسة الخارجٌة . 

تساعد  نٌات الفنٌة الحدٌثة التًإتباع سٌاسة نفطٌة تعتمد على إستراتٌجٌة واضحة تعتمد على التق -13

 على زٌادة اإلنتاج . 

لمٌة للحصول على العالمٌة المتطورة ومراكز األبحاث العضرورة التعاون مع الشركات   -14

ومتطورة تواكب حركة التقدم للصناعات النفطٌة من خلل استخدام نظم تكنولوجٌا حدٌثة 

والتحري مجهزة بكادر علمً متخصص ألغراض الرصد  المعلومات ووضع قاعدة معلومات

 عن المناطق التً ٌتواجد فٌها النفط .

فً جذب الشركات األجنبٌة والوطنٌة             ت النفطٌة وتفعٌلها وذلك ثمارااالست تشجٌع دور  -15

 وتسهٌل مهمة منح العقود .

ً دورات تدرٌبٌة خارج العراق أو العمل على تطوٌر الكوادر النفطٌة من خلل إشراكهم ف  -16

الصناعة  فادة من خبرة الدول األخرى فً العمل على استخدام عقود الخدمة الفنٌة لغرض االست

 النفطٌة .

و بناء البنى التحتٌة ال سٌما مجال  تثمار العوائد النفطٌة للمحافظة وضع استراتٌجٌة وطنٌة الس  -17

 والنقل .الكهرباء والطرق 

العمل على وضع خطط كفٌلة بمنع استٌراد المنتجات النفطٌة التً تكلف الدولة مبالغ طائلة  -18

تعتمد على تكنولوجٌا متطورة لسد النقص الحاصل  جدٌدة ،وذلك من خلل إقامة مصافً  اا سنوٌ

المشتقات ،السٌما إن جمٌع عوامل قٌام الصناعة  وتوطنها متوفرة من مواد أولٌة  هفً كمٌة هذ

   عن الخبرات الفنٌة .  فضلا رض ورأس مال أو

إنشاء مصفى حدٌث ومتطور فً المنطقة إلى جانب مصفى ذي قار فً حقل صبة مما ٌنجم   -19

 الجغرافٌة فً المنطقة . الرقعة عن الحاجة المحلٌة  التساع  فضلا ،لٌل حجم البطالةتق هعن
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ة الحقول النفطٌادة من القدرات الوطنٌة فً تطوٌرإعادة الدراسات الفنٌة وتطوٌر الخطط واالستف -21

من خلل نقل الخبرات والتكنولوجٌا ،لتطوٌر الملكات الوطنٌة األجنبٌةبإشراكها مع الخبرات 

 للصناعات النفطٌة فً المنطقة .

الوطنً فٌها حقول جدٌدة وبطرح تراخٌص نفطٌة أخرى بشرط اشتراك الكادر  الكتشافالسعً  -21

 الجدٌدة للصناعات النفطٌة . والتكنولوجٌامن خلل نقل الخبرات 

المواطن العراقً  ةجل المنافع االجتماعٌة ،بما ٌنمً وٌطور حٌاأوضع إستراتٌجٌة وطنٌة من  -22

فً المنطقة جراء الصناعات الموجودة فٌها واالستفادة  ضرار البٌئٌة  ألعوضه عن اآلثار واوٌ

  التحتٌة فً مناطق تواجد الحقل النفطً .  من منافع البنى
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 القران الكريم. 

 أوالً : الكتب 
 .0202براهيم ،باسلة، أحمد نظام الدين،تكنولوجيا النفط ،مطبعه جامعه دمشق ، دمشق ،ا -2

مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشرر الموصر  ،جغرافية الصناعة ،براهيم شريف وآخرون ا -3

 .0890،الموص  ،

 0ط،بغررداد ،مخرراطر عصرررية واسررتجابة علميررة ،التلرروا البي رر  ،نعرريم محمررد علرر  االنصررار، ، -4

،0223. 

 .0222لجلب  ،عصام صناعة النفط والسياسية النفطية ف  العراق ،بيروت ،ا -5

 .0202،الجغرافية الصناعية ،دار الصادق الثقافية للنثر ،عمان ،لجناب  ،عبد الزهرة ا -6

لحديث  ،طه حماد، ، جغرافية السكان ، جامعة الموص  ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشرر ، ا -7

 . 0899الموص  ، 

بحا نشر ف  ،حماية البي ة من ملوثات الصناعة النفطية ف  المصاف  العراقية ،حميد احمد حسن، -7

 .0890،تونس ،ندوة حماية البي ة 

الحمفي،عبددالالابددبولعبدديال،عبرددللاسفددولالطوادديطيل،عفددولالسددوازلتدديلعجدديالا ط رددب اتل لدد لاددي تل -8

 .3102ال واخرص،البصبئوللموببعةليالعشول،لبعبنل،ل

 .0839،صباح،التطور الصناع  ف  العراق ،مطبعه النجوم ،بغداد ، الدرة -9

 .0899، بغداد ،  0، مبادئ اقتصاد البترو  ، مطبعه اإلرشاد ، طلدور، ، محمد احمدا -21

هحودذ امودذ، همذهدي ادب الكمروووااو,داا ،واارع المالدان الادالب والكحد  الالودب ،جاهاد  الذوري ، -22

 .1991الوىصل ،

 .0898لراو، ،منصور،اقتصاديات العراق والوطن العرب  ،مطبعه جامعه بغداد،ا -23

 .0893، مطبعه دار السالم ،بغداد ، 0الجغرافية الصناعية ،جرسو  ،احمد حبيب، مبادئ  -24

 .، القاهرة ، بال0لزوكة محمد خميس، جغرافية المعادن والصناعة ، طا -25

حسين  عليو،،ارض الحضارات جغرافيا محافظة ذ، قار،دار الفيحاء للطباعة والنشر ، لزياد،ا -26

 .0209،لبنان،

لصررحة العامررة ،وزارة التعلرريم العررال  والبحررا خضررير داود ،محمررد يوسررف المختررار ،اسررليمان ،  -27

 .0899العلم  ، الموص  ،
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 .0، ط 0202محمد أزهر سعيد، جغرافية النفط ، مكتبة الفالح للنشر ،األردن ، لسماك ،ا -27

 .0893الاطبكل،طحطالأ هولاسرا،الصعبعبتلالعفورةلتيلالسوازل،ااولالابحظل،بغااال، -28

العقيلر  ، أزاد محمرد أمرين ،جغرافيرة المروارد المعدنيرة لسماك ،محمرد أزهرر سرعيد،نعمان دهر  ا -29

 .0890،جامعه الموص  ، 0،ط

اغواتردةلالصدعبعةلي وبرجب ،دب،لي اوةلال سمدرمللأادساسرا،عببسلعميلال طرطي،للأ هوطحطالالاطبكل، -31

 .0891السبليليالبحثلالسمطيل،لالطيصلل،لابطسةلالطيصلل،ل

سررررة الكترررراب للطباعررررة والنشررررر ،الطبعررررة محمررررد أزهررررر، اقتصرررراديات الررررنفط ، م سالسررررماك ، -32

 0898األولى،الموص  ، 

السررماك ،محمررد أزهر،اقتصرراد الررنفط والسياسررية النفطيررة أسررس وتطبيقررات ،دار الكتررب للطباعررة   -33

 .0899والنشر ،جامعه الموص  ، 

السياب ،عبدهللا ،نصير االنصار، ،ضياء الراو، ،جاسم عل  الجاسم ،فاروق صرنع هللا العمرر،  -34

 0892الشيخ  ،جيولوجيا العراق ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعه الموص  ،،زهير 

 .0811 بواهرمل،لاغواترةلالصعبعةل،ابطسةلبغااال،ااولالوابلةللموببعةلبغااال،شورفل، -35

يآخدددوينل،لاغواتردددةلالصدددعبعةل،لي اوةلال سمدددرملالسدددبليليالبحدددثلالسمطددديل،لبغدددااال،للشدددورفل، بدددواهرمل -36

0890. 

 .0228أحمد ، تفعي  الصناعات الصغيرة ، دار النهضة العربية، للطباعة النشر ،لبنان،شهاب ، -37

 .0881، منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،  2الصقار ،فوا د محمد،التخطيط اإلقليم  ، ط -37

،بغررداد 0من ،نرراج  مزهررر ،هرراد، عبررد االزيرررج ، ألصررناعه النفطيررة فرر  العررراق ، طحالررر عبررد -38

،0228. 

 .3101عبرللاسفول،عجيالال واخرصلالعفورةل،بغااال،لعبد الرضا ، -39

نكاددل جا,ددر، ادمصدداد الدد ,ح ،دار تماددال المددراط الارألددب ،الركاددي ا ولدد ، ألاددروا عكددذ الر ددا ،  -41

،2001. 

مسح وتصنيف التربة، كلية الزراعة ، جامعة بغداد، مديريرة العكيد،،وليد خالد ،علم البيدولوج ، -42

 0893ة الموص ،دار الكتب للطباعة والنشر، جامع

 .،بغداد 0882عل  ،كاظم جاسم، واقع واتجاهات التصنيع ف  العراق ،  -43
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غررامبروس ،لررويس، وآخرررون ، الصررناعة الكيما يررة فرر  العررالم فرر  عصررر ثررورة البتروكمياويررات  -44

 .0202،ترجمة صباح الدملوج  ،الرياض ،

 ةدارا لنهضرر،SPSS.25مواالسررتدالل  باسررتخدا  اإلحصرراء الوصررف فرر  عزعبد،مقدمررة،الفترراح  -45

 .0890 العربية،القاهرة،

 .0882لقاسم منير ، النفط العراق  بين الحرب والسلم ، الضحى للطباعة والنشر ،بيروت ،ا -46

 .0201محمد ، محمد الفتح  بكير ،جغرافية التعدين والصناعة ، دار المعرفة ألجامعه ،مصر ،  -47

،جغرافيرة الصرناعة ،دار الشرمول الثقافيرة  محمد ،سعد جاسم، محمد سالم ،الهاد، بشير المغيربر  -47

 .0220،ليبيا،

سعد جاسم،محمد سالم ،الهاد، بشير ،الصناعة أسس وتطبيقات ،دار الشمول الثقافية ،ليبيا ، محمد -48

،0220. 

 .0819طحطال،وبوزلشكو،اق صبالالعفولالسواقيل،طوبسهلاإلااوةلالطحمرةل،بغااال، -49

 .0200بمنظور معاصر ،اليازور، ،عمان  ،محمد أزهر السماك ،جغرافية الصناعة   -51

محمد أزهر سعيد السماك، د.عباس علر  التميمر ، أسرس جغرافيرة الصرناعة وتطبيقاتهرا، مديريرة  -52

 .0899دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموص ، 

 .0889المشهدان ،محمود وآخرون ،اإلحصاء الجغراف  ،مطبعه جامعه بغداد ، بغداد،  -53

اقر ،وآخررون ،اثرر الظرواهر الخطيرة فر  تكترو نيرة الصرحراء الغربيرة العراقيرة لنقا  ،عدنان برا  -54

 .0880،بغداد ،0،العدد02،المجلة الجيولوجية العراقية ،المجلد 

لنقا ،عدنان باقر،ومهد، محمد عل  الصحاف ،الجيومورفولوجيا، دار الكترب للطباعرة والنشرر ا -55

 .0898،بغداد،

 .0200هارون ،عل  احمد، جغرافية الصناعة ، الطبعة األولى، دار الفكر العرب  ، القاهرة ،  -56

لهاشررم  هشررام عبررد الجبار،السررحنات المجهريررة للعصررر الربرراع  فرر  العررراق ،الم سسررة العامررة ا -57

 .0892للمعادن ،بغداد ،

بحررا العلم ،جامعرره احمررد حسررين،مقدمة فرر  اقتصرراديات الررنفط ،وزارة التعلرريم العررال  واللهيترر  ،ا -57

 .0881الموص  ،

احطدداليطحطددالعدد تلطصددوف ،لخخصددةل دداورخلالوددوا لال خوتددةليالفعددينلالاطرمددة،لالوبسددةلرياددفل،ل -58

 .0899الثبعرة،لالجبهوة،ل
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 ثانيًا : الرسائل واالطاريح اجلامعية.
جغرافيرة احمد جلي ،صناعة المواد اإلنشرا ية فر  محافظرة أربير  ودهروك ةدراسرة مقارنرة فر  سماعي  ،ا -0

 .0202الصناعة ( أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعه كوية،

بصررررة، رسرررالة لبرررراك ،أمررران  حسرررين عبرررد الرزاق،تحليررر  جغرافررر  لتلررروا التربرررة فررر  محافظرررة الا -0

 0202جامعة البصرة، كلية التربية، ماجستيرةغير منشورة(،

طية خال  مرحلة االستخراج ، رسالة ماجستير ،جامعه بوشعالة ،التيجان ، التطور التكنلوج  للصناعة النف -2

 .0201قاصد، ، كلية اإلدارة واالقتصاد،

ابطسهلالبصوةللوابلةلطباا رول،لورملحان،لاآلثبولالبرئرةللمصعبعبتلالعفورةلاوااةلحبلةلالبصوة،،الاشطسي -1

 .3101،كمرةلاإلااوةليا ق صبال،

الصدعبعيلتديل قمدرملالفدواتلا يادولطدنلالسدوازلفاواادةلتديللاعببيل،عبالال هوة،لياقد ليا ابهدبتلال ديونلا -2

 .0881اغواترةلالصعبعةل(،أوويحةلاك يواهل،كمرةلاآلاابل،لابطسهلبغااال،

أطروحرة دكتروراه ، ثارهرا التنمويرة فر  جنروب العرراق ،لجوران  ،حميد عطية، الصرناعات النفطيرة وأا -3

 .0200جامعه البصرة ، كلية اآلداب، 

 خودددرولوادددبلةلطبااددد رولتددديلالرولطيقددد لصدددعبعةلا ادددطعتلتددديلالسواز،كدددورم،لكفدددب ةل خودددتدددبوسللحادددبعيل،ا -9

 .0891طوك لال خورولاإلقمرطيليالحضويل،لابطسهلبغااالاإلقمرطيلفلغرولطعشيوةل(،

،تبوسلكورم،كفددب ةل خوددرولطياقدد لصددعبعةلا اددطعتلتدديلالسددوازل،واددبلةلطباادد رول،طوكدد لال خوددرولالحاددبعي -9

 .0891ابطسهلبغااال،الحضويلياإلقمرطيل،ل

رسرالة ماجسرتير ، ضرية فر  تحوير  الصرناعات النفطيرة ،حسن عبد الرزاق خضر، دور االسرتثمارات األر -8

 .0222جامعه الموص  ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، 

اآلداب،جامعرة  نرد  محمرود فرا ق ،الصرناعة النسريجية فر  مدينرة بغرداد ،رسرالة ماجسرتير،كليةلحمدان  ،ا -02

 .0223بغداد،

هها أورم ساذ هللا،الاىاهل الوؤثرع اب المىداع الوكانب لل,االااا الص اعاي ادب الكاةدي الحيدر,ي لحنكاو، ،ا -00

رسالي هاجسمار ،هاهذ المخراح ,ي والومىسري اب هذ, ي الوىصل (،)دراسي تحلالاي لو اطق الص اعاا الخ,ا

 .2002الحيري واإلدلاوب للذراساا الالاا ،جاها  ألغذاد ،
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الرزاق ،اثر قنوات الرر، والبرز  الجديردة علرى الجانرب البي ر  فر  محافظرة ذ، قرار ،رسرالة  عبدخيون ، -00

 .0220ماجستير ،كلية التربية ،جامعه بغداد ،

، رسرالة ماجسرتير ،جامعره 0889-0839دعيج ،منى عل ،صناعة تصرفية الرنفط فر  العرراق للفتررة مرن  -02

 .0220بغداد ،كلية التربية ،

وقيررررع المكرررران  للصررررناعات األساسررررية وأبعادهررررا الجيوسررررتراتيجية ،رسررررالة لرررردليم  معررررز ياسررررين ،التا -01

 .0223ماجستير،المعهد العال  للتخطيط الحضر، واإلقليم ،جامعة بغداد ،

 .3111الا ائو،ل لالبرئةلخخللطوحمةلا ا خواجل،وابلةلطباا رو،أطبل،ل اثرولالطحويقبتلعمرحمن ، -02

رضا ،انتصار حسون ،الصناعات الحرفية ف  مركز قضاء الكاظمية ،رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة ،   -03

 .0222كلية التربية ،جامعة المستنصرية ، 

حامد سفيح عجر  ،التوزيع الجغراف  للصناعات الكبيررة ، فر  محافظرة البصررة وذ، ،الركاب  -09

دكتررروراه ،كليرررة األدب جامعررره البصررررة قرررار وميسررران ،دراسرررة كارتوغرافيرررة الجرررزء األو  ،أطروحرررة 

،0223. 

السامرا   ، مجيد ملوك ، العالقة المكانية بين طرق النق  البر، والصناعة ف  محافظة االنبار،  -09

 .0883جامعه بغداد ، كتوراة ،كلية التربية ةابن رشد (اطروحة د

اآلداب ، جامعره  ، السياسرات النفطيرة العراقيرة ،أطروحرة دكتروراه ، كليرةيب لسدخان ،ضحى لعا -08

 .0200البصرة ، 

شرربع ،محمررد جررواد عباس،الصررناعة وأثرهررا فرر  التنميررة االقلميررة فرر  محافظررة النجررف ، رسررالة ماجسررتير   -02

 .0229،جامعة الكوفة ،كلية اآلداب ،

لشررمر، ،نجررالء هرران ،التوزيع الجغرافرر  للصررناعات الملوثررة فرر  ألقلرريم الفرررات األوسررط وأثارهررا البي يررة ا -00

 .0229ماجستير ، جامعه الكوفة ،،رسالة 

لعبررراد، ،عبرررد الررررزاق خضر،اسرررتخدام نظيريررره الخيرررارات الحقيقيرررة فررر  تقيررريم المشرررروعات ا -00

 .0200االستثمارية ،أطروحة دكتوراه ،جامعه الموص  ،

عباس ،ألينراس عبرد األميرر، الصرناعة النفطيرة االسرتخراجية فر  العرراق وضررورات االسرتثمار األجنبر   -02

 .0229ة ماجستير ، القادسية ، كلية اإلدارة واالقتصاد ،المباشر، رسال

ألسحاق نمر ،التحلي  الجغراف  لمعام  تعب رة الغراز ومحطرات الوقرود فر  محافظرة البصررة عبد الحسين ، -01

 .0202ةدراسة ف  جغرافية الصناعة (،رسالة ماجستير ،جامعه البصرة ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية،
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اثر الوسمىط اا الص اعاي اب الم واي اإلدلاواي)دراسي لو رمي ال هرواى الص اعاي اب ، هب ثاهرلازاوي ،ا -02

 .2002الاراق(،رسالي هاجسمار،ولاي المرألاي للك اا،جاهاي ألغذاد،

 كفاية عبد عباس ،الصرناعات اإلنشرا ية فر  محافظرة البصررة واقعهرا وآثارهرا المسرتقبلية،أطروحةلعل  ،ا -03

 .0222ة البصرة،دكتوراه،كلية اآلداب ،جامع

الميرراه الجوفيررة المصرراحبة للررنفط فرر  حقرر  اللحرريس النفطرر  وألمكانيررة  ،سرروالف رزاق خطررارلعنررز، ،ا -09

 .0209رسالة ماجستير ، جامعه ذ، قار ، كلية اآلداب ،رها ،استثما

ماجستير لفضل  ،باسم عبد الجلي ،التذريةالريحية  على حق  الناصرية النفط  وتأثيراتها البي ية ،رسالة ا -09

 .0203،كلية اآلداب ، جامعه ذ، قار ،

الوظيفرة الصرناعية فر  مدينرة الفلوجرة ةدراسرة فر  جغرافيرة المردن (رسرالة  ،أمجد رحيم محمردلكبيس  ،ا -08

 .0221،جامعه بغداد ،كلية اآلداب ،ماجستير 

،جامعره  أسامة حميد ،التحلير  المكران  للوفيرات المسرجلة فر  محافظرة البصررة ،أطروحرة دكتروراهمجيد ، -22

 .0202البصرة ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،

،التنمية الصرناعية واتجاهاتهرا المكانيرة فر  محافظرة اربير  ،رسرالة ماجسرتير ،كليرة ياسين حميد،لمحمد،ا -20

 .0223اآلداب ،جامعة بغداد،

منشرورة فيص  عبد ، دراسة جغرافية لمنظومة الر، ف  محافظة ذ، قار ،رسالة ماجستير ةغيرر منشد ، -20

 .0882(،كلية اآلداب ،جامعه البصرة ،

، رسررالة ماجسررتير ، كليررة اآلداب ،جامعررة 0882-0829موحرران ،توفيررق ياسررين، شررركة نفررط الجنرروب  -22

 .0228البصرة ،

التلوا الصناع  ف  مدينة عمان الكبر  وعالقته المكانية، رسالة ماجستير ،محمد يوسف محمد لم من ا -21

 .0888امعة المستنصرية، ةغير منشورة(كلية التربية، ج

( فر  09نعيم ،سارة جبار،دراسة بعض الخصا ص الفيزيا ية والكيما يرة لنمراذج مخترارة مرن تربرة ب رر ة -22

 .0200حق  الناصرية ونفطها ،رسالة ماجستير ، كلية العلوم ،جامعه ذ، قار ،

 2002،جاهاي ألغذاد،ه ذ اىاي ،الص اعاا الذوائاي اب الاراق،رساليهاجسمار،ولاي اآلداب وااق ،  -23

لياسر، ،احمد جاسم جبار،النفط ومستقب  التنميرة فر  العرراق ،رسرالة ماجسرتير ،جامعره  الكوفرة ، كليرة ا -29

 .0228اإلدارة واالقتصاد ،

محمد صابح،دور االستثمار األجنب  المباشر ف  تطوير صناعة النفط والغاز فر  العرراق للمردة يعقوب ،  -29

 .0201، كلية اإلدارة واالقتصاد ، رسالة ماجستير ، (، جامعه البصرة0200-0228من ة
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 ثالثًا : الدوريات :

معلومررات الطاقررة األمريكيررة ،نفررط العررراق اإلنترراج والتصرردير ،ترجمررة عبررد الحررافظ عبررد الجبررار  ألدارة -0

 .0222،مجموعه تقارير مترجمة ،نفط العراق ،مركز دراسات وبحوا الوطن العرب  ،

،التحلي  المكان  للصناعات الغذا ية ف  محافظة القادسية،رسالة ماجستير ،كليرة اليدام  ،رحمن رباط ا -0

 .0220اآلداب ،جامعة القادسية،

البراز، ،نور، خلي  ، الصناعة ومشاريع التصرنيع فر  العرراق، معهرد البحروا والدراسرات العربيرة،   -2

 0839ـ0833جامعة الدو  العربية، 

اسررية النفطيررة فرر  العررراق ، مجلررة االقتصرراد الخليجرر  ،العرردد لبرروعل  ،يحيررى حمررود حسررن، مالمررح السيا -1

 .0202( ، البصرة ،02ة

حبيب ،عبد العزيز محمد،صناعة التكرير ف  العراق ،مقالة نشرت ف  مجلة الجمعيرة الجغرافيرة  -2

 .0222،كلية اآلداب ،جامعه بغداد ،12العراقية ،العدد

المحليرة والخارجيرة ،مركرز دراسرات حسن ،حمود وآخرون ، نفط العراق ف  ضوء المسرتجدات  -3

 .0202الخليج العرب  ،

حمراد، ،عبراس عبيررد ،،النمرو الصررناع  واالتجاهرات المكنيررة للمواقرع الصررناعية ،مجلرة البحرروا  -9

 .0220( ،مطبعة العان  ،بغداد ، 2الجغرافية ،العدد  ة

حروا ومقراالت ديمرتون ،فيروخ ، نفط العراق ، البردايات المعقردة فر  نفرط العرراق و مجموعره ب -9

مترجمة وترجمة عبد الحافظ عبد الجبار،مركز دراسات وبحوا الروطن العربر  ، ألجامعره المستنصررية 

 .0222،بغداد ،

لدين ،احمد نور، عمليات التكرير واقتصادياته، دراسة مختارة من الصناعات النفطية ، منظمة أوبك ، ا -8

 .0898الكويت ، 

،جامعره البصررة 00دراسرة فر  الجغرافيرة القديمرة ،العردد لربيع  ، داود جاسم،محافظة البصرة ا -02

 . 0880،كلية اآلداب ،

لزبيد، ،حسرين لطيرف كراظم وآخررون ، الرنفط العراقر  والسياسرية النفطيرة فر  العرراق ،مركرز ا -00

 .0229العراق للدراسات ،بغداد ،

 .0839 لسامرا   ،كام ، القوانين الخاصة بالنفط ، منشورات المكتبة األهلية ،بغداد ،ا -00

 .0221سلمان ،رمز،،السياسية النفطية ف  العراق ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، -02

السماك ،حمد أزهر وجمـــعة رجرب طنطري  ، دراســـرـات فر  جغرافيرة الصـرـناعة والمعرادن ،  -01

 .0222مالطا  EIGAمنشورات 

ورات مالطررة طنطرري  ،جمعرره محمررد، محمررد أزهررر السررماك ، جغرافيررة مصررادر الطاقررة ،منشرر -02

،0888. 

عبد الحسين ،مالك، ميادة رشيد كام  ، اآلثار االقتصادية والبي ة لصناعه التكرير ، مجلة العلروم  -03

 .0202(، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعه البصرة ،21االقتصادية ،العددة

 .0222، بيروت ،  0عبد هللا،حسين ،مستقب  النفط العرب  ، مركز دراسات الوحدة العربية ،ط -09
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مررار، حمررزة ، أساسرريات االسررتثمار فرر  القطررال الصررناع  الخرراص ،بحرروا ومناقشررات علرروان ، -09

 0220،بغداد،0الم تمر العلم  الثان  لقسم الدراسات االقتصادية ،بيت الحكمة ،ط

لعمررر، ،عاد ،الصررناعة النفطيررة وملوثاتهررا ،منظمررة األقطررار العربيررة المصرردرة للبترررو  ،مجلررة ا -08

 .0892،العدد الثان  ،مصر ، 00مجلد ’عرب  النفط والتعاون ال

،مجلررة آداب 0229محمررد ،فررارس مهررد،،واقع الصررناعات التحويليررة الكبيرررة فرر  العررراق لعررام  -02

 .0200(، 29البصرة ،العدد ة

،حمديه شاكر، أهمية االستثمارات األجنبية ف  تنمية الصناعات النفطية العراقيرة للمردة مرن مسلم  -00

( مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية ، كلية اإلدارة واالقتصراد ، جامعره بغرداد ، مجلرة  0202 - 0222ة 

 . 08،،العدد 9

حرد مرن تأثيراتهرا علرى مطر ،غاز، مالح،مصادر ومخاطر التلوا النفط  واإلجراءات الكفيلة لل -00

 .0228،جامعه المستنصرية ،2البي ة والتربة ف  العراق ،مجلة كلية التربية ،العدد 

 :رابعًا : الدوائر احلكومية 
 0209جمهورية العراق ، وزارة النفط ، حقو  نفط  ذ، قار ،قسم العمليات ،ةبيانات غير منشورة(، .0

شرعبة التكريرر ، قسرم الضرخ والخرزن ، بيانرات غيرر جمهورية العرراق ،وزارة الرنفط ،مصرفى ذ، قرار ،  .0

 .0209منشورة ،

، قسرم العمليرات ةبيانرات غيرر وزارة الرنفط ، شرركة نفرط الجنوب،حقرو  نفرط ذ، قرارجمهورية العرراق ، .2

 .0209منشورة (،

، بيانررات غيررر منشررورة ،  اإلدارةمصررفى ذ، قررار ، قسررم جمهوريررة العررراق ، شررركة مصرراف  الجنرروب ،  .1

0209  . 

 .3109اط،يورةلالسوازل،لشوكةلعفولذيلقبول،قاملالبرئةليالصحةليالاخطةل،لبربعبتلغرولطعشيوةل، .2

جمهوريررة العررراق ،شررركة مصرراف  الجنرروب ،مصررفى ذ، قررار ،وحرردة المختبررر وفحررص الميرراه الصررناعية  .3

 .0209،شعبة التكرير ،بيانات غير منشورة ،

 .0209والمتابعة ،جمهورية العراق ،محافظة ذ، قار ، قسم التخطيط  .9

 0200-0209جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركز، لإلحصاء ،خالصة التنمية الوطنية  .9

الجهرراز المركررز، لإلحصرراء ،أهررم م شرررات المسررح االجتمرراع   ،جمهوريررة العررراق ،وزارة التخطرريط  .8

 . 0209واالقتصاد، ،غرفة ألصناعه ،ةبيانات غير منشورة( ،

،وزارة التخطيط و،الجهاز المركز، لإلحصاء ،نترا ج تعرداد السركان للعرراق لمعروام جمهورية العراق  -02

 (.0209-0202ة
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جمهوريرررة العرررراق ،وزارة التخطررريط والتعررراون اإلنمرررا  ، الجهررراز المركرررز، لإلحصررراء وتكنولوجيرررا  -00

 ،بيانات غير منشورة . 0209المعلومات ،دا رة ألحصاء ذ، قار ، تقديرات سكان 

 .3128وزارة النفط ،شركة نفط ذي قار ، قسم المنافع االجتماعية ،، جمهورية العراق -00

جمهورية العراق ،وزارة النفط ،قسم البحوا والسيطرة النوعية ،هيأة المصاف  الخارجية ،مصرفى ذ،  -02

 .0209قار ،ةبيانات غير منشورة (،

باألبعراد الثالثرة لحقر  الناصررية  دراسرة تفاسرير المعلومرات الزلزاليرةجمهورية العراق ،وزارة الرنفط ،  -01

 .،بغداد شركة االستكشافات النفطية( ،المشرف واليمامةةلتكوين  

 0209، بيانات غير منشورة ، اإلدارةوزارة النفط ، شركة نفط ذ، قار ، قسم جمهورية العراق ، -02

 .0209(،جمهورية العراق ،وزارة النفط ،شركة نفط ذ، قار ، قسم اإلدارة ،ةبيانات غير منشورة  -03

جمهورية العراق ،وزارة النفط ،شركة نفط ذ، قار ،شركة مصاف  الجنوب ،قسم اإلدارة، بيانات غيرر  -09

 . 0209منشورة ،

 (.0209-0202جمهورية العراق، وزارة التخطيط ،الجهاز المركز، لإلحصاء ،نتا ج التعداد لسنة ة -09
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Abstract 

The importance of studying oil industries lies in its strategic role in 

developing the industrial growth. This is so because it performs a great 

role in supporting the national economy, developingthe sectors of the 

state that are related to oil and the other industries. The governate has a 

considerable economic position through its geographic location that leads 

to its commercial developing by discovering several new oil fields in 

addition to its natural and human resources. 

The study aims at investigating oil industries in ThiQar city from 2011-

2018, starting with the nature of the variables and their analysis and the 

stages that it passes through at both: production and consuming levels of 

oil products. the study hypothesizes that the proportional significance of 

the governate depends on its various industrial indications, workers, the 

number of institutions and the amount of production. 

The study involves studying the establishment and the importance oil 

industries in Iraq, the locational factors of oil industries, geographical 

analysis of the transformational and strategic oil industries, the economic 

availability andthe social advantages of the oil industry. In order to fulfill 

the aim of the study, GIS, Spss.25 andother quantity devices are 

employed to analyze the data. 

It has noticed throughout the study that there is positive development of 

oil industry in the governate according to the human and natural 

prediction in the region. 

The study has come with some conclusions. For instance, there is oil 

reverse in the area and in other fields such as Nassirya, Garaph and Sabba 

fields. In addition to the number of oil wells that are regarded few in 

relation to the area of the city. The geographical distribution indicates that 

one of the problems that faces the refinement industry is the old 

technology used. Moreover, the lack of technical experts in the factory of 

oil bottling in addition to the few number of workers there. Besides, there 

seems economic availability, social advantages in Graph oil field. 
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