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لدشغيل محطاث الطاكت  جحدًد البدًل الامثلاملعاًير التي مً خاللها ًمكً ماهيت  جىاكش هره الىزكت مشكلت 

اسخخدام الغاش املسخىزد، او الىكىد  حشمل الري ًحلم اكل كلفت اكخصادًت مً بين  خيازاث عدة، و  الكهسبائيت

 املكسز مً الىفط الخام  واملىخج داخليا.

يت الاكخصادًت املعاًير  جيبع مً  الاهميت اللصىي لهرا امللف على مجمل عمليت الخىمان اهميت فهم هره 

مً كلف اكخصادًت السخخدام اي مً الخيازاث على حد سىاء، وما ًترجب عليه مً   خطلبهًوالاحخماعيت، وما 

 آثاز  اكخصادًت وصحيت وبيئيت.

لت  ال  تي ًجب ان هفكس بها  والعىامل التي ًجب الاخر بها ان هره  الىزكت تهدف لخلدًم فهم واضح حىل الطٍس

الاحابت عً بعض عىد  جحدًد البدًل الامثل على مسخىي الكلفت والاثاز البيئيت والصحيت ، ومساهمت في 

 مىصىز املسعيد. عضى مجلس الىىاب السيد حساؤالث 

 واقع انتاج الطاقة يف العراق -اوال

الكهسبائيت على مخخلف محطاث الخىليد، والتي حسخخدم اهىاع مخعددة مً ٌعخمد العساق في اهخاج الطاكت 

ت والكهسومائيت ومحطاث الدًصل، فضال عً الطاكت املسخىزدة. ت والغاٍش  الىكىد كاملحطاث البخاٍز

طت اهخاج الطاكت الكهسبائيت في العساق، حيث  عد املحطاث التي حعمل على الغاش هي املساهم الاكبر في خٍس
ُ
وح

ت والتي بدوزها حسخخدم اهىاع مخخلفت 14هم بيسبت )حسا %( مً كميت الطاكت املخىفسة، جليها املحطاث البخاٍز

، وجمثل ما مً الىكىد الري ٌسخخدم لدسخين املياه وجىليد البخاز الالشم لعمل الخىزبيىاث الهخاج الكهسباء

%(، 5تي حعمل على وكىد الدًصل بيسبت )%( مً املجمىع الكلي للمىظىمت، بيىما حساهم املحطاث ال14وسبخه )

%(، اما الطاكت املسخىزدة والتي حسخخدم 1وجحخل املحطاث الكهسومائيت املسكص الاخير بيسبت مساهمت جبلغ)

ت12جمثل وسبت ) لسد العجص الحاصل في مىظىمت الاهخاج  .4%(، وجخىشع بين بازحاث  ومحطاث اسدثماٍز

ت ومً الجدًس ذكسه في هرا املجال ان   إلهخاجالعساق ٌسخىزد كمياث كبيرة مً الغاش لدشغيل محطاجه الغاٍش

ت جيخج )461الكهسباء والبالغت)  .%( وكما اشسها آهفا14،  بيسبت )1( ميغاواط5715( محطت غاٍش

لدز بأكثر من )
ُ
%( جتىشع بين طاكت 07وبالىظس لتلك الازكام هالحظ ان الػساق يستىزد طاكت كهسبائيت ج

 مستخدم في اهتاجهاصافيت ووكىد 

 

 

                                                           
1
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 حساب التكلفة والعائد -ثانيا

الطاكت الكهسبائيت مع كلفت اسخخدام  الىكىد املكسز مً الىفط  إلهخاجكلفت اسخيراد الغاش  عىد حساب

واملسخخسج داخليا لدشغيل املحطاث ، ًجب الاخر بىظس الاعخباز حملت مً العىامل واملحدداث، فضل عً فهم 

 مخعددة مً الىكىد. ألهىاعواسخخدامها آليت حشغيل املحطاث 

الخام بصىزة مباشسة، وإهما ًخم اسخخدام مشخلاجه ان املحطاث العاملت على الىفط ال حسخخدم الىفط 

، واًضا مشخلاث اخسي كغاش امليثان وغيرها مما ، والغاش املصاحباو الىكىد الثليل كالدًصل، والىفط الاسىد

 . ًخم ججسبتها في آلاوهت الاخيرة

الكهسباء وبين استخدام مشتلاث  جإلهتاولرلك غىد فهم هره آلاليت فئن املفاضلت بين جكلفت استيراد الغاش 

الىفط يتطلب حساب كلفت اوشاء املصافي وجأهيلها لتكسيس الىفط الخام بكمياث مالئمت، وايضا كلف 

، من اثاز املررجةت غى  الةئةت والاوسانالتشغيل والىلل، فضال غن الكلفت الاهم والاكثر خطىزة واملتمثلت في آلا

خالل الغاشاث املىةػثت هتيجت احرراق الىكىد في محطاث التىليد، وهي كلفت باهظت غى  الصحت والةئةت 

والاكتصاد غى  املستىي الاسرراجيجي طىيل الامد، وال يخفى الىمى املضطسد  لهره الكلف وآلااثاز بمسوز 

 الصمن.

معادلت عامت جحدد الكلفت الىاججت عً اسخخدام الىكىد املكسز في املصافي إلهخاج ووفلا لرلك ًمكً ان هضع 

 الطاكت وكاآلحي:

كلفت الاهتاج= كلفت اوشاء مصافي جديدة+ كلفت جأهيل مصافي مىجىدة+ كلفت الىفط الخام+ كلفت الىلل+ 

 كلفت التشغيل+ كلفت إشالت آاثاز الاهةػااثاث وجحسين الةئةت

%( مً مجمل املىظىمت، اضافت 14الاهميت اليسبيت ملحطاث الغاش والتي جبلغ وسبت مساهمتها )ال ًمكً اغفال و 

ت التي حعخمد في حشغيلها اًضا على اهىاع مخخلفت مً الىكىد %( و 14والبالغت وسبت مساهمتها) للمحطاث البخاٍز

مكً مدها بالغاش املصاحب او الغاش الحس  مً الحلىل العسا بصىزة كيت في حال اسدثمازها مً بينها الغاش، ٍو

مكً اعخبازها فسصت عظيمت لسفد الاكخصاد العساقي بمىزد  كاملت، وهره عىائد مً املهم حسابها مسخلبال، ٍو

ين الاكليمي والدولي. ادة الىاجج املحلي، فضال عً صىع جأثير على املسخٍى  استراجيجي هام، ٌساهم في ٍش

ت للى محطاث الاخر بىظس الاعخباز املاًضا مً املهم و  ل محطاث غاٍش حدداث الخلىيت واملخمثلت في صعىبت جحٍى

ت. ل لعدد كبير مً املحطاث الغاٍش  حعمل بأهىاع اخسي مً الىكىد، اضافت للكلفت الاكخصادًت لعملياث الخحٍى
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يتأاثس حساب الكلفت والػائد لكال الخيازين واملتمثلين في استخدام الىكىد املستىزد او الىكىد الداخىي ان 

 -بػدة محدداث هلخصها في التالي:

%( مً املىظىمت الكهسبائيت حعخمد على الغاش، وجىفيره ًخطلب الاسخيراد، او الاكخفاء الراحي مً 14) .4

 خالل اسدثماز الغاش املصاحب او الحس.

س الىكىد الالشم. .1  اسخخدام الىفط ًخطلب تهيأة واوشاء مصافي كافيت لخكٍس

 الباهظت السخخدام الىكىد في اهخاج الطاكت.آلاثاز البيئيت والصحيت  .3

 الخىحه العالمي لخلليل الاهبعاثاث الىاججت عً احتراق الىكىد. .1

اكػيت وفاغلت جأخر بىظس الاغتةاز التهديداث والفسص  وفي الختام يمكن الػمل غى  وضؼ اسرراجيجيت و

يم التىاشن بين الكلف والػىائد املشاز إليها آهفا، لحل مشكلت اهتاج الكهسباء في الػساق، وايضا  جحل

الاكتصاديت، وآلااثاز الصحيت والةيئيت، ودزاست آلااثاز التىمىيت املستلةليت الىاججت غن استلساز مىظىمت 

الطاكت، واستثماز الغاش املصاحب والحس، واوشاء مصافي جكسيس كافيت، وما يؤدي اليه كل ذلك من فسص 

 .اكتصاديت واغدة


