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هاي نسبي فراوان در ذخاير باالي  ايران كشوري با مزيت —چكيده 

وسيع هيدروكربني، ظرفيت باالي توليد انرژي الكتريكي، پهنه جغرافيايي 
و همجواري با كشورهاي مختلف و نيز شبكه الكتريكي بسيار گسترده و 

براي را جهت اين كشور تمامي خصوصيات الزم  قوي است. بدين
تبديل شدن به هاب انرژي الكتريكي منطقه دارا است. تجارت برق و 

آفريني در تجارت خارجي برق، صرفاً در  لكن بايد دقت داشت نقش
الكتريكي و صادرات مازاد توليد به ساير كشورها  توليد باالي انرژي

ارتباط الكتريكي ايجاد نيست. بلكه ترانزيت انرژي الكتريكي در منطقه و 

تواند نقش بسزايي در  منطقه با يكديگر، مي كشورهاي همجوار و همبراي 
  تجارت خارجي برق ايران داشته باشد.

سو و بازارهاي  يك هاي نسبي ايران از در اين مقاله با بررسي مزيت
بالقوه موجود براي ايران از سوي ديگر، پيشنهادهايي براي رونق تجارت 

ديدگاه ترانزيت انرژي الكتريكي توسط ايران ارائه خارجي برق ايران با 
  گردد. مي

هاب انرژي  ؛انرژي پاك؛ تجارت خارجي برق —هاي كليدي  هواژ
 اي برق بازارهاي منطقه ؛الكتريكي
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روز در تعامالت  امروزه يكي از مفاهيم به 1جارت خارجي برقت
كشورهاي مختلف است. مشابه تبادالت و تجارت تمامي كاالهاي ديگر، 

اي در سهم  يك كاالي استراتژيك نقش ويژه مثابهانرژي الكتريكي نيز به 
است. از قريب سه دهه پيش كه   تجارت خارجي كشورهاي مختلف يافته

عت برق آغاز گرديد و تفكر داد و ستد و تجارت برق به تجديدساختار صن
عنوان كاالي تجاري در آن رشد پيدا كرد، بتدريج تفكر تجارت خارجي برق 
نيز مشابه هر كاالي ديگر اقتصادي در دنيا شكل گرفت. لكن مشابه بسترهاي 
الزم براي انتقال و ترانزيت كاالي اقتصادي بين كشورها نظير كريدورهاي 

، زميني و دريايي، انتقال و ترانزيت برق در مقياس باال نيز نيازمند هوايي
ها و بسترهاي مناسبي است كه توسط آن بتوان تجارت خارجي   زيرساخت

هاي طوالني را ممكن ساخت. البته  مسافت احياناٌبرق در ابعاد وسيع و 
 هاي انتقال و ترانزيت هاي اوليه براي ايجاد زيرساخت راه و طرح نقشه

كاالهاي تجاري بر اساس نيازسنجي ميزان و حجم مورد انتظار از تجارت هر 
هاي عملياتي  هاي كلي و كالن به طرح گيرد و در نهايت طرح كاال صورت مي

  .گردند و اجرايي براي ايجاد مسيرهاي مناسب حمل و نقل كاال بدل مي
ه، تبديل شدن ايران به قطب تبادالت و تجارت انرژي الكتريكي منطق

يكي از اهداف كالن و راهبردي وزارت نيرو در طي دهه اخير بوده است كه 
اي تبادالت برق در ايران، زمينه براي تحقق  دهه با وجود تجربه نزديك به سه
  اين هدف بسيار مناسب است.

كشوري است كه از نظر مجموع ذخاير هيدروكربني، رتبه اول را در ايران 
بع گاز طبيعي نيز رتبه ممتازي دارد. از سوي جهان دارا است و از نظر منا

اي بر حامل اوليه  به عنوان حامل ثانويه و ارزش افزودهصادرات برق ديگر، 
د. شومطرح تواند به عنوان يك مزيت مهم براي ايران  (گاز طبيعي) نيز مي

تر، تبادالت برق از آن جهت مهم است كه ايران  صادرات و يا به عبارت كلي
ترده خود و ارتباط زميني و دريايي با چهارده كشور، نقش ممتازي با پهنه گس

تواند از طريق اين مزيت نسبي، تاثيرگذاري شگرفي  را در منطقه دارد و مي
  در نقشه تبادالت الكتريكي منطقه داشته باشد.

لكن تفكري كه شايد به عنوان تفكر غالب در توسعه صادرات و يا 
ن و به دنبال آن، به منصه ظهور رساندن نقش تبادالت انرژي الكتريكي ايرا

ايران به عنوان هاب انرژي الكتريكي منطقه مطرح است، توسعه و افزايش 
ظرفيت توليد برق در داخل كشور و صادرات مازاد بر نياز داخل به 
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باشد. هر چند ايران بزرگترين كشور  كشورهاي همسايه و منطقه مي
باشد كه  ميبرق از نظر ظرفيت توليد  ميانه و چهاردهمين كشور جهانورخا

آفريني ايران به عنوان هاب  اين خود پشتوانه بسيار محكم و خوبي براي نقش
انرژي منطقه است، لكن اتكا صرف به توليد انرژي الكتريكي آن هم با حامل 

تواند بطور كامل و  اوليه گاز طبيعي و صادرات آن به كشورهاي ديگر، نمي
. براي ايران برآورده سازدرا كالن هاب انرژي الكتريكي  در درازمدت راهبرد

م با صادرات گاز أريزي نحوه تبادالت انرژي الكتريكي آن هم تو البته برنامه
اي كه باالترين ارزش افزوده و منافع ملي را براي كشور داشته  طبيعي به گونه

تر شدن  باشد، امري مسلم و بديهي است. لكن بايد توجه داشت كه با پررنگ
هاي فسيلي و  اجبار كشورها به كاستن از سوختمحيطي و  مالحظات زيست
اي، از يك سو سبد توليد انرژي الكتريكي كشور دستخوش  گازهاي گلخانه

پيدا هاي پاك و تجديدپذير در آن وزن قابل توجهي  تغيير شده و انرژي
به منظور  و از سوي ديگر توليد انرژي الكتريكي از گاز طبيعي خواهند كرد

 جنبهصادرات آن هر چند از نظر اقتصادي مقبول باشد، ممكن است از 
  مل گردد.أمحيطي قابل ت زيست

آفريني و اثرگذاري  انداز روشني را براي نقش در اين ميان آنچه كه چشم
كند، در كنار بنيه و  اي ايران به عنوان هاب انرژي الكتريكي ترسيم مي منطقه

توليد انرژي الكتريكي، ايجاد مسيرهاي ترانزيتي پشتوانه مطلوب ظرفيت 
براي انتقال برق در چهار سوي كشور و ورود جدي به عرصه تجارت برق 

هاي انرژي در عصر كنوني  ترين حامل به عنوان يكي از مهمترين و اصلي
اي ايران در  است. در اين مقاله در نظر است با پررنگ كردن نقش منطقه

اي كه در اين خصوص انجام شده،  كي، مطالعات اوليهترانزيت انرژي الكتري
  هاي آن به عنوان پيشنهادهاي كلي و كالن ارائه گردد. بيان و نتيجه

 تاريخچه ايجاد و توسعه تجارت برق .2

 .استسازي صنعت برق  تجارت خارجي برق، يكي از نتايج خصوصي
و  دا كردبا ايجاد مفهوم كاالي اقتصادي براي برق، تجارت آن نيز معنا پي

هاي انرژي، داراي بازار و تجارت خاص خود گرديد.  نظير ساير حامل
هاي انتقال برق كه تا پيش از اين تنها براي انتقال برق در داخل كشور  شبكه

و بستري  بكارگرفته شده، براي تجارت خارجي برق نيز شدند استفاده مي
  .]2و  1[شدندبراي انتقال و جابجايي اين كاالي اقتصادي بين كشورها 

هاي  محركمهمترين محرك و انگيزه در توسعه تجارت برق در دنيا، 
شده محصول براي مشتريان است. لكن  سازي قيمت تمام اقتصادي و كمينه

هايي  انرژي الكتريكي نسبت به ساير محصوالت و كاالهاي اقتصادي، ويژگي
  يژگيوبخشد. مهمترين  تجارت اين محصول را رونق خاصي ميدارد كه 
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سازي آن در مقياس باال است كه همين  انرژي الكتريكي، عدم امكان ذخيره
حصوالت ويژگي، تجارت برق و ساز و كارهاي آن را با تجارت ديگر م

بااليي در ظرفيت كشورهايي كه از  از اين رواقتصادي ممتايز كرده است. 
حجم باال  درتوليد انرژي الكتريكي و امكان برقراري توازن توليد و مصرف 

توانند نقش تاثيرگذار در تجارت برق و قدرت بازار داشته  برخوردارند، مي
هاي نسبي توليد انرژي الكتريكي در نقاط  باشند. از سوي ديگر وجود مزيت

مختلف دنيا و داشتن مازاد قابل توجه توليد نسبت به مصرف در اين نقاط از 
ط ديگر و عدم امكان توليد يك سو و نياز به انرژي الكتريكي در برخي نقا

 –از سوي ديگر، محرك عرضه در اين نقاط برق به ميزان مورد درخواست 
  .سازد تقاضا را براي ايجاد بازار و تجارت برق مهيا مي

 سرآمد ايجاد و توسعه بازار برق و تجارت آن، كشورهاي اروپايي بودند.
ز اروپا در اواخر اولين گامهاي اساسي در جهت پيوستگي بازارهاي برق و گا

قرن بيستم برداشته شد. با تصويب اتحاديه اروپا، نهادهاي مشتركي براي 
ميالدي، ديوان  1998بازارهاي داخلي برق و گاز اروپا معرفي شد. در سال 
ميالدي ديوان  1999تنظيم برق اروپا در شهر فلورانس ايتاليا و در سال 

ميالدي،  2003سيس شدند. در سال تنظيم گاز اروپا در شهر مادريد اسپانيا تا
اتحاديه اروپا ضمن تمركز بر روي هماهنگي چارچوبهاي تنظيمي ملي در 
سطح اروپا، با تشكيل جلساتي با ديوانهاي تنظيمي برق و گاز اروپا، گامهاي 
جديدي را در جهت تسريع ايجاد يك بازار واحد در سطح اين قاره 

  .]3[برداشت
يالدي، به دنبال توافقات اتحاديه اروپا و انجمن م 2003در ماه نوامبر سال 

باره بسته پيشنهادي مبني بر ) درCEER2كنندگان انرژي در اين قاره ( ظيمنت
اي، تحقيقات و مذاكرات در اين زمينه در اروپا آغاز  ايجاد بازارهاي منطقه

شد. هدف اصلي اين مذاكرات، رسيدن به يك بازار واحد، رقابتي و كارآمد 
به عنوان يك طراح جهت  CEERمنابع برق و گاز اروپا بود. نهاد براي 

كنندگان انرژي در اروپا با  هماهنگي، رسيدگي و تبادل اطالعات بين تنظيم
) به وجود آمد. ERGEG3گذاري برق و گاز اروپا ( همكاري شوراي سياست

ازار ميالدي، اولين مستندات مبني بر ايجاد ب 2005اين نهاد در ماه ژوئن سال 
اي واحد در اروپا منتشر  اندازي يك بازار منطقه اي برق را با هدف راه منطقه

اي، با در نظر گرفتن مباحث  ساخت. حوزه هر يك از اين بازارهاي منطقه
مديريت تراكم و خطوط ارتباطي بين كشورها صورت گرفته است. 

ه را آسان اي اگر چه مديريت تراكم در هر منطق بندي بازارهاي منطقه تقسيم
ساخت، اما از همان ابتدا با اين چالش روبرو بود كه هر يك از بازارهاي  مي
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ها و فرآيندهاي متفاوتي را پيش روي خود داشتند و مانع  اي روش منطقه
شدند.  هماهنگي بازارها با هم و حركت به سمت يك بازار واحد اروپايي مي

با ارائه  ERGEGشد و نهاد بعدها در اين زمينه تدابيري مد نظر قرار داده 
اي مختلف و تشكيل  راهكارهايي جهت هماهنگي بيشتر بين بازارهاي منطقه

هاي هماهنگي بين آنها در اين زمينه نقش موثري ايفا كرد. اين در حالي  گروه
تجربيات مشابهي در زمينه بازار برق  ،بيست و يكماست كه از ابتداي قرن 

  .شكل گرفتدر قاره آفريقا و آمريكا نيز 
اي طراحي شده در اروپا به همراه  ) فهرست بازارهاي منطقه1در جدول (

نام كشورهاي عضو در بازار آمده است. در هر منطقه يك كشور نقش 
مديريت مركزي شبكه را بر عهده دارد و ضمن هماهنگي با كشورهاي عضو 

ه بازار هاي تنظيم بازار عضو جهت ادار منطقه، به تبادل اطالعات با هيات
در حال حاضر تمامي كشورهاي اروپايي ضمن توسعه بازارهاي  پردازد. مي

اند و تمامي اين بازارها با  اي درآمده برق ملي، به عضويت بازارهاي منطقه
پردازند. اما هنوز يك بازار واحد براي كل اروپا وجود  هم به تبادل انرژي مي

 .ندارد

 ]3[ وپادر اربرق اي  بازارهاي منطقه: 1جدول 

  كشورهاي عضو  مدير بازار (نام شركت)  منطقه

Central-West بلژيك )CREG(  
 –هلند  –فرانسه  –آلمان  –بلژيك 

  لوكزامبورگ

Northern 

(Nordpool) 
  )DERA( دانمارك

 –نروژ  –آلمان  –فنالند  –دانمارك 

  لهستان –سوئد 

UK and Ireland انگلستان )OFGEM(   يرلندا –فرانسه  –انگلستان  

Central-South  ايتاليا)AEEG(  
 –آلمان  –فرانسه  –اتريش  –ايتاليا 

  يونان –اسلوني 

South-West اسپانيا )CNE(   پرتغال –فرانسه  –اسپانيا  

Central-East اتريش )E-Control(  
چك  –مجارستان  –آلمان  –اتريش 

  اسلوني –اسلواكي  –لهستان  –

Baltic ليتواني )PUC(  التويا –استوني  –ي ليتوان  

South-East يونان )SEE(  

 –بلغارستان  –روماني  –يونان 

 –بوسني  –مقدومني  –كرواسي 

  صربستان –آلباني 
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هاي انرژي و به دنبال آن،  امروزه ذخاير استراتژيك و ظرفيت توليد حامل
اي  به گونهكند.  المللي ايفا مي روابط بينمبادالت انرژي نقش بسيار مهمي در 

هاي انرژي  هاي پرسود در بازارهاي جهاني، تجارت حامل كه يكي از تجارت
به عنوان حامل اوليه ها، نفت و گاز طبيعي  از جمله مهمترين اين حاملاست. 

باشند. عالوه بر اين موارد، تبادالت برق نيز در دو دهه اخير رشد  مي
و بسياري از كشورها اقدام به تبادالت برق بين يكديگر چشمگيري داشته 

ترتيب برق به عنوان حامل ثانويه انرژي نيز نقش  تا بدين اند كرده
  اي در بازار تجارت انرژي داشته باشد. كننده تعيين

قفقاز، منطقه خاورميانه و همچنين  منطقه در برق تقاضاي در همين زمان
 توسعه اين منطقه، ذشته كشورهايدر گ .است داشته توجهي قابل رشد

تقاضاي  رشد تأمين و در جهت مستقل صورت به را خود توليد ظرفيت
كردند. ولي با توجه به منافعي كه ايجاد بازارهاي  ريزي مي برنامه داخلي،
اي برق و بسترسازي اين بازار براي توسعه تبادالت انرژي الكتريكي  منطقه

منطقه با ايران، از ساليان  جوار و هم ي همبين كشورهاي منطقه دارد، كشورها
اي برق  هاي برق يكديگر و ايجاد بازارهاي منطقه گذشته تفكر ارتباط شبكه

اند و يا درصدد ايجاد آن  را داشته و در برخي موارد آن را تحقق هم بخشيده
هستند. به عنوان نمونه در جنوب ايران كشورهاي عضو شوراي همكاري 

  .]4[)1اند (شكل  را به وجود آورده GCCخليج فارس شبكه 

 
  GCC: نقشه ارتباطات الكتريكي كشورهاي عضو 1شكل 
 Maghreb) و همچنين شبكه 2شكل ( EIJLLPSTشبكه عالوه بر آن، 

همسايگان شرقي ايران نيز در  تشكيل شده است.ايران ) نيز در غرب 3(شكل
  .]4[هستند برق تهپيوس ريزي يك شبكه بهم حال اتصال به يكديگر و پايه

در بازارهاي منطقه و  ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و راهبردي خود
تواند  در توليد برق، مي هاي نو هاي اوليه انرژي و انرژي نيز منابع غني حامل

نقش كليدي در تبادالت برق منطقه داشته و با مركزيت خود، عامل اتصال 
  به يكديگر باشد.غربي و نيز شرقي و بازارهاي شمالي و جنوبي 

  

  EIJLLPSTعضو بازار  : نقشه ارتباطات الكتريكي كشورهاي2شكل 

  
  Maghreb: نقشه ارتباطات الكتريكي كشورهاي عضو 3شكل 

 برق اي براي اتصال شبكه تواند زمينه مي تر وسيع اي منطقه مطالعات

 كشورهاي هاي برق  پيوستن شبكه ايران و با طريق از شرق به خاورميانه

 تاجيكستان، تركمنستان پاكستان، قرقيزستان، قزاقستان، آذربايجان، افغانستان،
 هند، بنگالدش، كشورهاي شرقي نيز آسياي جنوب در .ازبكستان باشد و

 اقدام به يكپارچه كردن 2000 سال سريالنكا، از و بوتان نپال، پاكستان،

 زمينه اي در زرگ منطقهب ارتباطات اين اند. همه كرده قدرت خود هاي شبكه

 .شد خواهد جهاني منجر عرصه اين كاال در المللي بين تجارت به انتقال برق،

 خصوص برخوردارند، اين در ييباال پتانسيل از كه كشورهايي بررسي لذا

 گاز ذخاير به توجه با ايران كشور است ذكره ب باشد. الزم مي ضروري بسيار

هاي اصلي توليد برق و نيز  عنوان حاملهاي تجديدپذير به  و انرژي طبيعي
تواند حلقه اتصال  سطح باالي تخصص و فناوري در صنعت برق، مي

و نقش هاب انرژي منطقه را ايفا نمايد. همچنين اين  هاي منطقه بوده شبكه
مسير، پلي براي اتصال شبكه برق ايران به اروپا نيز خواهد بود. به همين 

ن بررسي كشورهاي هدف تبادل برق، تنها به دليل الزم است در ديدگاه كال
كشورهاي داراي مرز خشكي با ايران بسنده نگرديده، بلكه كشورهاي 

منطقه ايران كه از اهميت راهبردي مطلوبي براي دسترسي ايران به  هم
بازارهاي تجارت برق برخوردارند نيز مورد نظر قرار گيرند. اهميت اين 

باشد كه به  تري مي يران به بازارهاي بزرگكشورها در امكان ايجاد اتصال ا
 GCCصورت مستقيم امكان اتصال به آنها وجود ندارد. به عنوان مثال شبكه 
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هاي فراوان است كه ارتباط  در جنوب ايران يك بازار بزرگ با توانمندي
پذير  ايران با آن از طريق كشورهاي امارات متحده عربي و كويت امكان

به عنوان يك پل ارتباطي با شبكه بزرگ روسيه و نيز  باشد. گرجستان نيز مي
اندازي كلي از اتصال شبكه  ) چشم4گيرد. شكل ( اروپا مورد مطالعه قرار مي

جوار و از آن طريق به كشورهاي منطقه و  برق ايران با كشورهاي هم
  .]4[دهد مي همچنين بازارهاي برق موجود در منطقه را نشان

  رق ايرانهاي توسعه تجارت ب ظرفيت .4
هاي نسبي توليد انرژي الكتريكي در نقاط مختلف دنيا و داشتن  وجود مزيت

مازاد قابل توجه توليد نسبت به مصرف در اين نقاط از يك سو و نياز به 
مورد انرژي الكتريكي در برخي نقاط ديگر و عدم امكان توليد برق به ميزان 

ي ايجاد بازار و تقاضا را برا –درخواست از سوي ديگر، محرك عرضه 
يزه در توسعه تجارت محرك و انگ سازد. لكن در كنار آن تجارت برق مهيا مي
شده محصول  سازي قيمت تمام هاي اقتصادي و كمينه برق در دنيا، محرك

هاي اوليه گوناگون و نيز  براي مشتريان است. توليد انرژي الكتريكي از حامل
ريكي، دليل اصلي تفاوت قيمت هاي مختلف براي توليد انرژي الكت فناوري

اساس مطالعات روز دنيا، در  . برتمام شده برق در كشورهاي مختلف است
ها،  ترين روش برآورد هزينه تمام شده برق در نيروگاه حال حاضر متداول

آن  ].6[باشد  ) مي4LCOEروش هزينه يكنواخت برق يا هزينه همتراز شده (
با ايران كه داراي مزيت نسبي توليد و  منطقه دسته از كشورهاي همجوار و هم

هاي مختلف توليد  باشند، به نوبه خود داراي پتانسيل مازاد توليد به مصرف مي
هاي  برق هستند. تعدادي از آنها نظير گرجستان و تاجيكستان داراي پتانيسل

باشند كه داراي هزينه همتراز شده پاييني هستند.  برقĤبي بسيار مطلوب مي
هاي  ريزي سيل توليد اين كشورها، فصلي است و بايد در برنامهمنتها پتان

بسترسازي انتقال توان مدنظر قرار گيرد. دسته ديگر از كشورها نظير 
تركمنستان و آذربايجان داراي پتانسيل توليد با حامل اوليه گاز طبيعي هستند 

سيل نپتا توانند باشند لكن مي كه قاعدتاً داراي هزينه همتراز شده باالتري مي
از سوي ديگر مصرف نيز در اين  توليد را براي طول سال داشته باشند.

كشورها فصلي است و در دو فصل تابستان و زمستان تفاوت چشمگيري 
توان  ، ميو مصرف مزيت نسبي توليد  بنابراين با توجه به اين ويژگيدارد. 
ان داشت و در ريزي مناسبي را براي ترانزيت انرژي الكتريكي از اير برنامه

 ز، از تبادل دوطرفه نيو مصرف كنار آن با توجه به ويژگي فصلي مازاد توليد
  سود جست.

                                                           
4 Levelized Cost Of Electricity 

هاي مهم انرژي الكتريكي، عدم امكان  همانگونه كه ذكر شد، يكي از ويژگي
سازي آن در مقياس باال است كه همين ويژگي، تجارت برق و ساز و  ذخيره

ت اقتصادي متمايز كرده است. به كارهاي آن را با تجارت ديگر محصوال
همين خاطر است كه كشورهايي كه از ظرفيت و پشتوانه بااليي در توليد 
انرژي الكتريكي و امكان برقراري توازن توليد و مصرف در مقياس باال 

توانند نقش تاثيرگذار در تجارت برق و قدرت بازار داشته  برخوردارند، مي
وليد قابل توجه و به مراتب باالتر از باشند. ايران با داشتن ظرفيت ت
تواند اين مزيت نسبي را در مسير پوشش  كشورهاي همسايه و همجوار، مي

بكار برده و از اين  مختلفكشورهاي و مصرف نوسانات و تغييرات توليد 
  د.كنبخشي و پايداري مناسبي را در بازار و تجارت برق ايجاد  طريق اطمينان

هاي الزم براي انتقال  ارت برق، وجود زيرساختاز ديگر الزامات مهم تج
بر خالف ساير  كاالانرژي الكتريكي است. بستر انتقال و جابجايي اين 

هاي انتقال انرژي الكتريكي است كه به خصوص  ، شبكهتجاري محصوالت
هاي برق و نيز استفاده از ابزارهاي كنترل  پيوستگي شبكه هم در حالت به

برداري فراواني را  ، قابليت مانور و بهره)5FACTS گردش توان (نظير ادوات
آورد. لكن به همان ميزان كه به قابليت  براي بازار و تجارت برق فراهم مي

برداري نيز اضافه شده كه  هاي كنترل و بهره شود، پيچيدگي مانور اضافه مي
برداري از  اين خود نيازمند داشتن پايه فني و مهندسي مطلوب براي بهره

برق پيوسته  هم هب شبكهپيوسته برق در اروپا،  هم شبكه به است. شبكه
كشورهاي عضو برق پيوسته  هم هشبكه ب، 6ASEANكشورهاي عضو اتحاديه 

و  كشورهاي حوزه قفقاز جنوبيبرق پيوسته  هم هشبكه ب، SAARC7اتحاديه 
 هاي هايي از بسترسازي نمونهكشورهاي آسياي ميانه، برق پيوسته  هم شبكه به

. خوشبختانه كشور ]5[گيري تجارت و بازار برق هستند مناسب براي شكل
تواند به عنوان  ايران با دارا بودن شبكه انتقال پيوسته، گسترده و مستحكم، مي

گيري تجارت برق در منطقه عمل نمايد و از اين  زيرساخت پايه براي شكل
ل مالحظه، نقش قاببرق به ميزان صرف طريق بدون نياز به توليد و صادرات 

  كندو اثر خود را به عنوان هاب انرژي الكتريكي منطقه ايفا 

 پيشنهادهاي عملياتي و اجرايي .5

منطقه ايران، نشان از  مطالعات تفصيلي انرژي در كشورهاي همجوار و هم
  ژي الكتريكي توسط تعدادي از آنهامزيت نسبي و پتانسيل مناسب توليد انر

                                                           
5 Flexible AC Transmission System 
6 Association of Southeast Asian Nations 
7 South Asian Association For Regional Cooperation 
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ضر و آينده در كشورهاي منطقه ايران: ارتباطات حال حا4شكل 

و نيز كمبود توليد و انگيزه الزم براي جذب انرژي الكتريكي مازاد منطقه 
توسط برخي ديگر از كشورها دارد. كشورهاي حوزه قفقاز جنوبي و نيز 
آسياي ميانه، منابع بسيار خوبي براي توليد برق چه به شكل دائم و چه فصلي 

توانند بازارهاي  كشورهاي شرقي و جنوبي ايران مي باشند. از سوي ديگر، مي
خصوصاً در فصل تابستان بسيار مناسبي براي جذب مازاد توليد اين كشورها 

آفريني ايران در تبادل  تمركز بر نقشانجام شده، با  ]7[اي كه در  باشند. مطالعه
 و ترانزيت انرژي الكتريكي در منطقه و ديدگاه كريدورهاي تبادالتي براي

انتقال انرژي الكتريكي با محوريت ايران، الگوريتمي ارائه نموده كه در آن با 
هاي مازاد توليد و نياز مصرف در منطقه و همچنين  تعيين قطب نياز دو پيش
ساز براي ايجاد ارتباط الكتريكي بين اين دو قطب،  هاي تصميم شاخص
طقه با محوريت براي مسيرهاي ترانزيتي برق در من پيشنهاديبندي  اولويت
ميالدي، اولويت  2020بر اين اساس در افق سال ده است. نمو را ارائهايران 

غربي كشور (منطقه قفقاز) را به  اول كريدوري است كه مازاد توان قطب شمال
كريدوري است كه نمايد. اولويت دوم شامل  شرقي منتقل مي جنوبقطب 

غرب و را به قطب  شرقي كشور (آسياي ميانه) مازاد توان قطب شمال
كريدوري است كه مازاد كند و نهايتاً اولويت سوم براي  منتقل مي غرب شمال

 5شكل  نمايد. جنوب منتقل ميغربي كشور را به قطب  توان قطب شمال
 ]7[دهد.  تجسم چنين مسيرهاي ترانزيتي را نشان مي

باشند  ميالبته كريدورهاي نشان داده شده، تنها تجسمي از مسير انتقال توان 
توان با  كه لزوماً به عنوان مسير مستقل از شبكه برق ايران نيست. بلكه مي

هايي  مطالعات الزم بر روي شبكه برق ايران و در صورت نياز تقويت بخش

از شبكه كه در مسير اين انتقال توان قرار دارند، از شبكه نيز به عنوان 
  ]8[ استفاده نمود. كريدور ترانزيتي

  
  تجسم مسيرهاي ترانزيتي برق با محوريت ايران: 5شكل 

اي  ، قرار گرفتن ايران در بين چند بازار منطقه4از سوي ديگر مطابق شكل 
اي و تشكيل شبكه برق جهاني،  برق و رويكرد كلي به اتصال بازارهاي منطقه

كند تا از اين طريق  موقعيت و فرصت بسيار خوبي را براي ايران ايجاد مي
رتباطي بين اين بازارها بوده و نقش خود را در تشكيل شبكه بتواند پل ا

بازارهاي تجارت برق در نقاط مختلف دنيا را  6شكل  .جهاني برق ايفا نمايد
از اين شكل هم به وضوح مشخص است كه ايران  .]9[دهد  نشان مي

موقعيت بسيار مطلوب و مناسبي براي ايجاد ارتباط با ساير بازارهاي منطقه و 
  نقش هاب انرژي در منطقه را دارا است. فايين طريق اياز ا
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]9[ 2010 زارهاي تجارت برق در دنيا در سالبا: 6شكل 

 گيري يجهتبندي و ن جمع .6

اي براي اين محصول  تجارت خارجي برق و توسعه و تكامل بازارهاي منطقه
 هاي مهم فعاليت اقتصادي كشورهايي است كه در راهبردي، يكي از زمينه
هاي نسبي هستند. ايران از جهات گوناگون، داراي  اين زمينه داراي مزيت

آفريني و اثرگذاري در تجارت خارجي برق  ي فراواني براي نقشبنس مزاياي
اي و اصولي وارد اين تجارت  هاي پايه ريزي است كه در صورتيكه با برنامه

بع توليد و توسعه مناتواند منافع زيادي را بدست آورد. تفكر  مي گردد،
افزايش صادرات برق و از آن طريق، ايجاد موقعيت راهبردي در منطقه، در 

ها و  تواند چندان پايدار باشد و در كنار توسعه ظرفيت آينده درازمدت نمي
سازي براي توليد انرژي الكتريكي كشور، بايد به فكر ايجاد موقعيت  پشتوانه

ه بود و با تدوين نقشه راه راهبردي براي ترانزيت و تجارت برق در منطق
منطقه الكتريكي اي، تفكر هاب انرژي  مناسب براي ورود به بازارهاي منطقه

 را براي كشور تحقق بخشيد.
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