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فهوم جغرافية الطاقة م 

احد فروع علم الجغرافية عموماً والجغرافية االقتصاااااااوصة  صااااااو اااااااً    Geography Energyتعد جغرافية الطاقة        

Economic Geography  وتدرس جغرافية الطاقة مصاااااور الطاقةSources Energy    من حيث  صااااا صااااها وت وعها

والوقوف على توزصعها الجغرافي على مساااااتوا العالم واالقاليم والدوم   دما تدرس العلقة المت اولة ذين لمص المصااااااور وذين 

اج الطاقة وتوزصعها و قلها واسااااااتهلدها   ومعرفة   ارلا ع ا اااااار ال يبة الط يعية وال تاااااارصة وت ليم العوامم الم  ر  في   ت

 الت موصة   فضلً عن وراسة ألم المتكلت التي تعترض  مولا وتطورلا

مفهوم الطاقة 

و تع ي ال تاط ولي   Thomas Youngمن العالم  وماس صو ك  1830ألوم مر  عام   Energyاستعمم مفهوم الطاقة       

ومع الا )شااااااغم( ومع ى  ergonومع الا )في( و  Enمكو ة من مقطعين لما    Energosا ية القدصمة مأ وذ  من اللغة اليو 

ذلك ان التيء ذو طاقة  أي ان تعرصف الطاقة صع ي )القدر  على أواء شغم أو القو  الكام ة في أي ماو  قاور  على أواء عمم ( 

ذالعين ولك ها تظهر ذعد   ااااااور م م الط ية وال ردية و ال رارصة والميكا يكية والكيميا ية ولمص القو  ال ترا  اقة الكهرذا 

وال ووصة أو في شااكم قدر  م ردة ذاالسااتعمام الم اشاار لمصاااورلا م م الطاقة الكام ة في عضاالت اال سااان أو ال يوان وفي 

 حردة الرصاح وسقوط المياص دالمساقط الما ية والتلالت والسدوو .  

 :  تصنيف مصادر الطاقة-  

 توجد العدصد التصا يف لمصاور  الطاقة  م ها:

  -التصنيف على أساس الشكل والنوع ومن هذه األنواع هي: -أوال

: ولي الطاقة التي ترذط ذين ذرات الجزصبة الواحد  ذعضااااااها ذ عل في المرد ات Chemical energy الطاقة الكيميائية .1

لى طاقة حرارصة عن طرصق  حداث تفاعم دامم ذين المرد ات الكيميا ية الكيميا ية . وتتم عملية ت وصم الطاقة الكيميا ية  

تظهر أحيا ا د رار   اتجة عن التفاعم الكيميا ي ودملك ذين األدساااااجين لتتم عملية ال رت وص تذ عن ذلك ال رار  .  ولما 

 لختب ط والف م والغاز الط يعي واال وع من الطاقة متوفر في الط يعة   ومن ألم  أ واعه ال ف

: ولي الطاقة ال اتجة عن حردة  األجسام من مكان آل ر حيث أ ها قاور   تيجة Mechanical energy الطاقة الميكانيكية .2

 Kinetic(  لى طاقة  حردية ) Potential energyلهمص ال ردة على ذم م شااااغم والمي ص وي  لى ت وصم طاقة دام ة  ) 

energy ع من الطاقة لي حردة الرصاح وظالر  المد والجزر   وصمكن أن ت تاااااااأ الطاقة (   واألم لة الط يعية لهما ال و

الميكا يكية ذت وصم  وع   ر من الطاقة  لى   ر   م م المروحة الكهرذا ية  " ت وصم الطاقة الكهرذا ية  لى طاقة ميكا يكية 

 . " 

التي صمكن أن تت وم دم مصاور الطاقة  : ولي  ور  من الصور األساسية للطاقةThermal energy  الطاقة الحرارية .3

 ليها   تتواجد في حيات ا ذتااااااكم د ير  وصمكن أن  لحه وجوولا في مختلف التط يقات وم ها: الطاقة ال اتجة عن حرت 

الوقوو وال صاااوم على طاقة حرارصة تت وم ذعد ذ لك  لى طاقة ميكا يكية أو  لى  وع من أ واع الطاقة ال اتجة عن احترات 

ب واألورات. الطاقة ال اتجة عن ت رصك اليدصن ذ عضهما ال عل فت تذ طاقة حرارصة  تيجة االحتكاك. الطاقة ال رارصة الخت

األرضااية وتكون في ط قات عميقة جدا. الطاقة ال اتجة عن أشااعة التاامص و صااو اااً في ال مامات التاامسااية. وال تتوفر 

 مصاور ال رار  الجوفية في ذاطن االرض.الطاقة ال رارصة ذصور  م اشر  في الط يعة  ال في 

ولي مصدر للطاقة ال ص ضب   ولك ها تصم  لي ا ذتكم م ع ر وت تاج  لى تق ية حدص ة  : solar energyالطاقة الشمسية  .4

) لصا شمسية ( لتجميعها واالستفاو  م ها   ولي مصدر  ظيف فل ص تذ عن استعماله أي غازات أو  واتذ ضار  لل يبة دما 

 و ال ام في ا واع الوقوو األ را .ل
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ولي الطاقة التي ترذط ذين مكو ات ال وا  ) ال روتو ات أو ال يترو ات ( ولي  ت تذ  :Nuclear Energyالطاقة النووية  .5

  تيجة تكسر تلك الراذطة وت وي  لى   تاج طاقة حرارصة د ير  جدا.

الطاقة  والتي صمكن ال صااااااوم عليها من الط يعة  عن طرصق : لي أحد أ واع   Electrical energyالطاقة الكهربائية  .6

الصواعق واالحتكاك ولكن لما  عب وغير مجٍد اقتصاوصاً   او ال صوم عليها ذطرصقة   اعية من  لم ت وصم  وع من 

ي   أو الكهرذا  أ واع الطاقة  لى طاقة دهرذا ية م م ت وصم الطاقة الميكا يكية  لى طاقة دهرذا ية دما لو ال ام في المولد

 ت وصم الطاقة الكيميا ية  لى طاقة دهرذا ية دما لو ال ام في ال طارصات . 

سية مكو ة من حزم من  الطاقة الضوئية : .7 لي ع ار  عن  وع من ا واع الطاقة المي صكون على شكم موجات دهرومغ اطي

الوحد   Photonا الموجي . صعد الفوتون و تختلف مواجاتها في  وا ااااااها الفيزصا ية ذ سااااااب ا تلف طوله الفوتو ات  

األساااسااية للضااوء  ولو ع ار  عن أ ااغر دمية من الضااوء أو حزمة الطاقة الدقيقة من ارشااعاع الكهرومغ اطيسااي  وقد 

 ذواسطة العالم أل رت أص تتاصن 1٩05ظهر مفهوم الفوتون عام 

 :الىطاقة الضوئية المصادر  وتقسم

 لمص المصااااااور موجوو  في الط يعة ولي التي تعمم على توفير الطاقة الضاااااو ية   يةالمصااااااور الط يعية للطاقة الضاااااو:

 للكا  ات ال ية على سطح األرض م م التمص والقمر وال جوم والتهب وال يازك

 أي أ ها مصااور صتم ال صاوم عليها ذتاكم  ا اعي عن طرصق اساتخدام أ را من   ااور غير ط يعية للطاقة الضاو ية :

د الفوتو ات الضااو ية . ومن األم لة على تلك المصاااور المصاااذيح الكهرذا ية ومصاااذيح التفرص  الغازي و  الوقوو الطاقة لتولي

 األحفوري من  لم   شعام الفتيم المي صولد ذدورص طاقة حرارصة ف  صم م ه على طاقة ضو ية.

 تيه :وتص ف على اساسه  لى المصاور اآلالتصنيف على األساس الفيزيائي: –ثانيا 

: ولي المصاااور التي تكون ت س سااطح األرض  وتتاامم من ذقاصا ال  اتات وال يوا ات المتكو ة  المصااادر األحفورية .1

  لم العصور المختلفة وتتمم )الف م وال فط والغاز الط يعي( .

ط ) مساااق و تضاام المصاااور التي تتكون فوت سااطح األرض أو في غلفها الجوي  م ها المصااادر الطبيعية السااطحية: .2

 المياص الجارصة والمد والجزر والرصاح واالشعة التمسية (.

: وتضاام المصاااور دم ما قام ار سااان ذتصاا يعها   دس تاااء الساادوو لتوليد الطاقة الكهرذا ية م ها المصااادر االنااطناعية .3

 و  اعة غاز الطهي ووقوو ارضاء .

 التصنيف الى مصادر الطاقة القديمة والحديثة :–ثالثا 

صعتمد لما التصااااا يف لمصااااااور الطاقة التقاوم الزم ي أو التارصخي م م ذداصات اال ساااااان لللتداء ذمعرفة مصااااااور الطاقة      

وادتتافها وتتمم أوالً مصاور الطاقة القدصمة  مسة مصاور ط قاً لتسلسم تطورلا تارصخياً وتتمم الطاقة العضلية ال ترصة 

الم  ع ة ع د اساااااتخدام اال تااااااا و جرصان المياص وتسااااااقطها و طاقة الرصاح    ا ياً و الطاقة العضااااالية ال يوا ية و الطاقة 

سان ذتكم  اص ذعد ال ور  الص اعية وت دصداً  مصاور الطاقة ال دص ة وتتمم جميع مصاور الطاقة التي تعرف عليها ار 

والغاز الط يعي والطاقة الكهرذا ية  م وتتاامم دم من مصاادر الف م ال جري وال فط 176٩ذعد ادتتاااف اآللة ال خارصة عام 

والطاقة الكهروما ية والطاقة ال ووصة   و را دما صرا العدصد من ال اح ين أن مصاااااااور الطاقة المتاحة حاليا تعد قدصمة وأن 

 المصاور ال دص ة لي الطاقة ال ووصة والطاقة التمسية وحرار  جوف االرض وطاقة االمواج والمد والجزر .
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 لتصنيف الى مصار الطاقة العضوية والالعضوية :ا –رابعا 

صطلق على لما التص يف دملك ذمصاور الطاقة ال ية وغير ال ية   وصعتمد لما التص يف على األ م وال تأ  في الت دصد        

فمن دان من ا ااااام حي أطلق عليه مصااااااور الطاقة العضاااااوصة م م طاقات اال ساااااان وال يوان والف م ذ وعيه )الختااااا ي 

وال جري( والغاز الط يعي وال فط )لمن ص من ذال ظرصة العضااوصة في  تااأ  ال فط(   أما اللعضااوصة وتتاامم الطاقة ال ووصة 

 والكهرذاء والرصاح والتمص وال فط )لمن ص من ذال ظرصة اللعضوصة في  تأ  ال فط( .

 التصنيف الى مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة : -خامسا

اساس التص يف لمص المصاور على ال قاء أو التجدصد أو  ضوا وف اء المصدر   أي أن ل اك مصاور للطاقة متجدو  صعتمد      

Sources Renewable  م م الطاقة التمسية والرصاح والطاقة الكهروما ية وطاقة جوف االرضGeothermal  وطاقة المد

تمم مصاور  Non Renewableر للطاقة فا ية وغير متجدو  والجزر  وطاقة األمواج والتيارات ال  رصة   ول اك مصاو وت

دالف م وال فط  والغاز الط يعي والوقوو ال ووي التي ت تهي حام استعمالها وتت اقص ذار تاج  Fossil Fuelsالوقوو االحفوري 

 واالستهلك حتى تصم الى مرحلة ال فاو وال ضوا .  

 ة من حيث االستهالك: التصنيف على أساس األهمية النسبي -سادسا 

س ية في الهيكم ال الي الستهلك الطاقة لعام  صمكن تص يف مصاور الطاقة ساس الميتها ال  ساس ذلك  2015على ا   وعلى أ

 صمكن تص يف مصاور الطاقة الى مجموعتين :

والف م والغاز الط يعي  من اجمالي استهلك الطاقة وتضم دم من ال فط %85.٩: التي تسهم ذ س ة  مصادر الطاقة الرئيسة-أ

وعلى التوالي   وصعدُّ القطاع ال فطي ذتااقيه  2015من اجمالي اسااتهلك الطاقة لعام  %23.8و  %2٩.2و  %32.٩وذ ساا ة 

 وذملك صساات وذ ال فط على  لث مصاااور الطاقة  %56.7)ال فط والغاز( المسااالم األوم لمصاااور الطاقة  ذدليم مسااالمته ذ  و 

ظم م افسااااة ذدا م أ را  األمر المي صعكص األلمية ال ساااا ية الك ير  له   ومن أساااا اا ذقاء واساااات واذ  ولي  ساااا ة عالية في

القطاع ال فطي المصدر األذرز للطاقة م ها ارت اط ال يا  العصرصة ذالمتتقات ال فطية م م وقوو السيارات والطا رات  دما صتم 

ليَّة للعدصد من  الم تجات اليومية من   ااا اعات ذتروديمياوصة وأسااامد  ومتاااتقات  فطية وزصوت اساااتعمام ال فط والغاز دمواو أوَّ

 وش وم ومست ضرات تجميم ومواو ذ اء  وغيرلا.

من اجمالي اسااتهلك الطاقة وتتاامم دم من الطاقة الكهروما ية والطاقة  %13.2وتسااهم ذ ساا ة -: مصااادر الطاقة الثانوية -ا

 %0.٩و %1.4و %4.4و %6.8والطاقة التااامساااية والطاقة ال يوصة وذ ساااب  ال ووصة وطاقة الرصاح وحرار  جوف االرض

 .2015وعلى التوالي من اجمالي استهلك الطاقة لعام  %0.0005و %0.5و

: التطور التاريخي الستخدام واستهالك الطاقة- 

 جاز حياته اليومية ص تاج طاقةً ال اسااتعمم اال سااان الطاقة م م فجر التارصم ولم صكن وليد الساااعة   فار سااان م م  تااأته في     

أعماله وممارسة  تاطاته االقتصاوصة  و ا  ح لها وور د ير في التقدم ال ضاري ووليم تقدم ورقي التعوا واالمم   وصعكص 

اً ماساات مارلا ارتفاع مسااتوا المعيتااة الرت اطها ذكم جوا ب ال تاااط ال تااري   لملك صتزاصد الطلب على الطاقة دماً و وعاً  صو

 ذعد   ر.   
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 ويمكن تحديد مجموعة من الحقائق طرأت على تطور استهالك الطاقة  عبر العصور المختلفة وهي كاآلتي : 

أعتمد اال سااان القدصم م م  الف الساا ين و ا ااة سااكان الكهوف الطاقة الكام ة في جساامه والمتم لة ذقدراته العضاالية وقوته  -1

 وتوفير الغماء ولغرض ت رصك االشياء . ال د ية ألجم ال صوم على الطعام

 جح اال سااااان في اسااااتب اس ال يوا ات واسااااتعمالها في القيام ذاألعمام التي صصااااعب عليه القيام ذها   فاسااااتعمم  وعا م ها  -2

له دال مير والجمام والخيم وال غام والفيلة   و وعاً   ر مصااااااادراً لغما ه دالغ م وال قر   وال تز قا  ام لمصلردوذه وحمم ا 

 ال يوا ات األليفة تقوم ذهما الدور الى اليوم و ا ة في ال لدان ال امية .

ادتتااف اال سااان ال ار مصاااوفةً من  لم متااالداته في ا  اء حرا ق الغاذات ذساا ب الصااواعق او احترات ال تااا    تيجة  -3

ة والطهي   وم م ذلك ال ين تعد ال ار مصاااادر ارتفاع ورجة حرار  الجو  اورك اال سااااان شااااد  حرار  ال ار فاسااااتعملها  للتدفب

 الطاقة االوم للتدفبة والطهي . 

تمكن اال سااااان من اسااااتغلم الفرت في م سااااوا المياص وقدر  األ هار الجارصة على ت رصك جموع االشااااجار الطافية و قلها  -4

  ر. مسافات طوصلة فاستعملها مصدراً للطاقة من اجم ت رصك و قم امتعته من مكان الى  

ع دما اورك اال سان قدر  الرصاح على ت رصك االشجار استعملها مصدر طاقة في ت رصك جموع االشجار على المسط ات  -5

الما ية دقوارا ذدا ية    م اضاااف عليها التااراع للت كم ذاتجالها   فطور القوارا التااراعية  م الساافن التااراعية وساايلة لل قم 

م القرون الوسااااااطى طواحين الهواء التي تدصرلا الرصاح واسااااااتخدمها مصاااااادر طاقة لط ن في اال هار وال  ار   م طور  ل

 ال  وا وتجهيز الغماء.

الحه اال سان قدر  المساقط الما ية على  قم الرمام واالشجار وجرف الصخور وطورلا  لم القرون الوسطى لت رصك  -6

 .الطواحين الما ية لرفع المياص وري المزروعات وط ن ال  وا

وصمكن اطلت )عصااار اقتصااااو الطواحين الهوا ية والما ية( على العصاااور الوساااطى التي امتدت حتى ذداصة عصااار ال هضاااة 

 االوروذية وا تراع اآلالت.

اتسع  طات تفكير اال سان ذعد ان ازواوت متطل اته فاتجه   و ذاطن األرض ليكتتف في م تصف القرن ال امن عتر الف م -7

له في التدفبة وط م الطعام وتسيير اآلالت ال خارصة ل قم الج وو وت رصك الجيوش. وارت ط االقتصاو والت مية في ذاط ها  فاستعم

والتطور ال ضاري والسيطر  وال فوذ السياسي للدوم االوروذية  لم القرن التاسع عتر ذمقدار الف م المستهلك في القاطرات 

 )قرن اقتصاو الف م(. ال خارصة   حيث صمكن تسمية القرن التاسع عتر

ساً للطاقة  -8 ستعمله طيلة القرن العترصن على  طات واسع مصدراً ر ي سان في  هاصة القرن التاسع عتر ال فط فا ادتتف اال 

في دم مجاالت ال يا  دالط م والتدفبة وال قم وتوليد الكهرذاء والزراعة والص اعة   اذ تطورت مسالمته في استهلك الطاقة 

دااان  2015  وفي عااام  1٩80عااام  %52 م ارتفعااس لت ل   %1٩70عااام  %46لترتفع الى  1٩47في عااام  %22.1من 

32.٩% . 

ص اعات ال تروديميا ية و  اعة االسمد     م مصدراً للطاقة  -٩ ستعماله اوالً مصدراً لل سييله وا تاف الغاز الط يعي  م ت ادت

رن اقتصاااااااو ال فط والغاز( ف صاااااام تطور لا م في جميع المجاالت لم في مجاالت متعدو . وقد تميز القرن العتاااااارصن ذأ ه )ق

ص صاااام م يله في التارصم اال سااااا ي  تيجة سااااهولة اسااااتخراج وت وصم واسااااتخدام ال فط والغاز مصاااادراً للطاقة وماو  اولية   

وارتفع  1٩70عام  %18لترتفع الى  1٩00عام  %1.5وازواوت مكا ة الغاز الط يعي في اساااتهلك الطاقة التي ارتفعس من 

 .2015في عام  23.8%
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است مر اال سان  لم القرن العترصن تدفق المياص الجارصة في اال هار  اذ طور ذ اء السدوو والخزا ات الما ية لتوفير الماء  -10

ا ية من لألغراض الم زلية والزراعية والصاااااا اعية وتوليد الطاقة الكهروما ية. وقد تطورت  ساااااا ة مسااااااالمة الطاقة الكهروم

 . 2015في عام  %6.6وذلغس اقصالا  1٩٩0عام  %2.5لتصم الى  1٩13في عام  %2.4اجمالي استهلك الطاقة من  

ادتتااف في  هاصة ال صااف االوم من القرن العتاارصن الطاقة الكام ة في المرت  فاسااتخدمها في ال را أوا  للساايطر  وال فوذ  -11

سااايير الغوا اااات وال وارج ال  رصة و في توليد الكهرذاء  حيث ارتفعس مساااالمة والروع   ومصااادراً للطاقة العساااكرصة في ت

  ولم تساااتغم الطاقة ال ووصة  %6.2لتصااام اقصاااالا ذداصة القرن الواحد والعتااارون  1٩80في عام  %3.4الطاقة ال ووصة من 

تها ومخاطر تلو ها االشااااااعاعي على  طات واسااااااع في جميع مجاالت ال يا  مصاااااادراً للطاقة  وفاً من ا تتااااااارلا وارتفاع دلف

عام  %4.4 صاااو ااااً ذعد حاو ة ا فجار مفاعم فودوشااايما في الياذان مما تراجعس الميتها في سااالم مصااااور الطاقة ذ سااا ة 

2015. 

: العوامل الجغرافية المؤثرة في استغالل مصادر الطاقة المختلفة- 

 رصة.صعتمد استغلم مصاور الطاقة جملة عوامم متدا لة ط يعية وذت 

 أوالً: العوامل الطبيعية :

ستغلم المعاون وارفاو  من مصاور الطاقة من حيث قرذها من   -الموقع الجغرافي : -1 ص  ر الموقع الجغرافي على عمليات ا

 ةالتردز السكا ي أو قرذها من ال تاط الص اعي أو ت تم موقعاً جيداً من القرا من األسوات العالمية لغرض تصدصرلا ذأقم دلف

وأذسااط وسااا ط ال قم فكلما قرذس م افم التصاادصر من  قاط ارسااتلم دلما دا س أحجور التاا ن أقم مما صقلم من السااعر.  دما لو 

ال ام في م اجم ال دصد حوم ذ ير  ساااااوذرصور في الوالصات المت د  األمرصكية أو في حقوم ف م الدو تيز في أودرا يا   ودملك 

المي أ م مكا ة سااااااتراتيجية مهمة في ميزان ال فط العالمي ذصااااااور    Arab Gulf Oilلعرذي ص ط ق ال ام في  فط الخليذ ا

 ا ة وفي ميزان مصاور الطاقة األ را ذصورص عامة ذفضم الموقع الجغرافي المميز للخليذ العرذي المي صتوسط األسوات 

سيا وأوروذا . في ة حين توجد ذعل مصاور الطاقة في مواقع معي  العالمية الك را المستهلكة لل فط ال سيما في ج وا شرت  

لكَن اساااتغللها قد صعرقم ذسااا ب موقعها الجغرافي الدا لي أو المتطرف مما ص وي  لى ارتفاع تكاليف اساااتغللها أو ذعدلا عن 

 م اطق استهلدها .

وصة مواقع األراضي غير المستصظهر تأ ير التضارصص في استغلم مصاور الطاقة ذعد  أشكام   م ها ت  ر  -التضاريس :  -2

ست مار طاقة الرصاح   لما فسن متوسط سرعة  والج ام والهضاا في حردة الرصاح ومن  َم تكون لمص المواقع غير متجعة في ا

 الرصاح المطلوذة ال صمكن اعتماولا  الَ في ال يبات الرصفية المفتوحة   دما ان ا تيار مواقع الم طات الكهروما ية صتأ ر ذعامم

التضاااااااارصص ومسااااااتوصات ا  دار اال هار   اذ تتميز مواقع األووصة ال هرصة العميقة التي تخترت فيها اال هار الج ام والتلم 

ذاجتماا ا تااااء السااادوو والم طات  وذلك ذسااا ب ساااهولة ذ اء السااادوو ذارتفاعات عالية وتكاليف واطبة   دما ان لمص األووصة 

ي وا خفاض الك افة السكا ية   اما الم اطق السهلية المستوصة تتصف ذ در  وا  سار الم طات العميقة تتميز ذقلة ال تاط الزراع

ذالرغم من وجوو السدوو وص  ر عامم التضارصص في ت دصد مواقع است مار طاقة المد والجزر من  لم تفضيم الق وات الما ية 

  رصة فيها وتكون لمص المواقع متااااااجعة ر تاااااااء ال  يرات الضاااااايقة ذالقرا من المرتفعات  ذ تزواو فاعلية حردة التيارات ال

 وال واجز اال ط اعية لغرض االحتفاظ ذالمياص المتدفقة ذفعم ظالر  المد  

تعد الصخور الصل ة والمستقر  احد الم متطل ات السدوو في س يم ال فاظ على المياص المخزو ة وم عها  -تركيب الصخور : -3

ار المواقع التي تتسم  خورلا ذا عدام ال فاذصة ولهما تكتسب الم اطق الج لية المية د ير  في ا تاء من التسرا لما ص  غي ا تي

السدوو ذس ب وجوو تكوص ات  خرصة  ل ة م م احجار الكلص والترا ص والجووصان والمارم والجيرصة وال جر الرملي تل م 

 ذ اء السدوو العالية .
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ا تاج الطاقة الكهروما ية ذمعدالت تصاااااارصف األ هار وحجم ارصراو الما ي   اذ تعا ي تتا ر دمية  -تصااااااااريف األنهار:  -4

الم طات الكهروما ية من تمذما م اساااااايب المياص في السااااااد  تيجة  فل االصراوات الما ية ذساااااا ب التغيرات الم ا ية وتزاصد 

مجاري مياص األ هار في ووم الم  ع دما لو  موجات الجفاف أو  تيجة   تااااااء متاااااارصع السااااادوو والخزن للمياص أو ذفعم ت وصم

ال ام ع دما أ خفضس م اسيب  هري وجلة والفرات ذعد ا جاز ترديا لمتارصع وسدوو ضخمة دمتروع الكاا المي صتكون من 

 ( مليار متر مكعب س وصاً   أي  ل ة أضعاف ما تخز ه سدوو العرات وسورصة مجتمعة . وذالرغم100( سداً ذطاقة  زن )22)

من وفر  المياص وجرصا ها المسااتمر لك ها تتساام ذالتمذما وعدم اال تظام  لم شااهور الساا ة   فهي تتدفق ذكميات د ير  في حالة 

التصارصف القصوا ذعل التهور   ذي ما تتدفق ذمقاوصر قليلة في حالة التصارصف الد يا في ذعل التهور .  دما صفضم ا تاء 

ما ية في المواقع التي تلتقي ع د مقدماتها أغلب الروافد ومن أم لة ذلك   تاااااااء م طة متااااااارصع الساااااادوو والم طات الكهرو

ورذ د ان الكهروما ية على  هر وصالى ذعد  لتقا ه ذروافد ساايروان وتا جرو وجمي   وتأساايص متااروع وودان في المكان المي 

 تلتقي ع د مقدمته فروع جمي تيس وجمي ماوت وجم ذستاسين وصاسلم .  

صزواو ا تاج الطاقة الكهروما ية ذصااااور  طروصة دلما ازواو فارت م سااااوا الماء ذين مقدمة  -احجام الساااادود والخزانات :  -5

سدوو  سد  ا ياً   لما توط س أد ر الم طات وأد رلا ا تاجاً ع د مواقع ال سد و هاصته أوالً وذين زصاو  حجم الماء المخزون في ال ال

   ذي ما اتجهس ا غر الم طات واقلها ا تاجاً   و السدوو الواطبه والخزا ات الصغير  .العالية والخزا ات الك ير    

صظهر تأ ير الم اخ من  لم تطرف حرارته ا خفاضاً أو تصاعداً أو جفافه التدصد ص وي  لى  لق  عوذات أمام  -المناخ : -6

  وم م ذلك ص ط ق على الص اري الجافة وال ار  .  الت  ذا ار سان المست مر لل رو  المعد ية   اذ صصعب االست مار مع ال لوج 

دان الطلب على ذلك المصدر مهماً ومغرصاً وصتمتع ذألمية  ا ة دما لو ال ام قيام التعدصن في   راء استراليا التي ادتتف 

ة القاسي مس والً عن  عوذمعدن الملب ذها وش ه الجزصر  العرذية والص راء الك را ع د ادتتاف  ذار ال فط   ودان الم اخ 

التعدصن في حوض األمازون في أمرصكا الج وذية والقار  القط ية الج وذية  )  ترادتكا( . وصظهر تأ ير الم اخ دملك ع د است مار 

سيين لما سرعة الرصاح واتجالها   اذ صتراوح ال د االو ى لسرعة الرصاح ذين ) سا ( 4-3طاقة الرصاح من  لم ت دصد عاملين ا

م/ ا صمكن ان تست مر في ا تاج طاقة من تورذي ات الرصاح. دما تزواو دفاء  تورذين الرصاح دلما دان اتجاص الرصاح  اذتاً وال صتغير 

. وصت ين تأ ير الم اخ في اساات مار الطاقة التاامسااية حيث   وتقدر دمية الطاقة التاامسااية التي تصاام الى األرض ذأ ها اد ر ذ  و 

حجم الطاقة المسااااااتهلكة  وصعتمد توافر الطاقة التاااااامسااااااية الوا اااااالة ألي موقع من األرض على ذعل  ل ة  الف مر  من 

الخصا ص الجغرافية دال الة الم ا ية ألي م طقة صعد ذال  األلمية  ا ة مقدار تغطية الغيوم التي ترت ط مع ا تلف األ ماط 

عاع التاامسااي سااواء اليومية أو الموساامية وعدو ساااعات ضااوء المكا ية   دما ان ورجة وا ر  العرض مهمة لت دصد زاوصة االشاا

ساعة من الليم وال هار. دما تعمم األشعة  24التمص في دم صوم    دما ان االشعاع التمسي صتصف ذاال تلفات اليومية ع ر 

لضاااغط  طقة االتااامساااية على تساااخين ساااطح األرض ذدرجات مت اص ة ذين الياذساااة والمساااط ات الما ية مما ص تذ ا تلف في أ

الجوي ومن  َم ت تاااأ حردة الرصاح التي صمكن اسااات مارلا في توليد طاقة الرصاح أو تعمم الرصاح التي تهب ذسااارعة على ساااطح 

 الم يطات ذتتكيم األمواج واست مارلا في ا تاج طاقة األمواج . 

ض   وان االحتياطي صتغير مع الزمن االحتياطي لو ع ار  عن حجم المعدن المخزون في ذاطن االر  -كمية االحتياطي : -7

حسب الظروف التق ية   واالقتصاوصة السا د  اتساعاً وزصاو  أو ا كماشا وت اقصاً   وتقدر دمية االحتياطي حسب سعة ال قم أو 

دمية  المكمن ال فطي عرضاااااااً وطوالً وساااااامكاً . فك يراً ما صوجد من المعاون ومصاااااااور الطاقة في  قليم ما أو وولة معي ة لكنَ 

االحتياطي غير اقتصاااوصة ت وم وون اساات مارص ألن زصاو  دميات المعدن الموجوو  تمكن شااردات التعدصن من ارفاو  من مزاصا 

ار تاج الك ير وألمها التخصاااااص والطاقات ار تاجية الك ير  فضااااالً عن ا خفاض دلفة   تاج الوحد  .  م ا ه  ذا دا س الموارو 

و قليمياً فسن ارتفاع حجم االحتياطي صتااجع ذلك على االساات مار وصقوي القاعد  االقتصاااوصة للصاا اعات المعد ية تسااتغم وط ياً 

 الوط ية التي تقوم عليها .  
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دلما دا س ط قات الرواساااب المعد ية ساااميكة أ ااا ح التعدصن اقتصااااوصاً والعكص  ااا يح   ففي حقوم   -سااامل الطبقات  : -8

قدم في حقوم األذلش  100 – 5قدم   في حين صتراوح سمكها ذين  400ت الف مية  لى م تورصا في الصين صصم سمك الط قا

قدم  16في الوالصات المت د  األمرصكية ذي ما ص ل  سمكها في  قليم الرور في ألما يا الغرذية حوالي  Inteaior Fieldsالتمالية  

. 

ت رك ذه المعدن م م )ال فط والغاز( في الفراغات ال ي ية ولي السااااهولة واليساااار المي ص -:  Pressureالنفاذية النساااابية  -9

فسن معدم ال فاذصة ال سااا ية والتدفق االفتراضاااي لو   %100المتصااالة ذالصاااخور   فسذا دا س الفراغات متااا عة ذال فط ذ سااا ة 

 لى  %25از  ذ ص دأ و وم  ساااا ة من الغ %100ساااا تمتر مكعب في ال ا ية . أما  ذا ا خفضااااس  ساااا ة التتاااا ع لل فط عن 100

 س تمتر مكعب في ال ا ية ولكما . 75الفراغات في الصخور ففي لمص ال الة سوف تقم ال فاذصة ال س ية لل فط لتصم  لى 

حيث تتواجد مصاور الطاقة في اعمات مختلفة ت س سطح األرض   -قرب الخامات ومصادر الطاقة من سطح األرض : -10

تعدص ها أسااااهم وأقم دلفة من تلك التي توجد في أعمات د ير  وذعيد  عن سااااطح   فسذا دا س قرص ة من سااااطح األرض أ اااا ح 

 – 7000األرض .  ذ  ن معظم حقوم ال فط في ال لدان العرذية تتساااااالم ذضااااااالة متوسااااااطات األعمات  ذ تتراوح أعماقها ذين 

قاادم وان دلفااة حفر القاادم  30000 – 15000قاادم في حين  ن غااال يااة حقوم ال فط األمرصكيااة تتراوح أعماااقهااا ذين  14000

ووالرات ذأساااعار أوم السااا عي ات من القرن العتااارصن . وصتم اساااتخراج الغاز الط يعي من أحد اد ر ال قوم  ٩الواحد  ذ دوو 

 العالمية ولو حقم ) ذياض ال لذ ( في جزصر  ميلوديا ذال روج في قعر الم يط المتجمد التمالي.

قد صتوفر معدن ما في مكان معين وصكون مختلطاً وص توي على مواو   -: المعدن نساااااابة المواد الغريبة والشااااااوائب في -11

غرص ة مما صعرقم عملية اساااتغلله فالوالصات المت د  األمرصكية ال ت تذ ساااوا  سااا ة ضااابيلة من معدن األلم يوم وذلك الن لما 

اساااااتخراجه غير اقتصااااااوصة ذالرغم من ان  المعدن مختلطاً ذمعاون أ را م م الكالسااااايوم وال وتاسااااايوم التي تجعم من عملية

الوالصات المت د  األمرصكية لي اد ر ال لدان اسااااااتهلداً لأللم يوم . ودملك ذالرغم من وجوو ال دصد ذكميات ضااااااخمة في  قليم 

توي  ساا ة  اللورصن في فر سااا لكَن اسااتغلم لمص ال رو  قد تأ ر د يراً  لى  هاصة القرن التاسااع عتاار وذلك ألن حدصد اللورصن ص

. دما م عس  187٩في عام  Thomasعالية من الفوساافور المي لم صكن ذارمكان  زالته واسااتخل ااه  ال ذعد ادتتاااف طرصقه 

الدوم المتقدمة المدن الص اعية من استخدام وحرت الف م المي ص توي  س ة عالية من الرماو والك رصس اللمصن صزصدان وصسهمان 

 في تلوث ال يبة .

 -: العوامل البشرية :ثانياً 

ل الك علقة طروصة ذين معدم ال مو االقتصااااااوي وحجم الطلب على الطاقة   تتصاااااف الدوم  -:مرحلة التقدم االقتصااااااد  -1

الص اعية والدوم الم تجة للطاقة السيما ال فط والغاز والف م ذأعلى معدالت استهلك الطاقة وصرجع ذلك  لى زصاو  معدم ال مو 

 قتصاوي   عكص الدوم ال امية التي تعتمد اقتصاوصاتها الزراعة . الص اعي واال

:صعتمد حجم الطلب لمصاااااور الطاقة  عتماواً د يراً في  مو االقتصاااااو العالمي وزصاو  عدو السااااكان  اذ ذل   -الطلب العالمي

سيما  %1.76معدم مما زاو من االستهلك ال فطي العالمي ذ %3.7ذ دوو  2016معدم  مو االقتصاو العالمي عام  س وصا ال 

 147.27) 2008في السا وات الخمص اال ير  الماضاية. وقد ا ر ارتفاع أساعار ال فط  لى مساتوصات قياساية في م تصاف عام 

ووالر( ساال يا على االقتصاااو العالمي واوا الى  فل الطلب العالمي على ال فط   ومن جهة ا را فان ا خفاض أسااعار ال فط 

ووالر( أ ر في اصقاف عجلة االست مارات في المتارصع ال فطية ومن  َم  40)اقم من  2014سيما ذعد م تصف  ا خفاضا حاواً ال

ص  ر ساااااال اً في  مو ارمداوات ال فطية في المسااااااتق م. لملك ال ذد من وجوو أسااااااعار  فط عاولة تعوو ذالفا د   لى المسااااااتهلكين 

 والم تجين على حد سواء .
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ت  ر ال روا و الصراعات واألزمات وحالة عدم ارستقرار السياسي في است مار  -ار السياسي :الحروب وعدم االستقر -3

مصااااور الطاقة من جا ب وتأمين طرت  مداواتها . فعلى مر التارصم شاااهدت فترات ال روا زصاو  د ير  في طلب ال فط وذلك 

 لى  رتفاع األسعار ذتكم د ير وأفضم م ام على ذلك لتخوف المستهلكين من األوضاع االقتصاوصة المتدلور  مما أوا ذدورص 

ا ر ال روا ال ا اااااالة في ذلك الوقس في دم من  2008ووالر لل رميم الواحد في عام  136لو  رتفاع اسااااااعار ال فط  لى 

 العرات وأفغا ستان. دما تعا ي

ص اعة التعد ورجة التقدم التك ولوجي التي ت لغها الدوم من   -التطورات التكنولوجية :-4 تي جهة و ت اصن وتطور تك ولوجيا ال

تسااتغم المعاون أو مصاااور الطاقة دماو  أولية أو قوا م ردة من جهة أ را ووراً مهماً في اساات مار مصاااور الطاقة    ذ دان 

روض من ال فط عللت سااي ات التق ية التك ولوجية  ا ااة في عملية التكسااير الهيدروليكي وال فر األفقي أ راً د يراً في زصاو  الم

ال سيما في الوالصات المت د  ود دا . وصتمت استخراج ال فط الصخري ذواسطة المعالجة ذالهيدروجي ة أو الت ليم ال راري للماو  

ال فطية الموجوو  في  وعٍ م دتو من الصاااااخور  ذهدف   تاج  فط ساااااا م أو غازي  صمكن ت قيته ليصااااا ح معاواًل لل فط الساااااا م 

 .غاز الط يعيالتقليدي أو ال

تتم م في وضاااع ساااتراتيجيات شااااملة لتطوصر قطاع الطاقة ألجم ت ميته ورفع دفاءته وزصاو  حجم  -الساااياساااات الحكومية :-5

االساات مار فيه وفتح المجام أمام القطاع الخاص الم لي واألج  ي للساات مار فيه وتتاارصع وت فيم اللوا ح والقوا ين التي تصااب 

و  تك يف الجهوو في ال  ث والت قيب عن مصاااااور الطاقة سااااواء األحفورصة م ها أوالمتجدو  وتوليد لصااااالح المساااات مر   وزصا

الطاقة الكهرذا ية وتعزصز متاااارصع الرذط الكهرذا ي األقليمي ودملك تطوصر متاااارصع مد أ اذيب ال فط والغاز فضااالً عن اصجاو 

طاقة المتجدو  في ألميتها في السياسات ال كومية المستق لية سياسات متعة مدعومة ذالرسوم الم خفضة   وال تقم مصاور ال

 عن ألمية تق يات معالجة المخلفات وتقليم غازات االحت اس ال راري  .

تتطلب متااااارصع الطاقة لرأس ماالً د يراً لغرض تغطية دلف ال  ث والت قيب والتخطيط واال تاااااءات وال  ي  -رأس المال :-6

يا ة وغيرلا   ان تكاليف رأس المام ر تااااااء م طة توليد الطاقة الكهروما ية لو مما م لتكاليف الت تية و طوط ال قم والصااااا

المطلوا ل  اء م طات التوليد  رأس المام اللزم ل  اء م طات الطاقة ال ووصة  ولكن  لى حد ما أعلى من تكاليف رأس المام 

 ت تاج  لى وقوو   وتتصااااااف مصاااااااور الطاقة المتجدو  ذارتفاع التي تعمم ذالوقوو األحفوري  وألن الم طات الكهروما ية ال

 رأس المام اللزم لمتروعاتها مما صتطلب حاجتها للست مار األج  ي .

 

سعار الطاقة : -7 سعار الوقوو  -ا ستهلك مصاور الطاقة   ذ تتميز أ سعار ذيع الطاقة الم شر األساس في ت دصد حجم ا تم م ا

ها من ذين األر ص على مسااااااتوا العالم وذلك  تيجة الدعم ال كومي الك ير . اذ تعد ف زوصل ولي يا في ذعل م اطق العالم ذأ 

من أر ص أسااعار الوقوو في العالم   وت تم ووم الخليذ مكا اً متقدماً على مسااتوا العالم من حيث توفيرلا ألسااعار م خفضااة 

( فعلى س يم الم ام ت تم 1( والتكم )1وذية دما صت ين من الجدوم )للوقوو ع د مقار ة أسعار الوقوو ذم يلتها في الدوم األور

سااااا س لما تتميز ذه العرذية الساااااعووصة من  15الساااااعووصة المردز ال الث عالمياً وال ا ي عرذياً في قا مة أساااااعار ال  زصن ال ال  

س  وت م قطر  في المرت ة ال ال ة حيث ساا  21احتياطي  فطي د ير   وحلس في المرت ة ال ا ية الكوصس ص ل  سااعر اللتر الواحد 

سااا س للتر الواحد وفي المرت ة الخامساااة حلس  27لتر   ذي ما حلس ذالمرت ة الراذعة ال  رصن ذواقع  26ص ل  ساااعر اللتر الواحد 

مان( ذـاااا  واليمن س س   في حين ص م دم من العرات  57 0س س   اما في المرت ة الساوسة تأتي االمارات المت د  ذواقع  30عح

 س س وعلى التوالي . 84 0و 67 0ذالمراتب اال ير  ذواقع 
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 2015( أقل كلف اسعار وقود البنزين في بعض دول العالم في عام 1جدول رقم )

 سعر لتر البنزين / دوالر الدولة سعر لتر البنزين/ دوالر الدولة

 0,67 اليمن 0,02 فنزويال

 0,76 السودان 0,14 ليبيا

 0,78 مصر 0,15 السعودية

 0,84 لبنان 0,21 الكويت

 0,84 العراق 0,22 الجزائر

 1,11 المغرب 0,26 قطر

 1,14 االردن 0,27 البحرين

 1,90 هولندا 0,30 عمان

 1,94 النرويج 0,44 سورية

 1,96 هونل كونج 0,47 االمارات

 34لطاقة العرات جامعة ال صر  صراشد ع د راشد الترصفي جغرافية ا داظم ع دالولاا حسن االسدي والمصدر: 

في  اج الفحمإنتم ل صتسااا ب فل الك العدصد من مصااااور الطاقة ت وي عملية ا تاجها متاااكام ذيبية مختلفة . -التلوث البيئي : -8

ظهور متاااادم عدصد  من التلوث تضااار ذال يبة م م تتاااوصه الم اطق وتطاصر األجساااام الدقيقة في الهواء وتسااارا الملو ات  لى 

مياص الجوفية وما تسااا  ه من أمراض تصااايب العاملين في لمص الصااا اعة م م الر ة الساااوواء ومخاطر د ير  دا هيار الم اجم  ال

ولتقليم لمص المتادم ذدأت ذعل الدوم ذتط يق قوا ين تفرض على مستخدمي الف م  زالة الك رصس ق م حرقه أو استخدام الف م 

ال صساااتعمم م اشاااراً  ال في حاالت قليلة جداً ولكن االساااتعمام الواساااع صكون  نفط الخامإما الذو الم توي الك رصتي الم خفل. 

للمتاااتقات ال فطية المختلفة ودملك الكازولين وزصس الوقوو من المصااااور األسااااساااية للتلوث.   لملك فسن االتجاص ال دصث صضاااع 

جات ال فط ذات ذاء ع د حرت م ت تاج الكهر يات  قيوواً على المصاااااااا ع وم طات    يم من الكم لك للتقل الم توي الك رصتي وذ

الم  ع ة من أداساايد الك رصس. ولمص ص ط ق أصضااا على ماو  الغازولين المسااتعمم في معدات االحترات الدا لي فس ه صعد ساا  اً في 

وأداسيد  درذو اتا  عاث عدو من الملو ات الخطير  ولي الغازات المختلفة دأوم أدسيد الكرذون وأداسيد ال يتروجين والهيدرو

على الكا  ات الموجوو  في األ هار ذس ب ذ اء السدوو   ضافة الى  الطاقة الكهرومائيةالر اص . دما ص  ر التلوث ال اتذ من 

عد الطاقة وتتتاااااوصه للم اظر الط يعية الخلذة او ما صسااااامى ذالتلوث ال صاااااري في الووصان والم اطق التي تقام فيها السااااادوو. 

مصاااور الر يسااة للتلوث ارشااعاعي في ال يبة   وصأ م التلوث ارشااعاعي ال اتذ من الطاقة ال ووصة أشااكاالً عدصد  من ال النووية

سا م من  لم   لقاء الماء المي ص وي دميات مختلفة من المعاون المتعة  سا لة والغازصة  حيث ص تذ التلوث ال صل ة وال م ها ال

ذخر    اتجة من عمليات اال تاااااطار وت طلق الغازات عاو  من أعمد  الد ان حيث في األ هار او عم شاااااكم ملو ات غازصة  وا

 .تختلط في الغلف الجوي 
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 (غير المتجددة ) مصادر الطاقة الناضبة 

 Coal: الفحم أوال: 

 استعمم الف م في زمن الرومان واليو ان ولكن استعماله دان على  طات ضيق جداً   وتدم ال صوص التارصخية ان    

الصي يين دا وا صستعملون الف م م م عصور قدصمة ترجع الى القرن ال ا ي ق م الميلو   اما في شمام غرا اوروذا المي صعد 

م  ودان ف م الختب لو ال وع السا د للتدفبة في ال يوت وفي 1243مردز قيام ال هضة الص اعية فان الف م استعمم م م عام 

وروذيون صست فمون مساحات واسعة من غاذات اوروذا  ألجم   اعة الف م   فضلً  هر المعاون   ولكن ع دما ا م اال

عن استعمام قسم من ا تاذها لألغراض الم زلية ا  ح من الخطر االستمرار في ذلك أل ه سي وي الى تدمير الغاذات   

واوت ألمية الف م  ع دما ا ترع العالم ولهما ذدأ استعمام الف م ال جري مصدراً م الياً للوقوو م م القرن الساذع عتر  واز

م اآللة ال خارصة   وازواوت الميته د يراً في القرن 1769في القرن ال امن عتر وت دصداً عام  James Watt( جيمص واط)

 ةطرصقة ت وصم الف م الى ماو  الكوك ولي الماو  التي صتم ال صوم عليها ذعد عملي( واري)التاسع عتر ذعد ادتتاف العالم 

احترات الف م    ا   س   اعة تعدصن الف م في مقدمة الص اعات االستخراجية في العالم   وذلغس دميات الف م الم تذ 

طن وو لس اقصالا في /مليون( 3033.6)لت ل   2005طن وارتفعس في عام /مليون( 2547.5)ذ دوو  1977في عام 

وصن الف م فقد ساو االعتقاو ذأن أ م الف م ال جري لو مواو اما من حيث ا م تك.طن /مليون( 3830.1)لت ل   2015عام 

عضوصة حيوا ية و  اتية ماتس م م زمن طوصم ووف س ت س الرواسب على أعمات مختلفة و تيجة للضغط التدصد وال رار  

 . العالية ت س األرض تف مس تلك المواو مكو ة الف م ال جري

 للفحم الجيولوجي األساس 

  ـ: وهي للفحم الجيولوجي باألساس تعلقت حقائق عدة هنالك

ـ  ن أ م الف م ذأ واعه المختلفة عضوي وصرجع أ له  لى مواو   اتية ت ولس ذفعم عوامم الضغط وال رار  التدصدصن 1

 وذمعزم عن الط قة الهوا ية   وتولد ال وامل  تيجة التفسم العضوي ومن  َم ت ولها  لى الف م .

 2٩0اي ق م   Carbonic ferrousي العالم تكو س في عصر جيولوجي صعرف ذالعصر الف مي ـ ان معظم ط قات الف م ف2

 مليون س ه .

ـ ان جميع الط قات الف مية ت تتر في الصخور الرسوذية   لكَن لما ال صع ي وجوو الف م ذالضرور  في جميع التكوص ات 3

 الرسوذية ذم احتمام وجوو الف م فيها .

راً قوصاً في ت وم المواو ال  اتية  لى الف م حيث  را أن جوو  و وعية الف م تتوقف على ورجة أو مقدار ـ  ن لعامم الزمن أ 4

ت وم المواو ال  اتية  لى ف م التي لي ذدورلا تعتمد عامم الزمن   ومن ل ا صمكن القوم  ن أجوو أ واع الف م أقدمها عمراً وأقلها 

 جووص أحد ها تكوص اً.

ة ذين د افة الغاذات التي ت ولس  لى ف م و وعية الف م وورجة جووته    ذ ان د افة الغاذات ت  ر على سمك ـ ليص ل اك علق5

الط قات الف مية وليص على  وعية الف م فالط قات الف مية السميكة في م طقه ما وليم على الك افة العالية لل  اتات في لمص 

ة د  وعية الف م العمر الزم ي وط يعة الت لم الكيميا ي و تاط ال كترصا الللوا يالم طقة ق م ت ولها  لى الف م   في حين تعتم

 ودملك عامم الضغط وال رار  المسلط على الط قات الف مية .
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أنواع الفحم واهميته:-  

لص اعة  لى تعماله في اصمكن تقسيم الف م است اواً الى عد  أسص دخصا صه الط يعية أو ظروف تكوص ه  أو استعماالته   أو اس     

والف م المستخدم روار  اآلالت  Gas Coalوالف م الم تذ للغاز  Coke Coalأ واع عد    فه اك الف م الم تذ للكوك 

locomotive Coal   المي ص ترت ذسرعة وص توي رماو أو مواو متطاصر  قليلة. ان أشهر التصا يف للف م لو التص يف المعتمد

للف م المي صعتمد  س ة الكرذون والتوا ب فيه المي تتوقف عليه جوو  و وعية الف م   فالمعروف ا ه دلما ازواوت  الط يعة الكيما ية

 س ة الكرذون وقلس  س ة التوا ب والرطوذة دان جيداً وان قلس  س ة الكرذون وازواوت  س ة التوا ب والرطوذة دان روصباً وقليم 

 ف م تتوقف على مقدار ما فيه من درذون وعلى لما االساس صمكن تقسيم الف م  لى اال واع اآلتية الجوو     ذ ان الطاقة ال رارصة لل

 : Anthraciteـ فحم االنثراسايت 1

 مليون س ه في العصر الف مي وصتصف ذالخصا ص اآلتية : 250تكون لما ال وع من الف م ق م

 .  Hard Coalاد ر ا واع الف م  لذة وجوو  وصعرف ذالف م الصلب  -أ

 فقط . %5في حين ت خفل  س ة التوا ب والرطوذة  لى  %٩5ـ٩0ا ـ تتراوح  س ة الكرذون فيه ذين 

ج ـ صتتعم في ورجة حرار  مرتفعة وال ص توي اال على دميات  غيرص جداً من الجز يات المتطاصر  ولهما صكاو ال صعطي 

السفن ال رذية ساذقاً وفي االغراض الم زلية حالياً السيما في المدن و ا اً دما ا ه صخلف قليلً من الرماو لملك استعمم في 

 المزوحمة ذالسكان .

 8600-8000ان ال رار  المتولد  م ه ع د االحترات عالية جداً   حيث صعطي الكيلوغرام الواحد م ه قدراً صتراوح ذين  -و

 سعر  حرارصة .

 لو ه اسوو غامق .  -لـ

عالم لصعوذة استخراجه أل ه صتواجد في اعمات ذعيد  وفي ط قات د ير  االلتواءات واال كسارات  وـ أغلى ا واع الف م في ال

 ولهما تكون تكاليف استخراجه عالية جداً .

من ا تاج الف م الكلي   والم م اطق توزصعه ذ سلفا يا  %6صتصف ذتوزصع جغرافي م دوو وان  س ة ا تاجه ال تتجاوز  -ز

 المت د  األمرصكية وج وا وصلز في المملكة المت د  .الترقية في الوالصات 

 صستخدم في  طات م دوو جداً في الص اعة وذلك لزصاو  تكاليف استخراجه وقلته وم دووصة ا تتارص .   -ي

  Bituminous -فحم البيتومين : -2

 ( مليون س ه وصتصف ذالخصا ص اآلتية :100تكون لما ال وع من الف م ق م )

 . Soft Cool لب وصعرف ذالف م اللين ف م غير  -أ

 .%18-5و  س ة الرطوذة تتراوح ذين  %٩0-70 س ة الكارذون فيه تقدر ذين  -ا

 سهم االحترات وص ترت ذلهب أ فر ذي و ان . –ج 

 اسوو اللون ال  صتتقق ع د تعرضه للهواء . -و

 سعر  حرارصة . 7000يتومين اد ر من قيمته ال رارصة مرتفعة  ذ صعطي الكيلوغرام الواحد من الف م ال  -لـ

 من اجمالي الف م المستخرج في العالم من لما ال وع . %70واسع اال تتار وصقدر حوالي  -و

صعد لما ال وع عماو   اعة ال دصد والصلب    ذ صستخدم في   اعة الكوك ولو من الم مصاور الطاقة ال رارصة  -ز

 اللزمة لصهر المعاون .



13 
 

 تاج الغازات وصستخلص من عملية تقطيرص متتقات لامة تد م في د ير من الص اعات المها   اعة صستعمم في ا -ي

 األ  اغ والمفرقعات ومواو الدذاغة و المطاط واألحماض واألسمد  .

 ( وصص ع م ه ف م ال وا ر والمسمى )ال  كر( .Cokeصستعمم م ه ف م الكوك )  –ن 

 :  Ligniteفحم اللكنايت  -3

 ( مليون س ه وصتصف ذالخصا ص اآلتية :60ا الف م ق م )تكون لم

 ف م  لب صسمى ذالف م االسمر. -أ

لما فا ه ص ث  دمية عالية من الد ان  %18في حين  س ة الرطوذة اد ر من  % 70-60 س ة الكارذون فيه ذين  -ا

 والتوا ب المتطاصر  ع د االحترات .

( سعر  حرارصة   لما فس ه 500-200لة    ذ ان الكيلو غرام الواحد م ه صعطي )ال رار  المتولد  ع د احتراقه تكون قلي -ج

 صعد من اال واع الروصبة .

 ظراً لخصا صه الروصبة لما ارت ط استخدامه ذ عل الص اعات وفي م اطق تفتقر  لى مصاور الطاقة األ را م م  -و

 .%15لف م لهما ال وع في العالم سوا الما يا وذعل ووم شرت أوروذا   وذملك ال تتكم  س ة  ا تاج ا

 العوامل المؤثرة في استغالل حقول الفحم 

ليص دم حقم للف م  الح للست مار وذلك الن عملية است مار حقوله على اساس اقتصاوي صتوقف على مجموعة من    

 -العوامم ولي :

 ال قم . اتساع-3سمك الط قات الف مية  -2عمق الط قات الف مية من سطح األرض . -1

 ط يعة الط قات المجاور  للط قات السيما ورجة  لذة سقوف الم اجم. -5ا تظام امتداو الط قات الف مية أو عدمه.  -4

المسافة ذين الط قات الف مية المتتاذعة وط يعة سمك الط قات التي تفصم ذين الط قات الف مية ذعضها عن ذعل ومدا  -6

 ات .االلتواء واال كسار في لمص الط ق

 دمية المياص وسهولة  رفها . -7

 موقع حقوم الف م من مرادز الص اعة أو االسوات االستهلدية . -8

  وعية الف م وجووته والميته في الص اعة . -٩

التوزيع الجغرافي  إلنتاج الفحم على مستوى دول العالم:-  

  2015من اجمالي ا تاج العالم في عام  %47.7تسيطر الصين على  صف اال تاج العالمي تقرص اً من الف م وذ س ة   .1

في ارذع ووم ولي الوالصات المت د  االمرصكية واله د  %32.8صتردز أد ر من  لث ا تاج العالم من الف م وذ س ة    .2

 . ( 2)دما صت ين من الجدوم  وعلى التوالي %6.3و %7.2و  %7.4و  %11.9واستراليا وا دو يسيا وذ سب 

 . من ا تاج الف م في ذقية ووم العالم  %19.5 قية وال الغة  ت تتر ال س ة المت .3

وتتمم دم من روسيا ( 2015-1976)تراجعس المية ذعل الدوم في ا تاج الف م  لم  صف قرن وت دصداً  لم المد  

 يراً مص المد  تطوراً دوالوالصات المت د  والما يا وذول دا والمملكة المت د  وجمهورصة التتيك   ذي ما شهدت ذعل الدوم  لم ل

 .3ينظر الجدول في الميتها في ا تاج الف م وتتمم دم من الصين واله د واستراليا وا دو يسيا 
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 2015لعام ( مليون طن مكافئ نفط)الدول المنتجة للفحم في العالم (2)جدول 

 االنتاج اسم الدولة  النسبة% االنتاج اسم الدولة 
النسبة 

% 

 0.2 7 لمكسيكا 47.7 1827 الصين 

 0.2 6 قبرص 11.9 455.2 الواليات المتحدة

 0.2 5.9 بلغاريا 7.4 283.9 الهند

 0.1 5.3 المملكة المتحدة  7.2 275 استراليا

 0.1 4.8 رومانيا 6.3 241.1 اندونيسيا

 0.1 4.4 تايالند 4.8 184.5 روسيا االتحادية

 0.1 3.4 البرازيل 3.7 142.9 جنوب افريقيا

 0.1 2.7 زمبابوي 1.5 55.6 بياكولوم

 0.1 2 نيوزيالندا 1.4 53.7 بولندا

 0.03 1.5 هنغاريا 1.2 45.8 كازاخستان

 0.03 1.5 باكستان 1.1 42.9 المانيا

 0.03 1.2 اسبانيا 0.8 32.1 كندا 

 0.02 1.1 اوزبكستان 0.6 23.3 فيتنام

 0.02 0.8 كوريا الجنوبية 0.4 16.4 التشيك

 0.01 0.6 فنزويال 0.4 16.4 اوكرانيا

 0.01 0.6 اليابان 0.4 14.9 منغوليا

 1.3 51.7 اخرى لم تذكر 0.3 11.7 تركيا

 100 3830 اجمالي العالم 0.2 7.3 صربيا

 34جامعة ال صر  ص العرات    جغرافية الطاقة  راشد ع د راشد الترصفي المصدر: داظم ع دالولاا حسن االسدي و

 

 (2015-1976)ة ال نتاج الفحم عالمياً بحسب اهم الدول للمدة يهمية النسبتغير اال( 3)جدول 

 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1981 1976 اسم الدولة

 4.7 4.3 4.9 5.5 5.8 8.5 9.1 19.8 27.4 روسيا

 11.9 13.1 16.8 20.6 20.2 19.5 17.9 19.1 23.5 الواليات المتحدة 

 47.7 45.8 38.7 29.3 29.3 22.6 19.4 15.8 17.8 الصين

 2.3 2.4 3.3 4.2 5.3 8.9 11.6 12.6 8.6 المانيا

 1.7 1.7 2.6 3.4 4.3 4.5 5.5 5 8.4 بولندا

 3.2 3.4 4 4.7 4.4 3.6 3.8 3.3 0 جنوب افريقيا

 7.4 7.6 7 7 6.2 4.6 3.5 3.3 0 الهند

 0.1 0.2 0.3 0.6 1.1 1.9 2.1 3.2 4.8 المملكة المتحدة

 7.2 5.7 6.2 6.6 5.3 4.4 3.7 3.2 0 سترالياا

 0.5 0.7 1 1.3 1.6 2.1 2.7 3 0 جمهورية التشيك 

 6.3 3.6 2.5 1.6 0.9 0.2 0.05 0.01 0 اندونيسيا

BP Statistical Review Of world Energy,jun 2016. 
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 التوزيع الجغرافي النتاج الفحم على مستوى قارات العالم: 

في ال صف التمالي من الكر  االرضية   في حين صسهم القسم  2015اجمالي ا تاج العالم من الف م لعام من  %87.4صتردز -1

 .  %12.6الج وذي ذ س ة 

دما صت ين من   %63.3مليون طن وتم م  س ة ( 2428.3)تتصدر قار   سيا المرت ة االولى في   تاج العالم من الف م وال ال  -2

ذي ما ت تم اوروذا   %12.9مليون طن وتتكم  س ة ( 494.3)التمالية المردز ال ا ي وال الغة   م ت تم امرصكا( 4)الجدوم 

مليون ( 275) م تليها في المرت ة الراذعة استراليا وذكميات ذلغس   %10.9مليون طن وذ س ة (419.6)المرت ة ال ال ة وال الغة 

وتأتي امرصكا   %3.9مليون طن وذ س ة ( 151.5)ذاحتياطي ذل    وت تم المرت ة الخامسة افرصقيا و %7.1طن  وتتكم  س ة 

 .                   %1.6مليون طن وذ س ة ( 61.3)الج وذية في المرت ة اال ير  وذكميات ذلغس 

 2015كميات انتاج الفحم على مستوى قارات العالم في عام ( 4)جدول 

 اسم القارة 
  االنتاج

 )مليون طن(
 النسبة %

 63.3 2428.3 آسيا

 12.9 494.3 امريكا الشمالية 

 10.9 419.6 اوروبا

 7.1 275 استراليا

 3.9 151.5 افريقيا

 1.6 61.3 امريكا الجنوبية  

 100 3830 المجموع الكلي

BP Statistical Review Of world Energy,jun 2016. 

 : التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في العالم 

 -: األمريكية المتحدة الواليات -1

 %26.6مليون طن وبذلك يشكل نسبة  (237295) 2015تمتلك الواليات المتحدة االمريكية احتياطياً من الفحم بلغ في عام 

من مجموع  %11.9(مليون طن ويشكل نسبة 455.2) 2015من اجمالي احتياطي العالم ، في حين بلغ اجمالي انتاجها  لعام 

 .يأتي بما (1للفحم كما يتضح من الخارطة ) األمريكية المتحدة الواليات في االنتاج مناطق اهم دتحدي االنتاج العالمي . ويمكن

 في ايتاالنثراس فحم كل الحقول هذه الباما جنوباً وتنتج والية حتى شماالً  بنسلفانيا والية من تمتد : إذ األبالش حقول -أ

 األبالش حقول ) إلى الحقول هذه وتنقسم  البيتوميني حمالف انتاج مجموع من( %75)  و األمريكية المتحدة الواليات

 ( الجنوبية األبالش حقول و الشمالية

   internal Fields -: الداخلية الحقول - ب

  . فيها الفحم انتاج من %20  األمريكية المتحدة الواليات في االنتاج في الثاني المركز الحقول هذه تحتل

 روكي ية وجبالالسهول العظمى الشمال حقول - ج

 Dakota Northern Fields حقول داكوتا الشمالية : -د 
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2015( التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في الواليات المتحدة  لعام 1خارطة )

 

 -: األمريكية المتحدة الواليات في الفحم انتاج اهم خصائص مناطق

 قالمناط صخوراذ ان  الصخور عمر تدرج مع يتفق ربالغ إلى الشرق من تفاوته ودرجة الفحم نوعية في تدرجاً  هناك  -1

 شرق شمال في ةالشرقي بنسلفانيا منطقة في االنثراسايت فحماذ يتوزع  ، الغربية المناطق صخور من تكوينها في اقدم الشرقية

  فحم يوجد مابين ، يةالداخل الحقول من الشرقية االجزاء وبعض األبالش جبال في البيتومين وفحم  األمريكية المتحدة الواليات

 الكربوني العصر إلى تنتمي  المتحدة الواليات من الشرقية المناطق في الجيدة الفحمية ،فالطبقات الغربية المناطق في اللكنايت

 . سييتاالكر العصر إلى الغربية المناطق فحم ينتمي بينما ،

 المراكزو االستهالكية االسواق من بالقرب تقع(  الداخلية لالحقو ومعظم األبالش حقول) الواليات المتحدة  في الفحم حقول  -2

 مما أسهم في زيادته واستثماره. (النهري والنقل الحديدية ككالس) الرئيسة النقل طرق من قربها عن فضالً  الصناعية

 شارانت على ساعد االطراف في تركزها عدم أو محدودة مناطق في تركزها وعدم المتحدة الواليات في الفحم حقول رشاتان  -3

 . األمريكية المتحدة الواليات ارجاء جميع في وازدهارها الصناعة

 على دةالجي والنوعية األرض سطح من وقربها الفحمية الطبقات سمك حيث من بها يتميز التي الفحم خصائص انعكست -4

 نم كندا وخاصة المجاورة الدول جاتاحتيا وسد الفائض وتصدير جهة من األمريكية المتحدة الواليات في االنتاج ضخامة

 . اخرى جهة

 :روسيا االتحادية   -2

 من العالم سابقاً  دول بين من %26.4األولى وبنسبة  المرتبة وتحتل للفحم المنتجة الدول اهم تعد روسيا االتحادية من     

 االنثراسايت)  الجيد الفحم من طن مليار( 5700)  بـ 1976 عام الفحم من االحتياطي قدر إذ ، االحتياطي وكمية االنتاج حيث

 . اللكنايت النوع من طن ( مليار3000و)(  والبيتومين
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من اجمالي تجارتها الخارجية ، حيث بلغت كميات الفحم  %70وتأتي اهمية الفحم في روسيا االتحادية النه يشكل نسبة 

ويصدر الفحم الى دول اوكرانيا وبريطانيا وتركيا من االنتاج ،  %85مليون طن وبنسبة  156بحدود  2014المصدر في عام 

 يتضح ان اهم حقول الفحم هي: 2ومن الخارطة  .  واليابان وهولندا وبولندا والصين وكوريا

 (بيتشورا حقول - موسكو حقول -  الدونيتز حقول )ويشمل :  األوروبي الجزء حقول -أ   

  (تسكحقل ايركو -حقل ياكوتا الجنوبية  -كوزينتسك حوض حقول - وتشمل )حقل راسبادسكايا-: اآلسيوي الجزء حقول -ب 

201 4( التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في روسيا االتحادية لعام2خارطة )

 

 الصين :  -3

البالغ  2015تحتل الصين المرتبة الثالثة بعد كل من الواليات المتحدة االمريكية وروسيا باحتياطيات العالم من الفحم لعام

من مجموع االحتياطي العالمي ،وتتصدر الصين العالم في اإلنتاج والبالغ  %12.8( مليون طن ، ويشكل نسبة 114500)

  .%80من االنتاج العالمي ، وتعتمد الصين في انتاج الطاقة الكهربائية الفحم بنسبة  %47.7( مليون طن ، وبنسبة 1827)

 وفيما يأتي أهم حقول الفحم المنتجة في الصين :

  حقول هاي داي جوا ( -حقول هيراواسا   وتشمل)Inner Mongolia حقول مقاطعة منغوليا الداخلة:-أ

 حقول منشوريا .- ب

 حقول شانسي و شينسي . -ج 

 حقول بكين .  -د  

 الحقول الجنوبية .-هـ 
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 2015الصين لعام ( التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في 3خارطة)                                          

 

 -:استراليا   -4

وعلى التوالي ، وقد  %7.2و %8.6تحتل استراليا مكانة متقدمة عالمياً من حيث االحتياطي واالنتاج من الفحم وبنسبة      

لتصل في عام  1981مليون طن في عام  126.9تضاعفت كميات االنتاج منذ عقد الثمانيات من القرن الماضي والبالغة 

من النوع الجيد )االنثراسايت  %48.5مليون طناً ، ويتكون معظم احتياطي الفحم في استراليا وبنسبة  275دود بح 2015

من انتاج الطاقة الكهربائية  في استراليا ، وتعد استراليا ثاني أكبر بلد في العالم بعد  %69والبتومين( ، ويسهم الفحم بنسبة 

( مليون طن ، 375.1) 2014آسيا التي بلغت في عام شرق معظمه الى دول صديراندونيسيا من حيث تصدير الفحم ، ويتم ت

 ( .4من الفحم المنتج، اهم حقول الفحم في استراليا هي كما يتضح من الخارطة ) %74.5وبذلك تمثل نسبة 

  month Arthur  : آرثر جبل حقل -ج  Peak Downsحقل بيك داونز:  -ب  Galilee Basin حقل كاليلي: -أ 

  2015( التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في استراليا لعام 4خارطة)
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 -: الهند  -5

الواقع بين نهري  Raniganj حقل في الشرقية الهند شركة من خالل م 1774بدأت الهند تعدين الفحم وإنتاجه منذ عام      

مرتبة الخامسة عالمياً في احتياطي الفحم البالغ الهند ، حيث تحتل ال في للطاقة هاماً  مصدرا دامودار و آجوي ، يمثل الفحم

 2015، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث االنتاج والبالغ في عام  %6.8( مليون طن ، ويمثل نسبة 60600)

 2014، كما تستورد الهند كميات من الفحم لتغطية السوق الداخلي التي بلغت في عام  %7.4( مليون طن وبنسبة 283.9)

 اند، وتعد والية جهارخ الشرقي الجزء من انتاج الفحم من الواليات الهندية في العظمى الغالبية وتوجد ( مليون طناً .212.10)

 تيالنجانا يش،براد ماديا والية الغربية، البنغال والية وتشهاتيسجاره، أوريسا والية وتليها البالد في للفحم منتجة والية أكبر

 هند .هم حقول الفحم في الاومن  .وماهاراشترا

 براديش . ومادهيا تشهاتيسجاره الفحم حقول -.ج  حقول أوريسا -. ب  حقول جهارخاند -أ 

  حقول اسام -.ي  الغربية البنغال حقول والية -. و  حقول ماهاراشترا  -.هـ  براديش اندرا حقول والية -د 

 -:المانيا  - 6

،  وورم الرور واندو أنهار الطبقات الفحمية الظاهرة على السطح في وديان في م،1750 عرفت المانيا الفحم في عام     

 منطقة الرور في الفحم بها، وتم استثمار حقول المرتبطة الحديد الفحم ومصاهر مناجم الثورة الصناعية في اوروبا فتحت وبعد

ليون طن مكافئ نفط ، يسهم الفحم في إنتاج ( م148.4) 2012، بلغ مجموع انتاج الطاقة في المانيا في عام 1830في عام 

تنتج من فحم الليكنايت  %38.5من اجمالي مصادر الطاقة ،منها  %46( مليون طناً مكافئ نفط ، ويشكل الفحم نسبة 68.3)

 منها) %44.2. ويسهم الفحم بالنسبة االكبر في توليد الطاقة الكهربائية والبالغة  %7.5، بينما يسهم االنثراسايت بنسبة 

 سيةاألسا الدعائم والبني هي االنثراسايت فحم أن يعني وهذا (االنثراسايت الفحم من %18.5 و البني الفحم من كانت 25.7%

( مليون 40548البالغ )2015وتحتل المانيا المرتبة السابعة عالماً في احتياطي الفحم لعام  . الطاقة الكهربائية األلمانية لصناعة

.  %1.1(مليون طناً ، ويشكل نسبة 24.9من اجمالي احتياطي العالم ، وبلغ مجموع االنتاج ) %4.5طن  وتمثل نسبة 

من اجمالي انتاج  %45من مجموع انتاج المانيا من الفحم وبنسبة  %95ومعظم االنتاج من نوع البتومين الذي يمثل نسبة 

ي المانيا كما يتضح . أهم مناطق انتاج الفحم ف%5بنسبة  قارة اوروبا من فحم البيتومين ، بينما يكون انتاج نوع االنثراسايت

 ( هي :5من الخارطة )

 حقل آخن  -هـ  .لوساتين حقل -د  .حقل السار -ج .حقل إيبنبورن  -ب  .حقل الرور -أ 

 2015( التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في المانيا لعام 5خارطة )
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 -:المملكة البريطانية المتحدة  -7

االنتاج  ث كانحي العالم ، ولكن تراجعت مكانتها في الفترة الحالية ، في للفحم البلدان المنتجة أكبر المتحدة المملكة كانت     

( مليون طناً في عام 127.5( ثم الى)1947(مليون طناً في عام )189.6طناً وتراجع الى ) مليون (322) 1913في عام 

(مليون طن ، ويرجع 8.5البالغ) 2015ووصلت ادنى كميات االنتاج في عام  2000ام ( مليون طناً لع31.2ثم الى ) 1981

خرى،كما الطاقة اال مصادر مع مناجمه والمنافسة اإلنتاجية وتزايد اعماق وانخفاض سبب تراجع االنتاج  نتيجة تكلفته العالية

 لدخانيا نتيجة مشكلة التلوث بظاهرة الضباب نونلتطبيق هذا القا الدافع وكان النظيف الهواء قانون المتحدة المملكة شرعت

 وقاطرات والمنازل الصناعية المباني من األسود الدخان هذا القانون انبعاث ويحظر 1952 عام الكبير الذي حدث في لندن

 شمال وانال بحر في الطبيعي الغاز إنتاج بدأ عندما 1970 في الفحم محل ليحل الطبيعي الغاز الحديدية، وكذلك بدأ السكك

  هي : 6ة المتحدة كما يتبين من الخارطة اهم حقول الفحم في المملك

.         حقل النكشاير  -و جنوب ويلز . -شمال ويلز هـ  -د سكوتش .سنتر  -حقل دورهام ج  -ب ثمبرالند. حقل نور -أ 

  حقل كينت: -ك حقل يورك شاير . -ي 

 2015لمملكة المتحدة لعام التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في ا 6خارطة 
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 -:اندونيسيا   - 8

 الفحم احتياطي في العاشرة المرتبة بلدان العالم باحتياطيات وانتاج وتصدير الفحم ، فهي تحتل أكبر من واحدة تعد اندونيسيا

يون طناً ، وتتصدر (مل241.1البالغ ) 2015طناً وتحتل المرتبة السادسة عالمياً في اإلنتاج لعام  مليون( 28017) البالغ

من اجمالي تصدير الفحم العالمي  %29.7( مليون طناً وبنسبة 417البالغ ) 2014المرتبة االولى بصادرات الفحم عالمياً لعام 

 وجاءت ، أضعاف ، ويرجع سبب احتالل اندونيسيا لهذه الصدارة نتيجة تضاعف االنتاج خالل العشر سنوات الماضية أربعة

والغاز  نفطاسعار ال ارتفاع مع تنافسية ميزة الفحم كان حيث آسيا، في الطلب على الفحم خاصة في حاد نمو نتيجة الزيادة هذه

لى ع الفحم االنخفاض ، وينتشر في العالمية الفحم أسعار واصلت حيث 2014 عام في االنخفاض في العرض وبدأ الطبيعي ،

حم ومعظم الف .بورنيو جزيرة من االندونيسي والجزء انتانوكاليم جزيرة سومطرة في األرض سطح تحت أمتار بعد بضعة

( محطة كهربائية بواسطة الفحم، ويتنوع الفحم في 117،كما تعمل ) %70في اندونيسيا يستعمل في توليد الكهرباء وبنسبة 

  . %0.5واالنثراسايت  %14والبيتومين  %27والبني  %58اندونيسيا مثل الليكنايت الذي يشكل نسبة 

 اهم حقول الفحم في اندنوسيا هي :ومن 

  .          حقل جنوب كاليمانتان -هـ  .حقل شرق كاليماتان -د  حقل جنوب سومطرة. -حقل اومبلين  ج  -ب.حقل كوتيي  -أ 

 .حقل بيراو  -و 

  2015( التوزيع الجغرافي لحقول الفحم في اندونيسيا لعام 7خارطة ) 
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من اجمالي التجارة العالمية وخاصة  %5ولم يسهم إالَ بنسبة  لكنه تراجع الطاقة مصادر سلم في أهمية الفحم من وعلى الرغم

 بعد منتصف القرن العشرين وذلك نتيجة عدة اسباب منها :  

 . الطبيعي والغاز كالنفط االخرى الطاقة مصادر استخراج كلفة من اكثر هي الفحم استخراج كلفة ان-1

 حرارية طاقة يعطي الفحم من طن 1.5 كل ان حيث ، النفط من اقل هي وزن لوحدة الفحم طيهايع التي الطاقة كمية -2

 .  النفط من واحداً  طناً  تعادل

 . االخرى الطاقة مصادر من مماثلة كمية مقارنًة مع استخراج العاملة االيدي من كبير عدد الى يحتاج الفحم استخراج ان-3

 لفحما حرق منع الى الدول من بكثير البيئة مما أدى تلوث من يزيد الذي االمر ، الكبريتو الرماد من عالية احتواؤه نسبة-4
 التلوث من الحد قوانين بحكم الدول المتقدمة في الصناعية المدن في الكبريت من عالية نسباً  تحتوي التي االنواع وخاصة
 .الدول  تلك في شرعت التي البيئي

 .  االراضي من واسعة مساحات وتخريب تجريف خالل من االرض سطح معالم ييربتغ الفحم تعدين صناعة تسهم - 5 
 لرخيصةا نقلها الكبيروتكاليف الحراري ومعاملها لمميزاتها اخرى طاقة مصادر الفحم تستورد كانت التي الدول فضلت - 6

    .وتنوع استعمالها 

 قتصادياً ا نقالً  الحديدية بالسكك الفحم لنقل االقصى الحد ويعد   ، وزنه حجمه أو مع ثمنه يتناسب ال رخيصة سلعة الفحم -7

 ( .%80-70) بين تتراوح بنسبة انتاجه تكاليف يرفع المسافة لهذه نقله فان ذلك ومع ، كم( 550) مسافة

 لفضاال من ويجعل كوقود منه الطن كفاءة من يقلل ،وهذا خزنه او نقله عند رماداً  بعضه قابليته على التفتت ويصبح -8

 .  انتاجه مناطق استعماله في

 وايطاليا بركولكسم والمانيا وهولندا وبلجيكا فرنسا مثل للفحم المنتجة االوروبية الدول بعض قامت لذلك وبسبب كل ما سبق

 المنظمة هذه اهداف ومن(  The European Coal And Steel Community( )االوروبية والفوالذ الفحم) منظمة بإنشاء

 الدول. هذه بين االتجار فيكون االعضاء دول بين الكمركية الحواجز وإلغاء والفوالذ للفحم مشتركة سوق تكوين
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 ( البترول ) النفطPetroleum 

 Crueler Oilالمواو الهيدرودرذو ية السا لة ولي مراوفة لكلمة الزصس الخام  Petroleumتع ي دلمة ال فط او ال تروم    

ذمع ى زصس   لملك مع ى ال تروم ( Oleum) ومع الا  خر   ( Petra)روم التي ية   ومكو ة من مقطعين  وأ م دلمة ال ت

ولو ع ار  عن سا م د يف قاذم للشتعام ذ ي ( الملب االسوو)الزصس المستخرج من  خور القتر  األرضية   وأسمه شا ع 

في األساس من مزصذ من المرد ات الط يعية العضوصة من وا م  غامق أو ذ ي مخضر صكون  اف اً اي ا ه قاذم للسرصان   وصتكون

( ط يعيالغاز ال)أو غازصة ( ال فط الخام) ولمص المواو أما تتواجد سا لة (الهيدروجين والكرذون واألودسجين)األرض التي ت توي 
 .وقد تكون  ج  اً  لى ج ب في حوض  فطي واحد أوت فرو في وجوولا

 (البترول) أهمية النفط 

 -:ال فط الوقوو االد ر ألمية في العالم   وتزاصدت ألميته صوماً لعد  أس اا م ها 

تعدو م تجاته ذعد تكرصرص دالمواو ال لستيكية والكيميا ية والتت يم والتمع والقطران وارسفلس والم يدات واألسمد  وغيرلا -1

. 

 .مصدر لتوليد الطاقة الكهرذا ية -2

 .   في وقوو وسا م ال قم ال  رصة وال رصة والجوصة صعد الماو  االساسية  -3

 .ماو  أولية في الك ير من الص اعات م م المطاط الص اعي وااللياف الص اعية دال اصلون والرودالين و  اعة ال لستك -5

 .   اعة الزصوت والمواو التت يم التي تعد ضرورصة وأساسية في الص اعة -6

أو م يدات حترصة والم ظفات الص اعية (صورصا)ات ال تروديمياوصة وم ها األسمد  ال يتروجي ية ماو   ام لعدصد من الم تج -7

 . ومواو التجميم والم سوجات واالقمتة وغيرلا 

 .صد م في العدصد من الم تجات الغما ية م م اال  اغ والمواو ال افظة  -10

ي العالم اآلن لما صتميز ذه من مزاصا لامة وعليه تست د قو  الدولة صم م ال فط م ور الصراع االقتصاوي والسياسي الدا ر ف     

وأم ها من  لم سيطرتها عليه في المجاالت االقتصاوصة واالجتماعية   فضلً عن تصاعد الميته االستراتيجية العسكرصة حتى 

 .ذعد ا تتار استعمام الطاقة المرصة 

 :من حقيقتين  من خالل ما سبق تنبع اهمية النفط االستراتيجية

ال ه مصدر للطاقة فهو ص ظى ذمكا ة متميز  ذين مجموعة مصاور الطاقة األ را  اجمة عن أس اا ف ية واقتصاوصة وتتم م  -1

في ورجة االحترات العالي وارتفاع معاملة ال راري و ظافة استعماله وسهولة  قله وتخزص ه وا خفاض  فقات   تاجه   فضلً 

 .زاصا ا را تعدح ضرورصة لوسا م ال قم ال دص ة دالسرعة وغيرلا عن ما صتميز ذه من م

ال ه ماو   ام اساسية في العدصد من فروع الص اعات الت وصلية الكيمياوصة وال تروديمياوصة وحتى ان اال ير  استمدت اسمها  -2

( ز الط يعيال فط والغا)ص مواو الخام م ه والتي أ   س م تجاتها ذ كم التقدم التك لوجي تستعمم في دافة مجاالت ال يا  لر 
 .وت وع م تجاتها ور ص ا ما ها وشيوع استعمالها وسرعة ا تتارلا الرتفاع قيمتها المضافة 
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النظريات التي تفسر انل ونشأة النفط   

 ما ل أ قسم العلماء الى فرصقين في ت دصد أ م تكوصن ال فط وطرصقة تكو ه حتى ذرزت  ظرصتين مهمتين في تكوص ه

 النظرية العضوية   -1

ص دد أ صار لمص ال ظرصة أن ال فط ع ار  عن مواو ليدرودرذو ية مزصجيه تجمعس عن ت لم دا  ات حية حيوا ية او   اتيةً ولم 

 -:ص قسمون  لى مجموعتين 

 رصة اصا دا  ات حيوا ية ذولم ا صار ال ظرصة العضوصة ال يوا ية التي ت دد ذأَن أ م ال فط صرجع  لى ذق -: المجموعة األولى

دا س تعي  في وسط مياص ذ ار وافبة م م حيوا ات الكم ري واالسكارذورصا والقترصات والصدفيات  والم ارصات ودا ن حيوان 

 .مجهري لو الفورام فيرا وقد تقطرت ذمرور الزمن وت س ضغط ملصين االط ان وذظروف حرارصة مت اص ة تكون ال فط 

المجموعة أن م ور ال فط الر يص في العالم المي صمتد من  ليذ المكسيك وذ ير  مارادي و في ف زوصل  وصستتهد م صدي لمص

غرذاً  لى الخليذ العرذي شرقاً ص تمي  لى لمص ال ظرصة   ودملك الم ور ال ا وي ذين ج وا شرت أوروذا ذما فيه حقوم روسيا 

من  فط العالم  %99شرت  سيا وجزر   دو يسيا   اي ان اد ر من االت اوصة وحقوم حوض ذ ر قزوصن وروما يا  لى ج وا 

عموماً فسن ال فط والهيدرودرذو ات السا لة والصل ة لي مواو ذات أ م عضوي صخضع تواجدلا  لى . صخضع لهما التفسير 

ذية المتواجد  على ان االحواض الرسو.قواعد و ظرصات جيولوجية عامة ت دو أمادن تكو ها وطرت لجرتها وتجمعها وتسرذها 

 .حافات القارات التي تكو س ع ر التارصم الجيولوجي الطوصم لي األمادن المفضلة لتجمع دميات د ير  من ال فط 

ت دد ان ال فط لو من ذقاصا دا  ات عضوصة   اتية مختلفة   وصتخم م صدولا من ال فط الموجوو ذوالصة   -: المجموعة الثانية

 .الوالصات المت د  األمرصكية  لى جا ب حقوم الف م ال جري م االً لملك ذ سلفا يا في شمام شرت 

 

 النظرية الالعضوية  -2

صملب ا صار لمص ال ظرصة  لى ان ال فط ع ار  عن مواو ليدرودرذو ية  جمس عن تفاعم احد مكو ات القتر  األرضية ولو 

ستلين ت ولس  لى قطرات زصتية مع مرور الزمن   و ال فط د رصس ال دصد مع الرطوذة و جم عن ذلك ماو  اش ه ما تكون ذاال

على رأي ل الء العلماء صتواجد في مكامن في الصخور ال ارصة والمت ولة ومن المست يم تواجدص في الصخور الرسوذية ذ كم 

  صودوتان  ه جزصرش) الظروف الجيولوجية المس ولة عن تكو ها ولم صستتهدون ذ عل المكامن ال فطية الموجوو  في المكسيك 

في الياذان  غير ان ا صار ال ظرصة العضوصة صدحضون  راء ل الء وص ددون أَن ال فط ( لو تو ) ودملك الجزصر  الوسطى ( 

حتى لو سلم ا جدالً ذوجووص في تكوص ات الصخور ال ارصة في تلك المكامن فا ه صعد  فطاً مهاجراً من مكامن الصخور الرسوذية 

 .م اطق تواجدص وليص ا لً في 

 -:تعد ال ظرصة العضوصة اد ر ال ظرصات ع د العلماء في تفسير أ م  تأ  وتكوصن ال فط وذلك لعد  اس اا م ها

وجوو دميات د ير  من المواو العضوصة والهيدرودرذو ات في الصخور الرسوذية المكو ة للقتر  األرضية   ولمص المواو  -1

وجين اللمصن صت دان مع ذعضهما ت س ظروف معي ة من الضغط وورجة ال رار  مع وجوو العضوصة توفران الكارذون والهيدر

 .من ال فط في الصخور الرسوذية  %99ذعل العوامم المساعد  وذملك فان  س ة 

يا ي موجوو ع ا ر ال روفرصن وال تروجين في ال قاصا ال  اتية وال يوا ية فقط وصمكن التعرف عليها ذسهولة في الت ليم الكي -2

 .ألغلب العي ات ال فطية  فيفة دا س ام  قيلة 
ال تاط الضو ي لل فط ظالر  أ را ووليم ص صد األ م العضوي لل فط   حيث صتم ذلك ال تاط الضو ي  تيجة وجوو ماو   -3

        .الكولستروم التي لي من أ م حيوا ي أو   اتي لل فط 
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 احتياطي النفط  

يعرف االحتياطي النفطي بأنه كمية النفط الموجود والمخزون في باطن االرض الذي يمكن استخالصه وإنتاجه بالوسائل      

والتقنيات المعروفة ،ويحدد حجم االحتياطي النفطي بحسب سعة المكمن عرضاً وطوالً وسمكاً، ويصنف االحتياطي النفطي 

 الى عدة اصناف وهي :

االحتياطي المؤكد )المثبت( :وهو كمية النفط التي تشير المعلومات الجيولوجية والهندسية الى امكانية استخراجها بصورة -1
 تقريبية دقيقة من المكمن النفطي في الظروف االقتصادية والتقنية المعروفة حالياً .

لمكامن النفطية المجاورة للمكامن التي تم تطويرها االحتياطي المرجح وجوده : هي كميات النفط الممكن الحصول عليها من ا-2
 والتأكد من احتياطيها المؤكد .

االحتياطي الممكن :وهي كميات النفط التي يمكن الحصول عليها ضمن االحتياطي المرجح وجوده والكميات الممكن  -3
 ياطي الممكن استثماره واستغالله الحصول عليها في المناطق البعيدة والممكن تطويرها لتضيف كميات مناسبة من االحت

االحتياطي المحتمل :وهي كميات النفط المتوقع الحصول عليها واستخالصها من المكامن التي لم يتم تطويرها او حفرها  -4
 بعد،التي يعتقد جيولوجياً حسب نوعية صخورها الرسوبية وتاريخ تكوينها أنها من المحتمل احتوائها على النفط.

 : Reserves Oil Worldالنفط العالمي أحتياطي  –أ 

 تيجة تطور االدتتافات الجدصد  للمكامن  2015-1955تطورت دميات احتياطي ال فط العالمي تطوراً د يراً  لم المد       

لعالم تضاعف احتياطيات ا (5)صلحه من الجدوم . ال فطية ذفعم الطلب المت امي عليه المي ا  ح صم م عموو االقتصاو العالمي 

مليار ذرميم   وا مت لمص ( 190)  و  1955س ه الماضية ذ دوو تسعة مرات   اذ ذلغس في عام ( 60)من ال فط  لم 

لتصم  2015االحتياطيات ذالتزاصد س ة ذعد ا را ذفعم تطور االدتتافات للمكامن ال فطية الجدصد  حتى ذلغس اقصالا في عام 

 .  مليار ذرميم ( 1697.6)

  2015-1955للمدة ( مليار برميل)طور احتياطي النفط العالمي ت( 5)جدول 

 

BP Statistical Review of World Energy June 2016 
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مليار ذرميم ( 1040.6)من احتياطيات ال فط العالمي  %60ا ه صتردز اد ر من ( 6)صت ين من الجدوم  وعلى مستوا ووم العالم

و  %9.3 %10.1و  %15.7و  %17.7ي  مص ووم ولي ف زوصل والمملكة العرذية السعووصة ود دا واصران والعرات وذ سب ف

روسيا والكوصس واالمارات العرذية )من احتياطي العالم األ را في تسع ووم  %30.3على التوالي   ذي ما ت تتر  8.4%

و  %2.2و  %2.8و  %3.2و  %5.8و   %5.9و  %6وذ س ة ( قطر والصينوالوالصات المت د  ولي يا و يجيرصا ودازا ستان و

من احتياطيات العالم من ال فط في %9.3من اجمالي احتياط العالم على التوالي   دما ت تتر أقم من %1.1و  %1.5و  1.8%

 . وولة  28ذقية ووم العالم في أد ر من 

 2015في عام  في دول العالم( مليار برميل)احتياطي النفط (6)جدول 

 % االحتياطي  الدولة  % االحتياطي الدولة 

 0.2 3.6 اندونيسيا 17.7 300.9 فنزويال

 0.2 3.6 ماليزيا 15.7 266.6 المملكة العربية السعودية 

 0.2 3.5 مصر 10.1 172.2 كندا 

 0.2 3.5 جنوب السودان  9.3 157.8 ايران

 0.2 3 اليمن  8.4 143.1 العراق

 0.2 2.8 المملكة المتحدة  6.03 102.4 روسيا

 0.1 2.5 سوريا 5.9 101.5 الكويت 

 0.1 2.4 االرجنتين 5.8 97.8 االمارات العربية المتحدة

 0.1 2.3 كولومبيا 3.2 55 الواليات المتحدة

 0.1 2 الكابون 2.8 48.4 الجماهرية الليبية 

 0.1 1.6 الكونغو 2.2 37.1 نيجيريا

 0.1 1.5 تشاد 1.8 30 كازاخستان

 0.1 1.5 السودان  1.5 25.7 قطر

 0.1 1.2 بيرو  1.1 18.5 الصين 

 0.1 1.1 غينيا االستوائية  0.8 13 البرازيل

 0.1 1.1 بورينيو 0.7 12.7 انكوال

 0.04 0.7 ترينداد و توباكو 0.7 12.2 الجزائر

 0.03 0.6 الدنمارك 0.6 10.8 المكسيك

 0.03 0.6  ايطاليا 0.5 8 االكوادور 

 0.03 0.6 رومانيا 0.4 8 النروج

 0.03 0.6 اوزبكستان 0.4 8 تركمانستان 

 0.02 0.4 تونس 0.4 7 اذربيجان 

 0.02 0.4 تابالند 0.3 5.7 الهند

 0.5 7.8 اخرى لم تذكر 0.3 5.3 عمان

 100 1697.6  اجمالي العالم 0.3 4.4 فيتنام 

       0.2 4 استراليا

BP Statistical Review of World Energy June 2016 
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التوزيع الجغرافي الحتياطي النفط بحسب األقاليم الجغرافية:-  

اذ تتم م  (7)م من الجدودما صتضح و ة المخزفي دمياته  على مستوى قارات العالمصت اصن   التوزصع الجغرافي الحتياطي ال فطان 

 : كاالتي

 .من اجمالي احتياطي العالم  %47.3ت تم م طقة الترت األوسط  س ة -1

 . %19.3ت تم أمرصكا الج وذية المرت ة ال ا ية ذ س ة  -2

 . %13.4تتكم قار  امرصكا التمالية المرت ة ال ال ة ذ س ة  -3

 . %9.1ت تم قار  أوروذا المرت ة الراذعة ذ س ة  -4

 . %7.5ار  أفرصقيا ذالمرت ة الخامسة ذ س ة جاءت ق -5

 .على التوالي  %0.2و  %2.6أ يراً قارتي  سيا واستراليا ذ س ة  -6

 2015بحسب االقاليم الجغرافية لعام ( برميل/مليار)التوزيع الجغرافي الحتياطي النفط ( 7)جدول 

 النسبة % االحتياطي  القارة 

 13.4 228 امريكا الشمالية 

 19.3 327.9 ا الجنوبية  امريك 

 9.1 154.9 اوروبا 

 47.3 803 الشرق االوسط 

 7.5 128.2 افريقيا 

 2.6 44.8 آسيا 

 0.2 4 استراليا 

 100 1697.6 المجموع 

BP Statistical Review of World Energy June 2016 

 Reserves Oil Arabic االحتياطي النفطي العربي : -ب 

ول العربية بعد االستكشاف والتنقيب وبذل االموال الضخمة  التي انفقتها خالل العقود الثالثة الماضية ان استطاعت الد     

 2015( مليار برميل عام 711.5الى ) 1980( مليار برميل عام 337.6تضاعف حجم احتياطيها النفطي ، اذ ارتفعت من )

بالمقارنة مع االحتياطي %42 نفط العربي اهمية كبيرة وبنسبة نسبة( مليار برميل ، ويمثل احتياطي ال373.9، وبزيادة بلغت )

السعودية ،العراق ،الكويت  ( مليار برميل ، ويتركز في منطقة الخليج العربي )المملكة العربية1697.6العالمي البالغ )

من  %90.3ويشكل نسبة  (مليار برميالً 643على كميات احتياطي البالغ ) سلطنة عمان ،اليمن( العربية ،قطر، ،االمارات

 من اجمالي االحتياطي العالمي . %37.3مجموع احتياطي الدول العربية ، وبنسبة 

من االحتياطي  %37.4( ان احتياطي المملكة العربية السعودية يشكل اعلى نسبة 1( والشكل )8يالحظ من الجدول )     

عالمياً ،ثم تأتي الكويت بنسبة  %8.4وبنسبة  %20.1بنسبة  من االحتياطي العالمي ، تليها العراق %15.7العربي وبنسبة 

عالمياً ، ثم تأتي  %5.7عربياً وبنسبة  %13.7عالمياً ، تليها االمارات العربية المتحدة بنسبة  %6عربياً وبنسبة  14.2%

يتركز في كل من )الجزائر من اجمالي احتياطي الدول العربية وعلى التوالي ، بينما  %3.6و  %6.8كل من ليبيا وقطر بنسبة 
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من  %4.5( مليار برميل ، وتشكل هذه الدول نسبة 32و تونس ( بحدود ) وسوريا والسودان عمان ومصر واليمن وسلطنة

 اجمالي االحتياطي العربي . 

 2015-1980( تطور احتياطي النفط )مليار برميل( في الدول العربية للمدة 8جدول )                      

 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 الدولة 
نسبة 

االحتياطي 
2015لعام   

 37.4 266.6 264.5 264.2 262.8 261.5 260.3 171.5 168.0 العربية السعودية 

 20.1 143.1 115.0 115.0 112.5 100.0 100.0 65.0 30.0 العراق 

 14.2 101.5 101.5 101.5 96.5 96.5 97.0 92.5 67.9 الكويت 

 13.7 97.8 97.8 97.8 97.8 98.1 98.1 33.0 30.4 االمارات العربية

 6.8 48.4 47.1 41.5 36.0 29.5 3.5 21.3 20.3 ليبيا

 3.6 25.7 24.7 27.9 16.9 3.7 3.0 4.5 3.6 قطر

 1.7 12.2 12.2 12.3 11.3 10.0 0.1 8.8 8.2 الجزائر

 0.7 5.3 5.5 5.6 5.8 5.2 4.4 4.1 2.5 عمانسلطنة 

 0.5 3.5 4.5 3.7 3.6 3.8 9.2 3.8 2.9 مصر

 0.4 3.0 3.0 2.9 2.4 2.0 2.0 0.5 - اليمن 

 0.3 2.5 2.5 3.0 2.3 2.6 1.9 1.5 1.5 سوريا

 0.2 1.5 5.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 - السودان 

 0.06 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 1.7 1.8 2.2 تونس

 100 711.5 683.7 676.6 648.6 613.6 581.5 408.6 337.5 المجموع

 42 1697.6 1636 1374 1301 1126 1028 802.6 683.4 اجمالي العالم 
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 Global Oil Production  االنتاج العالمي للنفط 

 االنتاج العالمي : –أ 

ويعد هذا التاريخ بداية صناعة النفط الحديثة في العالم حيث كان مجمل  1859بدأ انتاج النفط بصورة تجارية منذ عام        

، وفي عام ( مليون برميل 2.1ليصل )  1861( آالف برميل ارتفع في عام 508ال يتجاوز)  1860االنتاج للنفط في عام 

كانت كثير من  1900( مليون برميالً ، وبحلول عام 30ازداد انتاج العالم بشكل كبير ملحوظ اذ بلغ اجمالي االنتاج ) 1880

الدول قد دخلت في مجال انتاج النفط وخاصة بيرو وجزر الهند الشرقية الهولندية )اندونيسيا( مما أسهم في تطور االنتاج 

ليصل  2015( الف برميل/يومياً ليرتفع في عام 409في الرقعة الجغرافية المنتجة للنفط ليبلغ )بشكل حثيث ومطرد واتساع 

 ( . 2( والشكل )9( مليون برميل/يومياً كما يتبين من الجدول )91.670)

 2015-1900(تطور انتاج النفط العالمي )مليون برميل/يومياً( للمدة 9جدول )

 االنتاج  السنة 

1900 0.409 

1910 0.898 

1920 1.887 

1930 3.868 

1940 5.89 

1950 10.419 

1960 21.026 

1970 48.056 

1980 62.959 

1990 65.386 

2000 74.922 

2010 83.283 

2015 91.67 
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 اهم التطورات التاريخية التي اثرت باإلنتاج العالمي للنفط  :

 العالم خاللها نجح عندما األمريكية بنسلفانيا والية في حصلت التي 1859 عام اب28 بعد العظمى النفطية الثورة بدأت -1

 عندما شرع التاسع القرن ثمانينيات منذ أواسط تزايد اكتشاف البترول، و النفط استخراج في مرة ألول دريك أدوين األمريكي

 بينهم من اءةلإلض وقود على والحصول النفط لتكرير المتحدة والواليات في أوروبا علماء كيميائيين على أيدي تجارب أجريت

 متحدةال الواليات في جديد ينفط منتج على الحصول امتياز على حصل قد كان الذي جيسنر( )إبراهام الكندي النفط عالم

 .عشر التاسع القرن أواخر

تستأثر المرتبة االولى من مجموع االنتاج العالمي  ثم تفوقت روسيا القيصرية 1900كانت الواليات المتحدة  حتى عام  -2

على التوالي ، ويرجع ( مليون برميل و26.3( مليون برميل و )75.8على الواليات المتحدة للعام نفسه في انتاج النفط البالغ )

سبب هذا التحول نتيجة اهمية النفط وتعدد استعماالته كالتحول نحو استعمال الكيروسين لإلضاءة واالستعماالت المنزلية ، 

تزايد استخدام الزيوت والشحوم لآلالت والمكائن واستعمال البنزين بعد اختراع المحرك ذي االحتراق الداخلي ، والتوجه نحو 

 ت الوقود بدالً من الفحم الحجري .   استعمال زي

أبرزها  من كان جوهرية تغيرات الماضي القرن من 1945 الثانية العالمية الحرب نهاية منذ العالمية النفط أسواق شهدت-3

 شركاتال يطرة، وكذلك س النفطية الصناعة تاريخ عبر لها مثيالً  تشهد لم سابقة في للنفط العالمي االستهالك في الواسع النمو

 على تهيمن نتكا )النفط البريطانية ،شل ،اكسون ،غولف ،تكساكو ،موبيل ،سوكال ( والتي  السبع( )االخوات االجنبية النفطية

 في ميالعال اإلنتاج والخليج ، إذ تضاعف االوسط الشرق مناطق أغلب لتغطي امتدت والتي )االمتيازات( عقود ضمن االنتاج

  . يومياً  برميل ليونم (22) إلى ليصل الخمسينيات

 با،أورو إعمار إلعادة مارشال خطة أعقاب في الثانية، العالمية الحرب بعد العالمي االقتصاد في الكبير االنتعاش أسهم-4

 المتحدة، الواليات في تضاعف إذ 1973 – 1953 الفترة خالل متعددة جغرافية مناطق في النفط استهالك في الكبيرة الزيادة

 مرة . 100 بتجاوز  استهالكها اليابان زاد ضعفاً وفي 12 بمقدار الغربية باأورو في وزاد

 (1.5) 1972 – 1950 للفترة الخفيف العربي النفط خام سعر متوسط بلغ حيث الفترة، تلك في السائدة النفط أسعار رخص-5

 للبرميل . دوالر

النفطية في كثير من الدول  الصناعة كما شهدت تأميم، (أوبك) للبترول المصدرة األقطار منظمة تأسيس 1960 العام شهد-6

 تأميم بعد خاصة الوطنية، النفط شركات لمصلحة السبع( )االخوات العمالقة النفط شركات دور تراجع منذ بداية السبعينات إذ

 شركة راءوش لكامل،با آرامكو لشركة السعودية العربية المملكة وتملك وفنزويال، العراق في العاملة األجنبية النفط شركات

بل ، مما ق من عليه كانت ما على النفطية الصناعة تعد لم التاريخ ذلك أويل ومنذ وغولف بي بي شركة أصول الكويت نفط

 ووصل ،1970 في العام يومياً  برميالً  مليون (48) الى ليصل السبعينيات في أخرى مرة تضاعف حيث النفط أسواق أثر على

 النفطية بالثورة تسميته على اصطلح ما شهد الذي العام وهو ،1973 العام يومياً  برميالً  مليون (57.7) الى العالمي اإلنتاج

 األولى .

 على نفطياً  حظراً  ، اذ فرض العرب1973 مع الكيان الصهيوني عام أكتوبر حرب أعقاب كسالح في النفط استعمال العرب-7

 لأضعاف لتص ثالثة من أكثر األسعار ارتفاع نتائجه من كان أشهر تةس نحو الحظر هذا واستمر وهولندا المتحدة الواليات

 .1974 لعام للبرميل دوالراً  12 نحو الى

 إمدادات السوق فقدان نتائجها من وكان ،1980 عام أيلول في اإليرانية( – العراقية حرب الخليج االولى )الحرب اندالع-8

 برميالً/يومياً، مليون (22.4) الى )أوبك( في النفطية الدول إنتاج في انخفاض المنطقة مما اثر في منتجتين نفطيتين دولتين اهم

 وإيران نتج العراق من كل انتاج في الكبير للتراجع نظراً  1978 عام مستواه عن يومياً  برميل ماليين (7) بنحو تراجع أي

 لعام للبرميل دوالراً  13بـ مقارنة 1981 امالع للبرميل دوالراً  32 الى وصلت األسعار في مسبوقة غير أخرى زيادة ذلك عن

للنفط  ائلكبد الطبيعي والغاز الحجري والفحم النووية الطاقة نتيجة لذلك اتجهت الدول وخاصة الصناعية نحو توظيف.1978
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 تعد يخلتارا ذلك حتى كانت التي الشمال بحر في النفط حقول الكهربائية ،واالتجاه نحو تطوير الطاقة توليد مجال في خاصة

 .اقتصادياً  مجزياً  السائدة األسعار ظل في منها النفط استخراج أصبح إذ التكلفة، باهظة

 في طية(النف بـ )التخمة يعرف ما وظهور النفط ، على العالمي الطلب بتراجع تميزت فترة الثمانينات من القرن الماضي -9

 العالم في التضخمي االقتصادي الركود ظاهرة أهمها  من ةعديد عوامل لتضافر وذلك األسعار، وانهيار العالمية األسواق

 الطاقة استخدام كفاءة وزيادة االستهالك ترشيد الصناعية مثل إجراءات الدول انتهجتها التي الكلية االقتصادية للسياسات نتيجة

 تيجةون آسيا، شرق جنوبو والمكسيك الشمال بحر إنتاج خصوصاً  )أوبك( في األعضاء الدول خارج النفطي اإلنتاج ونمو ،

 ومطلع 1985 العام أواخر من بدءاً  األسعار في الكبير االنهيار و النفط على العالمي الطلب ساهمت انخفاض التطورات هذه

 .1986 العام

 العراق من النفط تصدير تعطل اذ أشهر، 6 استمرت نفطية أزمة في حدوث1990 عام الثانية الخليج اثرت حرب -10

 لتعويض األوبك كامل ، مما ادى تدخل دول منظمة منها بشكل وتدمير عدد الكويتية النفط اآلبار من عدد حراقوأ والكويت،

 .اليومي إنتاجها زيادة طريق عن ذلك

ول على للحص تكريره يمكن سائل نفط إلى وتحويله الصخور داخل في التقليدي المخزون غير اكتشاف انواع من النفط-11

 سها،نف التقليدي باستعماالت النفط الزيتي واستعماله  الصخر من استخراجه يمكن (1)والغازية السائلة تمواد الهيدروكربونا

 أكبر وتوجد ( مليار/برميل ،297جامدة التي تقدر احتياطية ) شبه صورة في يوجد الذي  جداً( الثقيل ومن انواعها )النفط

( Shale Oil) الزيتي( وهناك نوع آخر وهو  )الصخر األمريكية ، لمتحدةا والواليات وكندا فينزويال من هذا النوع في الحقول

 حيث والتقطير التسخين عملية عبر نفط إلى تتحول المادة وهذه )كيروجين(، تسمى عضوية مادة يحتوي رسوبي صخر هو

 هذا بريدت يتم وحال ما ارالبخ حالة إلى الكيميائية المركبات فيها تتحول مرتفعة حرارة درجات إلى الصخور هذه تسخين يتم

ر شكل على يتقطر البخار  وفي عام ، (2)النفط  من تريليون/برميل (3من هذا النوع بحدود ) الموجودة النفط كمية نفط ، وتقدَّ

 تنتج بئر ( ألف300يوجد ) 2014وفي عام  ، يومياً  برميل ألف (102) تنتح بئر ألف (23) المتحدة الواليات في كان 2000

 الواليات المتحدة االمريكية ، انتاج من %2 يشكل 2000 في عام الصخري النفط انتاج ، وكان يومياً  برميل اليين( م4.3)

 االرتفاع تاريخها، هذا في االنتاج لزيادة وتيرة أسرع وهذه الخام النفط من انتاجها نصف من أكثر يشكل 2014وفي عام 

 (50من) أقل إلى 2014 يونيو في للبرميل دوالراً  (113) للنفط من العالمي المؤشر الى انخفاض سعر أدى االنتاج في الكبير

 .  2016( دوالراً لعام 38الالحقة ، والى ) الستة األشهر نهاية دوالراً 

 ( بعض الحقائق منها :3( والشكل )10وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي إلنتاج النفط في دول العالم يتبين من الجدول )

في ثالث دول وهي الواليات المتحدة والمملكة العربية  %38.2من ثلث االنتاج العالمي من النفط وبنسبة  يتركز أكثر-1

وعلى التوالي ، وقد حدثت تطورات في انتاج هذه  %12.4و  %13و  %13.8السعودية وروسيا االتحادية وبنسب بلغت  

اذ كانت الواليات المتحدة تسيطر على االنتاج العالمي حتى الدول الثالثة منذ منتصف القرن الماضي وحتى الفترة الحالية  

من انتاج  %18( ماليين برميل وبنسبة 10.008) 1975فترة منتصف  السبعينات من القرن الماضي اذ بلغ انتاجها في عام 

 1984ل انتاجه عام (مليون/برميل ، ثم سيطر االتحاد السوفيتي )السابق( في فترة الثمانينات اذ وص55.822العالم البالغ )

( مليون برميل/يوماً ، ومع مطلع تسعينات 57.690من انتاج العالم البالغ ) %21( مليون برميل/يومياً ويمثل نسبة 12.297)

على انتاج العالم الذي بلغ عام 2014-1992القرن الماضي سيطرت المملكة العربية السعودية طيلة ربع قرن تقريباً للمدة 

( مليون برميل/يوماً .ثم عادت 65.719من اجمالي انتاج العالم البالغ ) %14برميل/يومياً ويمثل نسبة  (مليون9.098)1992

( مليون برميل/يومياً 11.723مرة اخرى لتتصدر العالم في انتاج النفط البالغ ) 2014الواليات المتحدة االمريكية في عام 

 ميل/يومياً .(مليون بر88.834من انتاج العالم البالغ ) %13بنسبة 

                                                           
1 http://geology.com/usgs/oil-shale /Geology and Resources of Some World Oil-Shale Deposits John R. Dyni 

 نظريات ،مجلة القافلة اسعد الوصيبعي ،ذروة انتاج النفط بين الواقع وال 2
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وهي الصين و كندا والعراق وايران واالمارات العربية  %28.7تسهم سبع دول في أكثر من ربع االنتاج العالمي وبنسبة   -2

من مجموع انتاج  %3.1و  %3.4و  %4و  %4.2و  %4.5و  %4.6و  %4.9والكويت وفينزويال ، وبنسب بلغت 

 العالم على التوالي .

من مجموع االنتاج ومنها البرازيل والمكسيك والنروج وانكوال وكازخستان وقطر  %33الم بنسبة تسهم بقية دول الع -3

 على التوالي . %1.6و  %1.8 %1.8و  %2و  %2و  %2.8و  %3.1والجزائر وبنسب بلغت 

يون برميالً/يومياً وبنسبة ( مل38.444بحدود ) 2015تعد قارة آسيا اكبر قارات العالم انتاجاً للنفط ، اذ بلغ انتاجها في عام  -4

السعودية ، العراق  العربية من االنتاج العالمي ، ويتركز هذا االنتاج معظمه في منطقة الشرق االوسط )المملكة 41.9%

البحرين( اكبر كميات انتاج النفط  في العالم  ، واليمن و سوريا، وعمان، قطر، الكويت ، ، المتحدة العربية اإلمارات ،إيران،

من االنتاج العالمي ثم تأتي قارة امريكا الشمالية بالمرتبة  %32.8( مليون برميالً/يومياً وبنسبة 30.098البالغة ) 2015 لعام

( مليون 17.463، وتأتي قارة اوروبا في المرتبة الثالثة ) %21.4( مليون برميل /يومياً وبنسبة 19.676الثانية بـ)

، ثم تليها  %9.1( مليون برميل/يومياً وبنسبة 8.375قارة افريقيا في المرتبة الرابعة )، ثم تأتي  %19برميالً/يومياً، بنسبة 

، وتأتي في المرتبة السادسة امريكا الجنوبية  %8.6( مليون برميل/يومياً وبنسبة 7.961قارة آسيا في المرتبة الخامسة بـ)

 %0.4( مليون برميل/يومياً وبنسبة 0.385االخيرة بـ) وتحتل استراليا المرتبة %8.4( مليون برميل/يومياً وبنسبة 7.712)

 ( .4.انظر شكل )

 2015( انتاج دول العالم من النفط ونسب مساهمتها من االنتاج العالمي )مليون برميل/يوميا( في عام 10جدول )

 االنتاج  الدولة

نسبة مساهمتها 
جامن االنت  

 االنتاج الدولة   العالمي

نسبة مساهمتها 
جامن االنت  

 العالمي

 0.7 637 االرجنتين 13.8 12704 الواليات المتحدة

 0.7 543 االكوادور  13 12014 المملكة العربية السعودية 

 0.4 477 النديتا 12.4 10980 االتحادية روسيا

 0.5 432 الجماهرية الليبية  4.7 4385 كندا 

 0.4 385 استراليا 4.9 4309 الصين 

 0.4 362  فيتنام 4.5 4031 العراق

 0.3 289 غينيا االستوائية  4.2 3920 ايران

 0.3 277 الكونغو 4 3902 االمارات العربية المتحدة

 0.3 261 تركمانستان  3.4 3096 الكويت 

 0.3 233 ابونغال 3.1 2626 فنزويال

 0.2 158 الدنمارك 2.8 2588 المكسيك

 0.2 148 جنوب السودان  3 2527 البرازيل

 0.1 127 بورينيو 2.6 2352 نيجيريا

 0.1 115 ايطاليا  2 1948 النروج

 0.1 113 بيرو  2 1826 انكوال

 0.1 110 ترينداد و توباكو 1.8 1698 قطر

 0.1 105 السودان  1.8 1669 كازاخستان

 0.1 84 رومانيا 1.6 1586 الجزائر

 0.1 78 تشاد 1.2 1008 كولومبيا

 0.1 64 تاناوزبكس 1 965 المملكة المتحدة 
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 0.1 63 تونس 1.1 952 عمانسلطنة 

 0.05 47 اليمن  0.9 876 الهند

 0.02 27 سوريا 1 841 اذربيجان 

 1.4 1294 اخرى لم تذكر 0.9 825 اندونيسيا

 100 91670 اجمالي العالم  0.8 723 مصر

       0.7 693 ماليزيا

BP Statistical Review of World Energy June 2016 

 

                                                                   ( .10) الجدول باعتماد : المصدر

 

 

  ( .10) الجدول باعتماد : المصدر
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 Arabic Production Oil االنتاج العربي للنفط  -ب 

، وتأتي البحرين  1925، ثم اكتشف العراق عام  1912د  مصر أولى الدول العربية التي اكتشف النفط فيها منذ عام تع     

وهكذا شهدت المنطقة العربية تطوراً  1936ثم السعودية عام  1935تاريخياً في الدرجة الثالثة وفي قطر بدأ االنتاج منذ عام 

برميل يومياً إلى نحو ماليين البراميل يومياً ، اذ كانت نسبة مساهمة انتاج النفط العربي هائالً في انتاجها النفط من بضعة آالف 

 1980، وبلغت اقصاها عام  %26.2الى  1965ثم ارتفعت في عام  1938من االنتاج العالمي في عام  %3لم تكن تتجاوز 

( مراه 3.5ف االنتاج العربي بحدود )( ، مقابل تضاع5انظر شكل ) 2015في عام  %31.5، وانخفض الى  %33.4لتصل 

 .  2015-1965للمدة 

( ان المملكة العربية السعودية تستأثر بحصة كبيرة من انتاج النفط في الدول 6( والشكل )10يتضح كذلك من الجدول )     

ربية البالغ من اجمالي انتاج الدول الع %41.6( مليون برميل/يوميا وبنسبة 12.014) 2015العربية البالغ في عام 

 ( مليون4.031من االنتاج العالمي ، ثم يأتي العراق في المرتبة الثانية بـ )%13.1( مليون برميل/يومياً وبنسبة 28.876)

من االنتاج العالمي ، ثم تليه دولة االمارات  %4.4من انتاج الدول العربية وبنسبة  %13.9يومياً ، ويمثل نسبة /برميل

عالمياً ، وتحتل الكويت المرتبة  %4.2عربياً ونسبة  %13.5( مليون برميل/يومياً وتمثل نسبة 3.902) العربية البالغ انتاجها

عالمياً ، وتأتي قطر في المرتبة الخامسة  %3.3عربياً، ونسبة  %10.7( مليون برميل/يومياً وتشكل نسبة 3.096الرابعة بـ )

عالمياً ، وتحتل الجزائر المرتبة السادسة بـ  %2ياً ، وبنسبة عرب %6.5( مليون برميل/يومياً وتمثل نسبة 1.898بـ )

مان في المرتبة السابعة بـ ) %1.7عربياً ، وبنسبة  %5.4( مليون برميل/يومياً وتمثل نسبة 1.586) ( 952عالمياً ، ثم تأتي ع 

ـ )عالمياً  وتسهم كل من مصر وليبيا و %1.0عربياً وبنسبة  %3.3الف برميل/يومياً وبنسبة  ( 1397السودان وتونس واليمن ب

 . %1.5عربياً وتشكل نسبة  %4.8مليون برميل/يومياً وتمثل نسبة 

 -ويمكن ان نحدد مجموعة عوامل شجعت في تطور انتاج النفط في الدول العربية منها :

 احالل النفط  محل الفحم في هيكل استهالك الطاقة عالمياً . -1

 يمياوية.نمو وتوسع الصناعات البتروك -2

زيادة الطلب على النفط العربي بسبب زيادة استيراد كل من الواليات المتحدة وأوروبا واليابان السيما بعد الحرب العالمية  -3

 الثانية .

 انخفاض نفقات انتاجه في الوطن العربي مقارنة مع كثير من دول العالم . -4

 طويلة حريةب سواحل على وقوعه في تتمثل واستراتيجية جغرافية صلو حلقة مشكالً  العربي الموقع الجغرافي للوطن أهمية-5

 البحر مع بطهتر التي السويس وقناة المتوسط األبيض مثل البحر دولية مائية منافذ في ثالثة تتوزع ،  كم مليون 14 نحو تبلغ

 مالحةال في مهمة المائية مسطحاتال وهذه ، األطلسي المحيط على سواحله فضالً عن العربي والخليج الهندي والمحيط األحمر

 . المختلفة ودولها القارات بين للتنقل ، العامة واالستراتيجية والعسكرية االقتصادية الدولية

 العالمي . النفطي المخزون أو االحتياطي من % 70 - % 65 بين يتراوح كبير عربي نفطي احتياطي وجود-6

 لعاملة في المنطقة العربية .ارتفاع ارباح الشركات االجنبية النفطية ا -7
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 ( مقارنة انتاج الدول العربية من النفط مع االنتاج العالمي )مليون برميل/يومياً( 5شكل )

 2015 -1965للمدة 

 

                                                                   ( .01) الجدول باعتماد : المصدر

 

                                                                   ( .01) ولالجد باعتماد : المصدر

 -خصائص النفط العربي :   

يختلف نظام الملكية بين الدول العربية والواليات المتحدة األمريكية فللفرد حق التصرف بالسطح فقط في االقطار العربية  -1

كنوزه للدولة ، في حين ان للفرد االمريكي حق التصرف بالسطح والباطن ، أما الباطن فقد حصر حق استعماله والتصرف ب

وقد ترتب على ذلك ان خضعت الملكيات في الدول الغربية إلى عمليات البحث والتنقيب طمعاً في العثور على النفط والغاز ، 

خ ومن ثَم يفقد الحقل خاصية الض وكانت نتيجة ذلك ارتفاع عدد اآلبار المحفورة مما عرض الغاز الحبيس للنقص والضياع
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( الف برميل/يومياً في البئر الواحد ، 14ارتفاع متوسط انتاجية البئر الواحد في الدول العربية ، حيث يصل في العراق ) -2

 ( برميل/يومياً فقط .20في حين ان متوسط انتاجية البئر الواحد في الواليات المتحدة األمريكية ال يتجاوز )

تتميز التكوينات والتراكيب الجيولوجية  في الحقول النفطية العربية بضآلة وقلة متوسطات األعماق ، فمعظم حقول النفط  -3

-15000قدم في حين ان غالبية الحقول النفطية األمريكية تتراوح أعماقها من  14000-7000العربي تتراوح أعماقها بين 

دوالرات ، حيث ان األعماق السحيقة تكلف نفقات  9ار بداية السبعينات كان يكلف قدم ، وان حفر القدم الواحد بأسع 30000

 تنعكس في جملتها إلى اجمالي االنتاج النهائي .

الحقول النفطية العربية تنتج نفطاً بالضخ الذاتي ، بينما ال تتجاوز  %90يتسم النفط العربي بميزة الضخ الذاتي ، اذ ان  -4

من اآلبار الغربية تنتج نفطاً بالضخ عن طريق  %90اي ان  %10الضخ الذاتي في االقطار الغربية نسبة اآلبار المنتجة ب

 الحقن بالماء أو الغاز وفي ذلك كلف كبيرة تضاف على اجمالي تكليف االنتاج .

 ــ النوعية الجيدة المرغوب فيها في العديد من المراحل الصناعية النفطية .5

حاملة للنفط العربي ، إذ انه كلما ارتفع سمك الطبقة الحاملة ازدادت امكانية الحقل بالنسبة االحتياطية ـ ارتفاع سمك الطبقات ال6

 المؤكد من الزيت الخام .

الموقع الجغرافي المميز وذلك من خالل جانبين ، األول موقعها الجغرافي وقربها من الخليج العربي مثل حقول الحوض  -7

لمملكة العربية السعودية مما هيئ لها فرصة التمتع بالنقل البحري الرخيص وكذلك قربها من الشرقي كالعراق والكويت وا

مراكز العمران مما اتاح بها فرصة التمتع بالبنى االرتكازية المتاحة في المنطقة ، أما الجانب الثاني فان الحقول العربية تقع 

سهل عملية توزيع وايصال النفط العربي إلى تلك القارات بتكاليف أقل عند ملتقى القارات الثالث أوروبا وافريقيا وآسيا ، مما 

وخاصة بعد انشاء خطوط انابيب كبيرة لنقل النفط في العراق والسعودية وليبيا والجزائر الممتدة الى سواحل البحر االبيض 

النفط االمريكي  مسافة التي يقطعها ناقلالمتوسط فأصبحت المسافة التي يقطعها ناقل النفط العربي الى اوروبا اقصر بكثير من ال

( ميل ، اما المسافة بين حقول كركوك 4500والفنزويلي لبلوغ قارة اوروبا ، فالمسافة بين خليج المكسيك وبريطانيا تبلغ )

 اي ( ميالً 4068( ميل ، وكذلك المسافة بين حقول االحساء وبين بريطانيا )1000( ميل ، اي اقل بـ )3500وبريطانيا تبلغ )

 (ميل .  432باقل من )

من اجمالي  %5قلة نسب اآلبار الجافة قياساً إلى ما عليه الحال في الواليات المتحدة األمريكية  ، فهي ال تزيد عن نسبة  -8

في الواليات المتحدة األمريكية ، وهذا يعني ان عنصر  %15اآلبار العربية بينما تصل نسبة اآلبار الجافة إلى اكثر من 

 خاطرة ال يؤدي دوراً كبيراً في عملية االنتاج النفطي في الحقول العربية .الم

انخفاض متوسط اجور العمل في استخراج النفط العربي قياساً الى متوسط األجور السائدة في كثير من مناطق العالم  -9

 في اقطار نصف الكرة الغربي. تها( نظيرا1/6المنتجة للنفط ، حيث يبلغ متوسط االجور في المنطقة العربية نحو سدس)

انخفاض تكاليف انتاج النفط في البلدان العربية مقارنًة مع البلدان الغربية ، اذ تتراوح كلفة البرميل الواحد في كل من  -10

 ر . ( دوال15بينما يكلف انتاج البرميل الواحد في الواليات المتحدة ) دوالرات  5-3المملكة العربية السعودية والكويت بين 

  التوزيع الجغرافي لمناطق النفط في العالم 

 ان انتاج النفط في العالم يختلف عن كميات االحتياطي لذا سيتم التطرق للدول بحسب انتاجها من النفط وهي :

  أهمهاالواليات المتحدة االمريكية :وتضم ما يقارب ستة حقول  -1

 Field Oil  Texasحقول نفط تكساس :   -أ 
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من اجمالي انتاج الواليات المتحدة للعام نفسه  %37.2( ويشكل نسبة 9والية تكساس كما يتضح من الخارطة )يتركز في 

 ( الف برميل 1333372البالغ )

 Field Oil Alaskaحقول نفط االسكا :  -ب 

االسكا لعام  موع انتاج حقولاذ بلغ مج تتميز حقول أالسكا باحتوائها ثاني اكبر احتياطي وانتاج النفط في الواليات االمريكية ،

 من اجمالي انتاج الواليات المتحدة ،  %10.4( الف برميالً وتمثل نسبة 139368) 2013

 Field California Oilحقول نفط كاليفورنيا :  -ج 

من اجمالي انتاج  %12تعد والية كاليفورنيا من اقدم المناطق التي اكتشف النفط فيها في العالم و تحتل المرتبة الثانية وبنسبة 

( مليار 3.4من اهم حقول كاليفورنيا ،يصل احتياطيه ) Midway-Sunsetالواليات المتحدة ،ويعد حقل مدويي سنست  

 (الف برميالً .28766برميل وبلغ اجمالي االنتاج لهذا الحقل )

   Field North Dakota Oilحقول  نفط داكوتا الشمالية:   -د 

من اجمالي انتاج  %8.4(الف برميل بنسبة 112016ة بحدود عشرين حقالً نفطياً تساهم بإنتاج )بلغ عدد حقول هذه الوالي
 الواليات المتحدة ، 

 2015( التوزيع الجغرافي لحقول النفط في الواليات المتحدة االمريكية لعام 9خارطة )                   

 

  Field  Oil Oklahoma  حقول اوكالهوما: -هـ 
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المؤكد في  االحتياطي من ٪49 من يقرب الحقل ما ،ويحتوي وحتى جنوب والية كنساس أوكالهوما شمال الحقل من يمتد هذا
(الف برميل ، وتشير الخرائط 157720) 2015والية أوكالهوما ، وبلغ مجموع انتاج هذه الوالية من النفط الخام في عام 

 ( بئر.   500000الوالية تم حفر فيها )( حقالً نفطياً في 3000وجود ) 2016الجيولوجية لعام 

 Field Oil New Mexicoحقول نيومكسيكو :  -و

 

 المملكة العربية السعودية: -2

وتتصدر ، فنزويال بعد العالم في نفطي احتياطي أكبر ولديها العالم في للنفط المصدرة الدول أكبر من واحدة السعودية تعد

 ( وهي:10رئيسة كما يتبين من الخارطة ) نفط حقول السعودية خمسة تمتلك ت المتحدة ،المرتبة الثانية باإلنتاج بعد الواليا

 Ghawar Fieldحقل الغـوار:  -أ 

،ويبلغ احتياطيه من النفط  1951وبدأ االنتاج عام  1948يقع الحقل في محافظة االحساء في المنطقة الشرقية ،اكتشف عام 
( مليار قدم مكعب من الغاز ، يمتد على مساحة 2( مليون برميل/يومياً و )5اليومي ) ( مليار برميالً ، يبلغ معدل االنتاج71)

 كم عرضاً .30كم طوالً و 280
 

 Khurais Oil Field حقل خريــص : -ب 

( مليون برميل 1.5، ويصل انتاجه )1963 عام له في إنتاج أول بدأ مدينة الرياض ، شرق شمال كم 300 بعد الحقل على يقع
 . /يومياً 

  Qatif and Abu Safah fieldحقول القطيف وابوصفا :  -ج 

( الف من حقل القطيف 500(الف برميل/يومياً من النفط الخام ، منها )800تقع الحقول في المنطقة الشرقية ، ينتج الحقالن )
(الف 40الطبيعي و )(مليون قدم مكعب من الغاز 370(الف برميل/يومياً من حقل ابو صفا ، كما ينتج الحقلين )300و)

 (طن متري من الكبريت .1800برميالً/يومياً من المكثفات الكربونية و)
 
  Safaniya Oil Field حقل السفانية : -د 

يصنف حقل السفانية أكبر حقل بحري في العالم ، وهو من الحقول البحرية في الخليج العربي الذي يمتد في الساحل الشرقي 
(مليون برميل/يومياً ، يمتد 1.2( مليار برميالً ،ينتج الحقل )37) النفط ، يقدر احتياطي 1951عام لمنطقة الظهران ، اكتشف 

 بئراً.  624كم طوالً ، يحتوي الحقل مجموعة من اآلبار تبلغ 15كم طوالً و 50على مساحة 
 

 Shaybah Oil Field  حقل الشيبة : -هـ 

ويقدر  1998كم من حدود االمارات ، اكتشف عام 10بع الخالي على بعد الر لصحراء الشمالية الحافة في يقع حقل الشيبة
 (مليون برميل/يومياً.    1(مليار/برميالً ، وينتج )14احتياطي النفط فيه )
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  2015( التوزيع الجغرافي لحقول النفط في السعودية لعام 10خارطة )                                 

 
 
 

 :روسيا االتحادية   - 3

من  %12.4(مليون برميالً/يومياً وبنسبة 10.980البالغ ) 2015تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج النفط في عام 
 االنتاج العالمي 

 أهم مناطق انتاج النفط في روسيا هي:

 Field West Siberia حقل غرب سيبيريا : -1

 Caspian Bisonحوض قزوين :  -2

  East Siberia Field  :حقل شرق سيبيريا  -3

 Field Sakhalin Island  حقول جزيرة سخالين :-4

 Offshore Field المحيط المتجمد الشمالي : حقول -5
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 2015( التوزيع الجغرافي لحقول النفط في روسيا االتحادية لعام 11خارطة )                         

 

 كندا :  -4

بلغت  السعودية وروسيا االتحادية ،وبكميات العربية والمملكة المتحدة الواليات بعد العالم فيللنفط  منتج رابع أكبر تعد كندا
من اجمالي انتاج العالم ، كما تحتل المرتبة الثالثة في احتياطي  %4.7، وبنسبة 2015( مليون برميل/يومياً في عام 4.3)

 اما اهم مناطق انتاج النفط في كندا هي : طي العالمي .من االحتيا %10.1وبنسبة   برميل مليار (172.2النفط البالغ )

 ((Western Canada Sedimentary Basin WCSBحوض غرب كندا الرسوبي :  -أ 

  Field Peace River السالم نهر حقل - Field  Athabasca 2 أثاباسكا حقل -1

  Cold Lake Fieldالباردة البحيرة حقل -3

 Field  East Coastحقول الساحل الشرقي :  -ب 

 White Rose fieldحقل وايت روس :  -Terra Nova field 3:  حقل تيرانوفا -field Hibernia 2:هيبرنيا حقل-1

  field Herbronحقل هيبرون :   -4
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 2015( التوزيع الجغرافي لحقول النفط  في كندا لعام 12خارطة )

 

 الصين   -5

برميل، وبذلك تحتل المرتبة الرابعة عشر عالمياً  مليار (18.5) المؤكدة النفط من احتياطيات 2015لغاية عام  تمتلك الصين

 محيطوال شرق آسيا منطقة في بالنفط الغنية الدول أكثر يجعلها ، وفي المرتبة االولى على مستوى دول شرق آسيا ، مما

من االنتاج العالمي .  %4.9ميل/يومياً وبنسبة ( مليون بر4.309وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً باإلنتاج والبالغ ) الهادئ،

 ( هي :13وان أهم مناطق انتاج النفط في الصين كما يالحظ من الخارطة )

:  بوهاي بحر حقل -د Oil Fieldsحقول النفط البحرية :  -ج Tarim Oilfieldحقل تاريم :  -حقل داتشينغ  ب  -أ 

Bohai Sea oilfield  حقل بحر شرق الصين :  -هOilfield East  

 Zhujiangkou basinحوض زوجيانج كو :   -و

 2015( التوزيع الجغرافي لحقول النفط في الصين لعام 13خارطة )
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 العراق : -6

( مليار برميل ، ويحتل المرتبة السادسة في االنتاج 143.1يحتل العراق المرتبة الخامسة عالمياً باحتياطي نفطي يقدر بـ )     
يتميز العراق بوجود حقول نفط غير المكتشفة وأراضي صحراوية معظمها تحمل احتياطيات غنية من النفط والغاز، ويمكن ،و

 تقسيم حقول انتاج النفط في العراق على ثالثة مناطق :
 

 حقول المنطقة الجنوبية : -أوالً 

 حقل الرميلة الجنوبي:-1

تبلغ ابعادة  1954يمتد مع الحدود الكويتية بدأ االنتاج تاسع حقل عالمياً ويعد يصنف من الحقول العمالقة  1953اكتشف عام 
( يبلغ مجموع ف،مشر ،السجيل االعلى كم عرضا يتكون من أربع مستويات هي )الزبير، العطاء الرابع14كم طوال و38

 ياستولت عليها الكويت بعد حرب اً بئر 12منتج منها بئرا (227ها )من اً (بئر315برميل يوجد به ) ار/(ملي29.918احتياطاتها)
1991-2003. 

 حقل الرميلة الشمالي :-2

 كم عرضا14كم طوال و 43  ابعاده تصلكم غرب البصرة 65مسافة  يبعد 1972بدأ االنتاجويصنف من الحقول العمالقة 
 عدد االبار ار/برميل( ملي32.205)االحتياطي سجيل االعلى( يبلغ ال، ،بن عمرف ،مشر )الزبيرهي  أربع مستوياتيتكون من 

 اً .منتج اً بئر (345(بئر منها )501) فيه

 :حقل غرب القرنة -3

عرضا  12كم طوال و 50ابعاده  تبلغ 1973 عام اكتشف ةعمالقالل وحق، وهو من الكم شمال غرب البصرة  65 يقع على بعد
( 300ار/برميل ، وينتج )(ملي41.198) بلغاحتياطيه يمجموع ي( والزبير والسعد فوهي )المشر كامن فيه ثالثةيبلغ عدد الم

 اً .منتج اً (بئر260(بئر منها)348)به  يوجدالف برميل/يوميا و

 حقل الزبير:-4

جنوبا الكويتية الحدود  كم         من62 تركيبة يصل طول 1951عام  ذمن أقدم الحقول انتاجاً وهو من  1948اكتشف عام 
كم  20عد يبو،الحمار(باتجاه الشمال  هيب،الشع فضيةاالر ) صفوان باب وهيبع قشكل اريتكون على شماال  الحمار هوروحتى 

، يوجد  ار/برميل(ملي14.829) فيه  المخزون النفطي، يصل  اً كم  عرض 10و  كم طوالً 70تبلغ ابعاده  ينة البصرةغرب مد
 .  (منتج106)منها (بئر 178) فيه

 حيس:لال -5

اكتشف  اكم عرض 10و  كم طوال25تبلغ ابعاده وكم  90 ــمدينه البصره بمن غرب الالى  ويقع غرب حقل الرميله الجنوبي 
 ار/برميلملي (2.1275النفطي )قبتين متوازيتين ، يبلغ اجمالي احتياطيه يتكون من و  1978وبدأ االنتاج فيه   1961عام 

 .(بئر منتج17)منها (بئر 22)ويوجد فيه 

 عمر : نهر-6

 /برميل(مليون5005) ويبلغ احتياطيه كم   25 ه كم وعرض 40يبلغ طول قبة طويلة ،على شكل  يظهر، و 1949اكتشف  عام 
 . ةبار منتجآ (7)منها  اً بئر(18)عدد االبار، ويبلغ 

 حقل مجنون:-7

ايران  تبلغ جمهورية ميسان ومحافظة مع وهو يشترك  كم60بعد  ى عل البصرةيقع شمال غرب 1975بدأ االستثمار فيه 
بن –االحمدي -ف مشر –يتكون الحقل من خمسه مكامن )الهارثة و 1973اكتشف عام كم طوال و15كم طوال و60 ابعاده 
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، وللوفرة  اً منتج اً بئر  17منها  اً بئر27 فيه عدد االبارار/برميالً وملي (25.724)اجمالي احتياطيه النفطي الزبير (–عمر 
 من االرض سمي بهذا االسم . الجنونية من احتياطيات النفط فيه على مساحة صغيرة

 طوبة:الحقل -8

كم 9كم طوال و 36ابعاده  البصرة وتصل كم غرب 27 على بعد يقعوالجنوبي غربا وحقل الزبير شرقا  الرميلة يقع بين حقلي
 منتجة  6بار منها آ 10ار/برميل يوجد فيه ملي(  1.867) مخزونه النفطيويصل اجمالي  1959عام  اكتشف عرضا و

 ارطاوي : حقل -9

مخزونه النفطي ويبلغ  كم عرضا12طوال  و25ابعاده وتصل  البصرة مدينةكم غرب  70يقع على بعد1948 اكتشف عام
 .منتجة  آبار 6بئر منها  12ار/برميالً يوجد به (ملي1.6934)

 : الناصريةحقل  -10

مخزونه النفطي كم ويبلغ  13كم طوال و14تبلغ ابعاده   1975اكتشف عام وشمال غرب مدينة الناصريه   38على بعد  يقع 
 . بار منتجة ( آ 5ار/برميالً يوجد به )(ملي8،890)

 حقل بزركان:-11

مخزونه النفطي واجمالي   يحتوي على تكوين مشرف  1969اكتشف عام ويقع في ميسان شمال شرق مدينة العماره 
  اً .منتج اً بئر 20منها  اً بئر 23ار/برميالً يوجد به (ملي4.749)

 حقل الفكة :-12

 1979اكتشف عامو اإليرانيةموازي للحدود كم طوال وهو  6كم طوال و 25تبلغ ابعاده و العمارةكم شمال شرق 50يبعد 
 اً بئر 23منها  24باره آعدد  ار/برميالً و(ملي1.641)يبلغ مخزونه النفطي اجمالي  ف(مشر –مري )االس ينيحتوي مكمن

 اً . منتج

 بوغرب:حقل  -13

كم طوال 30ابعاده وتصل  1971اكتشف عام والحدود االيرانية  بمحاذاة(كم شمال شرق العمارة 60)ن على بعد في ميسايقع 
 . اً منتج اً بئر 15 ار/برميالً يوجد به (ملي1.392مخزونه النفطي )كم عرضاً ،يصل 15و

 : العمارةحقل -14

يحتوي مكمنين )بن عمر كم عرضا و3كم طوال و 16ابعاده مدينة العمارة وتبلغ كم شمال شرق  50يبعد و 1980 عام اكتشف
  .بارآ(5)ار برميالً يوجد بهملي (1.1022مخزونه النفطي  )يبلغ ( فمشر –

 :  ةحقل الحلفاي-15

تبلغ ار/برميل و(  ملي4.1مخزونه النفطي    )ويبلغ  1980اكتشف عام مدينة العمارة و كم جنوب الشرق 25يقع على بعد 
 . (5باره )آعدد 

 

 ثانياً :حقول المنطقة الوسطى :

 حقل خانة :-1

كم جنوب شرق محافظة بغداد ، وهو عبارة عن طية تحدبية سطحية تعود الى تكوينات  90يقع في محافظة ديالى وعلى بعد 
 من سعته ويسمى هناك بحقل شاه . %45صخور الفارس والتيجراري ، ويتداخل مع الحدود االيرانية بنسبة 
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 ق بغداد :حقل شر -2

كم عرضاً يمتد من منطقة العزيزية ويعبر نهر ديالى ويمر 11كم طوالً و68كم شرق بغداد ، وهو عبارة عن شريط  10يقع 
وينتج  1976( مليار برميل، اكتشف 8بقناة الجيش ومدينة الصدر ويمتد في محافظتي بغداد وصالح الدين ، يمتلك احتياطي )

 ( الف برميالً .20يوميا )

 قل االحدب :ح -3

كم غرب مدينة الكوت ،  28كم في ناحية األحرار على بعد  180يقع شرق بغداد  2011وبدأ االنتاج  1979اكتشف عام 
( مليار/برميل 1،4، يبلغ اجمالي احتياطية ) %45وبين محافظة القادسية بنسبة  %55ويمتد بين محافظتي واسط بنسبة 

 ( الف برميل/يوميا.140حب، وينتج )( مليار قدم مكعب من الغاز المصا750و)

ويقع في شرق محافظة واسط ، ويمتد الى الحدود األيرانية ويسمى هناك نفط  1979اكتشف في  حقل بدرة : -4 
 ./يومياً ( الف برميالً 15بـ ) 2014( مليار/برميل وبدأ االنتاج في 3ويصل اجمالي احتياطية )  Changolah)تشانغولة(

  2015( التوزيع الجغرافي لحقول النفط في العراق لعام 14خارطة )                                  
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 :المنطقة الشمالية حقول ثالثاً : 

 حقل كركوك :-1

ويعد خامس اكبر حقل بابا كركر وكان اول بئر حفر فيه هو بئر  1927 اول حقل اكتشف في العراق عام حقل كركوكيعد 
في محافظتي يقع من اجمالي احتياطي العراق ، و %12/برميالً ويشكل نسبة مليار (13) مخزونه االحتياطيالبالغ بالعالم و

معدل عرضا وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ كم 4طوال وكم 100 ويمتد على مساحة  واربيلأميم الت
، متر 900-450عمق ، وتتراوح معدل اليوميا برميل/ الف( 35)احدالو البئر( الف برميل/يوميا ويبلغ معدل 500ه )انتاج

 .  2010بئر في عام  330والى  1980بئراً لعام  230الى  1927بئراً في عام  44وتطور عدد اآلبار فيه من 

 حقل باي حسن :   -2

تطور متر و( 3000-1500فيه ) االعماقعرضا وتتراوح  كم3وطوال كم  28 وتصل ابعاده من حقل كركوكالقرب بيقع 
( 240ووصل الى ) 2008يوميا في /برميالً  ( الف175وارتفع الى ) 2008عامبرميالً/يوميا في  الف(150فيه من ) االنتاج
 . 2016يوميا  في  /برميالً  الف

(  6بار )آتبلغ عرضا و كم3طوال و  كم40ابعاده وتصل يقع  جنوب  حقل كركوك و 1959اكتشف عام  حقل جمبور:-3
   .منتجة ر آبا

 . يشمل حقول ) طقطق ، قرة جوق ، جمجمال ، خباز ، قمر ( :حمرينحقل -4

 عرضا .كم 3طوال و  كم15وتصل ابعاده  شمال الموصلوهو يقع  حقل عين زالة:-5

 ويقع جنوب شرق حقل عين زالة ويتميز بإنتاج النفط الثقيل .  حقل بطمة :-6

 . (والنجمة  نجاوحقول ) شمليغرب دجلة ووحقول التأميم يقع بين حقول :  حقل القيارة-7

صالح الدين محافظة ويقع في برميالً/يومياً  (الف20ينتج )بئراً ، و (76)فيه بار اآل وعدد 1983اكتشف عام  حقل العجيل:-8
 ( 276، ويبلغ اجمالي احتياطيه )في منطقه حمرين شرق تكريت 

 ( .14مليون/برميالً . انظر خارطة )

 Exporting Oil Countries المصدرة للنفط : الدول  -2

( لجميع مناطق العالم اذ تستحوذ هذه المنطقة 7تعد منطقة الشرق األوسط الم صَدر األول للنفط كما يتضح من الشكل )     

 وأهم دول الشرق األوسط المصدرة للنفط هي )العربية السعودية 2015من حجم صادرات النفط العالمية لعام  %34على 

 على التوالي . %2.6و %4و %6.4و %6.6و %17والعراق واالمارات العربية والكويت وأيران( بنسب 

من صادرات روسيا من النفط ،  %90، وتلقت دول أوروبا وآسيا  %13.4تحتل المرتبة الثانية روسيا اإلتحادية بنسبة      

( مليون طن بنسبة 117.5روسي بينما تعتمد دول آسيا )من النفط ال %61( مليون طن بنسبة 247.2اذ تعتمد أوروبا على )

( 46.1من صادرات روسيا من النفط وتعد الصين واليابان وسنغافورة أكبر المستوردين في آسيا للغاز الروسي بـ ) 29%

 ( مليون طن على التوالى .14.8( و)14.1و)

من صادرات العالم ، وتتصدر نيجيريا الصادرات النفطية  %10.3تأتي قارة أفريقيا بالمرتبة الثالثة بتصدير النفط بنسبة      

من الصادرات العالمية ، وتوجه معظم  %7.3من اجمالي قارة أفريقيا ونسبة  %71( مليون طن بنسبة 221.7البالغة )

 %15و %23.5و %39.3( مليون طن لألتحاد األوروبي والصين والهند بنسب 33.5( و)52.4( و)87صادراتها بحدود )

( 3.2( و)10.8( و)15.8على التوالي ، كما تصدر الى الواليا ت المتحدة ودول أمريكا الجنوبية وكندا وأستراليا بكميات )

 ( مليون طن . 2.5و)
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بالرغم من أهمية الصادرات النفطية النيجيريه في السوق العالمية لكنها تتصف بالتذبذب بين فترة وأخرى وذلك بسبب      

: 

الغنية بالنفط بمنطقة دلتا النيجر الجنوبية بفعل الصراعات Bayelsa بذب االنتاج خصوصاً في والية بايلسا اضطراب وتذ-1

واالحتجاجات للجماعات القبليلة المحلية على األضرار البيئية الناجمة عن االنسكابات النفطية وحرق الغاز الطبيعي التي 

الى خسائر في األراضي الصالحة للزراعة وأنخفاض في الثروة السمكية  ألحقت أضراراً بالهواء والتربة والمياه مما أدى

 .    إلنتاجامماخلق توترات بين بعض المجتمعات المحلية والشركات النفطية العالمية المستثمرة مما أدى الى انسحابها وتوقف 

لتي تسعى للحصول على حصة من تزايد نشاط الجماعات المسلحة )جماعة بوكو حرام( )جماعة تحرير دلتا النيجر( ا -2

الثروة النفطية التي غالباً ما تهاجم البنية التحتية النفطية واالستيالء على المنشآت النفطية مما يودي الى سرقة النفط ،اذ تقدر 

 ( ألف برميل/يومياً .400كمية النفط المسروقة )

 تقادم و تلف خطوط األنابيب الناقلة للنفط .  مشكالت تقادم البنية التحتية النفطية وضعف الصيانة فضالً عن  -3

تنامي نشاط القرصنة في غرب أفريقيا خاصة في خليج غينيا خالل السنوات القليلة الماضية  حتي أصبح ساحل غرب  -4
أفريقيا أكثر خطورة في العالم وتجاوزت حوادث القرصنة تلك الموجودة في شرقها ، مما يؤدي إلى اختطاف أومقتل أفراد 
الطاقم وزيادة تكاليف التأمين للسفن  وتشمل هجمات القرصنة السطو المسلح واالختطاف للحصول على فدية وصعود منصات 
النفط البحرية وسرقة الناقالت أو تفريغ النفط الخام والمنتجات المكررة من الناقالت ، ونظراً لهذه األسباب تأثرت صناعة 

 النفط في المنطقة والنقل البحري .
( 61.5، منها ) %25.7( مليون طن بنسبة 80.5وتحتل الجزائر المرتبة الثانية على مستوى قارة أفريقيا بـتصدير )      

 %68.1( مليون طن بنسبة 54.9( مليون طناً مشتقات نفطية ، الغالبية األكبر تصدر لغرب أوروبا )19مليون طن نفط خام و)

( 1.3( و)3( و)3.9( و)4( و)5.7كندا والهند والصين وكوبا واليابان بكميات ) ، بينما تصدر كميات أخرى لعدة مناطق منها

    مليون طن على التوالي .

من الصادرات العالمية للنفط  %7.7( مليون طن بنسبة 232.3تأتي دول األتحاد األوروبي في المرتبة الرابعة بتصدير )   

 التحادية في تصدير النفط ، اذ تحتل المرتبة السادسة عالمياً.   ، وتعد النروج من أهم الدول األوروبية بعد روسيا ا

 

                                                                   )( . الجدول باعتماد : المصدر
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 -: الطبيعي أوالً : مفهوم الغاز

از الميثان واهمها غغازية ال تها دروكاربونية في حالخليط من مواد هايلالغاز الطبيعي على التجمعات الباطنية ق مفهوم يطل
 . ة ابخرة مكثفةأولكنها تحمل معها في الغالب بعض السوائل البترولية تخرج من الغازات في هي

 -:ثانياً : أنواع الغاز الطبيعي 

  free Gasالغاز الطبيعي الحر :  -1

حقول الغاز الطبيعي  ويكون اما جافاً أو رطباً ، اذ يحتوي  هي مركبات هيدروكربونية توجد على شكل غازات حرة في     

كميات كبيرة من الهيدروجينات ، ويتميز بارتفاع نسبة الميثان وانخفاض نسبة المواد غير الهيدروكربونية خاصة كبريتيد 

ن االرض غط في باطالهيدروجين ، ويتدفق الغاز الطبيعي الحر بصورة تلقائية في المراحل األولى الستخراجه بسبب الض

الذي يدفع به لألعلى ، لكن ذلك يعتمد طبيعة الصخور الرسوبية والصخور التي تحيط بالمكمن الغازي ، ويتميز انتاج الغاز 

الطبيعي الحر باستغالله عن انتاج النفط ، مما يعطي فرصة ألصحاب القرار االقتصادي بوضع الخطط الكفيلة باستغالله ، 

االستثمار المتاحة ، اذ يتم وضع الخطط االقتصادية إلنتاج هذا الغاز ، إذ تتوافر امكانية التحكم في  والبحث عن افضل طرق

 تدفقه بحسب مقتضيات واحتياجات الصناعات المعتمدة عليه بعيداً عن سياسة انتاج النفط .

  Associated Gasالغاز الطبيعي المصاحب : -2

و ذائباً فيه ، ويشكل الميثان النسبة العظمى منه وكميات ضئيلة من غاز ثنائي اوكسيد يكون هذا الغاز مصاحباً للنفط أ      

الكربون وغاز كبريتيد الهيدروجين ، ويتم تجميع الغاز الطبيعي المصاحب للنفط بوضع تجهيزات على فوهة البئر النتزاع 

وط االنابيب توصل بين اآلبار ومصنع المعالجة ، الغاز المتصاعد منه ، ويتم تجميع الغازات من اآلبار القريبة بواسطة خط

وبعد خروجه من اآلبار وفصله عن النفط تفصل الشوائب المختلفة مثل ثنائي اوكسيد النيتروجين وكبريتيد الهيدروجين ، ثم 

 . ختلفة بالتبريد التدريجيتفصل المكونات الم

  Unconventional Gasالغاز الطبيعي الغير التقليدي :  -3

تشكل المصادر التقليدية إلنتاج الغاز الطبيعي نسبة البأس بها من اجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية ، وتقسم      

 هذه المصادر الى االنواع اآلتية :

  Shale Gasغاز صخور السجيل )الصخري او الحجري( : -أ

طبيعي تولد بفعل ظروف تكوينه قبل ماليين السنين  يقصد بالغاز الصخري او الحجري او غاز حجر االردواز وهو غاز     

داخل صخور السجيل بفعل الحرارة والضغط وبقي محبوساً داخل تجويفات تلك الصخور الصلبة التي ال تسمح  بنفاذه ، ، 

يصل لاالولى من بدء االنتاج ثم يستمر التراجع جع معدالت انتاجها خالل السنوات وتتصف حقول الغاز الصخري بسرعة ترا

 .بع الى ست سنواتالى الحد االدنى له بعد س

  Gas    Tightغاز الصخور الكتيمة :  -ب

 وهو غاز طبيعي موجود في التكوينات الصخرية قليلة النفاذية .

  Coal-Bed Methaneغاز طبقات الفحم الحجري :  -ج

 وهو الغاز الذي يكون مصاحباً لطبقات الفحم الحجرية .

  Natural Gas Haydratesهيدرات الغاز  -د

 المتجمدة .ويتكون من الغاز الطبيعي المحبوس في طبقات الماء 
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 -: الطبيعي الغاز ثالثاً : اهمية

 . في استهالك الطاقة العالمي مهم مصدر -1

 .حرارية سعرة 10500-7000 يعطي الطبيعي الغاز من واحد مكعب كل مترً  ان حيث عالية حرارة ذا وقوداً  يشكل -2

 ،  البيئة تلوث على ال يساعد مقارنًة مع البنزين والديزل ، ومن ثمَ  التام احتراقه استعماله بسبب نظافة -3

 ،  معقدة عمليات إلى )للتدفئة والتبريد والطهي( النه ال يحتاج المنزلية االغراض في استعماله سهولة -4

 ي المحطات الغازية ، الطاقة الكهربائية خاصة ف استعماله على نطاق واسع في توليد -5

 واللدائن، األسمدة، صناعة اذ يستعمل كمادة أولية في للحرارة ، أو مصدر خام مواد الصناعة سواء استخدامه في -6

 الميثانول،و األمونيا مثل الكيميائية المواد من واسعة مجموعة لتصنيع انه يستخدم كما واألقمشة، الصيدالنية والمستحضرات

  .الخليك وحامض البروبان، ،اإليثان البوتان،

 وسائط يف العجالت اطارات صناعة في يستخدم الذي الكاربون واسود والحبر لألصباغ في الصناعات أولية يستخدم كمادة -7

 لىع واحتوائها الطعام في الغذائية العناصر اهم من وهي البروتينات إلنتاج أولية كمادة الطبيعي الغاز يساهم كما النقل

 . الجسم لنمو الالزمة األمينية االحماض

 . بوالصل الحديد صناعة في الكوك وفحم الحجري للفحم كبديل استخدامه الطبيعي للغاز االستخدامات الحديثة ومن -8

آبار  إلى هضخ اعادة طريق عن الذاتي الضخ على والمحافظة النفط حقول في الضغط على لإلبقاء الطبيعي يستعمل الغاز -9

 .  النفط

 -: الطبيعي الغاز قلن -

 :  هي  من خالل عدة طرق واالستهالك التوزيع أماكن إلى االنتاج وحقول أماكن من الطبيعي الغاز ينقل

          -:االنابيب بواسطة النقل أوالً:

  -: هي االنابيب خطوط اهم ومن

 اوالً : خطوط االنابيب البرية :

 وسيا االتحادية الى دول أوروبا ينقل الغاز من ر Yamalخط انبوب غاز يامال -1

لنقل الغاز من حقل حاسي الرمل في  Trans-Mediterranean (Transmed)خط انبوب البحر االبيض المتوسط  -2

  .الجزائر الى شمال ايطاليا والى سلوفينيا عبر تونس وجزيرة صقلية 

 .صين من الغرب للشرق لنقل الغاز من جميع انحاء ال.خط أنابيب غاز الصين من الغرب للشرق -3

في مقاطعة Bison  gas   Tarimشنغهاي ينقل هذا الخط الغاز من حقل غاز لونان في حوض تاريم -خط أنبوب لونان -أ

شينجيانغ في الغرب الصيني ومن آسيا الوسطى مثل تركمانستان باتجاه مدينة بايخة في شنغهاي شرق الصين ، ويمر األنبوب 

 ( مليار مترمكعب/سنوياً.17كم و بطاقة )4380طول االنبوب بعشرة مقاطعات ، ويبلغ 

( مليار متر كعب/سنوياً من الغاز 30كم ، له القدرة على نقل )8819خط أنبوب الصين ـ وسط آسيا يبلغ طول االنبوب  -ب

 مقاطعة . 14، يمر االنبوب في  Galkynysh gas fieldمن وسط آسيا )تركمانستان( من حقل غاز غالينيش 

 ( مليار متر مكعب/سنوياً .30كم ، ولالنبوب قدرة نقل )6840خط أنبوب الصين ـ وسط آسيا يبلغ طوله  -ج
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  offshore pipelinesثانياً : خطوط األنابيب البحرية : 

 أوروبا( -)روسيا Nord Streamخط انبوب نورد ستريم  -1

 انجلترا( -)النروج  Langeled خط أنبوب النجيلد -2
                     Draupnerيجية ر)النروج ـ فرنسا(يربط هذا الخط منصة غاز دروبنر النو Franpipeبي خط أنابيب فرانبي -3

 على الساحل الفرنسي Dunkerqueمع محطة استقبال في ميناء غرب دونكيرك 
على كم من حقل غاز ياتشنغ الواقع  780يمتد هذا الخط تحت سطح البحر على بعد  Yachengخط أنابيب ياتشنغ  -4

كم جنوب جزيرة هاينان فى بحر الصين الجنوبى وينقل الغاز الى منشأة ساحلية فى بالك بوينت بالقرب من  100بعد 
 هونج كونج. 

 سنغافورة( -)الصين West Natunaخط أنابيب ناتونا الغربية   -5

 

 : الناقالت بواسطة ثالثاً : النقل

 صعوبات احدى تكمن هذا في ( مئوية ولعل162-بدرجة )  أوالً  اسالته ينبغي الناقالت بواسطة الطبيعي الغاز نقل يتم لكي     

 يماف تختلف الغازات ان فضالً عن منخفضة حرارة درجات في اال الغازات اسالة ال يمكن حيث الناقالت بواسطة الغاز نقل

 الغاز نم الكبرى النسبة يشكل الذي الميثان غاز ان حيث ، التسييل عملية عندها تتم التي الحرارية الدرجة حيث من بينها

 . الصفر تحت مئوية درجة 162 إلى حرارته درجة خفض إلى تسييله عند يحتاج

 :الطبيعي الغاز على الطلب نمو في ساهمت التي العوامل

 : وهي العالم انحاء مختلف في الطبيعي الغاز على الطلب في النمو الى أدت التي العوامل أهم تحديد يمكن

 االنبوب ومشروع بأوروبا روسيا يربط الذي واهمها ، المسال للغاز الناقلة االنابيب شبكات مد مشاريع تطور-1

ومشروع (  British Interconnector إنتركونيكتور بريتش) البريطاني االنبوب ومشروع( NorFra نورفرا)النرويجي

 انبوب الصين مع دول آسيا الوسطى وغيرها .

ومحطات تسييل الغاز كما في  المركزية الغاز عزل محطات مثل الغاز بصناعة الخاصة الكبرى قالمراف انشاء اكمال -2

 . ونيجيريا واستراليا واالمارات عمان وسلطنة والجزائر وقطر وتركمانستان الواليات المتحدة وكندا وروسيا االتحادية

 النامية الدول بعض في المتسارعة االقتصادية التنمية ةنتيج للغاز الجديدة االقليمية االسواق في الطلب في وتوسع زيادة -3

 بوجود ويةق تكون الدول هذه في الطبيعي الغاز من الناشئة السوق إَن ضغوط اذ ، والبرازيل وتركيا والهند الصين في السيما

 كبيرة وطبضغ الصين مثل المستعملة للفحم الكبرى النامية الدول وتشعر ، جانب من الوقود مصادر لتنويع الرئيس الهدف

 .  الحراري االحتباس غازات انبعاثات تخفيض اجل من الغاز الى للتحول

 والتي ةالبحري الغاز حقول في خاصة االستثمارية للشركات التسهيالت ومنح الغاز بأسعار الخاصة التشريعات تحرير -4

 الواليات في يماالس الغاز نقل انابيب بشركات المتعلقة والتشريعية التنظيمية والتعديالت ، متطرف جغرافي بموقع تتصف

 .وأوروبا المتحدة

  الغاز على بالطل وزيادة االسعار انخفاض في أسهمت الغاز وتصدير وتسويق ونقل صناعة شركات بين التنافسية الضغوط-4

 االولى لةالمرح في شريعاتالت هذه ركزت اذ ، الغاز على الطلب زيادة في الصناعية الدول في البيئية التشريعات أسهمت -5

 غازات نبعاثا بتخفيض الثانية المرحلة وتشمل ، الكاربون اوكسيد وثاني  الجزيئات مثل ، العادية الهواء ملوثات تخفيض على

 الوقود استهالك لتخفيض ومواعيد بأهداف نفسها ملزمة 1997 عام صناعية دولة 38 وقعت حيث ، الحراري االحتباس

 .   الفحم السيما االحفوري
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 مع الفحم مقارنة( BTU) بريطانية حرارية وحدة لكل الكربون من فقط %60 بنحو يطلق اذ البيئي التلوث في مساهمته قلة -6

 . الجوية الدفيئة غازات من للحد اساسياً  بديالً  يعد لذلك ، مع النفط مقارنة %70و

 اليابسة على واءس  النفط نقل عمليات تواجه التي التحديات كبرأ من النفط السيما البيئي الوسط في الوقود تسرب مشكلة تعد-7

 ضلتخفي اضافي جهد وأي ، الدنيا حدوده في االنابيب من التسرب يعد الذي الغاز عكس على والمحيطات البحار عبر أو

 . نسبياً  التكلفة منخفض سيكون التسرب

 الحاضر الوقت يف  الكهربائية الطاقة توليد في كبيرة أهمية ذات تعد التي الغازية التوربينات صناعة في الفنية التطورات -8

 . المستقبل وخالل

 خامساً : احتياطي الغاز الطبيعي :

ثم  1990عام  3م ( ترليون109.4ليرتفع الى ) 1980في عام  3م ( ترليون71.6تطور احتياطي الغاز في العالم من )     

،ثم بلغت اقصاها في عام  3م ( ترليون176.2) 2010، وبلغت في عام  3م ( ترليون139.3ليبلغ ) 2000تطور في عام 

من احتياطي العالم في اربع دول ، إذ تتصدر ايران المرتبة االولى كما يتبين  %60، ويتركز  3( ترليون م196.8) 2015

، تليها في المرتبة الثانية  %17.2وبنسبة  3م ( ترليون34( من احتياطي الغاز العالمي البالغ )27( والشكل )18من الجدول )

بنسبة  3( ترليون م27.4، ثم تأتي تركمانستان في المرتبة الثالثة ) %16.4بنسبة  3م ( ترليون32.3روسيا االتحادية )

، كما ينتشر بحدود ثلث احتياطي العالم وبنسبة  %12.4نسبة  3( ترليون م24.5، وتحتل قطر المرتبة الرابعة ) 13.9%

دول وهي الواليات المتحدة والعربية السعودية واالمارات وفنزويال والجزائر والصين والعراق وبنسب  في سبعة 21.5%

من اجمالي االحتياطي العالمي وعلى التوالي .  %1.8و  %1.9و  %2.2و  %2.8و  %3و  %4.2و  %5.2بلغت 

 %46.7( انه يتركز 28( والشكل )19الجدول )وفيما يتعلق بتوزيع احتياطيات الغاز الطبيعي بحسب قارات العالم يالحظ من 

  %49.8في قارة آسيا ، وتأتي أهمية  دول الخليج العربي النها تستحوذ على نصف االحتياطي اآلسيوي من الغاز وبنسبة 

 ، وتتصدر روسيا %33.8من االحتياطي العالمي ، وتحتل قارة أوروبا المركز الثاني بنسبة  %23.1كما تستحوذ على بنسبة 

، وتحتل  %2.8بنسبة  ثم النروج   %41تليها تركمانستان بنسبة  %48.4االتحادية اجمالي االحتياطي في قارة اوروبا بنسبة 

من احتياطي الغاز االفريقي ، تليها نيجيريا في  %32، تسيطر الجزائر على نسبة  %7.1قارة أفريقيا بالمركز الثالث بنسبة 

وعلى التوالي ، وتأتي قارة أمريكا  %10.6و  %12.7تأتي بعدها كل من مصر وليبيا بنسب  ، ثم %22المرتبة الثانية بنسبة 

من مجموع احتياطي القارة ، تليها كندا  %81.2وتسيطر الواليات المتحدة على  %6.5الشمالية في المرتبة الرابعة وبنسبة 

، تتصدر  %3.8وبية المرتبة الخامسة بنسبة على التوالي ، وتحتل قارة أمريكا الجن %2.3و  %15.6والمكسيك بنسبة 

 .   %1.7، وأخيراً تأتي قارة أستراليا بنسبة  %73.6فنزويال احتياطي القارة بنسبة 
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  2015( في العالم لعام 3(التوزيع الجغرافي الحتياطي الغاز الطبيعي )ترليون م18جدول )          

 2015 الدولة  2015 الدولة  2015 الدولة 

 0.3 سوريا 1.5 الجماهرية الليبية  34 ايران

 0.3 اليمن  1.5 الهند 32.3 روسيا

 0.3 بورينيو 1.2 ماليزيا 27.4 تركمانستان 

 0.2 المملكة المتحدة  1.1 اذربيجان  24.5 قطر

 0.2 البحرين 1.1 اوزبكستان 10.4 الواليات المتحدة

 0.2 الكيان االسرائيلي 0.9 كازاخستان 8.3 المملكة العربية السعودية 

 0.2 بنجالدش 0.7 هولندا 6.1 االمارات العربية المتحدة

 0.2 تايالند 0.7 عمان 5.6 فنزويال

 0.1 كولومبيا 0.6 اوكرانيا 4.5 الجزائر

 0.1 بولندا 0.6 فيتنام  3.8 الصين 

 0.1 رومانيا 0.5 ماينمار 3.7 العراق

 0.1 نا الجديدة( بابوا )غيا 0.5 باكستان 3.5 استراليا

 0.04 ايطاليا  0.4 البرازيل 3.1 نيجيريا

 0.03 الدنمارك 0.4 بيرو  2.8 اندونيسيا

 0.03 المانيا 0.3 المكسيك 2 كندا 

 1.7 اخرى لم تذكر 0.3 االرجنتين 1.9 النروج

 196.8 اجمالي العالم 0.3 بوليفيا 1.8 الكويت 

     0.3 ترينداد و توباكو 1.8 مصر

BP Statistical Review of World Energy June 2016 

 

 ( .18) الجدول باعتماد : المصدر
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 2015( تباين احتياطي الغاز الطبيعي بين قارات العالم في عام 19جدول )

 % االحتياطي  القارة 

   (ترليون م3)  

 46.7 92.1 آسيا 

 33.8 66.7 اوروبا 

 7.1 14.1 افريقيا 

 6.5 12.8 لية امريكا الشما

 3.8 7.6 امريكا الجنوبية   

 1.7 3.5 استراليا

 100 196.8 المجموع 

BP Statistical Review of World Energy June 2016 

 سادساً : انتاج الغاز الطبيعي :

( 29(والشكل )20( مليار متر مكعب ، ويبين من الجدول )3538.6) 2015بلغ انتاج العالم من الغاز الطبيعي في عام      

من االنتاج العالمي في خمسة دول )الواليات المتحدة و روسيا االتحادية وايران  %53انه يتركز أكثر من نصف االنتاج بنسبة 

ثم تأتي ايران  %16.2تليها روسيا االتحادية بنسبة  %21.7وقطر وكندا( اذ تتصدر الواليات المتحدة المرتبة االولى بنسبة 

 . %4.6وفي المرتبة الخامسة كندا بنسبة  %5.1وقطر في المرتبة الرابعة بنسبة  %5.4بنسبة  بالمرتبة الثالثة

 2015( اكبر دول العالم في انتاج الغاز الطبيعي )مليار متر مكعب( في عام 20جدول )

 % االنتاج  الدولة 

 21.7 767.3 الواليات المتحدة 

 16.2 573.3 روسيا االتحادية

 5.4 192.5 ايران

 5.1 181.4 قطر

 4.6 163.5 كندا

 3.9 138 الصين

 3.3 117.2 النروج

 3 106 العربية السعودية

 2.3 83 الجزائر

 2.1 75 اندونيسيا

 2 72 تركمانستان

 1.9 68.2 ماليزيا 

 1.6 57.7 اوزباكستان

 1.5 55.8 االمارات العربية 

 1.5 53.2 المكسيك

 1.4 50.1 نيجيريا

 64.5 2284.9 راخرى لم تذك

 100 3538.6 اجمالي العالم 

BP Statistical Review of World Energy June 2016, p 22 
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 ( .20) الجدول باعتماد : المصدر

 

من االنتاج العالمي ، تتصدر  %16( مليار متر مكعب ويمثل نسبة 566.8وبلغ انتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي )     

وتأتي الجزائر في المرتبة   %18.7، ثم تليها العربية السعودية بنسبة  %32عربية في انتاج الغاز الطبيعي قطر البلدان ال

.  اما على  %8ثم تليها مصر في المرتبة الخامسة بنسبة   %9.8وبعدها تأتي االمارات العربية بنسبة  %14.6الثالثة بنسبة 

وتليها  %33( تعد قارة آسيا اكبر منتج للغاز الطبيعي بنسبة 30والشكل )( 21مستوى قارات العالم كما يتبين من الجدول )

وأخيراً قارتي  %6وتأتي قارة افريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة  %26.7ثم اوروبا بنسبة  %27.8قارة امريكا الشمالية بنسبة 

 على التوالي . %1.8و  %4.7امريكا الجنوبية وأستراليا وبنسب 

 2015انتاج الغاز الطبيعي بين قارات العالم في عام (تباين 21جدول )

 القارة
االنتاج 
 3مليار م

% 

 33 1164.5 آسيا

 27.8 984 امريكا الشمالية

 26.7 947.4 اوروبا

 6 211.8 افريقيا

 4.7 167.5 امريكا الجنوبية

 1.8 67.1 استراليا

 100 3538,6 المجموع الكلي

BP Statistical Review of World Energy June 2016, p 22 
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 (21) الجدول باعتماد : المصدر

 سابعاً : التوزيع الجغرافي لمناطق إنتاج الغاز الطبيعي :

 روسيا االتحادية: -1

  امبورغ سيبيريا في حقول ي في االحتياطيات هذه معظم وتقع العالم، في الطبيعي الغاز احتياطيات ثاني أكبر روسيا تملك

Yamburgيوأورنغو Urengoy، وميدفيشاي Medvezh'ye   روسيا  احتياطيات إجمالي من %45التي تحوي نسبة

 اهم حقول الغاز في روسيا االتحادية هي :ومن . االتحادية 

 West Siberian gas fields حقول غاز غرب روسيا : -أ 

ويوجد في هذه المنطقة ثالثة حقول  ة ،حقول سيبيريا الغربي الغاز في روسيا االتحادية في من احتياطيات %45نسبة  تقع

 ، Yamburg و يامبورغ Urengoy وهذه الحقول هي أورنجوي من اجمالي انتاج روسيا ، %90عمالقة تسهم بنسبة 

  . Medvezh'ye وميدفيشاي 

  2015لعام  ( التوزيع الجغرافي لحقول الغاز في روسيا االتحادية17خارطة ) 
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  ايــــران :  -2

تياطيات تقدر بـ اح اإليراني ، ويحتوي الجزء العالم الطبيعي في تحتل ايران المرتبة الثانية بعد روسيا االتحادية بإنتاج الغاز
  ومن اهم حقولها : العالم فيالغاز  احتياطيات من3( ترليون م235)

 North Pars Gas Field : الشمالي بارس غاز حقل -ب   South Pars gas field حقل غاز بارس الجنوبي : -أ

 (. 18انظر خارطة ) Golshan gas fieldحقول غاز جولشان :  -د     Kish gas field الغازي : حقل كيش -ج 

  2015( التوزيع الجغرافي لحقول الغاز الطبيعي في ايران لعام 18خارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قطـــر   -3 

( 24.5) 2015عام  في احتياطياته بلغ مجموع الطبيعي ، الغاز من العالم اتإمداد من كبير بجزء قطر في الغاز يساهم     
كما في  طريالق الطبيعي احتياطيات الغاز معظم وتقع ، وبذلك تحتل قطر المرتبة الثالثة عالمياً بعد ايران وروسيا 3ترليون م

الذي اكتشف  offshore North gas fieldالبحري العمالق او ما يسمى بحقل قبة الشمال  حقل الشمال ( في19الخارطة )

في المياه االقليمية القطرية  %62وهي تعادل مساحة قطر ، يقع منها  2( كم9600، يمتد هذا الحقل على مساحة )1971 عام
من الغاز وعلى  3( ترليون م50.97من مساحته تقع ضمن المياه االقليمية االيرانية ، ويحتوي هذا الحقل على ) %38في حين 

 . (GTL) من اجمالي امدادات العالم من الغاز المسال  %31( مليار برميالً من مكثفات الغاز. وتساهم قطر بنسبة 50)

 تركمانستان   -4

غاز من أكبر مصدري ال كما تعد  تعد تركمانستان من اكبر الدول في وسط آسيا وبحر قزوين بإمتالكها لمصادر الطاقة ،     

،  وتركيا وافغانستان والهند وباكستان وأذربيجان قزوين بحر عبر أوروبا وروسيا وبعض دول نوإيرا الصين إلى الطبيعي

وتمثل  المؤكدة، الطبيعي الغاز احتياطيات مكعب من متر ( ترليون27.4( تكويناً نفطياً وغازياً تحتوي )180وتمتلك بحدود )

 موأ الحقول العمالقة خاصة في حوض تركمانستان في في الغاز احتياطيات ،وتتركز العالمية االحتياطيات من ٪13.9نسبة 

 . داريا 
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  2015( حقول الغاز الطبيعي في قــطـر لعام 19خارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم حقول الغاز في تركمانستان :

  قزوين: بحر غازجنوب حقل -ج   Minaraحقل غاز مينارا :  -ب   Galkynyshحقل غاز جالكينيش :  -أ 

 والمحتملة ، تمثل الحقول المؤكدة سواء االحتياطيات مكعب قدم تريليون 292احتياطيات الغاز في بحر قزوين  يقدر اجمالي

 ( . 20انظر خارطة )(. مكعب قدم تريليون 106) الطبيعي الغاز من ٪36 البحرية

 2015لعام  ( التوزيع الجغرافي لحقول الغاز الطبيعي في تركمانستان20خارطة )                       
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 المتحدة االمريكية :الواليات  -5  

 إنتاج ، ارتفع Fort Smithفي حقل غاز فورت سمث  1887اكتشف الغاز ألول مرة في العالم في الواليات المتحدة عام      

 ألفقيا والحفر التكسير أو يالهيدروليك التكسير تطوير تقنيات نتيجة 2008في الفترة االخيرة السيما بعد عام  الطبيعي الغاز
واهم مناطق انتاج الغاز في الواليات المتحدة كما في الخارطة  الضخمة . الصخري الغاز احتياطيات مما أسهم في استثمار

 ( هي :21)

 field  natural gas  Marcellus حقل غاز مارسيلوس : -أ 

، وتظهر ( لغربيةا وفرجينيا واوهايو بنسلفانيا)في ثالثة واليات يقع في شرق الواليات المتحدة في حوض االبالش ، ويمتد      
أهمية الحقل النه يعد اكبر حقل في الواليات المتحدة  ويزود اسواق الواليات المطلة على الساحل الشرقي ، ويبلغ معدل االنتاج 

 ( ترليون قدم مكعب.2.836السنوي فيه )

 Barnett gas fieldحقل غاز بارنت:  -ب 

(الف كيلو 13، يغطي مساحة ) 1981في والية تكساس ، اكتشف عام  Newark Eastيقع في شرق مقاطعة نيوارك      

 ( مليار قدم مكعب. 1.951( بئر ، ينتج يومياً )6203( مقاطعة من مدينة دالس ويحتوي الحقل )18متر مربع  ، ويمتد في )
 gas field Arkansasحقل غاز آركنساس:   -ج 

لويزيانا ، يتصف هذا الحقل عن بقية الحقول الغازية بأنه يحتوي الغاز غير  وشمال الجنوبية أركنساس في منطقةيقع      

ً  ينتج ، coal bed methane (CBMوغاز ميثان الفحم الحجري ) shale gasالتقليدي المتمثل بالغاز الصخري    يوميا

 مكعب. قدم مليار( 1.025)
 San Juan Basinحقل غاز سان جوان :  -د 

( 1.024) يومياً  كولورادو، ينتج والية غرب جنوب إلى ويمتد مكسيكو نيو غرب شمال في جوان غاز سان يقع حوض      

 مكعب .  قدم مليار

  2015( التوزيع الجغرافي لحقول الغاز في الواليات المتحدة االمريكية لعام 21خارطة )             
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 ربية المتحدة االمارات الع -6

، فهي تحتل المرتبة السابعة عالمياً ، اذ  المؤكدة الطبيعي الغاز مهمة في احتياطيات دولة المتحدة العربية اإلمارات تعد دولة

 ٪95 أبوظبي وتحتوي  مكعب ، قدم ( مليار2) ، وتبلغ كميات االنتاج من الغاز الطبيعي  3( ترليون م6.1تبلغ احتياطيها )

، وبالرغم من احتالل االمارات مرتبة متقدمة  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الطبيعي الغاز موارد من ٪29 و النفط من

في احتياطي الغاز إالَ ان نوعية الغاز يحتوي نسباً كبيرة من كبريتيد الهيدروجين مما يسبب مشاكل كبيرة في االنتاج ، واهم 

 ( هي : 22لخارطة )حقول الغاز في االمارات العربية كما في ا

حقل الزوراء :  -د   Saleh fieldحقل صالح:  -ج  Shah field حقل شاه : -ب  Ghasha fieldحقل غاشا :  -أ 

Zora Gas Field  . 

 2015( التوزيع الجغرافي لحقول الغاز الطبيعي في دولة االمارات لعام 22خريطة )                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دول المستوردة للغاز الطبيعي :ثانياً: أهم ال

( ان اليابان أكبر دولة في 32( والشكل )22فيما يتعلق بالدول المستوردة للغاز الطبيعي كما يتضح كذلك من الجدول )     

( مليار 98.6. وتعتمد اليابان في حصولها الغاز بشكل كبير ) %11.3( مليار متر مكعب بنسبة 118العالم استيراداً للغاز )

( 20.2( و)21.5( و )25.7من دول آسيا السيما من استراليا وماليزيا وقطر واندونيسيا بواقع ) %83.5ر مكعب وبنسبة مت

( مليار 6.4( و)10.5( مليار متر مكعب على التوالي ، كما تعتمد اليابان كذلك على روسيا االتحادية ونيجيريا بواقع )8.9و)

 متر مكعب على التوالي . 

( 104انيا في المرتبة الثانية عالمياً وفي المرتبة األولى في دول االتحاد األوروبي في استيراد الغاز الطبيعي بواقع )تأتي ألم    

عالمياً ، وتعتمد في استيرادها للغاز بشكل كبير ثالثة دول أوروبية هي روسيا االتحادية والنروج  %10مليار متر مكعب بنسبة 

 ( مليار متر مكعب على التوالي.23( و)34( و)45.2وهولندا بـ )
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. وتعتمد في استيرادها بشكل كبير على كندا بـ  %7.3اما الواليات المتحدة فهي المستورد الثالث عالمياً للغاز بنسبة      

، كما تعتمد على دول ترينيداد وتوباكو والنروج واليمن والمكسيك في استيراد كميات  %96.4( مليا متر مكعب بنسبة 74.3)

 ( مليار متر مكعب على التوالي . 0.1( و)0.2( و)0.3( و)2محدودة تبلغ )

، وتعتمد الصين بحدود  %5.7( مليار متر مكعب وبنسبة 59.8تعد الصين المستورد الرابع عالميا ً للغاز الطبيعي بواقع )     

( 27.7كستان وكازاخستان بواقع )في استيرادها للغاز من دول وسط آسيا خصوصاً من تركمانستان وأوزبا %49.5النصف 

 ( مليار متر مكعب على التوالي .0.4( و)1.5و)

، وأكثر  %5.4( مليار متر مكعب بنسبة 56.2تأتي ايطاليا في المرتبة الخامسة في استيراد الغاز الطبيعي بحدود )     

، كذلك تعتمد على  %42.7كعب بنسبة ( مليار متر م24الواردات االيطالية من الغاز تأتي من روسيا االتحادية بحدود )

 ( مليار متر مكعب على التوالي .5.8( و)6( و)6.5( و)6.8( و)7النروج والجزائر وليبيا وهولندا وقطر بواقع )

، وتعتمد تركيا في أكثر من نصف  %4.5( مليار متر مكعب بنسبة 47.2تحتل تركيا المرتبة السادسة عالمياً بواقع )     

، كما تعتمد تركيا كذلك على ايران  %56.3( مليار متر مكعب بنسبة 26.6از على روسيا االتحادية بـ )استيرادها للغ

( 3.8( و)5.3( و)7.8وأذربيجان والجزائر وقطر ونيجيريا والنروج وترينيداد والواليات المتحدة بكميات من الغاز بلغت )

 التوالي .   ( مليار متر مكعب على0.1( و)0.2( و)0.2( و)1.5( و)1.7و)

 : الطاقة النووية 
بعد اكتشاف التفاعل االنشطاري من خالل انقسام نواة اليورانيوم مما  1940بعد عام  Nuclearاستثمرت الطاقة النووية     

، وللنظائر المشعة  1911، كان أول تطبيق عملي للنظائر المشعة من جورج دي هيفيسي في عام يسبب انطالق قوه هائلة 
من التطبيقات التي تؤدي دورًا هامًا في التكنولوجيا التي توفر لإلنسان االحتياجات األساسية سواء في الزراعة والطب العديد 

 والصناعة والبحوث وغيرها.
 : أواًل : مميزات الطاقة النووية

اذ استعمل اإلشعاع   nuclear     biotechnologies تحسين االستدامة الغذائية بمساعدة التكنولوجيات الحيوية النووية -1
 نوع من المحاصيل بهذه الطريقة.  1800المؤين للحث على الطفرات الجينية في تربية النباتات  اذ تم تطوير واستنباط 

من مجموع الحصاد في  %10ألجل الحد من خسائر المحاصيل الزراعية الناجمة عن الحشرات التي تصل إلى أكثر من  -2
  .جميع أنحاء العالم

استعمال النظائر المشعة كأحدى التقنيات النووية في مجال الطب كالتشخيص الطبي وخالل العمليات الحيوية التي تجرى  -3
تستعمل النظائر  -4في أجزاء مختلفة من الجسم أو استعمال االشعة السينية لتصوير العظام واالنسجة الرخوة بدقة عالية ، 

، اذ طبقت تقنيات نووية على مجموعة من مشاكل التلوث، بما في ذلك تشكيل  المشعة في الكشف عن الملوثات وتحليلها
 الضباب الدخاني، وتلوث الغالف الجوي في عنصر أكسيد الكبريت، وتصريف مياه المجاري المحيطات وتسرب النفط بالبحار 

مال بيب الغاز والنفط ، ويمكن استعاستعمال النظائر المشعة في الجانب الصناعي مثل التحقق من دقة اللحام بأنظمة أنا -5
أشكال أخرى من التصوير الشعاعي )التصوير اإلشعاعي النيوتروني / التصوير اإلشعاعي الذاتي( لقياس سمك وكثافة المواد 

 أو تحديد مكوناتها .
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صناعية ة واألقمار التسخير الطاقة والحرارة المنبعثة من النظائر المشعة في أجهزة تنظيم ضربات القلب ومنارات المالح -6
وتشغيل العديد من المركبات الفضائية في أثناء الرحالت االستكشافية مثل مسبار الفضاء كاسيني في الكشف عن كواكب زحل  

 و المريخ .
 .رأهمية النظائر المشعة في تحديد عمر الصخور والمواد األخرى التي تهم الجيولوجيين وعلماء األنثروبولوجيا وعلماء اآلثا -7
 تستعمل الطاقة النووية على نطاق واسع في توليد الطاقة الكهربائية . -8

 : ثانيًا : مساوئ الطاقة النووية

مخاطر التلوث البيئي الناتج من نفايات محطات الطاقة النووية والمتمثل بالوقود النووي المتبقي من المفاعل بعد عملية -1
 مرة لمدة قرون .التفاعل مما يتطلب مواقع ومخازن آمنة ومست

االطالقات العارضة لتسرب اإلشعاع في نظام المياه المستعمل في المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، اذ يمكن للصمام  -2
 .الخاطئ أن يطلق الماء المشع أو البخار للبيئة 

وبيل النووي بالقرب من عندما بدأ مشغلو مفاعل تشيرن1986مشاكل حدوث أخطاء كارثية ومدمرة ، كما حدث وفي عام  -3
بريبيات بأوكرانيا اختبارًا للسالمة في ظل ظروف خطيرة، أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المفاعل وتسبب في انفجار بخار هائل 

طالق النار، مما أسفر عن مقتل العديد من العاملين بالمفاعل،   وا 
 

 ثالثًا : انتاج الطاقة النووية :
في عام  %0.15( مليون طن مكافئ نفط وبنسبة  5.8ة النووية في هيكل استهالك الطاقة من)لقد تطورت مساهمة الطاق     

، لكَن الطاقة النووية تواجه مشكلة  %5.7( مليون طن مكافئ نفط وبنسبة 626.4بواقع ) 2005لتبلغ اقصاها في عام 1965
بيئي ثانيًا ، ونتيجة مخاطر حوادث المفاعل النووي التخلص من النفايات المشعة أواًل ومن مخاطر األمن والسالمة والتلوث ال

والمفاعل النووي  1986والمفاعل النووي تشرنوبل عام  1971كما حدث في مفاعل ثري ميل ايالند في الواليات المتحدة عام 
( 4.5الى ) 2005( تيراواط/ساعة في عام 293مما ادى الى تراجع انتاج الطاقة النووية في اليابان من ) 2011 فوكوشيما عام

 ططهاخ بالتراجع عن النووية استثمار الطاقة على أقبلت الدول التي ، أدت تلك الحوادث بالعديد من2015تيراواط/ساعة عام 
في تراجع  النووية ، مما انعكس سلباً  برامجها إلغاء أو بتجميد اآلخر بعضها وقام تنفيذها يتباطأ في بعضها فاخذ التوسعية

من اجمالي استهالك الطاقة .      %4.4( مليون طن مكافئ نفط وبنسبة 583.1لتبلغ ) 2015نووية في عام مساهمة الطاقة ال
في عشرة دول وهي الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا وروسيا  2015من انتاج الطاقة النووية في عام  %86ويتركز نسبة 

 .انيا والمملكة المتحدة والسويد االتحادية والصين وكوريا الجنوبية وكندا والمانيا واوكر 
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  2015-1965( تطور انتاج الطاقة النووية )تيراواط/ساعة( في العالم للمدة 23جدول )                          

 % 2015 الدولة 

 32.5 839.1 الواليات المتحدة 

 17 437.4 فرنسا 

 7.5 195.2 روسيا االتحادية 

 6.6 170.7 الصين 

 6.3 164.7 نوبيةكوريا الج

 4 104.2 كندا 

 3.5 91.5 المانيا 

 3.3 87.6 اوكرانيا 

 2.7 70.3 المملكة المتحدة

 2.2 57.2 السويد

 2.2 57.1 اسبانيا

 1.4 37.9 الهند 

 1.4 36.4 تايوان 

 1 26.8 جمهورية التشيك

 1 26.1 بلجيكا 

 0.9 23.4 فنلندا

 0.9 23.2 سويسرا

 0.6 15.8 هنغاريا 

 0.6 15.4 بلغاريا

 0.6 15.1 سلوفاكيا 

 0.5 14.7 البرازيل 

 0.3 10.7 جنوب افريقيا 

 0.2 7.1 االرجنتين 

 0.1 4.7 باكستان 

 0.1 4.5 اليابان

 0.1 3.5 ايران

 0 0 ايطاليا 

 0 0 كازاخستان 

 0 0 ليتوانيا

 0 0 هولندا 

 0.3 8.4 اخرى لم تذكر 

 100 2577.1 المجموع 

Source:BP Statistical Review of World Energy June 2016 
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 ( .23المصدر : باعتماد الجدول )
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السويد

2015لعام ( ساعة/تيراواط)أكبر عشرة دول في العالم منتجة للطاقة النووية ( 33)شكل 


