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الخريــة واإلنســانية  -أبــو ظـ ب يـى – اإلمــارات ،ط 1425 ،1ـه  2004 -م.
آل نهيــان لألعمــال ي

ش
ـاف� الصغـ يـر.
أ� العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الديــن الرمـ يـى الشـ ي
 .38نهايــة المحتــاج إىل �ح المنهــاج .شــمس الديــن محمــد بــن ب ي
ـهر بالشـ ي
ف
ـو� 1004ـه .دار الفكــر للطباعــة ،بـ يـروت 1404 ،ـه 1984 -م.
المتـ
ف
ف
ف
ف ش
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ملخص:

ت
وه جــزء مــن حياتنــا اليوميــة ،فــال يمكــن اآلن تخيــل عالمنــا بــدون كهربــاء ،وعــى
الكهربــاء مــن أهــم االكتشــافات الـ يـى غـ يـرت حياتنــا لألفضــل ،ي
ّ
ّ ف
ّ
الكهربائيــة ي� منازلنــا ،ومكاتبنــا ،فهــل يمكــن االســتغناء عــن
الكهربائيــة ،وعــن معظــم األجهــزة
فــرض أننــا قــادرون عــى االســتغناء عــن المصابيــح
ّ
الطبيــة الـ تـى يعتمــد تشــغيلها عــى الكهربــاء؟ فمــا ه الكهربــاء؟ وكيــف يتــم توليدهــا؟ ومــا أهــم اســتخداماتها ي ف
ومراتهــا؟ واألهــم مــن ذلــك
األجهــزة
ي
ي
كيــف يمكــن ترشــيد اســتخدامها؟

ف
ه أحــد أنــواع الطاقــة الموجــودة ي� الطبيعــة ،يمكــن الحصــول عــى الطاقــة الكهربائيــة مــن الطبيعــة عــن طريــق الصواعــق
الطاقــة الكهربائيــة ي
ً
واالحتــكاك ولكــن هــذا صعــب وغـ يـر مجـ ٍـد اقتصاديــا .ولكــن يمكــن توليــد الطاقــة الكهربائيــة بعــدة طــرق أخــرى منهــا الكيميائيــة مثــل البطاريــات أو
عــن طريــق تحويــل الطاقــة الحركيــة إىل طاقــة كهربائيــة وذلــك بتحريــك ســلك موصــل ف� مجــال مغناطيــ� كمــا ف� المولــدات الكهربائيــة أو بتسـ ي ف
ـخ�
ي
ي
ي
ف
ف
ه إحــدى الصــور المهمــة للطاقــات الـ ت يـى تســتخدم ي� شـ تـى المجــاالت والـ ت يـى ال غـ فـى
مــزدوج ح ـراري كمــا ي� المزدوجــة الحراريــة .الطاقــة الكهربائيــة ي
المرليــة كاإلنــارة والتدفئــة وتشــغيل األجهــزة الكهربائيــة ف ف
عنهــا ف� حياتنــا اليوميــة ف� االســتخدامات ف ف
المرليــة وكافــة المجــاالت األخــرى مثــل الصناعــة
ي
ي
واالتصــاالت والمجــاالت العلميــة.
ف
تمثــل الطاقــة الكهربائيــة العمــود الفقــري للتنميــة االقتصاديــة واالجماعيــة ي� اقليــم كوردســتان ،حيــث يعتمــد تطــور وتنميــة المجتمــع عــى
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 413
مصــادر الطاقــة المتاحــة لديــه وكيفيــة اســتخراجها واالســتفادة منهــا ( ،)Rashad, 2006, p21وكان االهميــة الطاقــة الكهربائيــة ف� الوقــت الحـ ف
ـارص
ي
واســتخدامها ف ي� العديــد مــن المجــاالت اثــره ف ي� دراســة الباحثــان لهــذا مــن مصــادر الطاقــة المتعــددة.
وتعــد الكهربــاء احــد اشــكال الطاقــة الـ ت يـى تتمـ ي فـر بســهولة ونظافــة اســتخدامها اىل جانــب �عــة نقلهــا مــن مــكان الخــر ،كمــا انهــا تعــد احــد مقومــات
ف
ت
ه إحــدى مــدن محافظــة الســليمانية بإقليــم
التقــدم االقتصــادي والـ ي
ـر� االجتمـ ي
ـاع ي� الدولــة )Manners,1968, p15(.وتعتـ بـر مدينــة رانيــة ي
ً
ـماال وبـ ي ف
كوردســتان العـراق ،وتقــع ف� القســم الشــمال الغــر� محافظــة ،بـ ي ف
ـ� خــط طــول (_44,50,48
ـ� خــط عــرض ( )36,16,79_ 36,13,47شـ
بي
ي
ً
والنوا� التابعة لمحافظة السليمانية ،تحدة من الجهة الشمالية
 )44,54,51ش�قا ،انظر خارطة ( .)1ولمدينة رانية حدود إدارية مع األقضية
ي
الغربيــة ناحيــة �كبــكان مــن قضــاء بشــدر ،أمــا الجهــة الجنوبيــة فتوجــد بحـ يـرة دوكان مــن قضــاء رانيــة ،أمــا مــن الجهــة الغربيــة فــ� ناحيــة جوارقورنــة
ـا� آوا .كمــا يتضــح ف ي� خارطــة (.)2
وحـ ب ي

مقدمة:

ً
ً ف
ف
جغرافيــة الطاقــة مــن المجــاالت التطبيقيــة الحديثــة ي� دائــرة الجغرافيــا ،وهــو فــرع حديــث –نســبيا -ي� الجغرافيــا االقتصاديــة ،ومــا زال بكـرا لقلــة

الدارس� والبحوث األجنبية ،حيث قام نفر من الجغر ي ف
يف
افي� أمثال D.J.Calzonetti-
الكثر من
الدراسات الجغرافية العربية به ،بينما نال اهتمام
ي
ف
 ،Solomonوجـ يـر  .G.Mannersبدراســات وأبحــاث مســتفيضة عــن إنتــاج ونقــل وتوزيـ ـ ــع واســتهالك الطاقــة واقتصادياتهــا ي� المملكــة المتحــدة
وغــرب أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ف
ف
والكهربــاء مــن أشــكال الطاقــة الـ ت يـى تتمـ ي فـر بنظافتهــا و�عتهــا الفائقــة ي� االنتقــال والتوزيـ ـ ــع ومرونتهــا ي� االســتخدام ،وقابليــة الكهربــاء للقيــاس
مرمجــة ومصممــة حســب الوحــدات ش
الع�يــة (وات-ك.وات -ميجــاوات) ،والكهربــاء غـ يـر قابلــة للتخزيــن ،وهــذا يعتـ بـر مـ ي فـرة مــن
بواســطة عــدادات ب
ف
ناحيــة أنهــا توفــر تكاليــف إقامــة منشــآت للتخزيــن ،وتعــد ســلبية مــن ناحيــة أن إنتاجهــا يجــب أن يســتمر بثلــث طاقــة المحطــة الـ ت يـى تولدهــا ي� جميــع
ـار� مــا دام ال يتوفــر لديهــم منهــا مدخــر للظــروف الطارئــة.
األوقــات ،ومــن ناحيــة أنهــا تضــح أصحــاب الصناعــات تحــت رحمــة أي مؤثــر خـ ب ي
ف
ف
ت
ـاس ي�
ـاع ي� الدولــة .فـ ي
ـ� عنــرص أسـ ي
والكهربــاء إحــدى مقومــات البنيــة األساســية الـ يـى يتوقــف عليهــا التقــدم االقتصــادي واالرتقــاء االجتمـ ي
الم�وعــات الصناعيــة والزراعيــة ،وتنفيــذ ش
اســتغالل المــوارد ،وإقامــة ش
الم�وعــات الكهربائيــة ذاتهــا ،فــال طاقــة بــدون بــذل طاقــة ،وهــذا هــو قانــون
الطاقــة االول .وتعــد الكهربــاء أحــد أشــكال الطاقــة الـ ت يـى تتمـ ي فـر بســهولة ونظافــة اســتخدامها إىل جانــب �عــة نقلهــا مــن مــكان آلخــر ،كمــا أنهــا تعــد أحــد
ف
ت
ـاع ي� الدولــة( .المنشــاوي ،2010 ،ص)143
مقومــات التقــدم االقتصــادي والـ ي
ـر� االجتمـ ي
وتهــدف الدراســة الحاليــة إىل التعــرف عــى مصــادر إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ،وشــبكة نقــل الكهربــاء وتوزيعهــا برانيــة ،والعوامــل الجغرافيــة المؤثــرة
ف
عــى شــبكة الكهربــاء ،باإلضافــة إىل أوجــه االســتخدامات المختلفــة للكهربــاء ،واقتصاديــات إنتــاج الكهربــاء .والمشــاكل الـ ت يـى تعـ تـري قطــاع الكهربــاء ي�
المدينــة ،ووســائل النهــوض بــه.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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خارطة ( )1موقع مدينة رانية بالنسبة محافظة السليمانية

المصدر/
 -1محمد ،آويستا خاليد وهوار طاهر كريم ( ،)2005أطلس محافظة السليمانية ،مطبعة حمدي ،السليمانية ،ص.18
 -2حكومة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . GIS
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خارطة ( )2موقع مدينة رانية بالنسبة لقضاء رانية

تا خاليد المصدر -1 /محمد ،آويستا خاليد وهوار طاهر كريم ،أطلس محافظة السليمانية ،المصد السابق ،ص.18
 -2حكومة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . GIS
ف
وقد تناولت هذه الدراسات انتاج الكهرباء ونظم التوزي ــع ،وتوزي ــع الكهرباء ي ف
ب� المحالت المدينة ،ودراسة العوامل المؤثرة ي� انتاج واستهالك
الطاقة الكهربائية.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
وقــد اتبعــت الباحثــان ي� هــذه الدراســة منهــج تحليــل نظــم الطاقــة والــذي تتضــح مــن خاللــه العنــارص المختلفــة للطاقــة الكهربائيــة مــن محطــات
محــوالت رفــع او خفــض الجهــود الكهربائيــة المختلفــة وكذلــك خطــوط نقــل الطاقــة ومناطــق اســتهالكها وغـ يـر ذلــك مــن جوانــب الطاقــة ،باالضافــة
ف
ت
وه  ARC GISي� انتــاج خرائــط
اىل اســتخدام بعــض االســاليب االحصائيــة الـ يـى تخــدم مجــال البحــث .وقــد تمــت االســتعانة ببعــض برامــج النظــم ي
البحــث.
وتنقسم الدراسة اىل:

المحور االول /العوامل المؤثرة ف ي� استهالك الطاقة الكهربائية.
ف
الثا� /تطور استهالك الطاقة الكهربائية والمطلوبة.
المحور ي
القطاع الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الثالث /التوزي ــع
ي
ف
المكا� الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الرابع /التباين
ي
التغير الشهري الستهالك الطاقة الكهربائية.
المحور الخامس/
ي
المحور السادس /الموازنة ي ف
ب� االنتاج واالستهالك.
المحور االول  /العوامل المؤثرة ف ي� استهالك الطاقة الكهربائية.
ف
ف
ش
وه:
تؤثر العديد من العوامل الطبيعية والب�ية ي� استهالك الطاقة الكهربائية ي� مدينة رانية ي

العوامل الطبيعية:

ف
المنــاخ /يـ بـرز اثــر المنــاخ ي� اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة مــن خــالل عنــرص الح ـرارة .ان ارتفــاع درجــات الح ـرارة خــالل فصــل الصيــف الطويــل
بمعــدالت تفــوق الحــدود المناخيــة لراحــة االنســان والـ تـى تـ تـراوح مابـ ي ف
لتريــد
التريــد ب
ـ� (25-15م) يشــعر االنســان بالحــر ممــا يدعــوه اىل تشــغيل اجهــزة ب
ي
الهــواء المحيــط وهــذا مايزيــد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة.
امــا عنــد انخفاضهــا بمعــدال وطــا مــن الحــدود الحراريــة لراحــة االنســان فانــه يعمــل عــى تدفئــة الهــواء المحيــط عــن طريــق اســتعمال اجهــزة التدفئــة
ف
ف
الكهربائيــة ممــا يزيــد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وهــذا مــا يظهــر واضحــا ي� مدينــة رانيــة الختــالف درجــات الحـرارة صيفــا عنهــا ي� الشــتاء ،هــذا
ف
ف
وبالتاىل تراجع ي� استهالك الطاقة الكهربائية الستعمال وسائل التدفئة
ي� الوقت الذي يتصف كل من الربيع والخريف باعتدال درجات الحرارة
ي
والتريــد بحــدود ضيقــة جــدا.
ب

العوامل ش
الب�ية:

ف
ف
عــدد الســكان /يعــد عــدد الســكان مــن العوامــل المؤثــرة ي� االســتهالك كونهــم الســوق االســتهالكية للطاقــة الكهربائيــة ,فازديــاد عددهــم ي� الطلــب
عــى اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وبالعكــس ،وهــذا مايظهــر واضحــا ف ي� مدينــة رانيــة ،اذ تزايــد الســكان بشــكل كبـ يـر ســواء مــن خــالل ارتفــاع معــدالت
نمــو الســكان االعتياديــة الـ ت يـى  %2,6ســنويا ام بتاثـ يـر عامــل الهجــرة نحــو مدينــة رانيــة.
ف
دخــل الفــرد /يلعــب العامــل االقتصــادي المتمثــل بمســتوى دخــل الفــرد دورا بــارزا ي� ازديــاد اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وعنــد زيــادة دخــول االفـراد
ف
ترتفــع قدرتهــم ش
ال�ائيــة وبذلــك يتمكنــون مــن ش�اء المزيــد مــن الســلع والخدمــات ومنهــا الســلع الكهربائيــة وباســتعمالها بشــكل كبـ يـر ي� حياتهــم
ش
ـ� ،2009 ،ص)27
اليوميــة يــزداد الطلــب عــى الطاقــة الكهربائيــة( .القريـ ي
ف
اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة /تعــد اســعار الطاقــة الكهربائيــة االداة االساســية الـ ت يـى تعتمدهــا الجهــات الرســمية ي� التاثـ يـر عــى اســتهالك الطاقــة
ف
الكهربائية من خالل ت
الرشيد وخفض االستهالك ي� حالة ارتفاع الطلب ،او التشجيع عى زيادة االستهالك عند انخفاض الطلب ،كما تهدف اىل
ك� ،وقــد تعمــد هــذه الجهــات اىل تحديــد اســعار متباينــة بـ ي ف
تحقيــق مــردود اقتصــادي لمشــاري ــع الطاقــة الكهربائيــة بتحميلهــا اىل المشـ تـر ي ف
ـ� القطاعــات
ف
ـتهالیک للطاقــة الكهربائيــة تبــاع الطاقــة
ـ� القطــاع المـ ف فـر يىل الــذي يمثــل اكـ بـر قطــاع اسـ
ي
وهــذا مــا جعــل االســعار وثــم الطلــب يختلــف مــن قطــاع الخــر ،فـ ي
ف
ـان� ،2009 ،ص ،)198ت
الكهربائيــة باســعار واطئــة تتصاعــد مــع ارتفــاع كميــات االســتهالك( ،حسـ ي ف
فرتفــع مــن دینــار �  15اىل  200دینــار حســب

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 417
اســتعمال خــالل الشــهر،كما ف� جــدول ( )1لرغبــة الجهــات الرســمية بتقديــم خدمــات للمواطنـ ي ف
ـ� ومنهــا الطاقــة الكهربائيــة باســعار مخفضــة لغــرض
تحسـ ي ف
ـ� الواقــع االقتصــادي لــذوي الدخــل المحــدود.

ت ض ض
ض
ك� ي� الشــبكة الوطنيــة حســب اســتعمال المـ ض ضـ� يىل ي� مدينــة رانيــة
جــدول ( )1اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة اىل المشــ� ي
للمــدة ()2016

غر منشورة.2016 ,
المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي

ف
امــا ي� القطــاع التجــاري فتبــاع الطاقــة الكهربائيــة باســعار تصاعديــة مــن  25دنانـ يـر للكيلــو واط /ســاعة اىل  90دينــار للكيلــو واط /ســاعة ،وذلــك
ف
ف
تف ف
المرايــد ي� هــذا القطــاع نتيجــة االفـراط ي� اســتعمال االنــارة والنـ شـ�ات الضوئيــة الـ ت يـى شــاع اســتعمالها بشــكل كبـ يـر ي� معظــم
تلرشــيد اســتهالك الطاقــة
ف
ف
اع باســعار ال تختلــف عــن اســعار الطاقــة المباعــة ي� القطــاع
ـاع والــزر ي
المحــالت التجاريــة ،كمــا تبــاع الطاقــة الكهربائيــة ي� القطــاع الحكــوم والصنـ ي
التجــاري تلرتفــع مــن  25دينــار للكيلــو واط /ســاعة اىل  90دينــار للكيلــو واط /ســاعة ،ورغــم االســعار الكبـ يـرة للطاقــة الكهربائيــة اســتمر الطلــب
ـعرة جديــدة للطاقــة الكهربائيــة محاولــة بذلــك خفــض االســتهالك بمــا يتناســب مــع كميــة
باالرتفــاع وبكميــة كبـ يـرة ممــا دفــع الحكومــة اىل اعتمــاد تسـ ي
الطاقة المجهزة للمدينة .ومن الجدول ( )2نجد ان االســعار قد رفعت ف� القطاع ف ف
المر يىل والتجاري وبشــكل تصاعدي من  15دينار للكيلو واط/
ي
ســاعة اىل  200دينــار للكيلــو واط /ســاعة.

ت ض ض
ض
ك� ي� الشــبكة الوطنيــة حســب اســتعمال التجــاري ي� مدينــة رانيــة
جــدول ( )2اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة اىل المشــ� ي
للمــدة ()2016

غر منشورة.2016 ,
المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي

ف
التسعرة لمدة السنوات
الصناع فكانت االسعار  60دينار كيللو واط /ساعة اىل  30دينار كيللو واط /ساعة ،استمر العمل بهذه
اما ي� قطاع
ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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الســابقة ت
يف
تجهر الطاقة الكهربائية.
العراض الســكان عى سياســة الجهات الرســمية برفع االســعار مقارنة بمســتوى دخلهم وانخفاض

ت ض ض
ض
ـاع ي� مدينــة رانيــة
جــدول ( )3اســعار بيــع الطاقــة الكهربائيــة اىل المشــ� ي
ك� ي� الشــبكة الوطنيــة حســب اســتعمال الصنـ ي
للمــدة ()2016

غر منشورة.2016 ,
المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات ي

ف
الثا� /تطور استهالك الطاقة الكهربائية والمطلوبة.
المحور ي

يرتبــط اســتهالك الطاقــة عــادة بالعديــد مــن العوامــل ،لعــل اهمهــا كميــة مــا يجهــز منهــا عــن طريــق الشــبكة الوطنيــة ،اضافــة اىل عــدة عوامــل اخــرى
ف
ت
اآل�:
ســبق الحديــث عنهــا .تطــور اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة ي� مدينــة رانيــة للمــده ( )2017-2014ومــن الجــدول  4والشــكل  1یمكــن بیــان ي
أوال :تذبــذب كميــات الطاقــة المســتهلكة بشــكل عــام خــالل المــدة  2017-2014وســببه اختــالف كميــات الطاقــة المجهــزة مــن محطــات التوليــد
بـ ي ف
ـ� ســنة اخــرى.
ثاني ــا :انخفــاض كميــة الطاقــة المســتهلكة بشــكل عــام خــالل المــدة  2017-2014وســببه اختــالف كميــات الطاقــة المجهــزة مــن محطــات التوليــد
بـ ي ف
ـ� ســنة واخــرى.

ت
ـا� هــذا نتيجــة
ثالث ــا :بــدا تزايــد اســتهالك الطاقــة باالنتظــام واعتبــارا مــن عــام 2014ولغايــة عــام  2017وبنســبة زيــادة ســنوية قدرهــا  ،%12ويـ ي
ف
ش
ـاس
مقدمتهــا تحســن مســتوى انتــاج الطاقــة ي� البــالد ,عمومــا ممــا اتــاح زيــادة المجهــز مــن الطاقــة للمدينــة اضافــة اىل تحســن المســتوى المعـ ي
و�ائهــم الدوات كهربائيــة ف ف
ـ� ش
للمواطنـ ي ف
مرليــة كثـ يـرة مماجعــل مســتوى الطلــب يرتفــع عــى الطاقــة الكهربائيــة بشــكل كبـ يـر اضافــة اىل تطــور حركــة
العم ـران والبنــاء ممــا يعـ ف يـى التوســع ف ي� طلــب االشـ تـراك ف ي� الشــبكة الكهربائيــة لغــرض االســتهالك.

رابع ــا :بلغــت نســبة الزيــادة الســنوية لالســتهالك عــى طــول المــدة  )%68،5( 2017-2014وهــذا مـ ش
ـؤ� عــى نمــو اســتهالك الطاقــة مــع تزايــد كميــة
الطاقــة المجهــزة للمدينــة.

ف
خامس ــا :ارتفــاع كميــة الطاقــة المطلوبــة لالســتهالك بشــكل كبـ يـر وبصــورة مســتمرة عــى طــول المــدة  2017-2014للتوســع الكبـ يـر ي� اســتعمال
االجهــزة الكهربائيــة مــن قبــل االف ـراد لزيــادة دخولهــم والتوســع بالمشــاريـ ـ ـع االقتصاديــة.
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ض
جدول ( )4كميات الطاقة الكهربائية والمطلوبة ي� مدينة رانية للمدة ()2017-2014

ف
سادس ــا :انخفــاض الكميــات المســتهلكة مقارنــة بالكميــات المطلوبــة ي� المدينــة فقــد شــكلت مــا نســبة  %32عــام  ،2014وهــذا يظهــر ان مايتــم
ف
اســتهالكه ي� المدينــة ال يشــكل ســوى الثلــث مــن كميــة الطاقــة المطلوبــة فعــال لالســتهالك تلرتفــع تدريجيــا كميــة مــا تســتهلك حـ تـى اصبحــت تشــكل
مــا نســبته  %35مــن الكميــة المطلوبــة فعــال لعــام .2017
ف
ف
ســابعا :العجــز ي� تجهـ ي فـر الطاقــة الكهربائيــة بمــا يتناســب مــع كميــة الطاقــة المطلوبــة ي� المدينــة النخفــاض مســتوى االنتــاج بعــد اندثــار معظــم
الوحــدات التوليديــة.

القطاع الستهاك الطاقة الكهربائية.
المحور الثالث /التوزيـ ــع
ي

ف
توزيـ ـ ــع الطاقــة الكهربائيــة لغــرض اســتهالكها عــى خمــس قطاعــات واوســعها ي� مدينــة رانيــة هــو القطــاع المـ ف فـر يىل الــذي يمثــل اســتهالك الطاقــة
ف
ف
والتريــد ،ومــن الجــدول ()5
ه االنــارة وتشــغيل االجهــزة الكهربائيــة والتدفئــة ب
الكهربائيــة ي� الــدور الســكنية ،اذ تســتعمل ي� المنــازل لثالثــة اغـراض ي
ف ت
اال�:
والشــكل ( )2يتبـ يـ� ي
ف
ف
فف
ف
ـاىل
-1احتــل القطــاع المــر يىل المرتبــة االوىل ي� اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وتراوحــت نســب االســتهالك ي� هــذا القطــاع مابـ يـ� ( )67-32مــن اجمـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة ي� مدينــة رانيــة وعــى طــول المــدة .2017-2014
-2كان االستهالك ف� القطاع ف ف
المر يىل متذبذبا وسبب ذلك هو اختالف كميات الطاقة الكهربائية المجهزة للمدينة.
ي
ف
ف
-3انخفــاض كميــة الطاقــة المســتهلكة ي� القطــاع المـ فـر يىل عــام  2014بنســبة بلغــت  %74,4مقارنــة بعــام  2017لتشــكل مــا نســبته  %68,3مــن
الكبر ف� الطلب عى الطاقة الكهربائية بزيادة عدد المشـ تـر ي ف
ك� اال ان كمية االســتهالك
اجماىل االســتهالك للطاقة الكهربائية ،وبالرغم من التوســع
ي ي
ي
ف
ف
ي� هــذا القطــاع لــم ترتفــع لمســتوى كميــة االســتهالك ي� عــام  2014وســببه انخفــاض كميــة الطاقــة الكهربائيــة المجهــزة فتوزعــت بشــكل ال يســد اال
المرمــج.
جــزءا محــدودا مــن الطلــب مــن خــالل اعتمــاد نظــام القطــع ب
ف
ف
ـ� لكميــة الطاقــة المســتهلكة ي� القطــاع المـ ف فـر يىل للمــدة  2017-2014وبنســبة  %74,4ي� عــام  2014وبنســبة  %68,3عــام 2017
-4ارتفــاع تدريـ ب ي
ف
ف
ف
وســببه ارتفــاع كميــة الطاقــة الكهربائيــة ي� الطلــب عــى االســتهالك مــن خــالل التوســع ي� ش�اء االجهــزة الكهربائيــة والتطــور ال�يـ ـ ــع ي� بنــاء الــدور
الســكنية بعــد تحســن الوضــع االقتصــادي للمواطنـ ي ف
ـ�.
ف
ف
-5بلغــت نســبة الزيــادة الســنوية لالســتهالك ي� القطــاع المـ ف فـر يىل وعــى طــول المــدة  )%52( 2017-2014وهــذا دليــل واضــح عــى النمــو الكبـ يـر ي�
ش
ـاس للمواطنـ ي ف
ـ�.
الطلــب عــى الطاقــة الكهربائيــة مــع تطــور الوضــع االقتصــادي والمعـ ي

القطاع للطاقة الكهربائية للمدة  2017-2014ميكاواط /ساعة
الجدول ( )5التوزيـ ــع
ي

المصدر /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات غر منشورة ت
للفرة(.)2017-2014
ي

ضياعات الطاقة الكهربائية:

ف
ه:
يتعرض
ي
الكثر من الطاقة الكهربائية للضياع ي� شبكة التوزي ــع نتيجة اسباب ي
اوال /اس ــباب فني ــة :تتعلــق بعمليــة نقــل الطاقــة وتحويلهــا مــن شــبكة النقــل اىل محطــات التوزيـ ـ ــع تبعــا للخصائــص الفنيــة للســلك الناقــل للطاقــة
ئ
ـا� ومســاحة مقطعــة وارتفــاع درجــات الحـرارة الـ ت يـى تعمــل عــى حــدوث
الكهربائيــة كنــوع المــادة المصنــوع منهــا الســلك ومقاومتــه لمــرور التيــار الكهربـ ي
ف
ئ
ـا� ،1991 ،ص.)64
ـا� مــن الخطــوط الناقلــة عنــد تمددهــا وارتخائهــا( .العـ ي
تفري ـ ــغ كهربـ ي
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ئ
ف
ـا�
ثاني ــا /اس ــباب اداري ــة :تضيــع كميــات كبـ يـرة مــن الطاقــة لتجــاوز المواطنـ يـ� عــى شــبكة التوزيـ ـ ــع مــن خــالل عمــل وصــالت ل�قــة التيــار الكهربـ ي
ئ
ف
ـوا� مــن
خصوصــا بعــد ق ـرار الحكومــة بالتوقــف عــن تســليم المواطنـ يـ� اصحــاب الــدور الجديــدة لمحــوالت ثالثيــة الطــور ،اضافــة اىل البنــاء العشـ ي

قبــل المتجاوزيــن عــى المناطــق الخاليــة ،فيســتهلكون الطاقــةون مقيــاس فتضيــع كميــات مــن الطاقــة ،فضــال عــن اســباب اخــرى ثانويــة تتمثــل بمــدى
ف
دقــة ق ـراءة المقاييــس فتضيــع كميــات مــن الطاقــة ،فضــال عــن اســباب اخــرى ثانويــة تتمثــل بمــدى دقــة ق ـراءة المقاييــس واالعتمــاد عــى التقديــر ي�
ف
كميــة الطاقــة المســتهلكة ف� المناطــق غـ يـر المســتقرة امنيــا والمناطــق البعيــدة فيتعــذر عــى العاملـ ي ف
ـ� الوصــول اليهــا احيانــا ،فيعتمــدون التقديــر ي�
ي
ت
غر دقيقة ،كما ان العديد من المقاييس قديمة او حى ان بعضها عاطل عن العمل ،فتع� قراءات خاطئة( .الطرزي،
قراءتها ،مما يع� ارقاما ي
 ،2001ص)43
ف ت
اآل�:
ومن الجدول ( )6والشكل ( )3ي
يتب� ي
تدري� لكمية الطاقة الضائعة وعى طول المدة ( )2017-2014وبنسبة تزايد بلغت  %44سنويا.
.1ارتفاع
ب ي
اجماىل الطاقة المستلمة من الشبكة.
.2بلغت الكمية الضائعة اقصاها عام  2014لتشكل ما نسبته  %17,6من
ي
اجماىل الطاقة المســتلمة من الشــبكة اخذت بارتفاع
.3اســتمرت كميات الطاقة الضائعة باالرتفاع خالل المدة ( ،)2017-2014اال ان نســبها من
ي
ف ف
العامل� ي� شبكة توزي ــع رانية اىل الحد من مشكلة ارتفاع ضياع الطاقة
تدريجيا من  %23,2عام  2015اىل  %32عام  .2017وبالرغم من توجه
ي
ف� المدينــة ،اال انــه بشــكل عــام تعــد نســبتها مرتفعــة مقارنــة بمــا هــو مســموح بــه فنيــا ،اذ ال تتجــاوز النســبة ف� الــدول المتقدمــة عــن  ،%8ف� حـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
بلغــت ف ي� شــبكة نقــل وتوزي ـ ــع رانيــة  %12,3عــام  2017وهــذا مــا يرفــع الكلفــة االقتصاديــة النتــاج هــذة الصناعــة.
ف
جدول ( )6كمية ضياعات الطاقة الكهربائية ي� شبكة توزي ــع رانية للمدة  2017-2014ميكاواط /ساعة
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ض
المكا� الستهاك الطاقة الكهربائية.
المحور ال رابع /التباين
ي
تــوزع الطاقــة الكهربائيــة ف� المدينــة بـ ي ف
المرمــج لغــرض اســتهالكها مــن خــالل تقســيم
ـ� محــالت وخطــوط التوزي ـ ــع الـ ت يـى تغذيهــا وفــق نظــام القطــع ب
ي

خطــوط التوزي ـ ــع المغذيــة للمحطــات التوزيعيــة وفــق جــداول خاصــة تحــدد مــن خاللهــا كميــة الطاقــة الكهربائيــة تبعــا لعــدد الســكان وتركــز المشــاري ــع
ت
ف
ـا�
الصناعيــة والخدميــة ومــن الجــدول ( )7والخارطــة ( )3يتبـ يـ� مــا يـ ي
ف
ف
ـاىل الطاقــة المســتهلكة ي� المدينــة وبالمقابــل فانــه يضــم
.1ان محطــة رقــم ( )1احتــل المرتبــة االوىل ي� الطاقــة المســتهلكة وبنســبة  %35,9مــن اجمـ ي
ف
ف
 %25مــن الســكان المدينــة وب ـهــذا فــان اســتهالك الطاقــة ي� المدينــة يفــوق بســبب اىل ان دالــة عــدد الســكان لوحدهــا لــم تكــن الســبب الحاســم ي�
ف
ـاع ،التجــاري ،الدوائــر الحكوميــة والخدميــة.
اســتهالك الطاقــة بــل عوامــل اخــرى مثــل مســتوى التجهـ يـر ،النشــاط الصنـ ي
.2جــاء محطــة رقــم ( )2بالمرتبــة الثانيــة ف� نســبة مــا يســتهلكه مــن الطاقــة والبالغــة  %31مــن اجمــاىل الطاقــة المســتهلكة ف� المدينــة ،ف� حـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ي
ف
ـواىل  ،%5ويعـ ف يـى ذلــك نقــص الطاقــة
يضــم  %36,1مــن ســكان المدينــة ،وهــذا يظهــر ان اســتهالك الطاقــة ي� المدينــة ينخفــض عــن عــدد الســكان بحـ ي
المســتهلكة رغــم ان المدينــة يضــم صناعــات كبـ يـرة تتطلــب كميــة كبـ يـرة مــن الطاقــة.

ف
ـاىل الطاقــة المســتهلكة ي� المدينــة ،وبذلــك احتــل المرتبــة
.3امــا محطــة رقــم ( )3فقــد بلغــت الطاقــة المســتهلكة فيــه مــا نســبتها  %18,5مــن اجمـ ي
ف
الرابعــة ي� االســتهالك بالرغــم مــن ارتفــاع عــدد ســكانه ونســبتهم  %18مــن ســكان المدينــة ،ويظهــر الفــرق اقــل بكميــة مــا يســتهلك مــن الطاقــة مقارنــة
ف
ف
بعــدد الســكان المدينــة ،وهــذا يشـ يـر اىل ان عــدد الســكان لــم يكــن العامــل االهــم ي� التجهـ ي فـر ،انمــا يعــود ايضــا لقلــة المشــاري ــع الصناعيــة والتجاريــة ي�
المدينــة.
ف
ـاىل اســتهالك المدينــة ،ويضــم المحطــة مــن
.4احتــل محطــة رقــم ( )4المرتبــة الثالثــة ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة والبالغــة نســبتها  %20,4مــن اجمـ ي
ف
ف
اعــداد الســكانها نســبته  %15,2وب ـهــذا فــان عــدد الســكان ي� المدينــة يفــوق واســتهالك الطاقــة ي� المدينــة ينخفــض عــن عــدد الســكان ويعـ ف يـى ذلــك
نقــص الطاقــة المســتهلكة.

ض
الجدول ( )7كمية الطاقة المستهلكة وعدد السكان حسب المحطات ي� مدينة رانية لعام 2015

المصدر-1 /مديرية كهرباء رانية ,قسم االحصاء ,بيانات غر منشورة ت
للفرة(.)2017-2014
ي
غر منشورة ()2015
 -2مديرية احصاء رانية ,عدد سكان مدينة رانية ,بيانات ي
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ض
ض
الخارط ( )3التباين
المكا� لكمية استهاك الطاقة الكهربائية حسب محطات ي� مدينة رانية لعام 2015
ي

من عمل الباحثان باعتماد عى:
-1حكومة إقليم كوردستان ( ،)2013وزارة التخطيط ،مديرية اإلحصاء السليمانية ،قسم . GIS
-2بهریوهبهرایه ت� كارهبای رانیه ،به شس ئامار ،داتای بالونهكراوه.2015 ،
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التغي� الشهري الستهاك الطاقة الكهربائية.
المحور الخامس/
ي
یتب� ت
ئ
تغیر االنتاج واالستهالك ومن الجدول ( )8والشكل ( )4وملحق ( )1ي ف
اال�:
یتغر الحمل الكهربا� من شهر الخر مع ي
ي
ف
ت
ـاىل االســتهالك لعــام ،2017
.1اختــالف كميــات االســتهالك مــن شــهر الخــر ،فرتفــع اىل اعالهــا ي� شــهر تمــوز ،لتشــكل مــا نســبته  %10,2مــن اجمـ ي
ف
ف
ف
ف
ش
ف
ـاىل االســتهالك ،ويعــود ســبب هــذا التبايــن اىل
ي� حـ يـ� انخفضــت الكميــة الد� مســتوى لهــا ي� شــهر ت�يــن الثـ ي
ـا� لتشــكل مــا نســبته  %6,5مــن اجمـ ي
اثــر المنــاخ وخاصــة درجــات الحـرارة.

ض
الجدول ( )8الطاقة الكهربائية المستهلكة بحسب اشهر السنة ي� مدينة رانية عام 2017

ف
.2تصــدر فصــل الصيــف المتمثــل بشــهر مايــس ،حزيـران ،تمــوز ،آب ،المرتبــة االوىل ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة ،فتشــكل مــا نســبته  %36,9مــن
االجمــاىل العــام لالســتهالك خــالل الســنة الرتفــاع درجــات الح ـرارة الـ تـى تراوحــت معدالتهــا مابـ ي ف
ـ�  ،يفرتفــع اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة باســتعمال
ي
ي
ف
ت
التريــد والتكييــف لغــرض تلطيــف الهــواء المحيــط ،اضافــة الســتهالك الكثـ يـر مــن الصناعــات للطاقــة الكهربائيــة الـ يـى تعمــل ي� الفصــل الحــار
اجهــزة ب
ش
ـ�.
كصناعــة الثلــج والمرطبــات والم�وباتــن والمــاء الصـ ي
ف
ف
ف
ش
ـا� ،شــباط بالمرتبــة الثانيــة ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة ،فقــد شــكل مــا
ـا� ،كانــون االول ،كانــون الثـ ي
.3جــاء فصــل الشــتاء المتمثــل بشــهر ت�يــن الثـ ي
ف
ف
ف
ف
ش
ـا�%9,7 ،
ـا� %7,7 ،ي� كانــون االول %8,8 ،ي� كانــون الثـ ي
ـاىل االســتهالك وبنســبة اســتهالك بلغــت  %6,4لشــهر ت�يــن الثـ ي
نســبته  %32,7مــن اجمـ ي
ف
ف� شــهر شــباط ،وكان النخفــاض درجــات الحـرارة ف� هــذا الفصــل الـ تـى تراوحــت معدالتهــا مابـ ي ف
ـ� 5,5م 14-م اثــر ي� زيــادة االســتهالك وذلــك لحاجــة
ي
ي
ي
ف
االنســان ي� اســتعمال اجهــزة التدفئــة الكهربائيــة لتلطيــف حـرارة الجــو.
ف
.4امــا فصــل الخريــف فشــكلت نســب االســتهالك  %8,3ف� ايلــول و %7ف� شــهر ش
ت�يــن االول وبذلــك يمثــل هــذا الفصــل المرتبــة الثالثــة ي� كميــة
ي
ي
ف
التريــد فيــه وانخفــاض كميــة الطاقــة المســتعملة ي� تشــغيل وســائل
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وبنســبة بلغــت  %16لقلــة الحاجــة لتشــغيل وســائل ب
ف
ف
التريــد العتــدال الجــو اذ بلغــت معــدالت الحـرارة 27م ي�
التريــد فيــه وانخفــاض كميــة الطاقــة المســتعملة ي� تشــغيل وســائل التدفئــة او ب
التدفئــة او ب
ايلــول 19,5 ،م ف� ش
ت�يــن االول.
ي
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ف
ف
ـاىل االســتهالك وبنســب بلغــت  %7,3ي�
.5احتــل فصــل الربيــع المرتبــة الرابعــة ي� كميــة الطاقــة المســتهلكة ،فقــد شــكل مــا نســبته  %15مــن اجمـ ي
ف
ف
ف
آذار و  %7,6ي� نيســان وهــذا مــا يوضــح اثــر اعتــدال درجــات الح ـرارة والـ ت يـى بلغــت معدالتهــا 10,5م ي� آذار15 ،م ي� نيســان (المصــدر :مــن عمــل
َ
َ
َ
بةريوةبةرايـ ت
الباحثــان باعتمــاد عــىَ :
ـتوكاىل رانيــة ،بـ ش
ـةس كةشــناس كشــتوكاىل داتــاى َريــذةى بــاران ،هؤبــةى ئامــار ،داتــاى باونةك ـراوة،
ـة� كشـ
ف
التريــد ،وبذلــك يعــد المنــخ هــو العامــل االكـ ثـر وضوحــا ي� اختــالف كميــات االســتهالك خــالل
 ).2018وانعــدام الحاجــة لتشــغيل اجهــزة التدفئــة او ب
فصــول الســنة.
المحور السادس /الموازنة ي ض
ب� االنتاج واالستهاك.
بمعرفتنــا لكميــات الطاقــة المســتهلكة البــد مــن معرفــة مــدى كفايــة االنتــاج عــن عجــزة ،ويظهــر ذلــك مــن خــالل الموازنــة بـ ي ف
ـ� كميــات االنتــاج
واالســتهالك للطاقــة الكهربائيــة ف ي� المدينــة.
ض ت
اال�:
ومن الجدول ( )8والشكل ( )5ي
يتب� ي
ـ� حــد ف
.1ان االنتــاج یفــوق االســتهالك ف� المدينــة وعــى طــول المــدة ( )2017-2014بكميــات تراوحــت مابـ ي ف
اد� قــدرة ( )121ميكاواط/ســاعة اىل
ي
( )463ميكاواط/ســاعة كحــد اعــى.
ف
.2ان محطــات التوليــد ي� مدينــة رانيــة مرتبطــة بشــبكة التوزيـ ـ ــع الوطنيــة ،وبذلــك يحــول قســم كبـ يـر مــن االنتــاج مــن رانيــة لبقيــة المــدن المجــاورة
خاصــة وانهــا مرتبطــة بشــبكات نقــل كفــوءة كمــا مــر ذكــره.
ف
ف ف
ت
ه اقــل بكثـ يـر مــن معظــم محافظــات القطــر الـ ت يـى يصــل ي� بعضهــا اىل 14
.3ان ســاعات التجهـ يـر ي� المدينــة والـ يـى يبلــغ متوســطها  6ســاعات يوميــا ي
ســاعة يوميــا رغــم ان المدينــة تســهم بتوفـ يـر هــذه االمــدادات.
ف
.4ان الكميــات الكبـ يـرة مــن الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة ي� المدينــة ال تنعكــس ايجابــا عليهــا ،واالوىل ان تعــ� نســبة اضافيــة منهــا للمدينــة المنتجــة
ف
ت
ت
الى تملك مصاف نفطية وعى اســاس كمية االنتاج
للطاقة الكهربائية ،كما حصل ي� اســتقطاع مبالغ البرو دوالر للمحافظات المنتجة للنفط او ي
لغــرض تطويــر المشــاري ــع االقتصاديــة ف ي� المدينــة.
ف
.5بالرغــم مــن االنتــاج الكبـ يـر مــن الطاقــة الكهربائيــة ي� مدينــة رانيــة ،اال ان مــا يتــم تجهـ ي فـر المدينــة بــه مــن الطاقــة قليــل ال يتناســب مــع حاجتهــا الفعليــة
فــال بــد مــن اعطائهــا امتيــاز مــن هــذا االنتــاج مقارنــة بالمــدن االخــرى.

ی�ك
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�ك
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ض
الجدول ( )8الموازنة ي ض
ب� انتاج واستهاك الطاقة الكهربائية ي� مدينة رانية للمدة ( )2017-2014ميكاواط/ساعة

االستنتاج:

يف
يف
التجهر ف ي� معظم المحافظات.
بكثر من ساعات
التجهر اليومية
.1يبلغ متوسط ساعات
وه اقل ي
ي
حواىل ستة ساعات يوميا ي
.2تزايــد معــدل اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة ف� المدينــة بمعــدل  %12ســنویا للمــده  2017-2014ف� حـ ي ف
ـ� ان معــدل االنتــاج ظــل یـراوح يـراوح دون
ي
زيــادة تذكــر.
ف
فف
ـاىل االســتهالك جــاء
.3تنوعــت اوجــه اســتهالك الكهربــاء بالمدينــة ،احتــل القطــاع المــرىل المرتبــة االوىل ي� االســتهالك وبنســبة  %52تقريبــا مــن اجمـ ي
ـاع وبنســبة .%32.6
بعــده القطــاع الصنـ ي
ف
اجماىل االستهالك السنوي فيما كان نصيب فصل الشتاء قرابة.%29
.4يتصدر فصل الصيف بقية الفصول ي� االستهالك وبنسبة  %40من
ي
ف
ئ
ـا� بالمدينــة بعــض المشــاكل المتمثلــة ي� مخاطــر شــبكة الجهــد المتوســط والمنخفــض حيــث تخـ تـرق الكتــل الســكنية
.5يواجــه القطــاع الكهربـ ي

ت
الى تســبب امراض كال�طان
والشــوارع مما يعرض حياة الســكان لخطر ،فضال عما تحدثه تلك الخطوط بما يعرف بالزوبعة الكهرومغناطيســية ي
واالم ـراض النفســية والوكيميــا واالم ال ـراس المســتمر.

التوصيات:
ف
ف
ـا� الســكنية ،وكذلــك تفــادي مــرور خطــوط الكهربــاء
.1التخطيــط الســليم والمنخفــض ،ومراعــاة مســافة االمــان الكافيــة بـ يـ� الوصــالت والمبـ ي
بالمناطــق الســكنية الكثيفــة بالقــدر المســتطاع.
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التجهر للمدينة من انتاج المحطات فيها عى غرار عائدات ت
يف
البرو دوالر.
.2رفع معدل
ت
والى تزيد عن  %15من االنتاج.
.3معالجة النسبة العالية من ضائعات الطاقة ي
.4ازالة التجاوزات بكل اشكالها عى الشبكة الوطنية.
غر تقليدية النتاج الطاقة ،مثل محطات تدوير النفايات ومحطات التوليد الشمسية.
.5
التفكر جديا باستخدام بدائل ي
ي
.6ان تعمل الجهات الحكومية عى خفض التيار المستخدم لالستهالك لتقليل خطرها عى االنسان.
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پوخته

ض
كاربرد� وزەی كارەبا لهشاری ڕانیه(لێكۆڵینهوەیهك لهجوگرافیای ئابووری).
بهرههمهێنان و به

ث
كارهبــا بهدیارتریــن ئــهو داهێنانهیــه لهقهڵــهم دهدرێــت كــه ژیـ فـا� مــرۆ� گــۆرێ بــۆ باشـ تـرین شــێواز ،هــهروهك بهشــێ� گرنگــه لهژیـ فـا� ڕۆژانهمــان،
ف
ـ� بــه ههســت بـ ف
وهلــه ئێســتادا ناتوانـ ي ف
ـوو� جیهـ فـا� گــهوره بكهیــن ب �
ـۆ� كارهبـ يـا� ،وســهرجهم
� بــوو� كارهبــا ،گریمــان لهتواناماندایــه دهســتبهرداری گلـ پ
ئامـ �ـره كارهباییــه ف
ـ� دهتوانـ ي ف
ـ� لهمــاڵ ونوســینگهكانماندا ،بــه ڵ�م ئایــا دهتوانـ ي ف
كا� تــر بـ ي ف
يف
كانبێن� كــه بهكارهبــا كار دهكــهن؟ بۆیــه
ـ� واز لــه ئامـ ي�ـره پزیشــكییه
ي
ـ�؟ لهوانــهش گرنگـ تـر چــۆن بهكارهێنانــه ف
ـ� كارهبــا چییــه ،چــۆن بهرهــهم دێــت وه بهكارهێنــان و تایبهتمهندییــه ف
كا� چـ ي ف
� پبرسـ ي ف
ده ب �
كا� ڕێكدهخهیــن؟
وزهی كارهبــا یهكێكــه لهجــۆره ف
كا� وزهی ههبــوو لــه �وشــت ،كــه دهكــرێ لــه ڕێگــهی هــهروه بروســكه و هـ ي� فـری لێكخشــان بهدهسـ تـى بهێنـ ي ف
ـ�،
ـ� بهكۆمهڵــه ڕێگایــهك تــر وزهكــه بهدهســت بهێنـ ي ف
بــه ڵ�م كارێــ� قــورس ونائابوورییانهیــه ،بهڵكــو دهتوانـ ي ف
ـ� ،بهنمونــه هــۆكاری كیمیـ يـا� وهك پاتــری
ڵ
جو�نـ ف
ـد� تــهزووی گهیشــتوو بــه بــواری موگناتیــ�
یــان لهڕێگــهی گۆڕیـ فـى هـ ي� فـرهی جوڵهییــهوه كــه دهگۆڕدرێــت بــۆ وزهی كارهبـ يـا� ،ئــهوهش بــه
هــهروهك ئهوانــهی لهمولیــده كارهباییــهكان دهســت دهكــهون ،یــان بههــۆی ڕێــگای تــرهوه .وزهی كارهبــا یهكێكــه جــۆره گرنگــه ف
كا� ئــهو جــۆره وزانــهی
كــه لهبــواره جۆربهجۆرهكانــدا بهكارده ف
ـ� دهســتبهرداری بـ ي ف
هێرێــن ،كــه ناوتوانـ ي ف
ـ� لــه ژیـ فـا� ڕۆژانهمــان ،چونكــه بهكاردێــت بــۆ ڕوناكردنــهوه ،گهرمكــردن،
ف
ـپێكرد� ئامـ �ـره كارهباییــه ف
كا� مــاڵ وزۆر بــواری تــر وهك پیشهســازی و پهیوندییــهكان و زۆر بــواری تــر.
ئیشـ
ي

Abstract
Electric Energy production and its Consumption in the city of Rania )a Study in Economic
(Geography
ctricity is one of the most important discoveries that changed our lives for the better. It is part of our daily
lives. You can not imagine our world without electricity. And assuming that we are able to shed light bulbs and
most electrical appliances in our homes and offices, Run on electricity? So what is electricity? How are they
generated? What are the most important uses and features? More importantly, how can rational use? Electric
power is one of the types of energy in nature. Power can be obtained from nature through lightning and
friction, but this is difficult and economically inefficient. However, electricity can be generated in several other
ways, including chemical ones such as batteries or by converting kinetic energy into electrical energy by moving
a conductive wire in a magnetic field, such as in generators or with double heat heating as in thermocouple.
Electrical energy is one of the important images of energies used in various fields and indispensable in our daily
lives in household uses such as lighting, heating and operation of household electrical appliances and all other
fields such as industry, telecommunications and scientific fields

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

