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خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع 
والتحديات / دراسة جغرافية

م.م. هدى أحبيني عاشور البيضاين

جامعة البرصة / مركز دراسات البرصة والخليج العريب

ملخص البحث:
ــات  ــط واملنتج ــل النف ــوط نق ــد خط تع
النفطيــة رشيانــًا حيويــًا مهــًا يف حمافظــة 
البــرة، إلســهامها يف انعــاش العمليــة 
ــدي  ــتقطاهبا االي ــر اس ــة، ع االقتصادي
ــتقات  ــر املش ــن توف ــًا ع ــة فض العامل
النفطيــة باألنابيــب، هيــدف البحــث 
خطــوط  واقــع  معرفــة  دراســة  إىل 
ــات  ــة والتحدي ــط يف املحافظ ــل النف نق
ــل  ــتخدام التحلي ــا، باس ــي تواجهه الت
خــال  ومــن  للمنطقــة  اجلغــرايف 
ــة  التعــرف عــى أهــم العوامــل الطبيعي
بالتأثــر  أســهمت  التــي  والبرشيــة 
فضــًا  النفــط،  نقــل  خطــوط  يف 
املشــاكل  أهــم  عــن  الكشــف  عــن 

هــذه  تواجــه  التــي  والتحديــات 
اخلطــوط مــن خــال دراســة املشــاكل 

البيئيــة والبرشيــة واألمنيــة.
تضمنــت هــذه الدراســة ثاثــة مباحــث, 
األول  املبحــث  خصــص  واملقدمــة، 
ــب  ــوط االنابي ــوم خط ــاول مفه إىل تن
وخصائصهــا،  وتصنيفهــا  وامهيتهــا 
ــل  ــى العوام ــاين ع ــث الث ــز املبح ورك
املؤثــرة يف خطــوط نقل النفــط يف حمافظة 
األخــر  املبحــث  وتنــاول  البــرة، 
ــل  ــوط نق ــه خط ــي تواج ــاكل الت املش
النفــط يف حمافظــة البــرة، اإلضافــة إىل 

 . االســتنتاجات والتوصيــات 
لقد متثلت أهداف البحث بااليت:- 
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1-إبــراز أهــم مشــاريع نقــل األنابيــب 
واملشــتقات النفطيــة يف حمافظــة البــرة 
ــكل  ــرايف ل ــار اجلغ ــع املس ــة تتب وحماول
مــرشوع مــن هــذه املشــاريع ابتــداًء 
ــاء  ــوالً إىل مين ــحن وص ــاء الش ــن مين م

ــر.  التصدي
يتطلبهــا  التــي  التكلفــة  2-معرفــة 
إنجــاز كل مــرشوع مــن هــذه املشــاريع 
ينقلهــا  التــي  الكميــة  عــن  فضــًا 
ــم  ــي يت ــة الت ــة الكمركي ــدار التعرف ومق
الرتبــاط  مــرشوع  كل  يف  احتســاهبا 
ــة  ــدوى االقتصادي ــد اجل ــك بتحدي ذل

للمشــاريع. 
3-إبــراز الــدور الــذي تؤديــه العوامــل 
اجلغرافيــة يف تأثرهــا عــى مســارات 
ــة  ــة يف حمافظ ــب النفطي ــوط األنابي خط

ــرة. الب
ــوط  ــط، خط ــة: )النف ــات املفتاحي الكل
حمافظــة  املوقــع،  األنابيــب،  نقــل، 

. البــرة( 

املقدمة :
يعــد نقــل املشــتقات النفطيــة باألنابيــب 
ــة يف  ــة املهم ــات التحويلي ــن الصناع م
ــة  ــن أمهي ــا م ــا هل ــرة، مل ــة الب حمافظ
واقتصاديــة،  وسياســية  اســراتيجية 

إذ إن النفــط مــن أهــم االكتشــافات 
التــي توصــل إليهــا اإلنســان يف العــر 
ــة  ــادر الطاق ــد مص ــو أح ــث، وه احلدي
ــم  ــه معظ ــد علي ــذي تعتم ــة ال الرئيس
اقتصاديــات الــدول املنتجــة للنفــط، 
كــا ترتبــط أمهيتــه بــا يمكــن احلصــول 
عليــه مــن طاقــة واســتخدامات متنوعــة 
لــه, لذلــك كان النفــط مركــز رصاعــات 
الراعــات  هــذه  وبســبب  دوليــة 
ــدول العظمــى ظهــرت  ــي شــنتها ال الت
منظــات دوليــة ترعــى مصالــح الــدول 
املتحالفــة يف جمــال الطاقــة عامــة والنفط 

ــة. خاص
أوالً : مشكلة البحث :-

ــة عــن  تركــز مشــكلة البحــث باإلجاب
ــاؤل االيت:- التس

النفــط  نقــل  خطــوط  أن  هــل   -1
مكامــن  مــن  البــرة  حمافظــة  يف 
استكشــافه مــرورًا بمراكــز التصفيــة 
لغايــة التصديــر يف املوانــئ اجلنوبيــة 
ــتخرج  ــط املس ــاج النف ــر يف إنت ذات أث

البــرة؟. مــن 
ــة  ــتقات النفطي ــل املش ــل أن نق 2- وه
ــر  ــا أث ــرة هل ــة الب ــب يف حمافظ باألنابي

ــط؟.        ــاج النف ــة إنت ــاض تكلف يف انخف
 ثانيًا : فرضية البحث:- 
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تفرض الدراسة االيت :-
الدراســة  منطقــة  يف  تتوفــر   -1
والبرشيــة  الطبيعيــة  اإلمكانــات 
ــط. ــل النف ــًا لنق ــتخدامات خطوط الس
ــكات  ــن املش ــة م ــك جمموع 2- هنال
عــر  النفــط  نقــل  عمليــة  يف  تؤثــر 

خطــوط النقــل .
ثالثًا : هدف البحث:-

1- حتليــل جغــرايف لواقــع خطــوط 
نقــل النفــط يف املحافظــة وخصائصهــا.
2- معرفــة أهــم العوامــل الطبيعيــة 
والبرشيــة التــي أســهمت وتؤثــر يف 

خطــوط نقــل النفــط.
3- الكشــف عــن أهــم املشــكات 
التــي تواجــه خطــوط نقــل النفــط.

رابعًا : منهجية البحث:-
اعتمــدت الدراســة عــى جمموعــة مــن 

املناهــج منهــا:
النظامــي  أو  األصــويل  املنهــج   1-
املقومــات  بدراســة  هيتــم  الــذي   :
ــرة يف خطــوط  ــة املؤث ــة والبرشي الطبيعي

نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة . 
-2 املنهــج الوصفــي : املتمثــل بدراســة 
خطــوط نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة 

مــن خــال الدراســة امليدانيــة هلــا. 
-3 املنهــج االســتقرائي : وهــو يعتمــد 

كذلــك عــى الدراســة امليدانيــة خلطــوط 
يف  البــرة  حمافظــة  يف  النفــط  نقــل 
ــات  ــات واملعلوم ــى البيان ــول ع احلص
واملاحظــة  املشــاهدة  خــال  مــن 
واملقابــات  للظاهــرة  املبــارشة 
ــن  . ــن والفني ــع املهندس ــخصية م الش
ــل  ــث:- تتمثـ ــدود البح ــًا : ح خامس
احلـــدود املكانيــة للدراســة بحــدود 
مــن  يتضــح  كــا  البــرة  حمافظــة 
اخلريطــة )1( ، التــي تقــع يف أقــى 
ــراق  ــن الع ــي م ــويب الرشق ــزء اجلن اجل
ومتتــد مــا بــن دائــريت عــرض )ـــــ 29,05° 
- ـــــ °31,20( شــاالً وقــويس طــول )ـــــ 

°46,40 – ـــــ °48,30( رشقــًا ، وحيدهــا مــن 

الشــال حمافظتــا ذي قــار وميســان ومن 
ــج  ــوب اخللي ــن اجلن ــران وم ــرشق إي ال
الغــرب  ومــن  والكويــت  العــريب 
حمافظــة املثنــى ، وتتكــون املحافظــة مــن 
ــة كــا تشــر اخلريطــة )2(  تســعة أقضي
ــب  ــاء أيب اخلصي ــرة وقض ــاء الب )قض
وقضــاء اهلارثــة وقضــاء الديــر وقضــاء 
ــاو  ــاء الف ــة وقض ــاء القرن ــر وقض الزب
وقضــاء شــط العــرب وقضــاء املدينــة(  
ــة للدراســة فهــي  ، أمــا احلــدود الزماني
تتحــدد مــن خــال واقــع خطــوط 
نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة لعــام ) 
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سادســًا : أمهيــة الدراســة :- تكمــن 
أمهيــة الدراســة يف أن موضــوع خطــوط 
نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة قــد 
أصبــح مــن أهــم املجــاالت املطروحــة 
، وذلــك ألســباب  يف وقتنــا احلــايل 
بيئيــة واقتصاديــة ، ويف أمهيــة احلصــول 
ــان  ــة كض ــات النفطي ــذه املنتج ــى ه ع
ــه . ــت ذات ــتقبل يف الوق ــارض واملس للح
ــت  ــث :- تضمن ــة البح ــابعًا : هيكلي س

ــة مباحــث, املقدمــة  هــذه الدراســة ثاث
مفهــوم  األول  املبحــث  تنــاول   ،
خطــوط األنابيــب وامهيتهــا وتصنيفهــا 
وخصائصهــا، بينــا ركــز املبحــث الثاين 
عــى العوامــل املؤثــرة يف خطــوط نقــل 
النفــط يف حمافظــة البــرة، وتوقــف 
ــي  ــاكل الت ــد املش ــر عن ــث األخ املبح
تواجــه خطــوط نقــل النفــط يف حمافظــة 
البــرة، واالســتنتاجات والتوصيــات.

خريطة )1( موقع حمافظة البرة من العراق
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خريطة )2( الوحدات االدارية ملحافظة البرة لعام 2021

 املبحث األول 
مفهوم خطوط األنابيب وامهيتها 

وتصنيفها وخصائصها
هيــدف هــذا املبحــث إىل دراســة مفهــوم 
خطــوط األنابيــب وامهيتهــا وتصنيفهــا 

وخصائصهــا عــى النحــو االيت :-
األنابيــب: - هــي  مفهــوم خطــوط 

عبــارة عــن أنابيــب وتنقــل مــن خاهلــا 
ــن  ــتخرجة م ــة املس ــات البرولي املنتج
حقــول اإلنتــاج إىل مراكــز التكريــر 
أو إىل مرافــئ التصديــر، وتصمــم هــذه 
اخلطــوط مراعــاة لظــروف بيئيــة معينــة 
حتــى تكــون يف توافــق تــام مــع البيئــة، 
وكذلــك تعــرف األنابيــب أهنــا خطوط 
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جموفــة متباينــة يف اتســاعها ويف أطواهلــا 
إذ يصــل طــول البعــض منهــا إىل آالف 
الكيلومــرات، وتســتخدم لنقــل املــواد 
الغازيــة أو الســائلة مــن مناطــق اإلنتاج 

ــتهاك )1 ( . ــق االس إىل مناط
وقــد جــاءت فكــرة أنابيب النقــل ألول 
مــرة عــن طريــق ديمــري مينديليــف يف 
عــام 1963، وقــد أقــرح اســتعال 

ــة نقــل البــرول.  األنابيــب لعملي
أنــواع  مــن  العديــد  هنــاك  يوجــد 
األنابيــب وهــي مــا ســنوضحه بــا يــأيت 

 -:  )2(

ــن  ــع م ــة:- تصن ــب املعدني -1 األنابي
ــوم  ــاص واألملني ــة كالرص ــادن خمتلف مع
النحاســية  األنابيــب  إن  إذ  وغرهــا، 
هــي  الســحب  بطريقــة  واملصنعــة 
األكثــر رواجــًا يف املجــاالت الصناعيــة 
األطــوال  حيــث  مــن  املحــدودة 

والتدفقــات. والضغــوط 
تصنــع  الفوالذيــة:-  األنابيــب   2-
مــن صفائــح فوالذيــة مقاومــة للصــدأ 
وتلــف بشــكل حلــزوين، وتلحــم مــن 
ــار  ــب ذات أقط ــكل أنابي ــب لتش اجلوان
متعــددة، وتســتخدم هــذه األنابيــب 
ــت  ــاز حت ــط والغ ــاه والنف ــل املي يف نق
بالضغــط  تتمثــل  معقــدة  رشوط 

وتبــدالت حراريــة ومناخيــة.
ــع  ــاوع:- تصن ــد املط ــب احلدي -3 أنابي
الطــرد  آالت  بوســاطة  بالســباكة 
يف  اســتخدامها  ويشــيع  املركــزي، 
ــتلزم  ــي تس ــات الت ــاه والتطبيق ــل املي نق
طمــر األنابيــب يف األرض مــا يزيــد 
صعوبــة ظــروف العمــل، وتتميــز هــذه 
الفوالذيــة  األنابيــب عــن األنابيــب 
بســاكة كــرى للجــدران ومقاومــة 
كبــرة لظــروف الربــة والطقــس  .    

ــادة  ــب : - إن زي ــل باألنابي ــة النق أمهي
البــرول  لنقــل  باألنابيــب  االهتــام 
باخلصائــص  أصــًا  ترتبــط  والغــاز 
والصفــات التــي يمتــاز هبــا هــذا النمط 
ــه )3( :-  ــاط النقــل وأهــم مميزات مــن أن
النقــل  تكاليــف  انخفــاض   1-
باألنابيــب وذلــك يرجــع لألســباب 

 -: االتيــة 
أ- إمكانيــة مدهــا بصــورة مســتقيمة 
واملناطــق  الشاســعة  املناطــق  عــر 
الصحراويــة مــا يقلــل مــن مســافة 

. االخــرى  النقــل 
ب- انخفــاض نفقــات الصيانــة بســبب 
التقــدم يف صناعــة األنابيــب ومتانــة 
أنظمــة  وتطــور  املســتخدمة  املــواد 

الوقايــة والســيطرة. 
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طويــل  وقــت  إىل  حتتــاج  ال  ج- 
وتكاليــف للتفريــغ والتحميــل )عمليــة 
املناولــة( مــع انخفــاض نســبة الضيــاع 
يف املنتوجــات املنقولــة يف أثنــاء عمليات 

ــل . ــغ والتحمي التفري
األرض  اســتخدام  يف  اقتصــادي  د- 
وذلــك لقلــة احلاجــة إىل مســاحات 
ــا. ــب عره ــط األنابي ــد خ ــعة مل واس
-2 يمتــاز النقــل باألنابيــب بانخفــاض 
املســافة  بوحــدة  الرسعــة  معــدل 
مقارنــة بوســائل النقــل األخــرى ومــع 
ــا ،  ــباب منه ــدة أس ــا ع ــإن هل ــك ف ذل
ــوب  ــر األنب ــة ع ــواد املنقول ــق امل تدف
ويف خمتلــف الظــروف اجلويــة، مــع 
عــدم وجــود عنــارص تأخــر تنجــم 
ــا  ــة وكله ــات املناول ــرار عملي ــن تك ع
نقــل  أمهيتــه يف  مــن  تزيــد  عوامــل 
ــافة.  ــدة املس ــر وح ــر وع ــات أك كمي
-3 يســتخدم يف عمليــة النقــل املســتمر 
ثابــت  وبمعــدل  والغــاز  للبــرول 
يمكــن زيادتــه مــع زيــادة عــدد حمطــات 
الكميــة  أن  ماحظــة  مــع   ، الضــخ 
ــاع  ــدى أتس ــا بم ــط أص ــة ترتب املنقول

األنبــوب . 
-4 تــدين نفقــات االســتثار إذ إن ســر 
العمــل يف خــط األنابيــب يتطلــب يــدًا 

عاملــة قليلــة قياســًا بالنســبة للحمولــة 
املنقولــة .

ــول  ــوج املنق ــغ املنت ــن تفري  -5 ال يمك
باألنابيــب إال عنــد هنايــة مســار اخلــط . 
-6 النقــل باألنابيــب أرخــص وســائل 
ــل  ــو أق ــري فه ــل النه ــدا النق ــل ع النق
ــكك  ــه بالس ــن نقل ــة م ــة اقتصادي كلف

ــدر 1% . ــبة تق بنس
-7 إن صيانــة البواخــر تتطلــب نفقــات 

أكثــر مــن صيانــة األنابيــب. 
املســافة  تقــر  األنابيــب  إن   8-
التــي جيــب عــى النفــط أن يقطعهــا 
كاألســواق املســتهلكة, وهبــذا يوفــر 

الزمــن.
عــن  الوقــت  يف  االقتصــاد  إن   9-
ــرة يف  ــة كب ــه أمهي ــب ل ــق األنابي طري
نقــل النفــط إىل األســواق البعيــدة ولــه 
ــعاره يف  ــى أس ــس ع ــردودات تنعك م

ــاف. ــة املط هناي
ــة  ــوم املقروض ــاد يف الرس -10 االقتص

ــرور ) 4( . ــى امل ع
ــد مــن املعايــر  ــًا العدي كــا يتوفــر حالي
الحــظ  القياســية،  املواصفــات  أو 
دليــا  تشــكل  التــي   )1( جــدول 
ــه خــال  ومرشــدًا يمكــن االســتعانة ب
عمليــة التصميــم، إذ يمكــن لبعــض 
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أو  املعايــر  يعتمــدوا  أن  املشــغلن 
لدهيــم  املتوفــرة  الوطنيــة  املقاييــس 
عــى  يعتمــد  منهــم  العديــد  أن  إال 
ــائعة  ــة الش ــية األجنبي ــدة القياس الوح
خطــوط  صناعــة  يف  االســتخدام 
ــل  ــب نق ــص أنابي ــا خي ــب ، في األنابي
 API النفــط والغــاز، ومــن هــذه معايــر
 (  ANSIو )معهــد البــرول األمريكــي (
معهــد املقاييــس الوطنــي األمريكــي( و 
ــة(  ــية الريطاني ــات القياس BS ) املواصف

ــدة  ــة املتح ــن اململك ــه ويف ضم ، إذ إن
تصمــم خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز 
القياســية  باملواصفــات  باالســتعانة 
املواصفــة  عــن  فضــًا   ،  PD  8010

القياســية IGE/TD1 وهــي مواصفــة تم 
تطويرهــا مــن احتــاد مديــري ومهنــديس 
الغــاز يف اململكــة املتحــدة وهــي خاصــة 
بتصميــم خطــوط األنابيــب العاملــة 
ضغــوط  عنــد  وتشــغيلها  وبنائهــا 
ــة  ــر املواصف ــا تذك ــاوز bar 16، ك تتج
IGE/TD/1 أيضــًا البحــوث احلثيثــة 
ــب  ــباب وعواق ــى أس ــرى ع ــي جت الت
ــدو  ــذا يب ــب، ل ــوط األنابي ــل خط فش
ــأن  ــرة ب أن املواصفــة IGE/TD/1 جدي
تكــون مرجعــًا لعمليــات تطويــر معاير 
دوليــة خلطــوط األنابيــب وأن تعتــر 
ــال  ــل يف جم ــة األفض ــا املارس توجيهاهت

صناعــة خطــوط األنابيــب ) 5 ( . 
جدول ) 1( املعاير أو املواصفات القياسية خلطوط األنابيب يف دول العامل

عىل الرب

1ASME B31.4خطوط أنابيب النفط

2ASME B31.8خطوط أنابيب الغاز

3IGE/TD/1خطوط أنابيب الغاز

4Po 8010خطوط أنابيب الغاز والنفط 

5AS2885خطوط أنابيب النفط والغاز

األنابيب البحرية

خطوط أنابيب النفط والغازDNV Recommended Practice)توصيات( 1

2Po 8010خطوط أنابيب النفط والغاز

3APIPRP1111خطوط أنابيب النفط

4ASME B31.4خطوط أنابيب النفط

5ASME31.8خطوط أنابيب الغاز

املصــدر: إبراهيــم  بســام خزيــم، حتديــد املامــح التقنيــة لتصميــم واســتثار أنابيــب النفــط, كليــة 

هندســة البــرول، اجلامعــة الســورية اخلاصــة، 2016، ص7. 
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ــر  ــد مــن املعاي ــًا العدي كــا يتوفــر حالي
حمافظــة  يف  لألنابيــب  مواصفــات  أو 
البــرة الحــظ جــدول ) 2( والشــكل 
)1( التــي تشــكل دليا ومرشــدًا يمكن 
االســتعانة بــه خــال عمليــة التصميــم، 
إذ يمكــن لبعــض املشــغلن أن يعتمــدوا 
املعايــر أو املقاييــس املتوفــرة لدهيــم 
ــة  ــل يف صناع ــتخدام األمث إال أن االس
خطــوط األنابيــب، خيتــص بـــ أنابيــب 
نقــل النفــط والغــاز ومــن هــذه املعايــر 
ــا  ــوج النفث ــخ منت ــتخدم لض 10-8 يس
شــعيبة عــر مينــاء اخلــور، وطــول 
ومواصفــات  45كــم  األنبــوب 
 ,API5LX60WT7.8MM األنبــوب 
التصميميــة  الطاقــة  تبلــغ 
واملتاحــة)5000-4500( م3/ يــوم، 
 API5L GR0B››8 ــوب ــات األنب مواصف
 WY0.370 10’’ API5LXX. SEAMLESS

اســم  طول45كــم  ذات    WT.279 40

ــعيبة-  ــاز ش ــت الغ ــوب 10-8 زي أنب
مينــاء اخلــور فــوق األرض ذات الطاقــة 
التصميميــة واملتاحــة )3500-3000( 
 API ــوب ــات األنب ــوم، مواصف م 3/ ي
طــول  ذات   5L X60WT 7.17.9MM

45كــم يســتخدم لضــخ 10« زيــت 
ــت  ــور حت ــاء اخل ــعيبة - مين ــاز  ش الغ

التصميميــة  الطاقــة  ذات  األرض 
واملتاحــة 6000 م 3/ يــوم، مواصفــات 
 API5LX60WT6.3MMM األنبــوب 
أنبــوب  اســم  164كــم  طــول  ذات 
10« زيــت الغــاز شــعيبة- نارصيــة 
ــة  ــة التصميمي ــت األرض ذات الطاق حت
واملتاحــة6000 م3 / يــوم، مواصفــات 
ذات   API5L X60 WT 8.7 األنبــوب 
طــول 168كــم اســم األنبــوب 14 
» منتجــات  شــعيبة- نارصيــة حتــت 
التصميميــة  الطاقــة  ذات  األرض 
م3/   )11040  6000- واملتاحــة) 
 WT”10 األنبــوب  مواصفــات  يــوم. 
 0.25016” WT0.240 API GR A X52

45كــم  طــول  ذات   -24”WT 0.296

ــت  ــوب 10«16-«24-« زي ــم أنب اس
مينــاء  البــرة-   مصفــى  الوقــود 
الطاقــة  ذات  األرض  فــوق  اخلــور 
 )12000( واملتاحــة  التصميميــة 
األنبــوب  مواصفــات  م3/يــوم، 
طــول  ذات   API5LX52WT9.5 MM

46 كم اســم أنبــوب 22« زيــت الوقود 
ــة  ــة التصميمي ــوق األرض ذات الطاق ف
 /3 م   )24000-20000( واملتاحــة 
 GRX52 األنبــوب  مواصفــات  يــوم, 
ذات طــول 6 كــم أســم أنبــوب12 
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» نفــط خــام مغــذي حمطــة كهربــاء 
الطاقــة  ذات  األرض  فــوق  اهلارثــة 
م3/  )6000( واملتاحــة  التصميميــة 
 GRX52 يــوم، مواصفــات األنبــوب
ذات طــول 6 كــم اســم أنبــوب 8« 
ــذي إىل  ــام املغ ــط خ ــت األرض نف حت
الطاقــة  ذات  نجيبيــة  كهربــاء  حمطــة 
التصميميــة واملتاحــة )6000( م3/يــوم 
 API5L X60WTمواصفــات األنبــوب ،
اســم  كــم   9 طــول  ذات   7.1MM

أنبــوب 10« زيــت الوقــود مصفــى 
ــرة ذات  ــط الب ــاء ش ــرة – كهرب الب
ــة واملتاحــة )6000- ــة التصميمي الطاق
مواصفــات  يــوم،  م3/   )8500
عــى  صاحيتــه  وتعتمــد  األنبــوب 
احلايــة الكاثوديــة العائــدة إىل نفــط 

 API XX42 اجلنوب

ذات طــول43 كــم و املقطــع 10 بطــول 
  WT0.240APIGR األرض   فــوق   8
 »-10 أنبــوب24«  اســم   5L XX52
ــو  ــاء اب ــذي اىل مين ــود املغ ــت الوق زي
التصميميــة  الطاقــة  ذات  فلــوس 
واملتاحــة )3500-4000( م3/يــوم، 
 API5LGRX60األنبــوب مواصفــات 
HFI/ERW  DESIN PRUSER38/KG/
ــوب 19 كــم اســم  CM  ذات طــول أنب

أنبــوب 10« مصفــى البــرة- كهربــاء 
التصميميــة  الطاقــة  ذات  النجبيبــة 
 ، يــوم  م3/   )5000( واملتاحــة 
 PIS2GRX60 األنبــوب  مواصفــات 
أنبــوب  اســم  كــم   46 طــول  ذات 
ــعيبة -  ــتورد ش ــن مس ــدة بنزي 16 عق
ــة  ــة التصميمي ــور ذات الطاق ــاء اخل مين

.  )8000-7000( واملتاحــة 
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جدول )2( مواصفات األنابيب يف حمافظة البرة لعام 2021

 طولأسم أنبوبت

األنبوب

 طاقة التصميميةمواصفات األنبوب

واملتاحة م3/ يوم

 -8 يستخدم لضخ منتوج النفثا شعيبة110

 ميناء الخور

-API5LX60WT7.8MM50004500كم45

  10-8 زيت الغاز شعيبة- ميناء الخور فوق2

األرض

 API5L GR0B WY0.370 ’’8كم45

10’’ API5LXX. 40 SEAMLESS 

WT.279

30003500-

 ” زيت الغاز  شعيبة - ميناء الخور تحت310

األرض

        API 5L X60WT 7.17.9MM6000كم45

API5LX60WT 6.3MMM6000 كم164”  زيت الغاز شعيبة- نارصية تحت األرض410

- API5L X60 WT 8.7600011040كم168  ” منتجات  شعيبة- نارصية تحت األرض514

  ”-16”-24” زيت  الوقود مصفى البرصة610

ميناء الخور فوق االرض

 WT 0.25016” WT0.240”10كم45

API GR A X52 -24”WT 0.296

12000        

-API5LX52 WT9.5 MM 2000024000 كم46” زيت الوقود فوق االرض722

   ” نفط خام مغذي محطة كهرباء الهارثة812

فوق االرض

       GRX526000كم6

 ” تحت االرض  نفط خام املغذي اىل محطة98

كهرباء نجيبية

       GRX526000كم6

 ” زيت الوقود  مصفى البرصة – كهرباء1010

شط البرصة

       API5L X60 WT 7.1MM8500-6000        كم9

 ” -10” زيت الوقود املغذي اىل ميناء ابو1124

فلوس

 وتعتمد صالحيته عىل الحامية كم43

   الكاثودية  العائدة اىل نفط الجنوب

API XX42

  املقطع 10« بطول 8  فوق االرض

WT0.240APIGR  5L XX52

35004000-

API5LGRX60 HFI/ERW  كم19” مصفى البرصة- كهرباء النجبيبة1210

DESIN PRUSER38/KG/CM

5000

-PIS2GRX6070008000  كم46 عقدة بنزين مستورد شعيبة - ميناء الخور1316

ــام  ــبة, لع ــم احلاس ــوب ، قس ــات اجلن ــة عملي ــة, هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط ــدر: -1 رشك املص
ــورة. ــر منش ــات غ 2021، بيان

ــب  ــوط األنابي ــجل خط ــوب ، س ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط   -2 رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــة، لع النفطي

 -3 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، قســم التشــغيل، لعــام 2021، 
بيانــات غــر منشــورة.
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الشكل ) 1( مواصفات األنابيب يف حمافظة البرة لعام 2021

 املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى جدول )2(

يتــم  تصنيــف خطــوط األنابيــب:- 
تصنيــف خطــوط األنابيــب الفنيــة عــى 

ــة :-  ــس التالي األس
تصنــف  املنقولــة:  املــادة  -1نــوع 
أنابيــب للنفــط  الفنيــة إىل  األنابيــب 
والغــاز وللبخــار وللزيــوت واملــازوت 

واألوكســجن.
ومنــه   : األنبــوب  معــدن   2-
ــب  ــوب، وإن األنابي ــة األنب ــم صناع تت
تتواجــد مصنوعــة مــن حديــد الصلــب 
بأنواعــه الكاربــوين، الســبائكي، العــايل 
الســبائكية أو مــن معــادن غــر حديديــة 
ومــن ســبائكها مثــل )النحــاس بنوعيــة 

األمحــر واألصفــر أو التيتانيــوم مــن 
الرصــاص أو األملنيــوم( مــن حديــد 
الزهــر أو مــن املــواد غــر املعدنيــة 
ــن ومــن الزجــاج واملطــاط  ــل اللدائ مث

ــواد.  ــن امل ــا م وغره
عوامــل التشــغيل: يرأســها   3-
الــذي  للتشــغيل  األقــى  الضغــط 
ــغ،  ــط تفري ــون ضغ ــن أن يك ــن ممك م
ــه أقــل مــن  أو ضغطــًا منخفضــًا وقيمت
1 ضغطــًا جويــًا )bar 1( ، وضغطــًا 
 ،)bar 100( منخفضــًا قيمتــه تصــل إىل
 bar 100( ثــم ضغطــًا عاليــًا أعــى مــن
( ، وأخــرًا الضغــط التشــغييل الثابــت.
الظــروف  شــدة  أو  درجــة   4-
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حيــث  املنقولــة  للمــواد  املحيطــة: 
ــل  ــب تعم ــب إىل أنابي ــف األنابي تصن
يف ضمــن ظــروف حميطــة خفيفــة غــر 
الدرجــة  ذات  أنابيــب  أي  شــديدة 
اخلفيفــة ثــم األنابيــب ذات الدرجــة 
ــن  ــا وبضم ــة عمله ــطة يف طبيع املتوس
وتصنــع  متوســطة,  حميطــة  ظــروف 
ــة  ــة اخلفيف ــب ذات الدرج ــذه األنابي ه
واملتوســطة مــن احلديــد الكاربــوين، 
وأخــرًا األنابيــب ذات الدرجــة العاليــة 
ظــروف  يف  تعمــل  التــي  أو  الشــدة 
ــد  ــن حدي ــع م ــديدة، وتصن ــة ش حميط
ــة  ــواد عنري ــع م ــبوك م ــب املس الصل
ــوم  ــوم واملولبيدي ــل الكادمي ــرى مث أخ
واملغنســيوم واملنغنيــز، أمــا حتمــل أو 
ثبــوت املعــدن لألنابيــب يف وســائط 
ــة  ــاطة رسع ــه بوس ــم تقييم ــآكل فيت الت
انتشــار التــآكل، أي معــدل التدمــر 
الزمــن  وحــدة  يف  للمعــدن  التــآكيل 

.   )year/mm(
-5موقــع النصــب خلطــوط األنابيــب: 
إذ إن الغــرض مــن هــذه اخلطــوط هــو 
توصيــل أو احتــاد اآلالت واألجهــزة 
ــة  ــض يف حمط ــا البع ــدات ببعضه واملع
فنيــة أو جممــع لورشــة أو داخــل مبنــى 
أو موقــع مكشــوف، إال أن خطــوط 

ــد  ــورش تتواج ــل ال ــب يف داخ األنابي
متقاطعــة وتتضمــن %70 مــن جمموعها 

وذات التوزيــع 30%.  
املجموعــة:  أو  الصنــف   6-
متتلــك  األوىل  املجموعــة  متتلــك  إذ 
تركيبــًا أو شــكًا معقــدًا مــع عــدد مــن 
األجــزاء والوصــات ومنهــا امللحومــة 
لغــرض وصــل األنابيــب ولــكل 100 
ــب  ــب تتطل ــذه األنابي ــول ه ــن ط م م
120 عقــدة حلــام،  إىل   80 بــن  مــا 
أمــا املجموعــة الثانيــة ذات التوزيــع 
فتتكــون مــع أجــزاء مســتقيمة مــن 
ــن  ــراوح م ــي ت ــب الت ــوال األنابي أط
عــدة مئــات مــن األمتــار، ولكــن بعــدد 
قليــل مــن األجــزاء والوصــات وعقــد 
اللحــام، فيــا خيــص جمموعــة األنابيــب 
املعدنيــة مــن حديــد الصلــب فإهنــا 
ــل  ــتنادًا إىل عوام ــم اس ــف أو تقس تصن
ــرارة(  ــة احل ــط ودرج ــغيل )الضغ التش
خطــوط  بوســاطة  املنقولــة  املــواد 
األنابيــب، إذ تصنــف خطــوط األنابيب 
املصنوعــة مــن حديــد الصلــب، بحيث 
يكــون منهــا ذات الضغــط األقــى 
bar وتقــع   100 أقــل مــن  إىل   Pmax

 ،)A.B.C( جمموعــات  ضمــن  يف 
خطــوط األنابيــب الناقلــة لبخــار املــاء 
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 ,bar 0,7 وبضغــط تشــغييل أكثــر مــن
أو للــاء الســاخن بدرجــة حــرارة أعــى 
مــن C115, بينــا خطــوط األنابيــب 
ايثلــن  )البــويل  مــن  الباســتيكية 
والبــويل بروبيلــن والبــويل فينيكلوريد( 
ال  التــي  املــواد  لنقــل  فتســتخدم   ،
تتفاعــل معهــا مــواد األنبــوب كيميائيــًا 

.  )5(

خصائص النقل باألنابيب :- 
وبالنســبة إىل خصائــص نقــل األنابيــب 
فتســتخدم   ، البــرة  حمافظــة  يف 
بالدرجــة األوىل يف نقــل النفــط والغــاز 
املحافظــة  ومتتــاز  واملــاء  الطبيعــي 
بوجــود شــبكة جيــدة مــن خطــوط 
األنابيــب التــي ترتبــط هبــا معظــم 
املحافظــة  يف  األساســية  الصناعــات 
النفطيــة  احلقــول  لوجــود  ونظــرًا   ،
ــم  ــد ت ــرة، فق ــة الب ــرة يف حمافظ الكب
ــاج إىل  ــول اإلنت ــن حق ــب م ــد األنابي م
ــر  ــر أو إىل مصانــع تكري أماكــن التصدي
النفــط ، كــا يصــدر نفــط الرميلــة 
الــذي  األنبــوب  بوســاطة  الشــالية 
يربــط احلقــل بمينــاء الفــاو بطــول 
ــغ  ــًا وتبل ــر 28 أنج ــم ، وبقط 138 ك
الطاقــة الســنوية لألنبــوب مليــون طــن 
ــط يف  ــذا اخل ــز ه ــد أنج ــط, وق ــن النف م

1973، كذلــك يضــخ النفــط  عــام 
ــر  ــر ع ــى الزب ــة ع ــل الرميل ــن حق م
ــًا  ــر 12 ، 16 أنج ــب بقط ــوط أنابي خط
ــم  ــوايل 29 ك ــول ح ــة وبط ــدد أربع ع
ــر،  ــول الزب ــرب حق ــا ق ــي مجيعه لتلتق
إذ يتــم ضــخ نفــط الرميلــة والزبــر إىل 
مرافــئ التصديــر عــر خطــوط أنابيــب 
وبطــول  أنجــًا   32,3  ,24 قطــر  مــن 
ــث  ــط ثال ــاك خ ــم وهن ــوايل 104 ك ح
لنقــل الغــاز الطبيعــي إلدارة املضخــات 
األربعــة التــي تقــوم بضــخ النفــط مــن 
ــة بوســاطة  ــأ خــور العمي الفــاو إىل مرف
خطــي أنابيــب مــن قطــر 32 أنجــًا 
يمتــدان حتــت املــاء وبطاقــة 9000 

طــن يف الســاعة ) 6 ( .  

املبحث الثاين 
العوامل املؤثرة يف خطوط نقل النفط يف 

حمافظة البرة
دراســة  إىل  املبحــث  هــذا  هيــدف 
ــوط  ــرة يف خط ــل املؤث ــا العوام وحتليله
نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة، وبيــان 
األنابيــب  يف  العوامــل  تلــك  تأثــر 
وتشــمل : - املوقــع اجلغــرايف ، واملنــاخ 
ومظاهــر  اجليولوجــي  والتكويــن   ،
املائيــة  املــوارد  وامتــداد  الســطح، 
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الســطحية، وامتــداد املــدن الســكنية 
األنابيــب  وصناعــة  واملشــيدات، 

والتكنولوجيــا.   
أوالً- املوقــع اجلغــرايف :- تقــع حمافظــة 
البــرة يف اجلــزء اجلنــويب الرشقــي مــن 
العــراق ، وتقــع بــن دائــريت عــرض )ـــــ 
°29,05 - ـــــ °31,20( شــاالً وقــويس طــول 

ـــــ °48,30( رشقــًا وحيدهــا  )ـــــ 46,40° – 

ــان وذي  ــل ميس ــات مث ــض املحافظ بع
ــن  ــة لدولت ــي حماذي ــى، وه ــار واملثن ق
ــن  ــران م ــوب وإي ــن اجلن ــت م الكوي
ــريب  ــج الع ــى اخللي ــل ع ــرشق وتط ال
للعــراق،  الوحيــد  البحــري  املنفــذ 
ــز  ــرة تتمي ــة الب ــإن حمافظ ــك ف وبذل
ــرق  ــة )الط ــراتيجية الري ــذ االس باملناف
الرئيســة( والبحريــة )املوانــئ( عــى 
الــدول املجــاورة ، وهــذا احلــال يعطيها 
األولويــة يف إقامــة أهــم الصناعــات 
يف العــراق وأكرهــا ملــا متتلكــه مــن 
ــل  ــا ألن حتت ــراتيجي يؤهله ــع اس موق
مكانــة الصــدارة الصناعيــة يف العــراق، 
إذ تتميــز حمافظــة البــرة بموقــع يوفــر 
هلــا إمكانيــة كبــرة لبنــاء الصناعــة 
وتطويرهــا )7( ، وإطاهلــا عــى احلــد 
الشــايل مليــاه اخلليــج العــريب جعــل 
منهــا نافــذة العــراق البحريــة الوحيــدة 

مــن جهــة وإعطاؤهــا األفضليــة يف 
وســهولة وصــول البضائــع واملنتجــات 
نحــو األســواق الوطنيــة واألجنبيــة 
ــع  ــإن املوق ــذا ف ــرى، ل ــة أخ ــن جه م
ــى  ــّر ع ــرة أث ــة الب ــرايف ملحافظ اجلغ
ــا،  ــط وتطوره ــل النف ــوط نق ــام خط قي
لكوهنــا تقــع بالقــرب مــن مناطــق 
إنتــاج النفــط الغنيــة يف جنــوب العــراق 

ــره  . ــئ تصدي ــى موان ــه ع وإطالت
 وقــد أعطــى هــذا املوقــع ملحافظــة 
البــرة ميــزة خاصــة هبــا مــن دون 
ــرى، إذ  ــات األخ ــن املحافظ ــا م غره
ــئ  ــع موان ــى مجي ــتحوذ ع ــا تس جعله
العــراق، وجعلهــا ممــرًا أرضيــًا وبحريــًا 
ــي  ــامل اخلارج ــن الع ــا ب ــط م ــًا يرب مه
ــة، مــن خــال  ــة كاف وحمافظــات الدول
وســائل النقــل وطرقهــا األخــرى، هــذا 
مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى لتحكمهــا 

ــة  . ــة كاف ــذ البحري باملناف
ــة  ــاخ :-  للخصائــص املناخي ــًا- املن ثاني
دوُر بــارُز كعامــل مؤثــر بشــكل مبــارش 
ــل  ــات حتمي ــى عملي ــارش ع ــر مب أو غ
النفــط يف موانــئ البرة، فضــًا عن أن 
درجــات احلــرارة تســهم يف زيادة نســبة 
تبخــر املنتجــات النفطيــة اخلفيفــة، إذ إن 
ــيابية  ــى انس ــر ع ــرارة تؤث ــات احل درج
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ــد  ــذا نج ــب، ل ــط األنابي ــط يف خ النف
ــط  ــار اخل ــا يف مس ــرارة يف تأثره أن احل
ــر  ــكان إىل آخ ــن م ــن م ــيل تتباي األص
بحســب طبيعــة درجة احلــرارة الســائدة 
فيــه، بحيــث نجــد أن األرايض املحيطــة 
ــب،  ــط األنابي ــا خ ــد منه ــي يمت ــا الت هب
الكميــات  يف  فقــدان  إىل  ســتفيض 
وخســارة يف األمــوال، ومــن جممــل مــا 
ــول  ــتطيع الق ــرة نس ــذه الفق ــدم يف ه تق
أن تأثــر عامــل املنــاخ كعامــل جغــرايف 
ذي أمهيــة عــى مســار خــط األنابيــب، 
هــو ذو تأثــر حمــدود يف ســلبياته بشــكل 
خــاص بخــط األنابيــب النفطيــة يف 
حمافظــة البــرة، يبلــغ املعــدل الســنوي 
ــة  ــميس يف حمافظ ــطوع الش ــة الس لزاوي

ــدول )3(  ــن ج ــح م ــا يتض ــرة ك الب
بحــدود )60,6( درجــة وتصــل أقصاهــا 
درجــة   )81,7( حزيــران  شــهري  يف 
بينــا  درجــة   )80,6( بمقــدار  ومتــوز 
ــون األول  ــهري كان ــا يف ش ــغ أدناه تبل
وكانــون الثــاين لتبلــغ )35,6( درجــة 
ــط  ــوايل ويرتب ــى الت ــة ع و)36,6( درج
ــعاع  ــدار اإلش ــقوط مق ــة الس ــع زاوي م
الشــميس إذ يبلــغ املعــدل العــام لكميــة 
اإلشــعاع الشــميس )465,4( ســعرة / 
ــهر  ــا يف ش ــل أقصاه ــم2/يوم ويص س
حزيــران لتبلــغ )696,3( ســعرة / ســم2/ 
ــون  ــهر كان ــدل يف ش ــى مع ــوم وأدن ي
ــوم .  ــم2/ ي ــعرة / س األول )273,1( س
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جدول )3( املعدالت الشهرية لزوايا سقوط اإلشعاع الشميس وطول النهار النظري والفعيل )ساعة 

/ يوم( وكمية االشعاع الشميس )سعره / سم2 / يوم ( يف حمافظة البرة للمدة )-2000 2020( 

الشهورت
زوايا اإلشعاع

الشميس )الدرجة(

 ساعات السطوع

النظرية )ساعة /

يوم(

 ساعات السطوع

الفعلية )ساعة /

يوم(

 كمية االشعاع

 الشميس )سعره

/سم2/ يوم (

36,610,286,2281,0كانون الثاين 1

47,711,17,5349,2شباط2

57,611,488,2446,5آذار3

68,712,48,5338,0نيسان4

78,613,429,2662,8مايس5

81,714,5711,2696,3حزيران6

80,61412679,9متوز7

73,713,1111,4586,1آب8

62,712,2110,5523,1أيلول9

52,711,49,1423,2ترشين األول10

50,710,487,5325,1ترشين الثاين11

35,611,176,2273,1كانون األول12

 املعدل

السنوي
60,612,18,9465,4

املصــدر : اهليئــة العامــة لألنــواء اجلويــة والرصــد الزلــزايل ، قســم املنــاخ ، بيانــات غــر منشــورة 

 .2020 ،

كــا يتبــن مــن جــدول )4( تبايــن 
ــى  ــرارة العظم ــات احل ــدالت درج مع
يف حمافظــة البــرة مــن شــهر إىل آخــر 
إذ يبلــغ املعــدل الســنوي لدرجــات 
وترتفــع  ْم   )34,3( العظمــى  احلــرارة 
ــل  ــوز وآب لتص ــهري مت ــا يف ش أقصاه
)47,5( ْم و)47,4( ْم عــى التــوايل، ويبلــغ 

احلــرارة  لدرجــة  الســنوي  املعــدل 
ــا يف  ــل أدناه ــرى )19,9( ْم وتص الصغ

شــهري كانــون األول )9,4( ْم وشــهر 
كانــون الثــاين )8,1( ْم .

  إن درجــة احلــرارة تؤثــر ســلبًا وإجيابــا، 
عــى انســيابية النفــط يف خــط األنابيــب، 
لــذا نجــد أن احلــرارة يف تأثرهــا يف 
مــن  تتبايــن  األصــيل  اخلــط  مســار 
مــكان إىل آخــر بحســب طبيعــة درجــة 
ــد  ــث نج ــه، بحي ــائدة في ــرارة الس احل
ــد  ــي يمت ــا الت ــة هب أن األرايض املحيط
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منهــا خــط األنابيــب، تفــيض إىل فقــدان 
األمــوال،  الكميــات وخســارة يف  يف 
ومــن جممــل مــا تقــدم يف هــذه الفقــرة 
نســتطيع القــول أن تأثــر عامــل املنــاخ 

كعامــل جغــرايف لــه أمهيــة عــى مســار 
خــط األنابيــب، وهــو ذو تأثــر حمــدود 
بخــط  خــاص  بشــكل  ســلبياته  يف 
ــرة. ــة الب ــة يف حمافظ ــب النفطي األنابي

جدول )4( املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة العظمى والصغرى )م5( يف حمافظة البرة للمدة 

)2020-2000(
 معدالت درجات الحرارةالشهورت

العظمى )ْم(

 معدالت درجات الحرارة

)الصغرى )ْم

18,88,1كانون الثاين1

22,310,2شباط2

28,214,6آذار3

33,620,0نيسان4

40,626,5مايس5

45,329,0حزيران6

47,530,8متوز7

47,429,8آب8

43,425,6أيلول9

37,321,4ترشين األول10

26,713,9ترشين الثاين11

20,79,4كانون األول12

34,319,9املعدل السنوي

    املصدر: اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل ، قسم املناخ ، بيانات غر منشورة ،2020.

يتبــن مــن جــدول )5( تبايــن معــدالت 
ــة  ــبية يف منطق ــة النس ــار والرطوب األمط
الســنوي  املعــدل  يبلــغ  إْذ  الدراســة 

ــع  ــم وترتف ــار )132,4( مل ــام لألمط الع
األول  كانــون  شــهري  يف  أقصاهــا 
 )26,9( الثــاين  وكانــون  ملــم   )25,9(
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ــهري  ــا يف ش ــض إىل أدناه ــم وتنخف مل
ترشيــن األول )5,6( ملــم ومايــس )3,4( 
ــار يف  ــاقط األمط ــف تس ــم ، ويتوق مل
ــول،  ــوز وآب وأيل ــران ومت ــهر حزي أش
أمــا بالنســبة إىل الرطوبــة النســبية يف 
حمافظــة البــرة فيبلــغ معدهلــا الســنوي 
الرطوبــة  وترتفــع   )40,01%( العــام 
النســبية وتصــل أقصاهــا يف شــهري 
ــون األول  ــاين )%64,3( وكان ــون الث كان
شــهري  يف  أدناهــا  وتصــل   )65,9%(

 ،)20%( ومتــوز   )18,8%( حزيــران 

ــاخ  ــل املن ــر عام ــدم تأث ــا تق ــر مم يظه
تؤثــر  إذ  األنابيــب،  خطــوط  عــى 
الرطوبــة تأثــرًا ســلبيًا عــى كفــاءة 
األنابيــب بحيــث تســهم يف ترسيــع 
ــيا إذا  ــأكل والس ــا للت ــة تعرضه عملي
ــة، ولكــون األنابيــب  كانــت غــر حممي
ــة  ــي عرض ــدن فه ــن املع ــة م مصنوع
تــأكل  املنــاخ، مــا يســبب  لعوامــل 
األنابيــب وتعرضهــا للصــدأ ومــن ثــم 
ــق  ــا يلح ــط م ــرسب النف ــؤدي إىل ت ي
الــرر املــادي الكبــر بتلــك الصناعــة.

جدول )5( املعدالت الشهرية األمطار والرطوبة النسبية للمحافظة البرة )2020-2000( 
 الرطوبة النسبية  )%(األمطار ملمالشهورت

26,964,3كانون الثاين1

18,555,4شباط2

20,943,4آذار3

13,137,3نيسان4

3,426,3مايس5

018,8حزيران6

020متوز7

023,1آب8

026,3أيلول9

5,637,3ترشين األول10

18,154,9ترشين الثاين11

25,965,9كانون األول12

132,439,4املعدل السنوي

    املصدر: اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل ، قسم املناخ ، بيانات غر منشورة، 2020.
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ــر  ــي ومظاه ــن اجليولوج ــًا : التكوي ثالث
ــطح :- الس

التاريــخ اجليولوجــي ملنطقــة مــا  إن 
حيــدد طبيعيــة الصخــور فيهــا وبنيتهــا، 
املتاحــة  املعــادن  أنــواع  ثــم  ومــن 
ــة  ــه عاق ــا ل ــي، م ــتثار الصناع لاس
كبــرة بأنــواع الصناعــات التــي يمكــن 
وللبنيــة  فيهــا،  تتوطــن  أو  تقــام  أن 
اجليولوجيــة تأثــر يف اســتقرار املوضــع 
ــة عــى حتمــل  ــدرة الرب ــي ق ــذي يعن ال
األثقــال واإلنشــاءات ، وهلــا دوُر يف 
ــن  ــة وم ــاه اجلوفي ــتوى املي ــد مس حتدي
ثــم نــوع وكلــف اإلنشــاءات الصناعيــة 
ــا  ــا، مم ــس وتآكله ــات األس ــدى ثب وم
يتوجــب مراعــاة بدايــة تشــييد مشــاريع 
الصناعــة )8( ، إن الســطح يف حمافظــة 

ــا:  ــمن مه ــى قس ــم ع ــرة ينقس الب
ــع  ــذي يق ــويب ال ــهل الرس    أوال: الس
ــاحة  ــغل مس ــي ويش ــم الرشق يف القس
وبنســبة  كــم2   )8707( مقدارهــا 
ــرة  ــة الب ــاحة حمافظ ــن مس )%45,7( م

البالغــة )19070( كــم 2 ) 9( ، كــا أن 
لطبيعــة الســطح أثــر يف الصناعــة فتنــوع 
املنــاخ  التضاريــس يــؤدي إىل تنــوع 
ــر  ــذي يؤث ــاج ال ــوع اإلنت ــم تن ــن ث وم
ــة يف  ــات القائم ــوع الصناع ــدوره بتن ب

األقاليــم وترتبــط جيولوجيــة املحافظــة 
ــذي  ــراق، ال ــي للع ــور اجليولوج بالتط
يتأثــر بعاملــن مهمــن مهــا وجــود 
كتلــة جندواناالنــد يف الغــرب التــي 
تتصــف بصابــة صخورهــا والتــي 
قاومــت احلــركات االرضيــة، كــا تتأثــر 
 )Tethys ( بتكــرار غمــر بحــر تيثــس
ــة  ــب الزمني ــن احلق ــدد م ــة يف ع لليابس
ــه  ــرى، وعلي ــب أخ ــاره يف حق وانحس
نتــج ســطح منطقــة الدراســة عــن 
ــات  ــت أوالً: بعملي ــل متثل ــة عوام ثاث
دجلــة  أهنــار  بواســطة  اإلرســاب 
ــكارون  ــرب وال ــط الع ــرات وش والف
مــن  واملنحــدرة  اجلافــة  والوديــان 
احلــركات  ثانيــًا:  الغربيــة،  اهلضبــة 
ــًا:  ــتمرة،  ثالث ــة واملس ــة احلديث األرضي
عمليــات التعريــة، كــا يتميــز هــذا 
ــداره  ــطح وانح ــاط الس ــم بانبس اإلقلي
ــوب  البطــيء مــن الشــال 4,5 م  إىل جن
إقــل مــن 0,5 م فــوق ســطح البحــر )10(.
وهــذا التبايــن يف عمليــة اإلرســاب 
تضاريســية  مظاهــر  وجــود  إىل  أدى 
خمتلفــة يف هــذا القســم متثلــت بمناطــق 
ــة  ــت نتيج ــي تكون ــار الت ــوف األهن كت
ــة  ــار دجل ــا أهن ــي نقلته ــابات الت اإلرس
ــكارون   ــرب وال ــط الع ــرات وش والف
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التــي  األهنــار  احــواض  ومناطــق 
كتــوف  أرايض  جانبــي  عــى  تقــع 
حمافظــة  شــال  مــن  ومتتــد  األهنــار 
ــة  ــاألرايض الواقع ــة ب ــرة، متمثل الب
ــة  ــق الواقع ــة إىل املناط ــر دجل رشق هن
رشق وغــرب أرايض كتــوف جمــرى 
هنــر شــط العــرب وحتــى اجلنــوب 
عنــد اجلانــب الغــريب للنهــر ليبلــغ 
ارتفاعهــا عنــد مدينــة القرنــة )0,5( ، 
ــم  ــا القس ــتنقعات، أم ــوار واملس واأله
ــي  ــة الت ــة الغربي ــل باهلضب ــاين: املتمث الث
تشــغل القســم الغــريب مــن حمافظــة 
كــم2،   )10363( بمســاحة  البــرة 
ــة  ــاحة الكلي ــن مس ــبة )%54,3( م وبنس
ــع  ــا ترتف ــرة، فأراضيه ــة الب للمحافظ
يف الغــرب ) 244( م وتنحــدر نحــو 
الشــال والــرشق إىل 5 م فــوق مســتوى 
خريطــة  ينظــر   ،  )  11 البحــر)  ســطح 
)3(, إن عامــل التكويــن اجليولوجــي 

ــد  ــر يف حتدي ــه تأث ــطح ل ــر الس ومظاه
مســارات األنبــوب يف حمافظــة البــرة 
، كــا أهنــا يؤثــران أيضــًا بتحديــد نــوع 
ــوب  ــع األنب ــافات وض ــدن، ومس املع
ــوع  ــن ن ــًا ع ــذا فض ــد األرض ، ه عن
الصخــور وأثرهــا يف وضــع الدعامــات 
ــتوى  ــق مس ــر عم ــا يؤث ــاند ، ك واملس

امليــاه اجلوفيــة عــن الســطح األرض 
األنبــوب  أبعــاد  حتديــد  يف  وأثرهــا 
، أذ إن تأثــر الرطوبــة عــى املعــدن 
احلديــدي لألنابيــب النفطيــة يكــون 
بشــكل بطــئ يف الربــة اجلافــة عنــد 
مــرور األنبــوب مــن خاهلــا، وتكــون 
أرسع إذا مــرت خطــوط األنابيــب يف 

ــة . ــى الرطوب ــوي ع ــة حتت منطق
رابعــًا : امتــداد املــوارد املائيــة الســطحية 
:- يف اختيــار مســار األنبــوب املفــرض 
أن ال يمــر باملورد املائي الســطحي ، وإذا 
حــدث أن عــر هــذا األنبــوب بضمــن 
فيكــون  الســطحي،  املائــي  املســار 
ــى  ــوب Coated  مغط ــذا األنب ــار ه مس
ــتهلك  ــادة يس ــوب ع ــًا، واألنب أو حممي
بطريقــة أرسع مــن غــره، مثــًا أنبــوب 
ــم  ــة فمعظ ــد يف األرايض الصحراوي ممت
أو  األنبــوب  مســار  عنــد  األحيــان 
األنبوبــن يعــر وســط مائــي بقيــة 
األنابيــب وأغلبهــا تعــر األرض اجلافــة 
مــدت  إذا  أكثــر  تكلفتهــا  وتكــون   ,
األنابيــب يف مســطح املائــي فــإن عملهــا 
يكــون أصعــب والســاكة تكــون اشــد, 
ــب  ــل األنابي ــط يف داخ ــال النف وإن انتف
يفــرض أن يكــون خاضعــًا لتأثــر قــوة 
خارجيــة وهــذه القــوة يمكــن أن تنتــج 
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ــون  ــذا يك ــة وهب ــة األرضي ــن اجلاذبي م
ــل  ــب يعم ــوط األنابي ــن خط ــض م بع
مــن دون احلاجــة املضافــة إىل أي جهــاز 
آيل وذلــك عندمــا تكــون نقطــة وصولــه 
ــن  ــا م ــر انخفاض ــكان أكث ــة يف م واقع
نقطــة االنطــاق، إال أنــه يف معظــم 
احلــاالت جيــب اللجــوء إىل أجهــزة 

متخصصــة إلحــداث احلركــة املطلوبــة 
يف النفــط داخــل األنابيــب مــع األخــذ 
ــط،  ــودي للخ ــع العم ــبان املقط باحلس
ــإن املضخــات تكــون  وعــى العمــوم ف
مطلوبــة هنــا للزيــادة يف رسعة انســياب 

ــط ) 12 ( .   النف

خريطة )3( البنية اجليولوجية السطحية يف حمافظة البرة

املصــدر : مــن عمــل الباحثــة باالعتــاد عــى مجهوريــة العــراق، وزارة الصناعــة واملعــادن، الرشكــة 
ــام  ــة 6000000:1 ، لع ــراق، اجليولوجي ــة الع ــن، خارط ــي والتعدي ــح اجليولوج ــة للمس العام

    .2021
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الســكنية  املــدن  امتــداد  خامســًا- 
أن  املعــروف  مــن   -: واملشــيدات 
املواقــع النفطيــة تقــع خــارج املــدن 
يف  كانــت  أن  حــدث  وإذا  الســكنية 
ــارات  ــون مس ــا تك ــة هب ــدن املحيط امل
األنابيــب هلــا املحرمــات يطلــق عليهــا 
300م  بحــدود  حمرمــات  تســمية 
تبتعــد عــن أي طريــق متــده البلديــة 
ــرى،  ــدن أخ ــكنية أو امل ــق الس أو املناط
ــاك  ــد هن ــايل إذ يوج ــت احل ــا يف الوق أم
ــق  ــن مناط ــيدات ب ــوائيات واملش العش
ــمية،  ــر رس ــا غ ــرى لكنه ــة وأخ متفرق
تؤثــر عــى األنابيــب بشــكل مبــارش إذا 
كانــت هنــاك صيانــة خاصــة لألنابيــب.
وتؤثــر األنابيــب النفطيــة عــى الســكان 
ــة اخلطــورة وتوفــر الســامة  مــن ناحي
حمرمــات  حيمــي  والقانــون  العامــة، 
ومــن  العشــوائيات,  مــن  باألنابيــب 
طــول األنبــوب أو قــره وذلــك تبعــًا 
أيضــًا،  وأمهيتهــا  النفطيــة  للمواقــع 
ــس  ــي ولي ــكل منطق ــاره بش ــم اختي فيت
عشــوائيًا, وناحــظ دائــا أن املواقــع 
تكــون  باألنابيــب  اخلاصــة  النفطيــة 
خــارج املدينــة واملواقــع النفطيــة تكــون 
ــن  ــة م ــة وقريب ــرق رسيع ــن ط ــة م قريب

ــار  ــئ واملنافــذ وهــذه طبيعــة اختي املوان
بالنســبة للمواقــع الصناعــي) 13( .

األنابيــب  صناعــة  سادســًا- 
الناحيــة  مــن  والتكنولوجيــا:- 
خطــوط  تســتخدم  التكنولوجيــة 
املنشــآت  يف   )pipelines( األنابيــب 
ــي  ــا الت ــن فروعه ــة أو يف ضم الصناعي
ــة  ــواد املختلف ــم نقــل امل مــن خاهلــا يت
ــة أو املــواد النصــف  منهــا املــواد األولي
مصنعــة واملــواد املرحليــة وأخــرًا املواد 
ــات  ــن خملف ــًا ع ــًا وفض ــة هنائي املنتج
اآلالت  اســتخدام  ومــن  اإلنتــاج 
واملعــدات, فضــًا عــن ذلــك تســتخدم 
شــبكات األنابيــب لاســتعال الصحي 
وللتدفئــة والتريــد ومليــاه الــرشب. 
الــذي  التكنولوجيــا  التقــدم  وبعــد 
ــب  ــع األنابي ــن تصني ــمح للمصنع س
وأنظمــة  الكبــرة  األقطــار  ذات 
ومــن  الكفــوءة  األنابيــب  شــبكات 
إنشــاء حمطــات الضــخ املشــغلة بالقــدرة 
الكهربائيــة النقيــة, وإن معظــم الكميات 
النفطيــة يتــم نقلهــا مــن خــال أنظمــة 
شــبكة األنابيــب األوتوماتيكيــة )ذاتية(, 
إن األوتوماتيكيــة تعد العامــل الكبر يف 
ختفيــض أعــداد وأحجــام األنســكابات 
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هــذه   ,  ))Pipeline Spills األنابيــب   يف 
ــى  ــوب تدع ــة باحلاس ــة املرجم األنظم
واكتســاب  بــاألرشاف  التحكــم 
 SCADA )Supervisory املعلومــات 
يســمح  الــذي   )Control and Data

فقــط للمشــتغلن املدربــن بالعمــل 
ــيطرة  ــزي للس ــم املرك ــرف التحك يف غ
ــان  ــدالت اجلري ــة مع ــم وملراقب والتحك
ــم  ــع, ويت ــص املائ ــوط وخصائ والضغ
ــة  ــفها وبخاص ــرات وكش ــد املتغ حتدي
الترسبــات وإيقــاف عمــل األنابيــب 
فوريــا وحتديــد املوقــع وإرســال طاقــم 

العمــل للفحــص والتحقيــق ) 14 (  .
  يوضــح اجلــدول )6( تفاصيــل بعــض 
اخلطــوط واألنابيــب النفطيــة يف حمافظــة 
البــرة, هلــذا املنتــوج املصفــى الشــعيبة 
ــل  ــط الناق ــوب اخل ــر أنب ــون قط إذ يك
ــر إىل  ــرس الزب ــن ج ــاف م ــاز اجل للغ
ــة( 48  ــادان - رميل ــة )عب ــة املزرع نقط
عقــدة, يف حــن يكــون األنبــوب املتفــرع 
ــادان - الرميلــة  مــن اخلــط اإليــراين عب
الــذي يقــوم بنقــل الغــاز اجلــاف أيضــًا 
مــن النقطــة 35 إىل حمطــة كهربــاء شــط 
ــون  ــدة, ويك ــر 32 عق ــرة ذات قط الب
ــاء  ــة كهرب ــوب – حمط ــاز اجلن ــوب غ أنب
اهلارثــة الــذي ينقــل الغــاز اجلــاف, 

ــة  ــرب حمط ــاء ق ــل امل ــر معم ــن مع م
ــات ذات  ــة 27 صام ــود إىل النقط الوق
قطــر 24 عقــدة, يف حــن يكــون أنبــوب 
ــام  ــط اخل ــل النف ــذي ينق ــاو ال ــة ف رميل
ــر  ــرس الزب ــة إىل ج ــة املزرع ــن نقط م
ذات قطــر 28 عقــدة, يكــون أنبــوب 
شــعيبة - نارصيــة الــذي ينقــل البنزيــن 
مــن اخلطــوط بــرج 6 إىل نقطــة املزرعــة 
ذات 14عقــدة, يكــون أنبــوب شــعيبة - 
نارصيــة الــذي ينقــل زيــت الغــاز مــن 
اخلطــوط بــرج 6 إىل نقطــة املزرعــة ذات 
10 عقــدة, وأمــا أنبــوب مصفــى - حمطة 
ــت  ــل زي ــذي ينق ــة ال ــاء النجيبي كهرب
الوقــود مــن مصفــى الشــعيبة بــرج 
12 إىل جــرس املطــار, يف حــن يكــون 
أنبــوب الصامــات - حمطــة كهربــاء 
زيــت  ينقــل  الــذي  البــرة  شــط 
ــة  ــات إىل حمط ــة الصام ــن نقط ــاز م الغ
كهربــاء ذات 10 عقــدة , يف حــن يكــون 
ــر  ــور الزب ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش أنب
الــذي ينقــل زيــت الغــاز مــن  مصفــى 
الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة الصامــات 
ــعيبة -  ــوب ش ــا أنب ــدة, وأم ذات 8عق
ــًا  ــل نفط ــذي ينق ــر ال ــور الزب ــاء خ مين
إىل   17 بــرج  الشــعيبة  مصفــى  مــن 
نقطــة الصامــات ذات 8 عقــدة, يكــون 
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ــر  ــور الزب ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش أنب
الــذي ينقــل زيــت الغــاز مــن مصفــى 
الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة الصامــات 
ذات 10عقــدة, يف حــن يكــون أنبــوب 
ــذي  ــر وال ــور الزب ــاء خ ــعيبة - مين ش
ــعيبة  ــى الش ــن مصف ــن م ــل البنزي ينق
بــرج 17 إىل نقطــة الصامــات ذات 16 
ــور  ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش ــدة, وأنب عق
الزبــر الــذي ينقــل زيــت الوقــود مــن 
مصفــى الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة 
10 عقــدة, يف حــن  الصامــات ذات 
ــور  ــاء خ ــعيبة - مين ــوب ش ــون أنب يك
الزبــر الــذي ينقــل زيــت الوقــود مــن 
مصفــى الشــعيبة بــرج 17 إىل نقطــة 
وأمــا  عقــدة,   24 ذات  الصامــات 
أنبــوب زبــر / 1 - شــعيبة الــذي ينقــل 
غــاز اجلــاف مــن قــرب حمطــة أبــو فهــد 
ــدة ,  ــوائل ذات 10 عق ــدة الس إىل مصي
يف حــن يكــون أنبــوب شــعيبة - حمطــة 
كهربــاء الشــعيبة الغازيــة والــذي ينقــل 
غــاز اجلــاف مــن مصيــدة الســوائل إىل 
ــة ذات  ــعيبة الغازي ــاء الش ــة كهرب حمط
8عقــدة، يف حــن يكــون أنبوب شــعيبة 
- زبــر مــرشف الــذي ينقــل غــاز 
اجلــاف مــن مصيــدة الســوائل إىل قــرب 
حمطــة ابــو فهــد ذات 10 عقــدة, ويكــون 

انبــوب مصيــدة الســوائل – مصفــى 
شــعيبة والــذي ينقــل غــاز اجلــاف مــن 
ــعيبة  ــى الش ــوائل إىل مصف ــدة الس مصي
س 2 ذات 8 عقــدة, وامــا أنبــوب زبــر 
/ 1 – شــعيبة الــذي ينقــل نفــط اخلــام 
مــن قــرب حمــات التجــاوز إىل مصفــى 
20 عقــدة, بينــا  2 ذات  الشــعيبة س 
يكــون أنبــوب بــازركان - الفــاو الــذي 
ينقــل نفــط اخلــام مــن مصفــى الشــعيبة 
ذات  الصامــات  نقطــة  إىل   12 بــرج 
ــازركان -  ــوب ب ــرًا أنب ــدة, وأخ 42عق
ــن  ــام م ــط اخل ــل النف ــذي ينق ــاو ال الف
مصفــى الشــعيبة بــرج 12 إىل نقطــة 

ــدة .    ــات ذات 28عق الصام
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جدول )6( خطوط األنابيب النفطية يف حمافظة البرة
 القطر - اسم االنبوبت

عقدة

 نوع

املنتوج

املوقع )من - إىل(

 نقطة جرس الزبري غاز جاف48عقدةأنبوب الخط االيراين عبادان - رميلة1

 املزرعة

 أنبوب متفرع من الخط االيراين عبادان2

– رميلة

 محطةالنقطة 35غاز جاف32 عقدة

 كهرباء شط

البرصة

 انبوب غاز الجنوب – محطة كهرباء3

الهارثة

 معرب معمل املاءغاز جاف24 عقدة

 قرب محطة

الوقود

 النقطة 27

صاممات

جرس الزبرينقطة املزرعةنفط خام28 عقدة أنبوب رميلة – فاو4

 نقطةالخطوط )برج 6(بنزين14عقدة أنبوب شعيبة – نارصية5

املزرعة

 زيت10عقدةأنبوب شعيبة – نارصية6

الغاز

 نقطةالخطوط )برج 6(

املزرعة

 زيت10عقدةأنبوب مصفى – محطة كهرباء النجيبية7

الوقود

 مصفى الشعيبة

برج )12(

جرس املطار

 انبوب الصاممات – محطة كهرباء شط8

البرصة

 زيت10 عقدة

الغاز

 محطةنقطة الصاممات

 كهرباء شط

البرصة

 زيت8 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري9

الغاز

 مصفى الشعيبة

برج )17(

 نقطة

الصاممات

 مصفى الشعيبةنفثا8 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري10

برج )17(

 نقطة

الصاممات

 زيت10 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري11

الغاز

 مصفى الشعيبة

برج)17(

 نقطة

الصاممات

 مصفى الشعيبةبنزين16 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري12

برج )17(

 نقطة

الصاممات

13

انبوب شعيبة – ميناء خور الزبري

 زيت10 عقدة

الوقود

 مصفى الشعيبة

برج )17(

 نقطة

الصاممات

 زيت24 عقدةانبوب شعيبة – ميناء خور الزبري14

الوقود

 مصفى الشعيبة

برج )17(

 نقطة

الصاممات

 قرب محطة ابوغاز جاف10 عقدةانبوب زبري / 1 – شعيبة15

فهد

 مصيدة

السوائل
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 انبوب شعيبة – محطة كهرباء الشعيبة16

 الغازية

 محطةمصيدة السوائلغاز جاف8 عقدة

 كهرباء

 الشعيبة

الغازية

 قرب محطةمصيدة السوائلغاز جاف10 عقدة انبوب شعيبة – زبري مرشف17

ابو فهد

 مصفىمصيدة السوائلغاز جاف8 عقدة انبوب مصيدة السوائل – مصفى شعيبة18

 الشعيبة

س 2

 قرب محالتنفط خام20 عقدةانبوب زبري / 1 – شعيبة19

التجاوز

 مصفى

 الشعيبة

س 2

 مصفى الشعيبةنفط خام42 عقدةانبوب بازركان – الفاو20

برج )12(

 نقطة

الصاممات

 مصفى الشعيبةنفط خام28عقدةانبوب بازركان – الفاو21

برج )12(

 نقطة

الصاممات

املصــدر: -1 رشكــة خطــوط األانابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 
2021، بيانــات غــر منشــورة.

ــب  ــوط األنابي ــجل خط ــوب ، س ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األانابي ــة خط   -2 رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــة، لع النفطي

ــل  ــب نق ــوط أنابي ــاك خط ــد هن يوج
وتدخــل  الرئيســة  النفــط  وتصديــر 
رشكــة  عمــل  مســؤوليات  بضمــن 
نفــط اجلنــوب صيانــة ومراقبــة أنابيــب 
نقــل وتصديــر النفــط الرئيســة املمتــدة 
يف ضمــن اخلــط االســراتيجي مــن 
الرميلــة الشــالية وحتــى حمطــة الضــخ 
ــة جــدول )7(، كذلــك  )PS4( يف حديث
ــي  ــن حمافظت ــة يف ضم ــب الواقع األنابي
احلزمــة  وأنابيــب  وميســان  البــرة 

ــخ يف  ــة الض ــة بمحط ــة املرتبط الرشقي
ــا  ــن إرشافه ــًا ع ــر، فض ــع الزب مواق
ــت  ــدة حت ــة املمت ــب البحري ــى األنابي ع
البــرة  مينــاء  إىل  الواصلــة  املــاء 

والعميــة )15( . 
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جدول )7( خطوط أنابيب نقل وتصدير النفط الرئيسة واالنابيب البحرية التي يف مسؤولية رشكة 
نفط اجلنوب

 القطر / اسم  النفط

عقده

الطول / كم

 أ- خطوط أنابيب نقل وتصدير النفط الرئيسة

42669(  حديثةps4الخط االسرتاتيجي شامالً )رميلة - 

28138 ( فاوsp1انبوب االستثامر الوطني املبارش )رميلة شاملية - 

42105 أنبوب الضخ زبري 1- فاو

28292 انبوب البزركان - فاو

1493 انبوب نهران عمر - البرصة

 30, 23,32, انابيب الحزمة الرشقية

24

,105 

105,105

421572, 48, 56انبوب الخط العراقي السعودي )زبري 2 - املعجز(

 ب- االنابيب البحرية

258× 48ميناء البرصة

 1× 42 , 2× ميناء العمية

32

38,38

املصــدر : محيــد عطيــة عبــد احلســن اجلــوراين ، الصناعــات النفطيــة وآثارهــا التنمويــة يف جنــوب 
العــراق، أطروحــة دكتــوراه، كليــة اآلداب ، جامعــة البــرة، 2012 ، ص 112.

يوضــح اجلــدول )8( والشــكل )2( 
ــة  ــب النفطي ــة باألنابي ــات املنقول الكمي
ــن  ــا ب ــدة م ــال امل ــض خ ــط األبي للنف
ســنة )2014-2021(، وتوزعــت هذه 
الكميــة املنقولــة يف مصفــى البــرة إىل 
حمطــة ضــخ الشــعيبة،14 عقــدة بطــول 
0,5كــم لــكل أنبــوب، بلغــت الكميــات 

املنقولــة مــن مصفــى البــرة إىل حمطــة 
 ,3 م   )18336379( الشــعيبة   ضــخ 
 2018 لعــام  األوىل  املرتبــة  ليحتــل 

ــايل  ــن إمج ــا )%19,11( م ــبة مقداره ونس
كميــة النفــط األبيــض املنقولــة، ياحظ 
خــال  املنقولــة  الكميــات  ارتفــاع 
 2017 و   2016 و   2015 الســنوات 
ــة  ــات املنقول ــت الكمي و 2019 إذ بلغ
م3   )2702453( و  م3   )2546507(
 )3379969( و  م3   )3146383( و 
وبنســبة )%13,88( و )%14,73( و )17,2%( 
و )%18,43 ( مــن إمجــايل كميــات النفــط 

ــدة  ــال امل ــب خ ــذه األنابي ــض هل األبي
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مــا بــن ســنة -2014 2021، أمــا 
ــة مــن حمطــة  ــات املنقول بالنســبة للكمي
الشــعيبة املدفــوع إىل خــط الشــايل فيتــم 
نقــل النفــط األبيــض عــر أنابيــب 
بطــول 161كــم و-8 10 عقــدة، وبلــغ 
ــوج  ــن منت ــة م ــة املنقول ــايل الكمي إمج
ــعيبة  ــة الش ــن حمط ــض م ــط األبي النف
املدفــوع إىل خط الشــايل )1488910( 
إلمجــايل  الثانيــة  املرتبــة  ليحتــل  م3 
املنقــول  األبيــض  النفــط  كميــات 
خــال املــدة ذاهتــا، إذ بــدأت عمليــات 
ــنوات -2014  ــذه الس ــال ه ــة خ نقل
ــوج  ــادة منت ــبب زي ــك بس 2021 وذل
ارتفــاع  وياحــظ  األبيــض،  النفــط 
الكميــات املنقولــة منــه ابتــداء مــن 
ســنة 2014-2021، إذ بلغــت الكميــة 
ــبة  ــنة 2017 )276473( م3 بنس يف س
 )222494( إىل  لتصــل   ،)18،6%(
م3  و)208750(  م3   )218644( م3 
م3  و)191269(  م3  و)193473( 
للســنوات 2014 و  2016و2020 و 
2019 و 2015 وبنســبة )%14،94( و 
)%14،7( و )%14،02( و )12،99%( 
ــب  ــوايل واحلس ــى الت و )%12،84( ع
النفــط  املنتــوج  اإلمجــايل  الرتيــب 
ــا  ــب، أم ــذه األنابي ــول هب ــض املنق األبي

ــة مــن حمطــة  ــات املنقول بالنســبة للكمي
ــم  ــعيبة فيت ــة الش ــر إىل حمط ــور الزب اخل
نقــل النفــط األبيــض عــر أنابيــب 
ــغ  ــدة، وبل ــم و-8 10 عق ــول 45ك بط
ــوج  ــن منت ــة م ــة املنقول ــايل الكمي إمج
النفــط األبيــض مــن حمطــة خــور الزبــر 
م3   )1328763( الشــعيبة  حمطــة  إىل 
ليحتــل املرتبــة الثالثــة إلمجــايل كميــات 
ــدة  ــال امل ــول خ ــض املنق ــط األبي النف
ذاهتــا، إذ بــدأت عمليــات نقلــه خــال 
هــذه الســنوات -2014 2021 وذلــك 
بســبب زيــادة الطلــب عــى منتــوج 
ارتفــاع  وياحــظ  األبيــض،  النفــط 
ــنة  ــن س ــداء م ــة ابت ــات املنقول الكمي
2014 2021-، إذ بلغــت الكميــة يف 
بنســبة  م3   )283395(  2016 ســنة 
 )264294( إىل  لتصــل   ،)21،32%(
م3  و)174177(  م3  و)188032(  م3 
م3  و)145207(  م3   )145207 و) 
2014و2020  و  و2017  للســنوات 
2021 وبنســبة )19،9%(  2015 و  و 
و   )13،10%( و   )%  14،15( و 
عــى   )10،8%( و   )10،92%(
التــوايل وبحســب الرتيــب إلمجــايل 
ــذه  ــول هل ــض املنق ــط األبي ــوج النف منت

ــب. األنابي
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جدول )8( كميات منتوج النفط األبيض املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن 
عام 2021-2014 

كميات النفط األبيض م3

 املصفى - محطةالسنوات

الشعيبة

 محطة الخور الزبري-%

محطة الشعيبة

 محطة الشعيبة%

 املدفوع إىل خط

الشاميل

%

20143722432,0318803214,1522249414,94

2015254650713,8814520710,9219126912,84

2016270245314,7328339521,3221864414,7

2017314638317,226429419,927647318,6

2018350436619,111254879,4417148011,51

2019337996918,4349530,3763270,42

202015725218,617417713,1019347312,99

202111119376,114321810,820875014,02

1833637910013287631001488910100 املجموع

املصدر: 
ــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 2021،  ــة، هيئ -1 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطي

بيانــات غــر منشــورة.
  -2 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، شــعبة الوقــود الصناعــي، لعــام 

2021، بيانــات غــر منشــورة.
ــام  ــودات، لع ــعبة املوج ــوب، ش ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط رشك  3-

2021، بيانــات غــر منشــورة.
-4رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، قســم املحطــة الضــخ الشــعيبة، 

لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.
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شكل )2( كميات منتوج النفط األبيض املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن 
عام 2021-2014

املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى )8(
يوضــح اجلــدول )9( والشــكل )3( 
ــة  ــب النفطي ــة باألنابي ــات املنقول الكمي
مــن  الغــاز  يعــد  إذ  الغــاز،  لزيــت 
ــتخدم  ــه يس ــا أن ــة، ك ــتقات النفطي املش
ــة  ــات الطاق ــن حمط ــد م ــودًا للعدي وق
الكهربائيــة، فضــًا عــن كونــه مــن أهم 
أنــواع الوقــود التــي تســتخدم وســائط 
املنقولــة  الكميــات  بلغــت  النقــل، 
ــرة  ــى الب ــن مصف ــب م ــر األنابي ع
 )12295759  ( الشــعيبة  حمطــة  إىل 
النفطيــة،  املشــتقات  إمجــايل  مــن  م3 
عقــدة،  و14  0،5كــم  طــول  ذات 
ــي 2014- ــن عام ــا ب ــدة م ــال امل خ
2021، احتــل املرتبــة األوىل إلمجــايل 

ــاز  ــوج الغ ــن منت ــة م ــات املنقول الكمي
ــات  ــدأت عملي ــث ب ــا، حي ــدة ذاهت للم
ــنوات -2014  ــذه الس ــال ه ــة خ نقل
ــب  ــادة الطل ــبب زي ــك بس 2021 وذل
ــظ  ــاز، وياح ــت الغ ــوج زي ــى منت ع
ابتــداًء  املنقولــة  الكميــات  ارتفــاع 
مــن ســنة 2014-2021، إذ بلغــت 
ــنة 2014 )2264681(  ــة يف س الكمي
إىل  لتصــل   ،)18،41%( بنســبة  م3 
م3  و)1840329(  م3   )1972975(
م3  و)1608420(  و)1787618(م3 
و2019  للســنوات  و)1366593(م3 
و2016  و2017   2018 و   2015 و 
و   )14،96%( و   )16،04%( وبنســبة 
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و)11،11%(  و)13،1%(   )14،53%(
عــى التــوايل وبحســب الرتيــب إلمجايل 
املنقــول هلــذه  الغــاز  منتــوج زيــت 
ــاز  ــوج الغ ــات منت ــا كمي ــب، أم األنابي
ــة مــن حمطــة  ــة باألنابيــب النفطي املنقول
ــة  ــن حمافظ ــاالً م ــوع ش ــعيبة املدف الش
البــرة ذات طــول 161كــم و -8 10 
ــة  ــال حمافظ ــتودعات ش ــدة إىل املس عق
البــرة، وهلــذا يعــد منتــوج زيــت 
ــات،  ــة املنتج ــبة لبقي ــًا بالنس ــاز مه الغ
ــد  ــع العدي ــه م ــبب ارتباط ــك بس وذل
ــة  ــب الناقل ــخ ألنابي ــات ض ــن حمط م
الكميــة  تبلــغ  النفطيــة،  للمنتجــات 
املنقولــة للزيــت الغــاز)8513353( م3 
مــن إمجــايل كميــات املشــتقات النفطيــة 
ــي 2014- ــن عام ــا ب ــدة م ــال امل خ
2021، وحتتــل املرتبــة الثانيــة من إمجايل 
كميــات الغاز املنقولــة باألنابيــب للمدة 
ذاهتــا، وياحــظ اســتقرار الكميــات 
املنقولــة بــن عامــي 2021-2014، 
حيــث بلغــت الكميــات يف ســنوات 
2016 و2018 و2020 )1082328( 
م3 و)1030928( م3 و )1027581( 
 )12،10%( و   )12،71%( م3وبنســبة 
ــوايل  ــى الت ــا ع ــكل منه و)1، %12( ل
ومــن خــال الرتيــب إلمجــايل منتــوج 

زيــت الغــاز باألنابيــب النفطيــة خــال 
املــدة مــا بــن ســنة 2021-2014، 
االســتقرار  وضــع  إىل  ذلــك  يعــود 
اخلــاص بالطاقــة اإلنتاجيــة، وحيتــل 
الكميــات  بالنســبة  الثالثــة  املرتبــة 
حمطــة  مــن  الغــاز  للزيــت  املنقولــة 
اخلــور الزبــر إىل حمطــة ضــخ الشــعيبة ، 
يكــون طــول األنبــوب 45 كــم وعقــدة 
8 - 10 لــكل منهــا، ويبلــغ إمجــايل 
م3   )5407747( املنقولــة  الكميــات 
زادت  ولقــد  الغــاز،  زيــت  ملنتــوج 
 2017 لألعــوام  املنقولــة  الكميــات 
بنســبة  و   2015 و   2016 و2014و 
و  و)21،91%(   )23،21%( بلغــت 
منــه  لــكل  و)16،97%(   )20،53%(
عــى التــوايل وذلــك ســبب تفاقــم قلــة 
ــر  ــايف األم ــا يف املص ــة منه ــاج املحلي إنت
ــا.   ــتورد منه ــادة املس ــذي أدى إىل زي ال
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جدول )9( كميات منتوج زيت الغاز املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 

2021-2014

منتوج زيت الغاز م3

 املصفى - محطةالسنوات

الشعيبة

 محطة الخور%

 الزبري- محطة

الشعيبة

 محطة الشعيبة%

 املدفوع إىل خط

الشاميل

%

2014226468118,41118489921,91141879916,7

2015184032914,9691781016,97116898713,73

2016136659311,11111022120,53108232812,71

2017160842013,1125522223,2197238611,42

2018178761814,5354218810,02103092812,10

2019197297516,041271472,53120836314,2

20209032197,342241454,14102758112,1

20215519244,6461150,856039817,1

1229575910054077471008513353100 املجموع

ــم  ــوب ، قس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط ــدر: -1 رشك املص
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــبة، لع احلاس

ــود  ــوب ، شــعبة الوق ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي   -2 رشكــة خطــوط األنابي
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــي، لع الصناع

-3رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، شــعبة املوجــودات، 
لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.

ــة  ــم املحط ــوب، قس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط -4رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــعيبة، لع ــخ الش الض
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شكل )3( كميات منتوج زيت الغاز املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 
2021-2014

املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى جدول )9 (
والشــكل   )10( اجلــدول  يوضــح 
باألنابيــب  املنقولــة  الكميــات   )4(
ــد  ــذي يع ــن، ال ــوج البنزي ــة ملنت النفطي
مــن املشــتقات النفطيــة، يتــم نقــل 
مــن  األنابيــب  بوســاطة  البنزيــن 
مصفــى البــرة إىل حمطــة الشــعيبة، 
عــر  املنقولــة  الكميــات  بلغــت  إذ 
إىل  البــرة  مصفــى  مــن  األنابيــب 
م3   )20336404( الشــعيبة  حمطــة 
مــن إمجــايل املشــتقات النفطيــة، خــال 
ــي 2021-2014،  ــن عام ــا ب ــدة م امل
ــات  ــايل الكمي ــة األوىل إمج ــل املرتب احت
ــدة  ــن للم ــوج البنزي ــن منت ــة م املنقول
ذاهتــا، إذ بــدأت عمليــات نقلــة خــال 
 2021  2014- الســنوات  هــذه 

وذلــك بســبب زيــادة الطلــب عــى 
ارتفــاع  وياحــظ  البنزيــن،  منتــوج 
ــنة  ــن س ــداًء م ــة ابت ــات املنقول الكمي
2014-2021، إذ بلغــت الكميــة يف 
ســنة 2018 )3504366( م3 بنســبة 
)%17،23(، لتصــل إىل )3379969( 
و)2546507(  م3   )3146383( م3 
و   2019 و  و2018  وللســنوات  م3 
وبنســبة  و2015  و2016   2017
و   )15،47%( و   )16،62%(
ــوايل  ــى الت )%13،28( و)%12،52(ع
وبحســب الرتيــب إلمجــايل منتــوج 
االنابيــب،  هبــذه  املنقــول  البنزيــن 
ــة  ــن املنقول ــوج البنزي ــات منت ــا كمي أم
باألنابيــب النفطيــة مــن حمطــة الشــعيبة 
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ــرة  ــة الب ــن حمافظ ــاالً م ــوع ش املدف
ــدة  ــم و -8 10 عق ــول 161ك ذات ط
إىل مســتودعات شــال حمافظــة البــرة 
ــة  ــغ الكمي ــة، تبل ــة الثاني ــل املرتب فتحت
م3   )11865464( البنزيــن  املنقولــة 
مــن إمجــايل كميــات املشــتقات النفطيــة 
ــي 2014- ــن عام ــا ب ــدة م ــال امل خ
ــات  ــتقرار الكمي ــظ اس 2021، وياح
املنقولــة بــن عامــي 2021-2014، 
إذ كانــت الكميــات يف ســنوات 2016 

 )1723862( و2019  و2017 
و)1729403(  م3  م3)1712832( 
 )14،43%( و   )14،52%( م3وبنســبة 
ــوايل  و )%14،57( لــكل منهــا عــى الت
ــوج  ــايل منت ــن إمج ــب م ــب الرتي وحس
خــال  النفطيــة  باألنابيــب  البنزيــن 
املــدة مــا بــن ســنة 2021-2014، 
و ذلــك يعــود إىل وضــع االســتقرار 

اخلــاص بالطاقــة اإلنتاجيــة.  

جدول )10( كميات منتوج البنزين املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 
 2021-2014

منتوج البنزين م3

 محطة الشعيبة املدفوع إىل خط%املصفى - محطة الشعيبةالسنوات

الشاميل

%

2014237226811,7160131613,5

2015254650712,52159692313,5

2016270245313,28172386214,52

2017314638315,47171283214,43

2018350436617,23185199215,60

2019337996916,62172940314,57

202015725217,73153672712,95

202111119375,461124090,94

2033640410011865464100 املجموع

املصــدر: -1 رشكــة خطــوط االنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 2021، 
بيانــات غــر منشــورة.    

  -2 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، شــعبة الوقــود الصناعــي، لعــام 2021، 
بيانــات غــر منشــورة.

-3رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب، شــعبة املوجــودات، لعــام 2021، بيانــات 
ــخ  ــة الض ــم املحط ــوب، قس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط ــورة.  -4رشك ــر منش غ

الشــعيبة، لعــام 2021، بيانــات غــر منشــورة.
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شكل )4( كميات منتوج البنزين املنقولة باألنابيب النفطية للمحافظة البرة للمدة ما بن عام 

 2021-2014

املصدر: من عمل الباحثة باالعتاد عى جدول )10 (

تفاصيــل   )  11( اجلــدول  يوضــح 
بعــض مــن خطــوط األنابيــب النفطيــة 
املســار  هلــذا  اجلنوبيــة  املنطقــة  يف 
اخلــط  أنبــوب  قطــر  يكــون  حيــث 
ــخ  ــة ض ــن حمط ــات م ــل للمنتج الناق
ــة 14  ــخ النارصي ــة ض ــعيبة إىل حمط الش
عقــدة وطــول األنبــوب 161 كــم، 
 161 األنبــوب  طــول  يكــون  بينــا 
ــخ  ــة ض ــن حمط ــن م ــًا البنزي ــم ناق ك
النارصيــة  ضــخ  حمطــة  إىل  الشــعيبة 
ــوب  ــر أنب ــون قط ــا يك ــدة ،بين 10 عق
ــم  ــوب 370 ك ــول األنب ــدة وط 14 عق
ناقــًا الغــاز الســائل مــن جممــع اخلــزن 
ــر إىل حــدود حمافظتــي ســاوة  والتصدي
/ ديوانيــة، إذ يكــون قطــر األنبــوب 

للخــط الناقــل لزيــت الغــاز مــن حمطــة 
ــر  ــور الزب ــاء خ ــعيبة إىل مين ــخ الش ض
10 عقــدة )2( وطــول األنبــوب 45 
أنبــوب  قطــر  يكــون  حيــث  كــم،  
ــخ  ــة ض ــن حمط ــن م ــل بنزي ــط الناق اخل
ــر 8 عقــدة )2(  الشــعيبة إىل خــور الزب
وطــول األنبــوب 45 كــم، يف حــن 
ــًا  ــم ناق ــوب 45 ك ــول االنب ــون ط يك
نفطــًا أســود مــن حمطــة ضــخ الشــعيبة 
ــر 10و 16 و24  ــور الزب ــاء خ إىل مين
ــوب  ــر أنب ــون قط ــن يك ــدة، يف ح عق
10 و12 عقــدة وطــول األنبــوب 5كــم 
ناقــًا النفــط اخلــام مــن صــام الديــوين 
إىل حمطــة كهربــاء اهلارثــة، إذ يكــون 
ــن  ــل بنزي ــط الناق ــوب اخل ــر األنب قط
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مــن معمــل غــاز اجلنــوب إىل الزبــر و 
ــم،  ــوب 17 ك ــول األنب ــدة وط 1 8 عق
واألنابيــب النفطيــة يف منطقــة اجلنوبيــة 
هلــذا املســار إذ يكــون قطــر أنبــوب 
اخلــط الناقــل زيــت الغــاز مــن مصفــى 
ــة10 عقــدة  الشــعيبة إىل مســتودع املفتي
وطــول األنبــوب 23 كــم ، يف حــن 
يكــون قطــر انبــوب 24 عقــدة وطــول 
ــود  ــًا اس ــًا نفط ــم ناق ــوب 28ك األنب
مــن صــام ناظــم البــرة إىل مينــاء 
ــر  ــون قط ــوس ، إذ يك ــو فل ــرق أب مف
ــود  ــط اس ــل نف ــط الناق ــوب اخل األنب
إىل  فلــوس  أبــو  مفــرق  مينــاء  مــن 
معمــل االســمدة ابــو اخلصيــب 10 
ــم، إذ  ــوب 5،5 ك ــول األنب ــدة وط عق
يكــون قطــر أنبــوب اخلــط الناقــل نفــط 
ــوس  ــو فل ــاء اب ــرق مين ــن مف ــود م اس
إىل مينــاء التصديــر أبــو فلــوس 10 
ــم، يف  ــوب 5،5 ك ــول األنب ــدة  وط عق
ــم  ــوب 33 ك ــول األنب ــون ط ــن يك ح
ــم  ــام ناظ ــن ص ــاز م ــت الغ ــًا زي ناق
البــرة إىل مينــاء التصديــر أبــو فلــوس 
قطــر  يكــون  حــن  يف  عقــدة،   16
ــوب  ــول األنب ــدة وط ــوب 12 عق األنب
23كــم ناقــًا نفطــًا أســود مــن مصفــى 

ــة، إذ  ــاء اهلارث ــة كهرب ــعيبة إىل حمط الش
ــل  ــط الناق ــوب للخ ــر األنب ــون قط يك
ــر  ــو صخ ــام أب ــن ص ــام م ــط اخل النف
إىل حمطــة كهربــاء النجيبيــة 8 عقــدة 
حــن  يف  كــم،   8 األنبــوب  وطــول 
يكــون قطــر أنبــوب 12 عقــدة وطــول 
األنبــوب 14كــم ناقــل بنزيــن مــن 
ــرة ، إذ  ــم الب ــام ناظ ــر 1 إىل ص زب
ــل  ــط الناق ــوب اخل ــر األنب ــون قط يك
منتجــات مــن حمطــة ضــخ النارصيــة إىل 
ــول  ــدة وط ــوت8 عق ــخ الك ــة ض حمط
األنبــوب 150 كــم، إذ يكــون قطــر 
أنبــوب اخلــط الناقــل غــاز الســائل مــن 
جممــع اخلــزن والتصديــر إىل حــدود 
حمافظــة املثنــى / القادســية ويســتمر 
ــدة  ــداد 14 عق ــوب إىل بغ ــار األنب مس
بينــا  كــم،   370 األنبــوب  وطــول 
ــًا  ــم ناق ــوب 33 ك ــول األنب ــون ط يك
زيــت الغــاز مــن صــام ناظــم البــرة 
إىل مينــاء التصديــر أبــو فلــوس 16 
ــوب  ــر أنب ــون قط ــن يك ــدة ، يف ح عق
 700 األنبــوب  وطــول  عقــدة   20
ناقــًا الغــاز اجلــاف مــن مقطــع B  قرب 
طريــق أم قــر إىل حمطــة كهربــاء خــور 
الزبــر، إذ يكــون قطــر األنبــوب للخــط 
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ــس  ــة كب ــن حمط ــاف م ــاز اجل ــل غ الناق
الغــاز الرميلــة الشــايل إىل حمطــة كهربــاء 
ــوب  ــول األنب ــدة وط ــة 42 عق النارصي
135 كــم، بينــا يكــون طــول األنبــوب 

9،5كــم ناقــًا الغــاز اجلــاف مــن حمطــة 
فصــل الســوائل خــور الزبــر إىل حمطــة 

ــدة. ــية 30 عق ــط الرجس الرب

جدول )11( خطوط األنابيب النفطية يف منطقة اجلنوبية
 طول االنبوبت

كم

مسار االنبوب )من - إىل(نوع املنتوج القطر - عقدة

 محطة ضخ منتجاتعقدة14كم1161

 الشعيبة

 محطة ضخ النارصية

 محطة ضخبنزين عقدة10كم2161

الشعيبة

محطة ضخ النارصية

 مجمع الخزنغاز سائلعقدة14 كم3370

والتصدير

 حدود محافظتي ساموة

/ ديوانية

 محطة ضخزيت الغاز عقدة )2(10كم445

الشعيبة

ميناء خور الزبري

 محطة ضخبنزين عقدة )2(8كم545

الشعيبة

ميناء خور الزبري

 محطة ضخنفط اسود/10/16عقدة24 كم645

الشعيبة

ميناء خور الزبري

محطة كهرباء الهارثةصامم الدبويننفط الخام/12عقدة10كم75

زبري1معمل غاز الجنوببنزينعقدة8كم817

مستودع املفتيةمصفى الشعيبةزيت الغاز عقدة10كم923

مفرق ميناء أبو فلوسصامم ناظم البرصة نفط اسود عقدة24كم1028

 مفرق ميناء أبونفط اسود عقدة10كم115,5

 فلوس

 معمل االسمدة أبو

الخصيب

 مفرق ميناء أبونفط اسود عقدة10كم125,5

فلوس

ميناء التصدير أبو فلوس

ميناء التصدير أبو فلوسصامم ناظم البرصةزيت الغاز عقدة16كم1333

محطة كهرباء الهارثة مصفى الشعيبةنفط اسود عقدة12كم1423

محطة كهرباء النجيبيةصامم ابو صخرينفط الخام عقدة8كم158

صامم ناظم البرصةزبري 1بنزين عقدة12كم1614
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 محطة ضخمنتجات عقدة8 كم17150

النارصية

محطة ضخ الكوت

 مجمع الخزنغاز السائل عقدة14كم18370

والتصدير

 حدود محافظة املثنى/

 القادسية، ويستمر مسار

 االنبوب إىل بغداد إىل

كركوك بيجي

  قربBمن مقطع غاز الجاف عقدة20كم19700

طريق ام قرص

محطة كهرباء خور الزبري

 محطة كبس الغاز غاز الجاف عقدة42كم20135

الرميلة الشاميل

محطة كهرباء النارصية

 محطة فصل غاز الجاف  عقدة219,530

السوائل خور الزبري

محطة الربط الربجسية

املصــدر: -1 رشكــة خطــوط األنابيــب النفطيــة، هيئــة عمليــات اجلنــوب ، قســم احلاســبة، لعــام 
2021، بيانــات غــر منشــورة.

ــب  ــوط األنابي ــجل خط ــوب ، س ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ ــب النفطي ــوط األنابي ــة خط   -2 رشك
ــورة. ــر منش ــات غ ــام 2021، بيان ــة، لع النفطي

املبحث الثالث
املشاكل التي تواجه خطوط نقل النفط 

يف حمافظة البرة
ــم  ــة أه ــث إىل دراس ــذا املبح ــدف ه هي
ــه  ــي تواج ــات الت ــكات والتحدي املش
ــتخراجه  ــن اس ــن مكام ــط م ــل النف نق
إىل املصــايف وموانــئ التصديــر عــر 
األنابيــب املخصصــة هلــا يف حمافظــة 
األخطــاء  أهــم  ببيــان   ، البــرة 
ــي تصيــب األنابيــب يف  والعطــات الت
ــا  ــا في ــدرج بعضه ــة ن ــة الدراس منطق

يــأيت :- 

ــي  ــة الت ــاكل البيئي ــم املش ــن أه -1 م
تواجــه نقــل النفــط بوســاطة األنابيــب 
يف حمافظــة البــرة، مشــكلة انجــاد 
العــايل  للضغــط  نتيجــة  املنتــوج 
املصاحــب لعمليــات ضــخ النفــط عــر 
ــافات  ــد ملس ــي متت ــب الت ــذه األنابي ه
طويلــة مــن مواقــع اآلبــار الواقعــة 
ــة  ــة ملحافظ ــالية الغربي ــة الش يف املنطق
التصديــر،  موانــئ  لغايــة  البــرة 
ــة  ــق صحراوي ــذه املناط ــيا أن ه والس
وتتعــرض لدرجــات حــرارة منخفضــة 
نســبيا أثنــاء فصــل الشــتاء ، األمــر 
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الــذي يزيــد مــن خماطــر انجــاد املنتــوج 
ومــن ثــم توقــف عمليــات الضــخ 

والتصديــر.
-2 تعرضهــا للصــدأ بســبب طبيعــة 
ــة التــي متتــد فيهــا هــذه األنابيــب  الرب
ــواد  ــا بامل ــن تغليفه ــن م ــم م ــى الرغ ع

ــدأ. ــة للص املقاوم
-3 يصاحــب اســتخراج النفــط انبعاث 
ــى  ــلبي ع ــر س ــا تأث ــامة هل ــازات س غ
ــراء  ــظ اخل ــد الح ــان فق ــة واإلنس البيئ
يف  الرسطانيــة  األمــراض  ازديــاد 
املناطــق النفطيــة بصــورة كبــرة قياســا 

ــا  . ــة منه ــق اخلالي باملناط
تزيــد  التــي  املشــاكل  إحــدى   4-
مــن الصعوبــات التــي تواجــه نقــل 
األنابيــب  عــر  النفطيــة  املشــتقات 
املنتــوج  ضغــط  مراقبــة  يف  اإلمهــال 

.  )16( األنابيــب  داخــل 
ــم  ــن أه ــة م ــاكل األمني ــد املش -5 تع
ــتقات  ــا املش ــاين منه ــي تع ــاكل الت املش
النفطيــة يف حمافظــة البــرة وامههــا 
أعــال الرسقــة والتخريــب والســيا أن 
هــذه األنابيــب متــر بمســاحات شاســعة 

ــة . ــر إىل احلاي تفتق
ــاع  ــة وارتف ــبية العالي ــة النس -6 الرطوب

ــد  ــي تزي ــة الت ــرارة العالي ــات احل درج
عــن أكثــر 47 م5 يف فصــل الصيــف ممــا 

ــة.  ــر عــى ا األنابيــب لنفطي يؤث
-7 تعــرض األنابيــب إىل العمليــات 
ــة ممــا يــؤدي إىل توقــف عمــل  اإلرهابي
أنابيــب املشــتقات النفطيــة وتوقفهــا 

ــرة  .  ــة الب ــل يف حمافظ ــن العم ع
-8 يــؤدي تــآكل األنابيــب النفطيــة 
ــؤدي  ــا ي ــن األرض مم ــة يف باط املدفون
إىل تلــوث البيئيــة وتــرسب مــواد ســامة 
إىل الربــة وامليــاه ممــا يعــرض اإلنســان 
إىل مشــاكل صحيــة خطــرة  مــع مــرور 

ــن ) 17( .   الزم

النتائج :
كان هــدف البحــث هــو دراســة واقــع 
خطــوط نقــل النفــط يف حمافظــة البــرة  
التــي  واملشــكات  والتحديــات 
تواجههــا وأظهــرت الدراســة جمموعــة 
مــن االســتنتاجات واملقرحــات وهــي 

ــيل :-  ــا ي ك
نقــل  خطــوط  يف  االســتثار  إن   1-
يــزال  البــرة ال  النفــط يف حمافظــة 
متلكئــًا بعــض الــيء عــى الرغــم 
ــن  ــوع م ــذا ن ــة هلك ــة املاس ــن احلاج م
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ماليــة  امكانيــات  وإىل  االســتثارات 
وتقنيــة وبرشيــة هتــدف إىل تطويــر هــذا 

املجــال وتنميتــه.
النفــط  نقــل  -2 االهتــام بخطــوط 
كاٍف  بشــكل  البــرة  حمافظــة  يف 
للبحــوث  املناســب  والتشــجيع 
ــن يف  ــن الباحث ــة م ــات املقدم والدراس

املجــال.    هــذا 
-3 أســهم وجــود الصناعــات النفطيــة 
ــعيبة  ــى الش ــل بمصف ــة املمث يف املحافظ
النفطــي ممــا يدعــم عمليــات نقــل 
املشــتقات النفطيــة مــن مصفــى البــرة 
ــات  ــتودعات وحمط ــن املس ــة م إىل مجل
الضــخ التــي تقــع يف املحافظــة وخــارج 
أنابيــب  مــن  خاصــة  شــبكة  العــر 

ــة.  ــتقات النفطي املش
للمشــاكل  احللــول  إجيــاد  -4عــدم 
ــة  ــاع كلف ــن ارتف ــة ع ــة النامج التنظيمي
نقــل املشــتقات النفطيــة ومــد اخلطــوط 

ــا . ــة هل ــب الناقل لألنابي
ــوط  ــيع خط ــام بتوس -5   رضورة القي
ــد  ــرة وم ــة الب ــط يف حمافظ ــل النف نق
ــوط  ــب اخلط ــة إىل جان ــوط إضافي خط

ــًا . ــة حالي املفعل
واملؤمتــرات  النــدوات  إقامــة   6-
والــدورات  واملتخصصــة  العلميــة 

التدريبيــة وذلــك مــن قبــل رشكــة 
داخــل  النفطيــة  األنابيــب  خطــوط 
ــبب  ــك بس ــا, وذل ــة أو خارجه املحافظ
النفطيــة  واملشــاريع  أعاهلــا  تطويــر 
ورفــع كفاءهتــا وإعطــاء حافــز للفنيــن 
ــة  ــون يف رشك ــن يعمل ــن الذي واالداري

النفطيــة.   األنابيــب 
-7 اســتام املنتجــات النفطيــة مــن 
مصــادر اإلنتــاج وذلــك مــن أجــل 
خزهنــا يف مســتودعات الضــخ مــن 
املصفــى إىل حمطــة الشــعيبة و مــن حمطــة 

ــعيبة.  ــة الش ــر إىل حمط ــور الزب خ

املقرحات :- 
لبعــض  الدراســة  هــذه  توصلــت 
ــهم يف  ــن أن تس ــي يمك ــات الت املقرح
ــا  ــط وتنميته ــل النف ــوط نق ــر خط تطوي
        -: ومنهــا  البــرة  حمافظــة  يف 
املشــاريع  تشــجيع  رضورة   1-
ــة بخطــوط نقــل النفــط وتوفــر  النفطي
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــات املالي املخصص
وترشيــع  اخلاصــة  املوازنــة  ضمــن 

   . املناســبة  القوانــن 
ــة  ــرات الفني ــارات واخل ــادل امله -2 تب
والعلميــة وإقامــة النــدوات واملؤمتــرات 
والــدورات التدريبيــة وورش العمــل 



422

خطوط نقل النفط يف حمافظة البصرة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

مــع الــدول املهتمــة بنقــل األنابيــب .    
ــام  ــة لاهت ــه احلكوم -3 رضورة توج
نقــل  خطــوط  مشــاريع  بتشــييد 
ــز  ــن مراك ــدة ع ــق البعي ــط للمناط النف
ــق  ــة واملناط ــة الكهربائي ــد الطاق التولي
ــار  ــال التي ــب إيص ــي يصع ــة الت النائي

الكهربائــي هلــا .  
ــاريع  ــذ املش ــز وتنفي ــم وجتهي -4 تصمي
ــة  ــع وزارة الصناع ــاون م ــة بالتع النفطي

ــادن. واملع
-5 االهتــام بتنفيــذ أعــال الشــحن 
والغــاز  اخلــام  للنفــط  والتفريــغ 
يتعلــق  ومــا  النفطيــة  واملشــتقات 
هبــا مــن أعــال التأمــن والعمولــة 
والتخزيــن  والتحميــل  والتخليــص 

وغرهــا.
وإدارة  وإنشــاء  متلــك  رضورة   6-
املعامــل واالحــواض )املســافن( النفــط 
والغــاز واملشــتقات النفطيــة وأدواهتــا و 
ــك . ــة لذل ــازن الازم ــا و املخ معداهت

-7 التعــاون مــع الــرشكات واجلهــات 
عاقــة  ذات  بأعــال  تقــوم  التــي 
ــل الــرشكات  بأغــراض الرشكــة وتوكي
ــة  ــخاص املتخصص ــات و األش و اجله
ــاب  ــاء أتع ــة لق ــال الرشك ــض أع ببع

ــا . ــق عليه ــة يتف وعمول

-8 رضورة ربــط وانشــاء املســتودعات 
النفطيــة وذلــك عــر الســكك احلديدية 
فضــًا عــن خفــض الضغــط عــى 

ــب. ــاطة األنابي ــل بوس النق
-9 إنشــاء خطــوط األنابيــب النفطية يف 
املحافظــة مــع حمافظــات أخــرى وذلــك 
مــن أجــل زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
والتصميميــة املتاحــة مــن اجــل خفــض 
النفطيــة  املشــتقات  الكميــات  نقــل 

ــرة.  ــة الب ــن حمافظ ــب م باألنابي
-10 رضورة تكويــن رشكــة خاصــة 
إلنشــاء أنابيــب نقــل النفــط مــع الدول 
ــاون يف  ــل التع ــن أج ــك م ــة وذل املنتج
جمــال مرشوعــات األنابيــب وتبــادل 
اخلــرات واحلصــول عــى البيانــات 
أطــوال  عــن  الدقيقــة  واملعلومــات 
األنبــوب وحجــم اإلنتــاج عــن طريــق 
ــا  ــتفاد منه ــة ليس ــة البحثي ــذه الدراس ه

ــتقبل.  ــون يف املس الباحث
الــرشكات  مــع  املشــاركة   11-
واملؤسســات العربيــة واألجنبيــة وذلك 
األنابيــب  رشكــة  دعــم  أجــل  مــن 
لتنفيــذ  البــرة,  حمافظــة  يف  النفطيــة 
ــة  ــداف الرشك ــة بأه ــال ذات عاق أع
ــات  ــرة أو املحافظ ــة الب ــل حمافظ داخ

املجــاورة.
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اهلوامش :-
ــم  ــد، تقيي ــد امح ــر حمم ــد بابك ــد حمم  -1 مهن
وحتكــم نظــام احلايــة الكاثوديــة ألنابيــب 
كليــة  ماجســتر،  رســالة  اخلــام،  النفــط 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة 

2019، ص4.  ، العامليــة  افريقيــا 
https://www.researchagate.net/publi-  2-

cation

قــي يونــس جامــد، نظــام التوصيــات 
لربــط األنابيــب .

الســاك  ســعيد  أزهــر  حممــد   3-
ــة، وزارة  ــط والطاق ــة النف ــرون، جغرافي واخ
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي،1981، 

 .63 ص 
الســاك  ســعيد  أزهــر  حممــد   4-
 .64 ص  ســابق،   مصــدر  واخــرون، 
ــح  ــد املام ــم، حتدي ــام خزي ــم بس -5 أبراهي
ــط،  ــب النف ــتثار أنابي ــم واس ــة لتصمي التقني
كليــة هندســة البــرول، اجلامعــة الســورية 

 . ص6   ،2016 اخلاصــة، 
ــب  ــرون، تركي ــعد وأخ ــم س ــيل أبراهي -6 ع
الطبعــة  النفطيــة،  املنشــآت  يف  األنابيــب 
األوىل، دار الكتــب العلميــة للنــرش والتوزيــع، 

 .23-22 ص   ،2008 القاهــرة، 
-7 محيــد عطيــة عبــد احلســن اجلــوراين، 
يف  التنمويــة  وأثارهــا  النفطيــة  الصناعــات 
ــة  ــوراه ، كلي ــة دكت ــراق، أطروح ــوب الع جن
ص83.   ،2012 البــرة،  جامعــة  اآلداب، 

-8عبــاس عــيل التميمــي، النمــو الصناعــي يف 
حمافظتــي البــرة ونينــوى، منشــورات مركــز 
ــة  ــريب بجامع ــج الع ــرة واخللي ــات الب دراس
 ،1981 البــرة،   ،49  ، سلســلة  البــرة 

ص201.
-9 عبــد الزهــرة عــيل اجلنــايب، اجلغرافيــة 
الصناعيــة، الطبعــة االوىل، دار الصفــا للطباعة 

والنــرش، عــان، األردن، 2012، ص85.
التخطيــط،  وزارة  العــراق،  مجهوريــة   10-
وتكنولوجيــا  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز 
املعلومــات، بيانــات غــر منشــورة، لعــام 

.2 0 1 8
الوضــع  الربيعــي،  جاســم  داود   11-
اجليولوجــي يف حمافظــة البــرة، موســوعة 
البــرة احلضاريــة، املحــور اجلغــرايف ، مطبعة 
جامعــة البــرة، البــرة، 1988، ص11.
ســبتي،  حــرب  كاظــم  فاطمــة   12-
البــرة،  الصناعــات الزراعيــة يف حمافظــة 
ــانية،  ــوم اإلنس ــة للعل ــة الربي ــتر، كلي ماجس

ص51.  ،2018 البــرة،  جامعــة 
-13 جليــر غانتيــه، أنابيــب البــرول والغــاز 
ــورات  ــعبان، منش ــج ش ــة هبي ــي، ترمج الطبيع

ــروت، 1970، ص160. ــدات، ب عوي
-14 مقابلــة الشــخصية مــع الســيد، مســامح 
كاظــم مصبــح، رشكــة خطــوط األنابيــب 
ــؤول  ــوب، مس ــات اجلن ــة عملي ــة، هيئ النفطي
املنطقــة  والغــاز  النفــط  حســابات  شــعبة 

.2021/6/28 بتاريــخ  اجلنوبيــة، 
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ــدر  ــرون، مص ــعد وأخ ــم س -15 عــيل أبراهي
ــابق، ص13.  س

ــوراين،  ــن اجل ــد احلس ــة عب ــد عطي -16 محي
مصــدر ســابق، ص112.

الســيد،  مــع  الشــخصية  مقابلــة   17-
ــب  ــوط األنابي ــة خط ــة، رشك ــاض رحيم ري
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Oil transportation lines in Basra Governorate between reality and challenges / 
geographical 

Huda Habini Ashour AI- Baidani

Abstract:
Oil and petroleum products transportation 

lines are considered as`  an important 

vital artery in Basra governorate, for their 

contribution to reviving the economic 

process, by attracting manpower as well as 

providing oil products. This research aims 

to study the reality of the oil transportation 

lines in the province and the challenges 

they face, using the geographical analysis 

of the region and by identifying the most 

important natural and human factors that 

contributed to affecting the oil transportation 

lines, as well as revealing the most important 

problems and challenges facing these lines by 

studying environmental, human and security 

problems.  

  This study included three sections, and the 

introduction, the first topic was devoted to 

addressing the concept of pipelines and their 

importance, classification and characteristics, 

while the second topic focused on the factors 

affecting the oil transportation lines in Basra 

Governorate, and the last topic dealt with 

the problems facing the oil transportation 

lines in Basra Governorate, in addition to the 

conclusions and recommendations.

   The objectives of the research were as 

follows:-

1- Highlighting the most important pipelines 

and oil products  transportation projects in 

Basra Governorate and trying to track the 

geographical path of each of these projects, 

starting from the shipping port to the export 

port.

2- Knowing the cost required to complete 

each of these projects, as well as the quantity 

transferred and the amount of the customs 

tariff that is calculated in each project in 

connection with determining the economic 

feasibility of the projects.

3- To highlight the role played by geographical 

factors in their impact on the paths of oil 

pipelines in Basra Governorate.

key words )oil, transmission lines, pipelines, 

location, Basra Governorate(


