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 السكانية لمخوابط الرشاعية لسرفى نفط القيارة اتالعالق
 

 احسج طالل الطائي                            صفهان احسج دمحم 
 جامعة السهصل –كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  –قدم الجغخافية 

 (2021/ 12/7، قبل لمشذخ في 2021/ 19/5) قجم لمشذخ في 
 السدتخمص

تسثل صشاعة تكخيخ الشفط في العخاؽ فخصة استثسارية كبيخة سهاء لمجولة العخاؾية متسثمة بقظاعييا العاـ 
بالذخكات متعجدة الجشدية وتذكل ىحه الرشاعة أىسية كبيخة في سج الظمب  األجانبلمسدتثسخين  أووالخاص 

لسذكالت مقارنة مع دوؿ العالم، كسا اف متخمفة وتعاني الكثيخ من ا بقيت ىحه الرشاعة السحمي لسشتجاتيا، لكن
 ليحه السرافي تعج صغيخة ومتهسظة ؾياسا مع االحتياطات الشفظية الكبيخة التي يستمكيا العخاؽ. اإلنتاجيةالظاقة 

في نيشهى دراسة تظبيؿية لسرفى الؿيارة وما الشفط عمى صشاعة تكخيخ  بحثال االزهء في ىح دمطوسي
       .والسقتخحاتثم اختتم البحث باالستشتاجات  الؿيارة،ابط الرشاعية لسرفى نفط العالقات السكانية لمخو  ىي

            
Spatial relationships of industrial links for Qayyarah oil 

refinery 
Safwan Ahmed Mohammed               Ahmed Talal Altaee 

University of Mosul College of Education Department of Geography 
      

Abstract 
       The oil refining industry in Iraq represents a great investment opportunity for 
the Iraqi state, which represented by its public and private sectors, or for foreign 
investors in multinational companies. This industry is of a great importance in 
meeting the local demand for its products, but this industry remains backward and 
suffers of many problems compared to other countries of the world, as well as the 
energy productivity of these refineries is small and medium compared to the oil 
reserves owned by Iraq. 
       This study highlights on the refining industry in Nineveh, an applied study of 
the Qayyarah refinery, and what are the problems that this industry suffers from, and 
how to develop production methods and ways to upgrade this industry. 
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 جمة السق
 : بحثف الىج

رشاعة تكخيخ الشفط لالسكانية لمخوابط الرشاعية  اتالعالق تهضيح إلى: البحثيجؼ ي
 .الؿيارة وإبخاز أىسية ىحه الرشاعة ناحية في 

 :البحثمذكمة 
مع العجيج من الرشاعات عالقات متجاخمة  لسرفى نفط الؿيارةالخوابط الرشاعية  تذكل

 .يديم في تظهيخ مشظقة الجراسة بساواألنذظة االقترادية 
 

 : بحثأىسية ال
والرشاعات تتجمى أىسية الجراسة بتدميظيا الزهء عمى العالقة بين صشاعة الشفط 

التشسية السكانية من وجية نظخ الجغخاؼية  إحجاثوتهضيح الجور اإليجابي لمشفط في  األخخى 
 التظبيؿية. 
 : بحثفخضية ال

في تعديد فخص تظهيخ مدتهيات التشسية السكانية لهجهد الخوابط  الؿيارة مرفى أسيم -1
 الرشاعات واألنذظة االقترادية في مشظقة الجراسة. والعجيج منالرشاعية بين السرفى 

لمخوابط الرشاعية دور كبيخ في التكامل الرشاعي وفي تقميل كمف اإلنتاج بذكل عاـ وكمف  -2
 اقترادية.الشقل بذكل خاص وتحقيق وفهرات 

  :بحثمشيج ال
اعتسج البحث عمى السشيج االستقخائي التحميمي الحي يشظمق من الجدئيات إلى الكميات في 
دراسة العالقات السكانية لمكذف عن العهامل الجغخاؼية التي تقف وراء الخوابط السكانية وعالقاتيا 

ساد عمى الجراسة مع االعت الجراسة.لرشاعة تكخيخ الشفط في الؿيارة وتحميميا لتحقيق أىجاؼ 
 السيجانية بذكل رئيذ. 

 : البحثهيكمية 
مهاقع إنتاج ونقل الشفط إلى السرفى األوؿ:  سبحثيجرس ال مبحثينمن  البحث تكهف ي

  .الخوابط الرشاعية لسرفى الؿيارة وعالقاتيا السكانيةالثاني سبحث . ويجرس الوتكخيخ مشتجاتو
 

 السرفى وتكخيخ مشتجاتو إلىونقل الشفط  إنتاجمهاقع  السبحث األول :



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

276 
 

 وصف جغخافي لسرفى القيارة وتطهره : -اولا 
-47-"21وخط طهؿ ) ( شساالً  57-16-"43فمكيًا يقع السرفى بين دائخة عخض )

ؼيحجه من الذساؿ مخكد الؿيارة ومن الجشهب قخية الججعة ومن الذخؽ نيخ دجمة  (1)( شخقا 35
 .(2)ومن الغخب محظة كيخباء الؿيارة 

كم في مقاطعة رمانة 1يقع مرفى الؿيارة جغخاؼيًا في محافظة نيشهى عشج ناحية الؿيارة و         
كم عمى الزفة الغخبية لشيخ دجمة بجهار حقل  1كم جشهب مخكد مجيشة السهصل و 60عمى بعج 

 نفط الؿيارة . 
ستيالكي مباشخ من ىحا السهقع لمسرفى جعل مشو مهقعًا قخيبًا ندبيًا من مخكد سكاني وا        

وجهد مداحات واسعة لتظهيخ و  األرضمجيشة السهصل، وكحلك يستاز السهقع بقمة تزخس 
والدهؽ الهاسعة لسرفى الؿيارة  السرفى،، ومخور طخيق الؿيارة مخسهر بالقخب من السرفى

نيخ ( كم من 1) السدافة القخيبة ندبياً  والهسط، وكحلكالذساؿ  نيشهى ومحافظاتالسيسا محافظة 
 (.1) وطر اخ  ،(3)دجمة السرجر الخئيذ لمسرفى

  *السهقع الجغخافي والفمكي لسرفى القيارة (1) ةرطاخ

 
 ARC GIS V.10.8،بأستخجام بخنامج 1/1000000،وخخيطة العخاق اإلدارية بسقياس رسم DEM: عسل الباحث بالعتساد عمى نسهذج الرتفاع الخقسي  *

                                                           
، ا في التشسية الرشاعية في العخاؽالتباين السكاني لتهزيع مرافي الشفط الرغيخة وأثخى عباس،اركاف ريداف  (1)

 . 46ص  ، 2014كمية اآلداب، بغجاد،اطخوحة دكتهراه غ، جامعة 
 .24/3/2021الجراسة السيجانية لمباحث بتاريخ  (2)
، رسالة ماجدتيخ، غ ، ـ ،كمية التخبية 1998- 1968رؽية الشفط في العخاؽ مشى عمي دعيج، صشاعة ت (3)

 .82ص ،2002لمبشات ،جامعة بغجاد ،
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محافظة نيشهى والى  ناحية الؿيارة في في  1953في عاـ  تم انذاء مرفى الؿيارة       
(حدب  22-18كم بالقخب من حقهؿ نفط الؿيارة التي درجة كثافتيا ) 60الجشهب مشيا بسدافة 

 -377388بظاقة انتاجية تتخاوح بين ) 1955ذ بجأ االنتاج عاـ ( االمخيكي، اAPI*ترشيف )
 عن (بخميل/ سشهيا من االسفمت، ويحرل عمى الشفط من حقل نفط الؿيارة ، فزالً  628980

 53463،3الكازولين بكسية تقجر  وإنتاجبخميل/ سشهيا،  15،955،2زيت الغاز بكسية  إنتاج
بخميل /يهميًا لسدجيا مع  18869،4كسية تقجر  ازويدتعسل من انتاج زيت الغ بخميل/يهميًا ،
من الكازولين السشتج في السرفى يدتعسل كهقهد  األكبخو الرالبة الالزمة والقدم االسفمت لكدب

لمسرفى الحتهائو عمى كسية كبيخة من الكبخيت ومن الشهعية الخديئة ، والفائض مشو يرجر 
% من  42طن أي قخابة  42000قخابة  1971عاـ لؤلسهاؽ العالسية في تمك الفتخة وبمغ انتاجو 

اذ بمغت طاقتو االنتاجية  2011طاقتو اإلنتاجية ، ثم ازدادت طاقتو االنتاجية والظاقة الفمية عاـ 
بخميل/ يهميًا أي  4056،921بخميل /يهميًا ، وبمغت الظاقة الفعمية قخابة  3994،805قخابة 
تدتيمك  طن /سشهياً  75688 بػػػػػالسفمت بكسية تقجر ج اشت، وي % من طاقتو االنتاجية 29 قخابة

 .(4) 2011طن ، في عاـ  74936مشو محافظة نيشهى قخابة 
تم طخح حقل نفط الؿيارة ضسن جهلة التخاخيص الدادسة الحي فازت بو  2009وفي عاـ       

بخميل/ 120،000دوالر لكل بخميل مشتج بظاقة انتاج  5االنغهلية ( مقابل  شخكة )سهناجهؿ
 .( 5) يهميًا ويدتسخ العقج ألربع سشهات

اذ تم اضافة وحجة انتاجية تعتسج عمى نفط  2007واخخ تظهيخ لمسرفى كاف في عاـ        
ن والشفط والكيخوسي كخكهؾ بعج خمظة مع نفط الؿيارة لتحدين مشتجاتو إلنتاج زيت الغاز والبشدين

 .(6)بخميل/يهميًا  ,00010 االسهد بظاقة انتاجية
 

 الخوابط الرشاعية لسرفى القيارة وعالقاتيا السكانية  : نيالسبحث الثا

                                                           

 .98بسشظهر التشسية السدتجامة، مرجر سابق، صعمي جاسم حسهد، تهطن صشاعة ترؽية الشفط في العخاؽ 4 
، خه في شخكتي نفط الذساؿ والسرافيالسكاني لرشاعتي استخخاج الشفط وتكخي نالتباي هللا ، زياد فاضل عبج 5

 .104،ص 2020، جامعة تكخيت، لمعمـه االندانيةاطخوحة دكتهراه غ، ـ، كمية التخبية 
*(APl):  درجة الكثافة عمى اساس مؿياس الكثافة بسعيج البتخوؿ االمخيكيAmerican petroleum) 

lntitutes  حي يعخؼ بالخمد والAPI  وىه السعيار السعتسج في ؾياس كثافة الشفط الخاـ عمى اساس الهزف الشهعي
 لمشفط .

 نفذ السرجر 6
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اف وجهد عالقات  إذ التكامل،من شخوطيا وىه  أساساف صشاعة الشفط تعتسج عمى شخط         
وىحه العالقة تستج من  و ىحه الرشاعةما تستاز ب الشفظية اىممتذابكة بين مخاحل الرشاعات 

التدهيق والعسميات لعسميات الدابقة وقظاع التكخيخ و وقظاع ا واإلنتاجقظاع البحث واالستكذاؼ 
وتعتسج عميو  اآلخخالقظاعين تختبط بالقظاع  أحجاف عشاصخ التكمفة واالستثسار في  إذالالحقة 

(7). 
والخمؽية  األماميةيالحظ في ىحا السجاؿ عجد من العالقات السكانية الستسثمة بالخوابط  إذ       

الرشاعية ضسن الحيد السكاني وىحه العالقة تهلج نهعًا من الهفهرات االقترادية او  األنذظةبين 
ية يشتج عشة الكثيخ من انخفاض الكمفة االنتاج إنتاجياً  ما تدسى بهفهرات السهقع ، تهفخ نسظاً 

كبيخًا في تظهيخ عسميات الشذاط االقترادي  أثخاً لؤلنذظة السشتجة ، وليحه الهفهرات االقترادية 
الرشاعي وتظهره ودعسة لسا ليا من مسيدات كثيخة تداىم في تظهيخ القظاعي الرشاعي بذكل 

 .(8)عاـ 

 األنذظةوجهد  تيتم جغخاؼية الرشاعة بالدمهؾ االقترادي وذلك بالعالقة مع السكاف اذ اف     
ظاىخة بالعالقة الرشاعية في مكاف ما تذغل فييا حيدًا ميسًا، اذ اف الجغخافي يقهـ بجراسة ىحه ال

، يجب دراستيا تخمق عالقات مكانية وروابط ميسة األمهراف ىحه  إذ، مع متغيخات كثيخة
 .وابط وتذخيص تأثيخىا محميًا وعمى مدتهى السشظقة او السجيشة التي تظيخ في ىحه الخ 

ىي العالقة التي تخبط السشذأة الرشاعية بغيخىا من السشذآت  الرشاعية:الخوابط  مفيهـ        
أو قج تشتج عن تقجيم  أخخى مشتجاتيا التي تدتخجـ كسهاد اولية تجخل في صشاعات  أساسعمى 

التي تهضح الخوابط  األمثمةوىشاؾ الكثيخ من  لآلخخين،الخجمات من قبل ىحه الرشاعة 
ارتباط البشدين برشاعة الترؽية، ارتباط صشاعة االسسشت  واألسفمت،الرشاعية صشاعة البالستك 

 . (9)مع صشاعة السشتجات الخخسانية
 السرفى بالسهاد الخام:  د تجيي.1

                                                           
سهية في جشهب العخاؽ ، اطخوحة دكتهراه ، غ، ـ، حسيج عظية عبج الحدين ، الرشاعات الشفظية وآثارىا التش 7

 .98، 2012كمية اآلداب، جامعة البرخة ،
 – 1996رياض دمحم عمي عهدة ، صشاعة مهاد البشاء والتذييج ) كبيخة الحجم ( في محافظة كخبالء لمسجة من  8

 . 63، ص  2006، اطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة ، كمية التخبية ابن رشج ، جامعة بغجاد ،  2004
سارة وىاب جهاد ، التباين السكاني ألنساط التهطن الرشاعي في مجيشة بغجاد وأثخة في الهفهرات االقترادية ،  9

 .34،ص  2015كمية اآلداب جامعة بغجاد ، ،رسالة ماجدتيخ ،غ . ـ 
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التابع لذخكة نفط  يتم تجييخ السرفى بالسادة الخاـ الخئيدية محميًا من حقل نفط الؿيارة       
الذساؿ السجاورة لمسرفى اذ اف وجهد حقل نفط الؿيارة ساعج عمى تخكد وتهطن مرفى الؿيارة 
بالقخب مشيا اذ اف نفط حقل الؿيارة يعج عامل جحب إلقامة الرشاعات بالقخب مشو ومشيا اقامة 

ن السرفى والسادة مرفى الؿيارة وىشا تظيخ قهة الخوابط الرشاعية اذ اف ىشالك تخابط وثيق بي
الخاـ )الشفط الخاـ( الحي يشتج عشة خفض تكاليف الشقل واالنتاج وبالتالي ما يشتج عشيا من 
وفهرات اقترادية سهاء أكانت وفهرات داخمية متسثمة بتهفيخ فخص العسل وغيخىا أو وفهرات 

: خخى وىي كاالتياقترادية خارجية متسثمة بالعهائج السالية لمجولة. اما بؿية السهاد الخاـ اال
 (7الججوؿ)

 
 *نهع وكسية السهاد الخام السدتخجمة في مرفى القيارة( 7الججول )

 وحجة الرخف الستيالك الذيخي  الخصيج السخدني الجية السدتفيجة السادة

 كغم 200 1375 االنتاج صهدا كاوية

معادل الحسهضية 
 )امين(

 كغم 107 1090 االنتاج

 كغم 2 10 االنتاج +الظاقة مانع تآكل )الييتخ (

 كغم 150 1155 الظاقة ممح الطعام

 كغم ____ ____ الظاقة مذتت الششات

ثالثي فهسفات 
 الرهديهم

 كغم ____ ____ الظاقة

 كغم ____ ____ الظاقة قاتل الششات

 كغم ____ ____ الظاقة ىايبه كمهرات الرهديهم

 كغم 500 1340 الظاقة كبخيتات اللسشيهم

 كغم ____ ____ الظاقة فهسفات الرهديهم

 لتخ 815 915 الظاقة 4003دىن السزخات

 لتخ 100 140 الظاقة 4009دىن الكابدات 

دىن السحخكات الجيدل 
2050w 

 لتخ 50 120 الظاقة
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 : الجراسة السيجانية ، شخكة نفط الذسال، قدم مرفى القيارة، شعبة التجييدات، بيانات غيخ مشذهرة*        
 ،2020 . 

ة )امين( ، مانع تآكل )الييتخ( في معادؿ الحسهض كاوية،اذ يتم استخجاـ مادة صهدا 
، في حين يتم استخجاـ ممح الظعاـ مذتت االششات، ثالثي فهسفات الرهديـه  اإلنتاجيةالهحجات 

الكالديهـ ، فهسفات الرهديهـ ، كبخيتات االلسشيهـ ) الذب( ،  ، قاتل االشتات ، ىايبه كمهرات
في الظاقة والسخاجل البخارية وفي تفاعالت السياه ومعالجتيا ، اما الجىهف في استخجاميا 

اوربية وايظالية  لمسزخات والسهلجات ، اذ ىحه السهاد الخاـ يتم شخائيا من الدهؽ السحمي وىي
  أ.ويابانية السشذ

 
 
 السرفى : إلىيع الجغخافي لمسهاد الخام الجاخمة التهز  - 2

 اربع فئات وىي كاالتي: إلىنظخًا لتعجد السهاد الخاـ الجاخمة لمسرفى فقج تم تقديسيا      
: تسثل ىحه الفئة مجسهعة السهاد الخاـ القادمة من محافظة نيشهى )السهصل(  األولىالفئة        

، مانع تآكل ، ممح الظعاـ ، مذتت االششات، الحسهضةاوية ، معادؿ كرفى وىي)صهدا الس إلى
، اذ يتم شخائيا من اسهاؽ  ، قاتل االششات ،ىايبه كمهرات الرهديـه ثالثي فهسفات الرهديـه

السشاقرات عمييا وشخائيا باألسعار التي تشاسب السرفى  إجخاءقزاء السهصل السختمفة بعج 
 وياباني وامخيكي . إيظاليوىي مهاد مدتهردة من الخارج ذات مشذأ 

 
: وىي مجسهعة السهاد الخاـ القادمة من معسل كبخيت السذخاؽ الى السرفى  الفئة الثانية    

 وىي )كبخيتات االلسشيـه ، فهسفات الرهديهـ،  وىي مهاد محمية الرشع وذات جهدة عالية .
لجين )مرفى وىي مجسهعة من السهاد الخاـ القادمة من محافظة صالح ا الفئة الثالثة:    

، دىن 4009، دىن السزخات 4003 بيجي( الى مرفى الؿيارة وىي )دىن السزخات
 .( وىي ايزًا مهاد محمية الرشع اذ يتم انتاجيا في مرفى بيجي50w40السحخكات الجيدؿ 

  
وحقل نجسة اذ اف ىحه  : وىي تذسل حقهؿ الشفط الياـ الستسثمة بحقل الؿيارةالفئة الخابعة     

طة ر اختقع في الؿيارة بالقخب من السرفى الحقهؿ تدود مرفى الؿيارة بسادة الشفط الخاـ وىي 
 .(3رقم)

 *( التهزيع الجغخافي السهاد الخام الجاخمة الى السرفى3)خارطة 
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(، بسقياس  Map of Iraq oil fields،و )1000000/ 1، وخخيطة العخاق اإلدارية بسقياس رسم  DEMعسل الباحث اعتساداا عمى نسهذج الرتفاع الخقسي *:

 Arc GIs v .. 10.8،وباستخجام بخنامج  2005، 15000000/ 1رسم 
 العالقات الرشاعية بين مرفى القيارة ومحطة كيخباء القيارة الغازية : -3

ؿيارة ومحظة كيخباء الؿيارة الغازية اذ اف ىشاؾ عالقة صشاعية قهية بين السرفى ال         
ساعة وكحلك بعض قظع الػيار يتم  24الثانية تتكفل بتدود السرفى بالظاقة الكيخبائية خالؿ 

العسل بيشيسا مذتخؾ . حيث دلت الجراسات وجهد غاز مراحب  إذالتبادؿ بيشيا بكتب رسسية 
يسكن االستفادة مشو عن طخيق استخخاجو واستثساره عن  لمشفط الخاـ السدتخخج من حقهؿ الؿيارة

 عشج استغالؿ الغاز السراحب لمشفط.اذ اف (10)طخيق تدويجه كهقهد لسحظة كيخباء الؿيارة الغازية 
وتدويج السحظة مشو سهؼ تربح العالقة قهية ججًا حيث يريح العسل متبادؿ ومذتخؾ بعكذ 

طخؼ واحج وىي محظة كيخباء الؿيارة تدود السرفى احادية أي من  الحاضخ اذ العالقة حالياً 
 ساعة.  24بالظاقة الكيخبائية خالؿ 

 *( مهقع السرفى ومحطة كيخباء القيارة الغازية6رهرة )ال

                                                           
دراسة  –رية استخجاـ نظخية الخيارات الحؿيؿية في تقييم السذخوعات االستثسا حدن،عبج الخزاؽ خزخ  10

 .78 سابق، ص، مرجر تظبيؿية في الرشاعة الشفظية العخاؾية
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 Arc GIs v .. 10.8( وباستخجاـ بخنامج   7Landsatعسل الباحث اعتساًد عمى مخئية ):*
 

لمسخظط االساس ألرض السرفى ولكن بعج عمسًا اف ارض السحظة الغازية كانت تابعة 
الغازية عمى االطخاؼ الخمؽية كيخباء الؿيارة  محظة لحكهمي حرمت السهافقة عمى انذاءاالتفاؽ ا

 ألرض السرفى شخط اف ال يتعارض مع التهسع السدتقبمي لمسرفى. 
 
 

 عالقة السرفى بالسرافي الخخى:
تابع لذخكة مرافي الذساؿ وىي اكبخ الذخكات الشفظية في العخاؽ  مرفى الؿيارة           

لييئة السرافي الخارجية  الشفط، وتابعمقخىا بيجي في محافظة صالح الجين الستخررة بتكخيخ 
في مقخ الذخكة وىي مدؤولة عن عجة مرافي ) مرفى الذساؿ ، مرفى صالح الجين ، 

 ، مرفى حجيثة ، مرفى الكدك(.   مرفى كخكهؾ ، مرفى الؿيارة ، مرفى الريشية
طمب يختبط مرفى الؿيارة بيحه السرافي بعالقة قهية متسثمة بالعسل الستبادؿ وعشج         
الؿيارة الى أي حاجة كانت يتم مفاتحة مقخ الييئة وتقهـ الييئة بتعسيم الظمب عمى  مرفى

عمى الظمب السقجـ من قبل  السرافي التابعة لمذخكة أي اذ تهفخ السظمهب يقهـ السرفى بالخد
مرفى الؿيارة وتتم السهافقة وىحه العالقة تتسثل ايزًا بتبادؿ قظع الػيار من مزخات وصسامات 

قاـ مرفى الؿيارة بتدويج مرفى الكدك بسزخات  والسكائن،لثقيمة واالليات وكحلك السعجات ا
 ( ، وكحلك تبادؿ الخبخات بين السرافي.  5) ( وصسامات عجد2عجد )

( اف مرفى الؿيارة تخبظو عالقة قهية مع مرفى كخكهؾ وىي 4) خارطةيتزح من ال
الهحجة  الؿيارة لتغحيةتخكيا )جيياف( الى داخل مرفى  –مج انبهب من الخط االستخاتيجي كخكهؾ 

وتخبط مرفى الؿيارة عالقة قهية مع مرفى بيجي اذ يدود االخيخ مرفى  الدادسة.االنتاجية 
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التي يحتاجيا السرفى لمعسميات االنتاجية اما باقي السرافي يختبط مرفى الؿيارة الؿيارة بالجىهف 
معيا بعالقات ادارية وقانهنية اذ اف كالىسا يعهداف الى شخكة واحجة وىي شخكة مرافي 

 الذساؿ.
 ( السرافي ذات العالقة مع مرفى القيارة *4) خارطة

 
(، بسؿياس  Map of Iraq oil fields، وخخيظة ) DEMعسل الباحث اعتسادًا عمى نسهذج االرتفاع الخقسي  *:

 Arc GIs v .. 10.8،وباستخجاـ بخنامج  2005، 15000000/ 1رسم 

 
عالقة السرفى بالذخكات والسرانع التي تهفخ لمسرفى مهاد احتياطية وقطع غيار وصيانة  -

 لمسكائن وغيخىا:
بط مرفى الؿيارة بعجة صشاعات تهفخ لو ما يحتاجو من قظع غيار ومعجات ثقيمة ومكائن يخت   

الؿيارة تابعة لذخكة نفط الذساؿ التابع ليا مرفى  أيزاً اف ىحه الذخكات  إذوكحلك خجمات عامة 
 :ىحه الذخكات ومن

 : شخكة الستكذافات الشفطية -1
التي كانت وراء اكتذاؼ االبار الشفظية الحجيثة في مرفى الؿيارة بالتعاوف مع             

والتي تعسل عمى زيادة الظاقة االنتاجية لحقهؿ نفط الؿيارة باستسخار  سهناجهؿ،الذخكة االنغهلية 
جاري العسل عمى تظهيخ حقمي  الشفط، وحالياعن طخيق االستكذافات والبحث السدتسخ ألبار 

 ن قبل شخكة االستكذافات الشفظية . قرب وجهاف م
 شخكة الحفخ العخاقية : -2
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 QYحفخ البئخ  24/2/2019انجدت السالكات الفشية واليشجسية لذخكة الحقخ العخاؾية في     
بار نفظية في حقل الؿيارة الشفظي ، آسبـخ مع شخكة سهناجهؿ لحفخ عذخة ضسن العقج ال100

 من قبل نفذ الذخكة . QY  97وكحلك انجد البئخ الشفظي
 :الذخكة العامة لمسعجات اليشجسية الثقيمة -3

قامت بتدويج السرفى بثالث مهلجات واعادة تراميم وتجييد السهاد ونرب مهقعي لخدانات     
 والبخارية،وازالة الخدانات الستزخرة واعادة تأىيل الحخارية والسائية  3ـ 800و  3ـ 1600بدعة 

ت لحفظ زيت الغاز الخاص بتدويج الهقهد لمسعجات السهجهدة في السرفى وتجييد السرفى بخدانا
 وغيخىسا من التجييدات العجيجة .

 شخكة سعج العامة:  -4
قامت ىحه الذخكة  إذوىي شخكة تابعة لهزارة الشفط العخاؾية لرالح شخكة مرافي الذساؿ،     

بخميل/ يـه  10000قة ترسيسية بترسيم وإنجار الهحجة االنتاجية الدادسة في مرفى الؿيارة بظا
  11وكحلك سحب انبهب.

 
 عالقة السرفى بالحقهل الشفطية:

يعج مرفى الؿيارة احج السرافي التي اؾيست عشج مشاطق استخخاج الشفط ) الحقهؿ الشفظية        
، وفي الحاالت الزخورية السشتجة ( ويدتسج مرفى الؿيارة الشفط الخاـ من حقهؿ نفط الؿيارة

كم أي السدافة  1يدتسج الشفط من حقل نجسة ، اذ يقع السرفى بالقخب من حقل الؿيارة بسدافة 
متخ وىه  466بعسق   1928بين حجود السرفى وحجود حقل نفط الؿيارة الحي تم اكتذافو عاـ 

كم من  7ى بعج تابع لذخكة نفط الذساؿ ، في حين يقع حقل نجسة شساؿ غخب حقل الؿيارة عم
. 12السرفى وىها ايزا تابع لذخكة نفط الذساؿ ، ومرفى الؿيارة تابع لذخكة مرافي الذساؿ

اف ىشاؾ عالقة بين السرفى والحقهؿ السحكهرة اذ يدتسج السرفى الشفط  (5ة )طر اويتزح من الخ
 أحجىساواعتساد اذ تتسيد ىحه العالقة بالسدافة القخيبة التي تخبط بيشيسا  الحقهؿ،الخاـ من ىحه 

 عمى االخخ.
 
 
 

                                                           
 2021/ 22/4الجراسة السيجانية بتاريخ  11
( دراسة في 2003 – 1973سمهى تهفيق دمحم، صشاعة استخخاج وتكخيخ الشفط في محافظة كخكهؾ لمسجة ) 12

 . 93، ص  2007جغخاؼية الرشاعة، رسالة ماجدتيخ غ. ـ ، كمية اآلداب ، جامعة صالح الجين/ اربيل ، 
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 ( عالقة السرفى بالحقهل الشفطية5رطة )اخ

 

(، بسؿياس  Map of Iraq oil fields، وخخيظة ) DEMعسل الباحث اعتسادًا عمى نسهذج االرتفاع الخقسي *:
 Arc GIs v .. 10.8،وباستخجاـ بخنامج  2005، 15000000/ 1رسم 

 مشافح ترخيف مشتجات مرفى القيارة:-
شخكة تهزيع السشتجات الشفظية فخع نيشهى عن  الؿيارة إلىيتم ترخيف مشتجات مرفى          

% من 40الى مقخ الذخكة التي تأخح فائجة بشدبة  طخيق نقميا بالديارات الحهضية ) الرياريج (
تسشع الذخكة السحكهرة مرفى الؿيارة من ترخيف مشتجاتو  إذمبيعات مشتجات مرفى الؿيارة ، 

الى أي مشفح اخخ كهنيا الجية الهحيجة السدتفيجة من مبيعات مرفى الؿيارة وكحلك  أواشخة مب
 تسشعو لستغيخات سياسية . 

 * ترخيف مشتجات مرفى القيارة فح( مشا5رطة)اخ
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 . Arc GIs v. 10.8، وباستخجاـ بخنامج 1000000/ 1، وخخيظة العخاؽ اإلدارية بسؿياس رسم  DEM*: عسل الباحث اعتسادًا عمى نسهذج االرتفاع الخقسي 
الؿيارة بعج استالـ الشفط من مرفى  فخع نيشهى  –شتجات الذسالية اذ تقهـ شخكة تهزيع الس

وكحلك يتم ترخيف السشتجات الى  دىهؾ،الى شخكة ىاودنك الهاقعة في محافظة  بترخيفو
وايزا يتم ترخيف مشتجاتو الى محافظة كخكهؾ لذخكة  الذسهس،محافظة اربيل لذخكة انهار 

ويتم ايزًا ترخيف  لمسقاوالت،والى محافظة صالح الجين لذخكة صشاع الجداء  األنهار،شخوؽ 
فاوتة يتم ترخؼ في فتخات مت األحيافوبعض  االقزية،مشتجاتو في محافظة نيشهى لكافة 

 ميشاء البرخة لترجيخه خارج العخاؽ.  إلىمشتجات مرفى الؿيارة 
 

 الستشتاجات 
تسثل صشاعة تكخيخ الشفط في العخاؽ فخصة استثسارية كبيخة سهاء لمجولة العخاؾية متسثمة  .1

بالذخكات متعجدة الجشدية وتذكل ىحه  األجانبلمسدتثسخين  أوبقظاعييا العاـ والخاص 
متخمفة  بقيت ىحه الرشاعة الرشاعة أىسية كبيخة في سج الظمب السحمي لسشتجاتيا، لكن

 وتعاني الكثيخ من السذكالت مقارنة مع دوؿ العالم
السرافي الستهطشة بالقخب من السادة الخاـ وىه قخبو من حقل  أحجيعج مرفى الؿيارة  .2

لشقل الشفط  ( كم1( انج بظهؿ )9انبهب قظخة ) استالـ الشفط الخاـ عبخم تي إذنفط الؿيارة 
 .الخاـ من حقهؿ نفط الؿيارة انديابيًا حيث تدتقبمو خدانات الشفط الخاـ لسرفى الؿيارة

يتم تدهيق معظم مشتجات السرفى محميًا، نظخًا لثقل وزف السشتج وضخامة حجسو، ومن  .3
سدافات بعيجة وذلك النخفاض حسل تكمفة الشقل لثم فيه مكمف كثيخًا في نقمو وال يت

وبالشدبة لسشتجات ىحه الرشاعة يدهؽ جسيع إنتاج السرفى إلى األسهاؽ السحمية  .ؾيستو
  .في داخل السحافظة

اف وجهد  إذ التكامل،من شخوطيا وىه  أساسياف صشاعة الشفط تعتسج عمى شخط  .4
ما تستاز بو ىحه الرشاعة وىحه  الشفظية اىمعالقات متذابكة بين مخاحل الرشاعات 

وقظاع العسميات الدابقة وقظاع  واإلنتاجالعالقة تستج من قظاع البحث واالستكذاؼ 
القظاعين  أحجعشاصخ التكمفة واالستثسار في  أف إذالتكخيخ والتدهيق والعسميات الالحقة 

 .وتعتسج عميو اآلخختختبط بالقظاع 
 

 السقتخحات 
 بحؿ الجيهد في تظهيخ مرافي الشفط العخاؾية بذكل عاـ ومرفى الؿيارة بذكل خاص .1
 تظهيخ البشى التحتية لمسرفى من جسيع الجهانب .2



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

266 
 

 إكساؿ الهحجات السجمخة نتيجة عسميات التحخيخ األخيخة في السرفى .3
تذجيع الرشاعات الشفظية في العخاؽ بذكل عاـ عن طخيق تشسية وتظهيخ االدارات  .4

 وغيخىا لمشيهض بهاقع الرشاعة الشفظية العخاؾية .  واآلالتوالسكائن  والعساؿ
 

 السرادر 
1. *(APl):  األمخيكيمؿياس الكثافة بسعيج البتخوؿ  أساسدرجة الكثافة عمى American 

petroleum) lntitutes  حي يعخؼ بالخمد والAPI  وىه السعيار السعتسج في ؾياس
 كثافة الشفط الخاـ عمى اساس الهزف الشهعي لمشفط .

2. *API   مؿياس الكثافة بسعيج البتخوؿ االمخيكي  أساس: درجة الكثافة عمىAmerican 
petroleum) lntitutes  حي يعخؼ بالخمد والAPI  وىه السعيار السعتسج في ؾياس

 الهزف الشهعي لمشفط . أساسكثافة الشفط الخاـ عمى 
3. *S االسفمت الدياؿ نهع من انهع االسفمت السشتج في مرفى الؿيارة : 
، 1طوالشذخ، ، الجار الشسهذجية لمظباعة احسج حدين الييتي، مقجمة في اقتراد الشفط .4

 . 198، ص 2011بيخوت، -صيجا
التباين السكاني لتهزيع مرافي الشفط الرغيخة وأثخىا في التشسية  عباس،اركاف ريداف  .5

  46ص  ،2014كمية اآلداب، بغجاد،الرشاعية في العخاؽ، اطخوحة دكتهراه غ، جامعة 
رسالة  الكخمة،التحميل السكاني لؤلنذظة الرشاعية في قزاء  حسج،استبخؽ عشاد  .6

 .118، ص2020بار،ماجدتيخ ،غ ،ـ ،كمية التخبية لمبشات ، جامعة االن
، 2017تقخيخ داخمي ، شخكة مرافي الذساؿ ، مرفى الؿيارة ،تقخيخ غيخ مشذهر ،  .7

 .5ص
 .5، ص2017 مشذهر،غيخ  الؿيارة، تقخيخمرفى  الذساؿ،شخكة مرافي  داخمي،تقخيخ  .8
 .4، ص2017 مشذهر،غيخ  الؿيارة، تقخيخمرفى  الذساؿ،شخكة مرافي  داخمي،تقخيخ  .9

 العخاؽ،الرشاعات الشفظية وآثارىا التشسهية في جشهب  الحدين،حسيج عظية عبج  .10
 .98، 2012غ، ـ، كمية اآلداب، جامعة البرخة ، دكتهراه،اطخوحة 

 2021/ 22/4الجراسة السيجانية بتاريخ  .11
 .24/3/2021الجراسة السيجانية لمباحث بتاريخ  .12
م بتاريخ الجراسة السيجانية مقابمة شخرية مع السجيخ الفشي نجيب سعيج سال .13
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