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 : چکیده

در این موضوع  های سطح منطقه است.  های داخل کشور و فرصتای بسیار کمتر از ظرفیت وضعیت کنونی ایران در تجارت منطقه 

ظرفیت خطوط انتقال فرا مرزی نسبت به ظرفیت منصوبه   ۱۳۹۸صادق است به طوری که در سال  ایران نیز  برق  ای  تجارت منطقه

اتصال    است.درصد بوده    ۲.۸ات و واردات برق نسبت به میزان تولید ناویژه کشور تنها  درصد و مجموع صادر  ۵نیروگاهی کشور حدود  

که   ییبرق است چراکه کشورها نیتام یبرا یروش اقتصاد کی ، دورتر یبه کشورها قی همجوار بهم و از آن طر یشبکه برق کشورها

ی، بهبود ضریب بار، تامین  روگاه ین  رهیذخ   تیظرفاشتراک  کشورها بهره ببرند.    ریاز برق ارزان سا  توانندیدارند م  یانهیبرق پرهز  دیتول

شبکه  اقتصادی  -پیک بار بدون احداث نیروگاه جدید و افزایش درآمد ارزی برای کشورهای صادرکننده مواردی از کارکردهای فنی 

  یی و همگرا  یاتوسعه تعامالت منطقه  یبرا  یریمسق در منطقه،  در عین حال ایجاد شبکه بهم پیوسته بر  است.  بهم پیوسته برق 

های گذشته با اینکه در سال  است.  سازی اقتصاد ایران از طریق ایجاد پیوندهای راهبردی در منطقهای برای مقاومی و وسیلهاقتصاد

فاصله شده است  سازیاما آنچه تا کنون پیادههای زیادی برای برقراری ارتباط الکتریکی میان ایران و همسایگانش انجام شده، تالش

  یانرژ  تیگره زدن امن،  ثبات در منطقه  جادیالذا تا کنون از این اهرم غیرنظامی برای    برق دارد.  گیری شبکه بهم پیوستهتا شکلزیادی  

 برداری کافی صورت نگرفته است.سازی توسعه روابط تجاری بهره و زمینه  رانیمنطقه به ا یکشورها

ای در بدنه حاکمیت، تبیین نشدن مفهوم دقیق قطب های گذرای منطقه در عدم توجه کافی نسبت به فرصتریشه این موضوع را  

یان نهادهای حاکمیتی، عدم وجود منابع  برق و شبکه بهم پیوسته برق در اسناد باالدستی، عدم وجود مدیریت متمرکز و تقسیم کار م

آفرینی سازنده بخش خصوصی و وجود موانع مالی برای افزایش ظرفیت تولید برق و خطوط انتقال مرزی، فراهم نکردن امکان نقش

ایران   شبکه بهم پیوسته برق با محوریت  جستجو کرد.  ای بر تصمیمات کشورهای منطقه بایدهای فرامنطقه سیاسی و اثرگذاری قدرت

کند و از سوی دیگر برای افزایش سطح تبادالت تجاری کشورهای منطقه از ای برق فراهم میاز یک سو بستری برای تجارت منطقه 

چنانچه شبکه برق دو یا چند کشور بهم متصل گردد، اراده طرفین  کند. به عبارت دیگر  سازی میطریق ایجاد همگرایی بیشتر، زمینه

این موضوع، ، تقویت خواهد شد. همچنین  اقتصادی و تجاری  ارتقای تعامالتای از جمله در  های منطقه ی نسبت به توسعه همکار

 . کندرا فراهم می در کشورهای منطقه های صنعت برق صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برای توسعه زیرساخت  زمینه

 منطقه ای، شبکه بهم پیوسته برق، قطب برقتجارت منطقه  واژگان کلیدی:
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 آن   ح ی مسئله و تشر   ان ی ب   - ۱

. در  به همراه داردای برای ایران  ویژه و امتیازات  ها، فرصعتسعیاسعی با کشعورهای منطقه  وتوسععه روابط تجاری  

تر در داد و سععتد کاال و خدمات وجود دارد. موقعیت  تر و آسععانتعامل با کشععورهای منطقه دسععترسععی سععریع

های آزاد و یا ارتباط با سایر کشورهای  جغرافیایی ایران، امکان مناسبی برای برخی کشورها جهت دسترسی به آب

ه بازارهای آسیای میانه، حوزه قفقاز و غرب آسیا ای برای دسعترسعی بهمسعایگان ایران دروازهکند.  منطقه ایجاد می

ایران نسععبت به کشععورهای زیادی در سععطح منطقه و غرب آسععیا از توانمندی فناورانه   و شععمال آفریقا هسععتند.

کنعد. نزدیکی  برخوردار اسعععت و نیعاز این کشعععورهعا بعه خعدمعات و تولیعدات فنعاورانعه زمینعه تجعارت بزرگی فراهم می

تجاری خوبی فراهم کرده، مضعافا از گذشعته -زی ایران با همسعایگان زمینه تعامل اجتماعیقومی برخی مناطق مر

تجارت خرد میان سععاکنان مناطق مرزی کشععورها وجود داشععته اسععت. همچنین ایران با بسععیاری از کشععورهای 

وه بر موارد  تر باشعععد. عالسعععاز تعامالت محکمتواند زمینهمنطقه اشعععتراک مذهبی، فرهنگی یا زبانی دارد که می

گردد و این بسعیار ثبات کل منطقه میمذکور باید دانسعت که رشعد و توسععه کشعورهای منطقه منجر به توسععه و  

های گذشععته نقش بسععزایی در ایجاد ثبات در منطقه ایفا کرده که  برای ایران حائز اهمیت اسععت. ایران در سععال

گردد نباید غافل نظامی که سبب افزایش ثبات منطقه می  عمدتا در حوزه نظامی بوده است اما از سازوکارهای غیر

 شد.

- ای راهبردی است که عالوه بر تحکیم روابط کشورها در سطح منطقه، مزایای فنیشبکه بهم پیوسته برق منطقه

تر جمهوری آفرینی موثر و جامعاقتصعادی، سعیاسعی، امنیتی، اجتماعی و زیسعت محیطی نیز به همراه دارد. نقش

ثبات و همگرایی چنانچه ذکر شععد ای اسععت.  ایران در منطقه الزمه تثبیت قدرت و تحکیم روابط منطقهاسععالمی  

ای،  در راهبرد شعبکه بهم پیوسعته برق منطقهای در گرو پیشعرفت و توسععه همه کشعورهای منطقه اسعت.  منطقه

ایش سععطح ارتباطات متقابل،  ای« از دو جنبه حائز توجه اسععت؛ اول اینکه به لحار راهبردی، افزعبارت »منطقه

از سعوی  اسعت.تعامالت تجاری و ایجاد وابسعتگی سعیاسعی میان کشعورهای همجوار از اهمیت بیشعتری برخوردار  

این واقعیت که انرژی   دیگر این عبارت به ذات اتصعععاالت الکتریکی که بسعععتر تبادل برق هسعععتند، اشعععاره دارد.

کند هر نوع انتقال برق رق عبور کند تا به مقصعد برسعد، ایجاب میالکتریکی باید از بسعتر خطوط انتقال و شعبکه ب

به کشعورهای دورتر الجرم از شعبکه کشعورهای میانی عبور کند. حتی در صعورتی که به هردلیلی ممانعت جدی از 

اتصعال به شعبکه کشعور واسعط وجود داشعته باشعد، باید خطوط انتقال توان باال و طویل احداث شعود که باز هم از 
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کند. بنابراین در داد و ستد برق، ارتباط با کشورهای دورتر از طریق کشورهای  ک و زمین کشور واسط عبور میخا

 شود.مجاور برقرار می

های زیادی برای توسععه اتصعاالت متقابل  با اینکه ظرفیتای که ایران واقع شعده اسعت در حال حاضعر در منطقه

ای وجود  های منطقهاز جهت ابزاری برای ارتقای سعععطح همکاری  های برق هم از جهت نیاز به برق و همشعععبکه

شععکل   مشععارکت داشععته باشععد، تا کنون  در آنای که ایران  این موضععوع در سععطح توافقنامه چند جانبهدارد، اما 

هزار مگاوات سعاعت برق   ۱۰از حدود    ۲۰۱۹نباید غافل شعد که در سعال   حقیقتاز این در عین حال  نگرفته اسعت.

و کشعور ما  ۱اسعتهزار مگاوات سعاعت سعهم ایران بوده    ۶تبادل شعده تتراز صعادرات و وارداتد در منطقه، بیش از  

درصعد   ۷۰نسعبت به همسعایگان و کشعورهای حاشعیه خلیر فارس حجم تبادل برق بیشعتری دارد که البته بیش از 

 ن با کشور عراق است.آ

اغلب کشعورهای منطقه از نظر زیرسعاخت شعبکه برق و ایجاد تبادالت دو یا چند جانبه ضععیت هسعتند و با اینکه 

گردد اما آنچه تا کنون میان ایران و همسایگانش انجام ایران یک کشعور پیشعرو در صنعت برق منطقه محسوب می

پیوسعته برقی را پدید آورد که از یک سعو ایجاد وابسعتگی متقابل  شعده اگرچه سعودمند بوده، نتوانسعته شعبکه بهم 

های فرصت  توجه کافی نسبت بهریشه این موضوع را در عدم   بکند و از سوی دیگر بستری برای تجارت برق شود.

در اسععناد   قطب برق و شععبکه بهم پیوسععته برقتبیین نشععدن مفهوم دقیق  ، در بدنه حاکمیتای  گذرای منطقه

عدم وجود مدیریت متمرکز و تقسعیم کار میان نهادهای حاکمیتی، عدم وجود منابع مالی برای افزایش   ،باالدسعتی

آفرینی سعازنده بخش خصعوصعی و وجود موانع  ظرفیت تولید برق و خطوط انتقال مرزی، فراهم نکردن امکان نقش

 جو کرد.ای بر تصمیمات کشورهای منطقه باید جستهای فرامنطقهسیاسی و اثرگذاری قدرت

 وضع گذشته و حال یبررس -۲

ای و کشعورهایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار داشعتند، های منطقهها پیش کشعورهای عضعو در اتحادیهاز سعال

برق شعععکعل گرفعت و   هعای بزر  بهم پیوسعععتعهدرصعععدد تبعادل برق بعا یکعدیگر برآمعدنعد. برای این مهم شعععبکعه

انتقال توان، برق را از مراکز تولید به مناطق مصعر  رسعاند. نواحی تحت حاکمیت اتحاد جماهیر های زیرسعاخت

  های برق را ایجاد کردند.شعوروی، آمریکای شعمالی و کشعورهای اروپایی اولین سعاختارهای بهم پیوسعتگی شعبکه

 
1 Enerdata.com 



 هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

 

مند هسعتند های صعنعت برق پیشعین بهرهچنان از زیرسعاختکشعورهای اسعتقالل یافته بعد از فروپاشعی شعوروی، هم

نیز دنیا  بزرگترین ماشعین که  آمریکای شعمالی   برقشعبکه  اما مدیریت و راهبری این تاسعیسعات مسعتقل شعده اسعت.

میلیون مشترک    ۴۰۰و برق حدود   هستند شبکه سنکرون مجزا است که بهم متصل    ۴، متشکل از  شودنامیده می

 هزار  ۱۷۰بالغ بر   ۲۰۱۷تبادل برق میان سععه کشععور کانادا، ایاالت متحده و مکزیک در سععال   کند.را تامین می

 .اوات ساعت بودگیگ 

در سعال د GCCاند. کشعورهای عضعو شعورای همکاری خلیر فارس تمناطق دیگر جهان نیز از این امکان بهره برده

د کردند که هد  آن GCCIAهمکاری خلیر فارس تاندازی سععازمان بهم پیوسععتگی شععورای  اقدام به راه  ۲۰۰۱

اتصعال هر شعش کشعور   ۲۰۱۱اشعتراک منابع شعش کشعور عضعو در راسعتای ایجاد اقتصعاد انرژی مقاوم بود. در سعال 

تجارت برقی صععورت نگرفت، درحالی که تبادل برق انجام   ۲۰۱۵شععد اما تا سععال   کاملبه شععبکه بهم پیوسععته  

 در صعورتبرای مثال  پیوسعته برق برای کشعورهای عضعو، تعهدآور اسعت و  دهی شعبکه بهم شعد چراکه شعکلمی

ای اسعت که  به گونه  خروج ادوات در بخشعی از شعبکه، سعاختار بهم پیوسعته شعبکه  ریزی وهای بدون برنامهقطعی

د و کناین پدیده به خودی خود یک وابسعتگی متقابل در حوزه انرژی ایجاد می  د.نباید آن را جبران کن  سعایر اعضعا

  ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۶های یعنی در سعال  ۲۰۱۵بعد از    ۱نمودار  بر اسعاس    کند.فراهم مینیز  ها را  همکاری  زمینه ارتقای

درصعد رشعد کرد. در عین   ۸۰درصعد تا نزدیک به    ۵۰سعهم تجارت انرژی از کل برق تبادل شعده افزایش یافته و از  

کم   ۲۰۱۸در سال   هش یافت و لذا کل تبادل برق نیزهای ناخواسعته کاحال به دلیل بهبود و ارتقای شعبکه، قطعی

 .۲شد 

 
2 Middle East Economic Survey (www.mees.com) 
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 انرژی الکتریکی تبادل شده و تجارت شده در شبکه بهم پیوسته برق شورای همکاری خلیر فارس   -۱نمودار  

تفاهم ایدئولوژیک ندارند  شود حتی کشورهایی که  نیاز به انرژی برای ثبات و توسعه و امنیت تامین انرژی سبب می 

میالدی مفاهیم بهم پیوستگی و تبادل برق میان کشورهای    ۹۰برای تبادل انرژی دست به همکاری بزنند. از دهه  

  ستم یوسسه س د یعنی ژاپن، کره، چین، مغولستان و مناطق شرقی روسیه عمدتا توسط مNEAشمال شرق آسیا ت

س ت  ۳ملنتیت   یانرژ روس   ی آکادم  یبر یشعبه  صرفه هی علوم  و  برق  شبکه  پایایی  بهبود  بر  تمرکز  با  در  د  جویی 

های انرژی در  های اخیر فدراسیون روسیه، توسعه زیرساختها، مورد بحث قرار گرفته بود. در سال گذاری سرمایه

بخش    در ها و راهبردهای انرژی  همکاری با کشورهای شمال شرق آسیا را یک راهبرد برای رسیدن به سیاست

  نیز  چین  ۵کره جنوبی و ابتکار یک کمربند، یک جاده   ۴در نظر گرفته است. ابتکار اوراسیا شرق دور سرزمین خود

العاده بزر   دهی یک شبکه بهم پیوسته در منطقه شمال شرق آسیا و بلکه شبکه فوقهایی هستند که به شکل ایده

 د.نکنآسیا کمک می 

سال گذشته با منطقه خودمختار نخجوان بوده است. در دهه    ۳۰ریکی در  ترین اتصال الکتقدیمی در مورد ایران،  

برداری از اتصاالت بین  با بهره   ۸۰شمسی ارتباط الکتریکی با ارمنستان، ترکیه و آذربایجان برقرار شد. از دهه    ۷۰

 
3 Melentiev 
4 Eurasia Initiative 
5 One road, one belt 



 هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

 

  ۹۰است. در دهه  کشور همسایه دارای تبادل برق بوده   ۷مرزی ترکمنستان، عراق، افغانستان و پاکستان، ایران با 

ای در ظرفیت انتقال توان میان ایران و همسایگان ایجاد نشد و تنها برخی از این ارتباطات در  تغییر قابل مالحظه 

تقویت شد. در حال حاضر میان ایران و همه کشورهای همسایه که با ایران مرز خاکی دارند،    ۹۱و    ۹۰های  سال

اتص الکتریکی وجود دارد. اما این  برآورده کردن شبکه بهم پیوسته برق منطقه اتصال  برای  ای، کافی  االت هنوز 

اندازی شده میان ایران و کشورهای همجوار، اغلب  خط ارتباط الکتریکی راه   ۲۰الزم به ذکر است از بیش از    نیست.

  ۲۳۰اژ  خطوط در سطوح ولتاژ فوق توزیع و توزیع هستند و بخشی از اتصاالت سطح ولتاژ انتقال هم دارای ولت

ها عدد از آن   ۳اندازی شده که  کیلوولت فرا مرزی، راه   ۴۰۰خط انتقال    ۶باشند. در حال حاضر تنها  کیلوولت می 

برداری  کیلوولت بهره   ۲۳۰ترکمنستان هم در ولتاژ  -کیلوولت ایران  ۴۰۰مربوط به اتصاالت ایران و عراق است. خط  

مگاوات است که    ۳۹۰۰ایران با کشورهای همسایه حدود    مجموع ظرفیت خطوط انتقال فرا مرزی میان   شود.می 

  ی لیآمار تفصریزی ارائه شده در  برنامه   بر اساس باشد.  درصد می   ۵های کشور،  نسبت به ظرفیت منصوبه نیروگاه 

بر  چنانچه  رسد،  مگاوات می   ۹۱۱۲۶به    ۱۴۰۰ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور تا پایان سال    ، رانی صنعت برق ا

به    ۱۴۰۰ریزی شده خطوط انتقال تا پایان سال  های موجود، ظرفیت برنامه اساس خطوط در حال ساخت و طرح 

 ت.که همچنان عدد پایینی اس  یابد درصد افزایش می  ۷به  این دو نسبت برسد،مگاوات  ۶۳۰۰حدود 

 [ ۱]  ۱۳۹۸و    ۱۳۹۷های  در سال   های صنعت برق ایرانبرخی شاخص   -۱جدول  

 درصد تغییر  ۱۳۹۸سال   ۱۳۹۷سال   شاخص 

 ۳/۶ ۳۲۸،۱۷۹ ۳۰۹،۱۸۲ تولید ناویژه تگیگاوات ساعتد

 ۷/۴ ۲۷۱،۹۰۱ ۲۵۹،۷۲۳ فروش داخل تگیگاوات ساعتد

 ۶/۲۷ ۸،۰۳۱ ۶،۲۹۵ صادرات تگیگاوات ساعتد

 -۲۴/۶ ۷۶/۹ ۴۱/۱۰ تمنبع: پاوندتلفات تدرصدد 

این درحالی    بوده ودرصعد    ۲.۴تنها   ۱۳۹۸شعود، سعهم صعادرات برق از تولید در سعال دیده می  ۱جدول  چنانچه در  

درصد بوده است. همچنین نسبت صادرات    ۹.۷۶است که تلفات شبکه برق ایران در همان سال به گفته مسئولین  
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درصعد بوده اسعت. این ارقام نه تنها نشعانگر سعهم ناچیز صعادرات برق از تولید    ۲.۹ همان سعالر  به مصعر  داخلی د

اسعت بلکه بیانگر این حقیقت اسعت که میزان صعادرات برق در مقایسعه با مصعر  داخل نیز بسعیار اندک اسعت. بر 

  ۳۸۱ان تولید ناویژه برق  میز  ۱۴۰۰اسعاس اهدا  بیان شعده در برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشعور، برای سعال 

گذاری شعده اسعت، یعنی سعهم صعادرات هزار گیگاوات سعاعت هد   ۱۲هزار گیگاوات سعاعت و میزان صعادرات برق 

 درصد خواهد رسید. ۳به  ۱۴۰۰از برق تولید شده در سال 

 راهکار حل مسئله -۳

 امکان انتقال ولتاژ باال با  خطوط  سعطح  در کشعورد  چند ت  دو  برق  شعبکه منظور از شعبکه بهم پیوسعته برق، اتصعال

ای که کشعورهای عضعو برای تامین برق بخشعی از شعبکه خود بتوانند باشعد، به گونهبرق می  فروش  و  خرید   و  تبادل

برداری حداکثری از کارکردهای این شعبکه گسعترده باید عضعویت بر این ارتباطات الکتریکی تکیه کنند. برای بهره

های بهم پیوسعته برق وابسعتگی متقابل ایجاد کند و برای اعضعا تعهدآور باشعد. شعبکه  ای باشعد کهدر آن به گونه

برق بعا  نیتعام تیعامن  شیافزای، بهبود ضعععریعب بعار، روگعاهین  رهیذخ  تیعاشعععتراک ظرفکعارکردهعای متععددی دارنعد، 

ورهای ، تامین پیک بار بدون احداث نیروگاه جدید و افزایش درآمد ارزی برای کشععمتنوع شععدن سععبد عرضععه

اقتصعادی این موضعوع اسعت. در عین حال ایجاد شعبکه بهم پیوسعته برق در  -صعادرکننده مواردی از کارکردهای فنی

سعازی اقتصعاد ایران از ای برای مقاومی و وسعیلهاقتصعاد ییو همگرا  یاتوسععه تعامالت منطقه  یبرا  یریمسعمنطقه،  

ه بهم پیوسعته برق، کشعورهای صعادرکننده نقش  طریق ایجاد پیوندهای راهبردی در منطقه اسعت. در یک شعبک

 کنند و کشورهایی که مسیر ترانزیتی و پیوند دهنده ارتباطات هستند نیز نقش راهبردی دارند. اساسی ایفا می

دهی و  شکلهایی است که توان  ایران در میان همسایگان خود و حتی در بین کشورهای آسیایی، دارای مزیت 

  . بازار برق داخلی دارد  ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که   سته برق را دارد. محوریت یک شبکه بهم پیو 

که    یامنطقه قرار گرفتن در    و شبکه برق وسیع و پایدار به عالوه اتکای زیاد به توانمندی داخلی در صنعت برق  

توانایی تولید برق مازاد بر مصر  خود را دارند و بعضی دیگر برای تامین نیاز مصرفشان به    برخی از همسایگانش

بازار    ی ریگبرق در کنار شکل   ی انرژ  قطب شدن به    لیتبد   ی برا  یمناسب  نهیرا به گز  رانیا،  واردات برق نیازمندند 

 مبدل کرده است.  ،یابرق منطقه  وسته یشبکه بهم پ ک ی ه یبر پا یامنطقه 
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های شرقی و غربی امکان تبادل  اختالفات فصلی در کشورهای شمالی و جنوبی ایران و تفاوت افق در همسایه   وجود

و دو قدرت اقتصادی نوظهور    ایران از طریق کشورهای شرق خود به منطقه آسیای میانه   کند.برق را مضاعت می 

های غربی به کشورهای غرب آسیا، شمال  کند. از سوی دیگر از طریق همسایه یعنی چین و هند ارتباط پیدا می 

  آسیای   کشورهای   بین  خوبی  ارتباطی  پل   ایران، ژئوپلتیک همچنین جایگاهآفریقا و اروپا دسترسی خواهد داشت.  

د. به عالوه مسیر ارتباط الکتریکی کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز به  کنکشورهای اروپایی فراهم می  با میانه

دهد  نشان می   برق  دکننده یتول  یهاشرکت   یکایسند نتایر بررسی    گذرد. کشورهای حاشیه خلیر فارس از ایران می 

  ۲۰۰۰و    ۱۰۰۰،  ۳۰۰۰سهم بالقوه ایران از صادرات برق به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان به ترتیب  تنها  

تواند برق مازاد کشورهای منطقه مانند ترکمنستان، گرجستان  همچنین چنانچه ذکر شد، ایران می   مگاوات است.

 و ارمنستان را به این سه کشور ترانزیت کند. 

  ۱۰  جزو  ایران  و اکنون  کرده  فراهم  کشور  در  را باال  مقیاس   در های حرارتینیروگاه برداری ازمخازن غنی گاز، بهره

  منابع  توسععه  شعرکت آمار اسعاس   بر  از طرفی ۶اسعت.  حرارتی  هاینیروگاه شعده  نصعب  ظرفیت  نظر  از  دنیا  اول  کشعور

  آبیهای برقتوسعط نیروگاه  برق  سعاعت  گیگاوات هزار  ۱۱  ،۱۳۹۸سعال  نخسعت  ماه سعه  در  فقط   ایران،  نیروی  و  آب

ای و برنامه برای افزایش سععهم آن، امتیاز دیگری برای تنوع  مگاوات نیروگاه برق هسععته  ۱۰۰۰وجود   .شععد   تولید 

 شعکلی   به های خورشعیدینیروگاه حتی وجود موقعیت خوب تابش خورشعید برایسعبد عرضعه برق کشعور اسعت.  

  دو اسعت  خزر سعواحل  که  خورشعید  تابش  نظر  از  کشعور  منطقه  تریناسعتعدادکم  سعاتبا، ته مدیرعاملگف  به  که اسعت

 ۷دارد. ظرفیت آلمان برابر

همچنین با توجه به  الملل باشعد. تواند مدعی تجارت برق در سعطح منطقه و بینبا توجه به موارد مذکور، ایران می

برداری زیرسعاخت شعبکه در کشعورهای همسعایه، ایران زمینه  شعبکه برق گسعترده داخل و توانایی سعاخت و بهره

ایران این قابلیت را دارد که نقشعی فعاالنه در عرصعه ای دارد.  مناسعبی برای ایجاد شعبکه بهم پیوسعته برق منطقه

به عنوان یک عنصععر   های بزر دتعامالت سععایر کشععورها تقدرت ر پازلدای برق ایفا کند و صععرفا منطقه  تجارت

هعای گعذرای تجعاری و برداری از فرصعععتلعذا شعععبکعه بهم پیوسعععتعه برق، راهکعاری برای بهره  قرار نگیرد.منفععل  

 دیپلماتیک ایران در منطقه است.

 
 ۸۳۳۲۲پاون، کد خبر:  6
 ۸۳۳۲۱پاون، کد خبر:  7
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 راهکار ارائه شده یابیارز- -۴

ای، باید دید انجام این اقدام در رسعیدن به کدام اهدا  کالن  شعبکه بهم پیوسعته برق منطقه ارزیابی راهکاربرای  

کند. در ادامه موضععوعات و اهدا  های مغفول مانده را فعال میو کدام ظرفیت  کند حرکت کشععور را تسععریع می

ها باشععد، یش از پیش آنتواند راه حلی برای تحقق بای، میای که ایجاد شععبکه بهم پیوسععته برق منطقهمنطقه

 گردد.مطرح می

 کشور یهاتیدر منطقه با ظرف رانیا یتعامالت اقتصادبیشتر   تناسب ✓

 در بلندمدت رانیا یاقتصاد یاتعامالت منطقهپایداری  ✓

 یاکشورها در تعامالت منطقه ریسا یاقتصاد یهاتیها و ظرفاز فرصت استفاده ✓

روابط   تیگسعترش و تقو  یو رفاه برا  رسعاختیمنطقه به توسععه، ز  یکشعورها ازیاز ن مناسعب  برداریبهره ✓

 یاقتصاد

 المللیی و بینادر تعامالت منطقه یی ایرانایجغراف موقعیت حداکثر استفاده از ✓

 یادر تعامالت منطقه ایران طبیعیاستفاده از مخازن نفت و گاز و منابع  یبرا نهیبه یراهبرد اتخاذ ✓

 یالمللنیب یهادر مقابل تکانه کشورثبات  شیافزا یبرا یامنطقه ییهمگرا تیاز ظرف برداری کافیبهره ✓

 ایرانکشورها به  ریسا یسازوابسته یبرا هاتیاز همه ظرف استفاده ✓

خود و توجعه بعه    یهعاتیعبر همعه ظرف  هیعبعا تک  یامنطقعه  یهعاهیعنهعادهعا و اتحعاد  لیعتشعععک  یبراتالش   ✓

 همنطق یهاتیظرف

 راهکار ارائه شده یامدهایاثرات و پ- -۵

گیری شبکه بهم پیوسته برق منطقه ای، مزایا و کارکردهای متنوعی به همراه دارد که باعث شده در مناطق شکل

سعازی شعده اسعت. بخش زیادی از مختلت دنیا مورد توافق کشعورها قرار بگیرد و تا کنون در موارد زیادی نیز پیاده
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ای به مسعائل اقتصعاد صعنعت برق و مزایای فنی برای شعبکه مرتبط  نطقهکارکردهای شعبکه بهم پیوسعته برق م

تواند مزایای اجتماعی و زیسعت کند و حتی میشعود. در عین حال ابزار سعیاسعی و دیپلماتیک مهمی فراهم میمی

های  ای از جنبهمحیطی نیز به همراه داشععته باشععد. در این بخش، کارکردهای شععبکه بهم پیوسععته برق منطقه

 تلت برشمرده شده است.مخ

 اقتصادی: –کارکردهای فنی 

 تردسترسی به برق کم هزینه ✓

 گذاری برای ساخت نیروگاه جدید های جدید یا ایجاد تاخیر در سرمایهعدم نیاز به احداث نیروگاه ✓

 های نصب شده در تمام طول سال تبهبود ضریب بارداستفاده از ظرفیت نیروگاه ✓

 نیروگاهیاشتراک ظرفیت ذخیره  ✓

 های بزر  با اشتراک منابعافزایش صرفه اقتصادی احداث نیروگاه ✓

 کاهش هزینه احداث خطوط انتقال برای مناطق نزدیک مرز و دور از مراکز تولید برق داخل کشورها ✓

 افزایش امنیت تامین برق با متنوع شدن سبد عرضه ✓

 افزایش قابلیت اطمینان تپایایید تامین برق ✓

ریزی بهتر برای خروج به موقع ادوات از شعععبکه دوات شعععبکه برق از طریق امکان برنامهافزایش کارایی ا ✓

 برای تعمیرات

 کاهش هزینه تامین سوخت نیروگاه برای کشورهای واردکننده ✓

 کاهش قیمت برق به دلیل کاهش انحصار تولیدکنندگان محلی ✓

و امکعان   افزایش دسعععترسعععی بعه برق  تر میعان تولیعدکننعدگعان بعه دلیعلایجعاد رقعابعت برای تولیعد برق ارزان ✓

 ها تبرخی کارکردها به نوع تجارت و بازار ایجاد شده بستگی دارددانتخاب میان نیروگاه
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 افزایش درآمد ارزی برای کشورهای صادرکننده ✓

 ترهای قویامکان بهبود کیفیت برق و افزایش پایداری شبکه با اتصال به شبکه ✓

 ه جدید تامین پیک بار بدون احداث نیروگا ✓

 تبادل برق یبرا ی کشورهابار و اختالفات فصل کیپساعات از تفاوت  استفاده ✓

 های فنی کشورها در این حوزهتحریک اقتصاد صنعت برق و ظرفیت ✓

 اشتراک تخصص و توانایی فنی برای پشتیبانی مشترک از شبکه برق بهم پیوسته ✓

 ای:کارکردهای تجاری و دیپلماسی منطقه

 وابستگی متقابل میان کشورهای منطقهایجاد  ✓

 یاس یروابط س  تیدر منطقه؛ تقو یاقتصاد ییو همگرا یاتوسعه تعامالت منطقه یبرا یریمس ✓

  یحضعور راهبرد   شیتافزا  های مرتبط به برق و زیرسعاخت  منطقه  یکشعورها  ازین نیاز فرصعت تام  اسعتفاده ✓

 در منطقهد

 یالمللنیو ب یازاد برق منطقهبازار آ ندهیورورد به تجارت برق و در آ نهیزم ✓

 ای برقاقتصادی با سایر کشورها از طریق افزایش حجم تجارت منطقه ایجاد پیوند عمیق ✓

 صنعت برق زاتیو تجه یصادرات خدمات مهندس  ایجاد بستر برای ✓

 هاای در سایر حوزهکمک به توسعه و تقویت تجارت منطقه ✓

 کارکردهای اجتماعی:

برق در کشورهای منطقه و در نتیجه افزایش رضایت عمومی تارتقای خدمات مبتنی  افزایش دسترسی به   ✓

 بر برقد
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های داخلی کشعورها در اثر دسعترسعی بیشعتر و پایدارتر مردم به برق و خدمات ها و ناآرامیکاهش اعتراض ✓

 وابسته به آن

 هاایجاد زمینه برای تقویت روابط اجتماعی بین ملت ✓

 کارکردهای زیست محیطی:

 اهش آلودگی و اثرات زیست محیطی ناشی از کار نیروگاه با اشتراک ظرفیت تولید برق کشورهای عضوک ✓

 تر از سطح زمین و کاهش آسیب به محیط زیست برای احداث نیروگاهاستفاده بهینه ✓

 به مسئول مربوطه یساز میتصم شنهادیپ -۶

ای کشعور، تبدیل شعدن ایران به قطب و مسعئله اسعتفاده از ابزارهای مختلت برای توسععه و تقویت جایگاه منطقه

های کالن و اسناد باالدستی ای و افزایش صادرات برق در سیاستمرکز تبادل برق منطقه، توسععه مبادالت منطقه

ها و اهدا  بسعتری برای تحقق سعیاسعت  ایبخش انرژی کشعور تصعریح شعده اسعت. شعبکه بهم پیوسعته برق منطقه

 های زیر برداشته شود:باید گام مهمبرای نیل به این ای ایران به خصوص در حوزه انرژی است. منطقه

و به یک گفتمان  شعناخته   کشعور  ایجاد شعبکه بهم پیوسعته برق به عنوان یک اولویت راهبردی در منطقه برای  -۱

تری نسعبت به موضعوع به وجود خواهد حالت نه تنها پیگیری و مطالبه قویشعود. در این در بدنه حاکمیت تبدیل  

د با توجه به جایگاه راهبردی موضععوع، قابل وشععبها بیشععتر از منافع اقتصععادی  آمد، بلکه اگر در مقاطعی هزینه

دی برای تواند منافع اقتصعادی زیاتجارت برق، میبرای  پذیرش خواهد بود، اگرچه ایجاد سعازوکار مناسعب و دقیق  

 ایران به همراه داشته باشد.

ای و تجارت نگاه بخشعی به این موضعوع به نگاه ملی تغییر کند. اگرچه موضعوع شعبکه بهم پیوسعته برق منطقه  -۲

برق بیشعترین ارتباط را با صعنعت برق دارد و وزارت نیرو بیشعترین مسعئولیت را در این حوزه داراسعت، اما گسعتره  

خانه و یک سعازمان در کشعور اسعت. در حال حاضعر وزارت  موضعوع، فراتر از یک وزارت  های تحت تاثیر اینحوزه

کلیه تعامالت و تبادالت ایران در   ریز و اجرا کنندهگیر، برنامهنیرو و به طور خاص شعععرکت توانیر یگانه تصعععمیم
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ریزی کالن و سعطح برنامهحوزه برق اسعت. در سعطح اجرا باید پذیرفت که وزارت نیرو متولی اصعلی اسعت اما آیا در  

 گری، سایر نهادهای حاکمیتی نباید نقشی داشته باشند؟حتی مطالبه

ای ایران در این زمینه باید نقش  شععورای عالی انرژی و شععورای عالی امنیت ملی به عنوان طراح نقشععه راه منطقه

ی نفت و نیرو باید در این هاهای میان وزارتخانهایفا کنند. همچنین مشعععکالت داخلی بین بخشعععی مانند چالش

ای خود باید برای تجارت و توسععه تبادل برق با های منطقهشعوراها حل و فصعل گردد. وزارت خارجه در سعیاسعت

کشععورهای منطقه برنامه داشععته باشععد و همچنین از این ابزار برای دیپلماسععی اقتصععادی پویاتر اسععتفاده کند. 

های اثرات قدرت  سعازیحنثی  موانع سعیاسعی و  رای برطر  کردنب  دسعتگاه دیپلماسعی کشعورالزم اسعت همچنین  

باید سعازمان پدافند غیرعامل کشعور  . داشعته باشعد ای  فرینی فعاالنهآای در اراده کشعورهای منطقه نقشفرامنطقه

  یگر ارتقای امنیت و ثبات ایران، مطالبهراهبرد  ای به عنوان یک  شعبکه بهم پیوسعته برق منطقهموضعوع  نسعبت به  

 .ند ک

 تهابد  قطب  »ایجادعبارت برای مثال  لحار گردد،  شععفافیت و تفصععیل بیشععتر در اسععناد باالدسععتی کشععور    -۳

شعده، باید به صعورت تفصعیلی شرح داده   به دولت تکلیتقانون برنامه شعشعم توسععه    ۴۹ماده  که در    «برقای  منطقه

شععود تا تعابیر مخنلفی که از مفهوم قطب و هاب برق در بین مسععئولین و حتی کارشععناسععان وجود دارد، موجب 

 ریزی اشتباه یا حتی توجیه عدم اجرای تکالیت قانونی نشود.برنامه

در اولویت موضعوعات ق«  های بخش خصعوصعی برای صعادرات برع »قیمت سعوخت نیروگاهوحل و فصعل موضع  -۴

شعععورای ععالی انرژی و حتی در صعععورت لزوم شعععورای ععالی امنیعت ملی قرار داده شعععود. بعا این اقعدام و ایجعاد 

آفرینی  سعازوکارهای عملیاتی که هم منافع ملی را محقق و هم منافع بخش خصعوصعی را لحار کند، مسعیر نقش

 گردد.می ارموه هاگذاری در توسعه زیرساختبرای سرمایه بخش خصوصی

 منابع -۷

  راهبردی   تیریمد   ژه یو  رانیصنعت برق ا  یلیآمار تفص،  ۱۳۹۸شرکت توانیر،    معاونت تحقیقات و منابع انسانی[  ۱]

 توانیر   یشرکت مادر تخصصتهران، ، ۱۳۹۸در سال 
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کارها و    و  ساز  ینقشه راه توسعه صادرات برق و طراح  ن یتدو  ،۱۳۹۸،  برق  دکنندهیتول   یهاشرکت   یکایسند [  ۲]

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران  تهران،  ی،تیحمای استیبسته س 


