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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط
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مقـدمة 

ضمن سياستها لتوفري الطاقة الكهرابئية إىل املستهلكني، وضعت الوزارة خطة لبناء حمطات 
غازية مركبة )غازية +خبارية( إلنتاج الطاقة الكهرابئية موزعة على حمافظات العراق، وتستخدم هذه 
احملطات خمتلف أنواع الوقود إلنتاج الطاقة الكهرابئية: الغاز الطبيعي، وزيت الغاز، وزيت الوقود،  

والنفط اخلام.

لضمان  الطبيعي؛  الغاز  هو  الغازية  احملطات  لتشغيل  الوقود  أنواع  أفضل  أن  البديهي  من 
اشتغال الوحدات اإلنتاجية أبعلى كفاءة، عدم احلاجة إىل املواد الكيمياوية املضافة ملعاجلة أنواع 

الوقود األخرى، وعدم حاجة الوحدات إىل عمليات صيانة إضافية.

ومبتابعة خطة وزارة النفط يبدو أن البىن التحتية لن تكون قادرة على تلبية احتياجات حمطات 
إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي لعدة سنوات مقبلة؛ وهبدف تغطية العجز يف كميات الغاز الطبيعي 
اجملهز إىل احملطات الغازية يف دورهتا البسيطة للوحدات العاملة واملستقبلية وضعت وزارة الكهرابء 
خطة عاجلة السترياد زيت الغاز أو تشغيل الوحدات على النفط اخلام أو الثقيل الذي يتطلب 
استخدام أي منها مضافات كيمياوية قيمتها قد تصل إىل )15( مليون دوالر سنوايً، فضاًل عن 

اخنفاض معدل اإلاتحة إىل %70.

الصور املرفقة متثل أتثري استخدام النفط اخلام والثقيل على وحدات إنتاج الطاقة، ولضمان 
عند  الكيمياوية  واملواد  الصيانة،  على  املصروفة  املبالغ  وتوفري  الغازية،  للوحدات  األمثل  التشغيل 

التشغيل على أنواع أخرى من الوقود. 

دراسة جدوى
 إنشاء خط لنقل الغاز الطبيعي من إيران إىل العراق

د . كرمي وحيد 
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املشروع املقرتح. 	

على ضوء مؤشرات التأخر يف استثمار الغاز املصاحب، وجتهيزه لتشغيل حمطات إنتاج الطاقة 
الكهرابئية  وحسب اخلطة الوقودية مع وزارة النفط بتجهيزه يف عام 2014، اليت ما تزال متأخرة يف 
تنفيذ التزامتها إىل هذا العام 2021. إذ ُشرع يف حينه يف عام 2009 يف إعداد دراسات اجلدوى، 
ومث استحصال املوافقات بتجهيز بعض احملطات الغازية العاملة واجلديدة على الغاز الطبيعي املستورد 
من إيران، وُوّقع العقد يف عام 2011 إلنشاء اخلط األول للمنطقة الوسطى الذي اعتمدت دراسة 
جدواه كأساس إلنشاء خط اثن الحقاً يف املنطقة اجلنوبية. واعتمدت دراسة اجلدوى لتنفيذ املسار 

األول لتجهيز الغاز ابملواصفات اآلتية:

• طول أنبوب الغاز حبدود 300 كم، منها 12 كم داخل احلدود اإليرانية.	

• قطر األنبوب 42 إنشاً. 	

• كميات الغاز املقرتح نقله 800 مقمق / يوم. 	
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احملطات املقرتح تشغيلها على الغاز املستورد، هي:

السعة التصميمية  ) ميغا واط (احملطةت
4*25الدورة الغازية القدمية	
6*23	الدورة الغازية اجلديدة 2

القدس الغازية3
	23*6

43*4
4*60	الصدر الغازية4

2408جمموع السعة التصميمية 

 إجراء دراسة جدوى أولية فنية واقتصادية ملشروع إنشاء خط أانبيب لنقل الغاز الطبيعي . 2
العراق / بغداد مبقارنة للكلف عند تشغيل الوحدات على األنواع املختلفة للوقود  إيران إىل  من 

وتشمل هذه الكلف:

• التشغيل والصيانة. 	

• الوقود )الغاز الطبيعي، زيت الغاز، النفط اخلام(. 	

• الطاقة الضائعة. 	

• إنشاء أنبوب نقل الغاز الطبيعي. 	

معطيات الدراسة . 3

• تعمل احملطات الغازية بعامل إاتحة:	

	.85%     على الغاز الطبيعي

	 .75%      عند تشغيلها على زيت الغاز

	 .60%      على النفط اخلام
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

• فرتات التوقف لغرض الغسل )16( ساعة لكل )168( ساعة تشغيل عند اشتغال الوحدة 	
على النفط اخلام. 

•  كلفة اللرت الواحد من زيت الغاز املستورد مع تكاليف النقل .	

=  سعر زيت الغاز  +    سعر النقل  . 

=    51           +        13         =  64  سنتاً / لرتاً.

• سعر الغاز املستورد حسب السوق العاملية  15 سنتاً / مرت3. 	

• سعر النفط اخلام للربميل الواحد )60( دوالراً أو 38 سنتاً / لرتاً. 	

• كلفة املضافات الكيمياوية  )0.5( سنت إلنتاج كيلو واط-ساعة. 	

• كلفة الصيانة للوحدات الغازية عند تشغيلها على وقود زيت الغاز تعادل )1.5( مرة كلف 	
صيانتها عند تشغيلها على وقود الغاز الطبيعي، وتعادل عند تشغيلها على وقود النفط اخلـام  

)2.25( مرة من كلفة صيانتها عند تشغيلها على وقود الغاز الطبيعي. 

• كلفة الطاقة املفقودة  )3( سنتات لكل ككيلوواط-ساعة. 	
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4. منهجية الدراسة 

	.4. حساب الطاقة املتاحة للمحطات املقرتحة عند اشتغاهلا على األنواع املختلفة من الوقود: 

اجملموعالدورة القدمية         4*25جمموع القدرات التصميمية للمحطات

2388

م-واط 

الدورة اجلديدة       6*23	
الصدر                4*60	
القدس                6*23	

43*4                       
0.85*2388   =   2030 م-واط. القدرات املتاحة عند اشتغال احملطات على الغاز الطبيعي 
0.75 *2388 =    790	 م-واط.القدرات املتاحة عند اشتغال احملطات على زيت الغاز 
0.6 *2388   =    432	 م-واط. القدرات املتاحة عند اشتغال احملطات على النفط اخلام 

4.2. حساب كلف التشغيل والصيانة. 

يعتمد حساب كلف التشغيل والصيانة على كلف املواد الكيمياوية املضافة، وكلف واملواد 
االحتياطية الالزمة إلجراء عمليات الصيانة عند التشغيل على خمتلف أنواع الوقود ) كلفة املواد 

الكيمياوية املضافة كما ذكر سابقاً )0.5 سنت / ك.و.س(. 

واحدة  ملرة  دوالر  ماليني   )5( حبدود  توليدية  وحدة  لكل  والصيانة  التشغيل  تُقدر كلف 
للوحدات نوع Frame 9 وV 94.2 ذات السعات 123 ميغاواط و160 م.واط على التوايل. 

وأمجااًل ميكن اعتماد كلفة الصيانة )5( مليون دوالر لدورة صيانة واحدة، ولكل )150( 
ميغاواط؛ وعلى ذلك ميكن اعتماد الكلف اآلتية ألغراض التشغيل، والصيانة وألنواع الوقود املختلفة 

وكاآليت:
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واحدة  ملرة  والصيانة  للتشغيل  الكلية  الكلفة 
وجلميع احملطات عند اشتغاهلا على الغاز الطبيعي 

القدرة التصميمية *5     =         2388  *5
 	50                              	50     

=    80  مليون 
الكلية عند اشتغال الوحدات على زيت  الكلفة 

الغاز 
80   * 5.	     =  20	 مليون دوالر 

الكلفة الكلية عند اشتغال الوحدات على النفط 
اخلام 

80   * 2.25   = 80	 مليون دوالر 

وعلى ضوء ما تقدم آنفاً، ميكن حساب كلفة الصيانة إلنتاج كل كيلو واط-ساعة عند 
االشتغال على أنواع الوقود املختلفة كما أييت:

كلفة التشغيل والصيانةنوع الوقود

)مبلغ الصيانة الكلي دوالر / الطاقة املنتجة سنواي ك.و.س(
                  20	 مليون دوالر      زيت الغاز

 8760*	790                   
    80	 مليون دوالرالنفط اخلام

8760*	432      
    80   مليون دوالر        الغاز الطبيعي 

 8760* 2030     

4.3.حساب كلفة الوقود 

كما ذكر يف املقدمة، اعتمدت االسعار العاملية اآلتية للوقود:

الغاز الطبيعي         =  15 سنت / م3. 

زيت الغاز + النقل   = 64 سنت / لرت. 

النفط اخلام           = 38 سنت / لرت. 

= 0.77 سنت لكل ك . و . س

=  4.	 + 0.5 = 9.	 سنت لكل ك.و.س

= 0.45 سنت لكل ك.و.س
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استهالك  اُفرتض أبن كمية  وقد  الوقود،  أنواع  لكل  إنتاج كيلوواط-ساعة  وحلساب كلفة 
الوقود إلنتاج الكيلو واط-ساعة من الوقود متساوية وتقدر )0.3( لرت ابلنسبة اىل زيت الغاز والنفط 

اخلام، و)0.3( م3 لكل كيلوواط-ساعة للغاز الطبيعي. 

ويف ضوء املعطيات آنفاً، ستكون كلفة الوقود الالزمة إلنتاج كيلوواط-ساعة، وحسب نوع 
الوقود كاآليت:

الكلفة سنت  لكل كيلوواط-ساعةنوع الوقودت
5	 ×0.3   =  4.5       الغاز الطبيعي	
64×0.3  =   9.2	 زيت الغاز2
38*0.3  =   4.		 النفط اخلام3

4.4. حساب كلفة الطاقة املفقودة 

لكل  سنتات   3 حبدود  الوحدات  تشغيل  عند  املفقودة  الطاقة  سعر  معدل  اعتماد  ميكن 
كيلوواط-ساعة، وقد اُعتمد هذا الرقم نتيجة اخلربات السابقة يف هذا اجملال، وحتسب مقدار الطاقة 
القدرات احملسوبة سابقاً،  الوقود املختلفة من نسبة اإلاتحة يف  أنواع  التشغيل على  املفقودة عند 

وكما أييت:

كلفة الطاقة املفقودة عند التشغيل على زيت الغاز 
مقارنة ابلتشغيل على الغاز 

الطاقة املفقودة م.واط
 240= 	790 – 2030

الطاقة املفقودة عند التشغيل على النفط اخلام مقارنة 
ابلتشغيل على الغاز الطبيعي 

 598 = 	432-2030

الطاقة املفقودة عند التشغيل على النفط اخلام مقارنة 
ابلتشغيل على زيت الغاز 

 358= 	432 -	790
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كمية احلديد املستخدم =  0.3297 * 300 كم  = 98910 أطنان. 

يتوافر نوعان من األانبيب. 

• صيين  1200 دوالر / طن. 	

• أملاين 2000 دوالر / طن. 	

اُختري األنبوب من النوع االملاين؛ وبذلك تكون كلفة األنبوب:

98910 * 2000    =    197، 820، 000 دوالر ملسافة 300 كم. 

وعلى فرض أن كلفة نصب األنبوب مع حمطات الضخ املطلوبة لرفع ضغط الغاز، والصمامات 
حبدود 200% من كلفة األنبوب. 

الكلفة اإلمجالية =  197، 820، 000  * 300  

 100                                               
                 = 593، 460، 000 دوالر  

                    ملسافة 300  كم 

الكلفة اإلمجالية ملد أنبوب الغاز ملسافة 300 كم هي
600 مليون 

وبذلك تكون حساابت كلفة الطاقة املفقودة كاآليت:

الكلفة سنت لكل كيلوواط-ساعة
                    240*3    

 2030     
                       598*3     

  2030      
       358*3    

  2030    

حساابت كلفة إنشاء أنبوب الغاز الطبيعي املقرتح:. 5

من املخطط أن جيهز أنبوب الغاز املقرتح كميات من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل سعات 
متاحة ال تقّل عن 2000 ميغاواط، وإن املواصفات الفيزايوية لألنبوب كاآليت:

• قطر األنبوب 42 إنشاً. 	

• مسك األنبوب 0.5 إنش. 	

وحلساب كلفة املرت من هذا األنبوب ميكن استخدام املعادلة اآلتية -املعتمدة من قبل وزارة 
النفط-:

:قطر األنبوب 42 إنشاً.
:مسك األنبوب 0.5 إنش. 

*T

D

T

1 Ton/m = 0.01589 )42 – 0.5( * 0.5 = 0.3297 Ton/m         

وابعتماد أن طول األنبوب 300 كم. 

0.35 =

0.9  =

0.6  = 
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كمية احلديد املستخدم =  0.3297 * 300 كم  = 98910 أطنان. 

يتوافر نوعان من األانبيب. 

• صيين  1200 دوالر / طن. 	

• أملاين 2000 دوالر / طن. 	

اُختري األنبوب من النوع االملاين؛ وبذلك تكون كلفة األنبوب:

98910 * 2000    =    197، 820، 000 دوالر ملسافة 300 كم. 

وعلى فرض أن كلفة نصب األنبوب مع حمطات الضخ املطلوبة لرفع ضغط الغاز، والصمامات 
حبدود 200% من كلفة األنبوب. 

الكلفة اإلمجالية =  197، 820، 000  * 300  

 100                                               
                 = 593، 460، 000 دوالر  

                    ملسافة 300  كم 

الكلفة اإلمجالية ملد أنبوب الغاز ملسافة 300 كم هي
600 مليون 
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التحليالت:. 6

	6. الطاقة املنتجة خالل عام ألنواع الوقود = القدرة املتاحة *8760 م.و.س.

2030 * 8760 =   7	، 782، 800الغاز الطبيعي 

790	* 8760  =  5	، 680، 400 زيت الغاز 

432	 * 8760 =  2	، 544، 320النفط اخلام 

6.2 الطاقة اإلضافية املتوافرة م.و.س. 

التشغيل على الغاز مقارنة ابلتشغيل على زيت 
الغاز 

 400 ،	02 ،2   = 8760 *  240

على  ابلتشغيل  مقارنة  الغاز  على  التشغيل 
النفط اخلام 

480 ،238 ،5   = 8760 *  598

التشغيل على زيت الغاز مقارنة ابلتشغيل على 
النفط اخلام 

 080 ،	36 ،3 = 8760  *  358

6.3.كلفة إنتاج الكيلوواط-ساعة: سنت / ك.و.س. 

كلفة التشغيل والصيانة + كلفة الوقود التشغيل على الغاز 

 4.95 = 4.5 +  0.45  =
كلفة التشغيل والصيانة + كلفة الوقود +كلفة الطاقة املفقودة التشغيل على زيت الغاز 

20.32 = 0.35 + 	9.2	 +  0.77 =
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كلفة التشغيل والصيانة + كلفة الوقود + كلفة الطاقة املفقودة التشغيل على النفط اخلام 

 	4.2  =  0.9  + 		.4+	.9 =

6.4.الكلفة اإلمجالية إلنتاج الطاقة خالل عام ابلدوالر

4.95      * 7	، 782، 800 =880، 248، 600التشغيل على الغاز 
20.35  *  5	، 680، 400 =   86	3، 257، 300التشغيل على زيت الغاز 

4.2	    * 2	، 544، 320 =	78	، 293، 400التشغيل على النفط اخلام 

تضمنت الكلف املذكورة آنفاً كلف الطاقة املفقودة. 

6.5. صايف كلف اإلنتاج. 

حساب صايف كلف إنتاج الوحدة ك.و.س ألنواع الوقود تستخدم املعادلة اآلتية:

صايف كلفة اإلنتاج = الكلفة اإلمجالية  -  كلفة الطاقة املفقودة؛ وبذلك تكون صايف كلف 
االنتاج ألنواع الوقود كاآليت:

ابلدوالر خالل عام واحد 

التشغيل على زيت 
الغاز 

900 ،475 ،3	3	 = *400 ،680 ،	5 0.35 –300 ،257 ،3	86

التشغيل على 
النفط اخلام 

 520 ،70	 ،	668 =320 ،544 ،	2 * 0.9 -400 ،593 ،	78	
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املبالغ املوفرة   . 7

ميكن أن حتسب الوفورات ابملبالغ عند التشغيل على أنواع الوقود الثالثة كما أييت:

• مقدار التوفري عند االشتغال على الغاز الطبيعي مقارنة مع زيت الغاز خالل عام = صايف 	
الكلفة اإلمجالية على زيت الغاز الطبيعي – )صايف الكلفة اإلمجالية على الغاز *معدل القدرة على 

زيت الغاز/ معدل القدرة على الغاز الطبيعي(. 

) 600 ،248 ،880*1790/2030 ( 900 ،475 ،3131-  =

= 2355، 296، 100 دوالر سنوايً للمحطات األربع. 

• مقدار التوفري عند االشتغال على الغاز الطبيعي مقارنة مع النفط اخلام. 	

 = 520 ،701 ،1668 – )600 ،248 ،880*1432/2030(

= 1047، 757، 680 دوالراً سنوايً للمحطات األربع. 

• مقدار التوفري عند االشتغال على النفط اخلام مقارنة ابلتشغيل على زيت الغاز. 	

900 ،475 ،3131- ) 520 ،701 ،1668*1432/1790 ( =

=     1045، 599، 000 دوالر سنوايً للمحطات األربع. 
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اخلالصة . 8

اُحتسب مقدار التوفري ابملبالغ املصروفة سنوايً عند اشتغال الوحدات على الغاز الطبيعي 
مقارنة مع اشتغاهلا على زيت الغاز والنفط اخلام. 

الكلية  الكلفة  مقدار  احتسب  النفط،  وزارة  من  املستحصلة  املعلومات  من  وابالستفادة 
إلنشاء األنبوب وابملعطيات آنفاً.

وفيما أييت ملخص للنتائج اليت مت احلصول عليها:

مقدار التوفري مببالغ الكلف عند االشتغال على الغاز الطبيعي 
045	 مليون  دوالر سنواي”ابملقارنة مع االشتغال على زيت الغاز 

مقدار التوفري مببالغ الكلف عند االشتغال على الغاز الطبيعي 
ابملقارنة مع االشتغال على النفط اخلام 

047	 مليون دوالر سنواي”

600 مليون دوالر سنواي”كلفة إنشاء خط أانبيب الغاز الطبيعي بطول 300 كم 

املبالغ حمسوبة على أسعار السوق النفطية العاملية على سعر 60 دوالراً/برميل نفط خام.  

االستنتاجات . 9

للوحدات  الطبيعي  الغاز  على  التشغيل  نتيجة  الكلف  مببالغ  الوفورات  مقارنة  من  أواًل: 
املقرتحة مع كلفة إنشاء خط الغاز يتضح إمكانية تغطية تكاليف املشروع من طريق التوفري مببالغ 

كلف الصيانة والتشغيل خالل أقل من سنة واحدة. 

اثنياً: ابإلمكان تشغيل حمطات أخرى على هذا األنبوب من طريق احلجم احلايل، وميكن 
زايدة الكميات املستوردة إلضافة سعات توليدية أخرى.

اثلثاً: توفري مايل كبري بتصدير النفط اخلام بداًل من استهالكه يف حمطات التوليد.

للبيئة مقارنة ابلتشغيل على النفط   رابعاً: تشغيل الوحدات على الغاز الطبيعي أقل تلواثً 
اخلام. 



16

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

COMBIND CYCLE خامساً: إمكانية التحويل إىل الدورة الثنائية )املركبة

وزايدة السعة اإلنتاجية(. 

النفط مستقباًل، والوصول إىل  الطبيعي من قبل وزارة  الغاز  إنتاج  سادساً: يف حال زايدة 
االكتفاء الذايت يف تشغيل حمطات توليد الطاقة، وتغطية احتياجات الوزارات األخرى؛ فيمكن يف 

هذه احلالة تصدير الغاز الطبيعي الفائض إىل دول أخرى عرب شبكة أانبيب الغاز اإليرانية. 


