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  چكيده
يكي از مناطقي كه از نظر تبادل انرژي و كريدورهاي انتقال انرژي براي ايران، از اهميت خاصي برخوردار است، منطقه قفقاز 

ه ب عنوان يك كريدور ارتباطي از اروپا به آسياي مركزي،ه اهميت ژئواستراتژيك قفقاز جنوبي و منطقه خزر بجنوبي است. 
هاي انرژي با كشورهاي اروپايي به عنوان خواهان اين  مسيري براي ارتباط ايران به عنوان كشور داراي ذخاير غني حامل منزله

بيند كه مهمترين آنها دو  منابع، بسيار باال است. در اين ميان، ايران رقبايي جدي براي دستيابي به اين بازار، در كنار خود مي
  باشند. ان ميكشور روسيه و آذربايج

گذاري تبادالت انرژي ايران در دو حامل برق و گاز،  در اين مقاله با تاكيد بر نقش حوزه قفقاز جنوبي در نقشه كالن و سياست
براي اين  هاي ايران در بازار انرژي با تكيه بر انتقال اين دو حامل از اين منطقه پرداخته شده است. ها و چالش به بررسي فرصت

هاي انرژي در دو بخش برق و  هاي منطقه قفقاز جنوبي براي انتقال حامل بررسي كالن وضعيت انرژي و زيرساخت كار، ابتدا
ها و  هاي انتقال اين دو حامل مهم ارائه شده است. در ادامه با بررسي فرصت گاز مورد تحقيق قرار گرفته و زيرساخت

به بازارهاي انرژي در دو حامل برق و گاز با استفاده از بسترهاي و  هاي ايران براي استفاده از اين منطقه جهت دسترسي چالش
  هاي آينده، راهكارها و پيشنهادهايي براي ورود موثر ايران به اين بازار ارائه شده است. ريزي هاي موجود و برنامه زيرساخت

  
  كليد واژه

  تجارت برق هاب انرژي منطقه،تبادل انرژي، حوزه قفقاز، زيرساخت انتقال برق وگاز، 
  

  
  
  

  همايون برهمندپور، مونا رنجبر



 المللي انرژي دهمين همايش بيندواز
  مقدمه

كشور ايران با ذخاير غني انرژي خصوصاً نفت و گاز طبيعي 
و همچنين گستره و پهناوري قابل مالحظه در مقايسه با 
كشورهاي همسايه و منطقه، از نقش ممتازي براي حضور و 
اثرگذاري در بازارهاي انرژي منطقه برخوردار است. 

از يك سو داراي همچنين برخي از مناطق اطراف ايران 
باشند  هاي اوليه انرژي مي هاي نسبي براي توليد حامل مزيت

كه از اين منظر به عنوان چالش و رقيب ايران براي 
دستيابي به بازارهاي مناسب و مطمئن انرژي محسوب 

توانند  گردند. عالوه بر آن همين مناطق از سوي ديگر مي مي
هاي دوردست براي به عنوان پلي ارتباطي بين ايران و بازار

هاي انرژي ايران در اين بازارها محسوب گردند  عرضه حامل
طريق بتواند به  كه اين خود فرصتي براي ايران است تا بدين

هاي انرژي دست يابد.  بازارهاي جديد براي عرضه حامل
يكي از مناطق همجوار ايران كه هم از نظر ذخاير انرژي 

پليتيكي خود، فرصت غني است و هم با موقعيت مناسب ژئو
مناسبي را براي حضور ايران در بازارهاي انرژي منطقه و 

كند، حوزه قفقاز جنوبي است. در  مناطق دوردست ايجاد مي
ها و مزاياي موثر اين حوزه در جهت  صورتيكه از پتانسيل

توان  آفريني ايران در بازارهاي انرژي استفاده شود، مي نقش
اي كشور در اين عرصه در انداز بسيار خوبي را بر چشم
  هاي آتي متصور بود. سال

قفقاز جنوبي و منطقه  و ژئوپلتيك اهميت ژئواستراتژيك
عنوان يك كريدور ارتباطي از اروپا به آسياي ه خزر ب

كامالً واضح و آشكار است. در اين حوزه سه قدرت  مركزي،
روسيه، اياالت متحده امريكا و اتحاديه اروپا بر سر نفوذ هر 

بيشتر با هم تنازع دارند و يكي از ابزارهاي رقابت و  چه
  .]1[تفوق آنها، انرژي است

هايي كه بطور خاص در  شايد بتوان گفت يكي از شاخصه
ها در مقوله انرژي وجود دارد، امنيت انرژي  تنازع اين قدرت

يكي از مفاهيم مهم در عرصه تبادالت انرژي است كه 
و  عرضه مداوم كنندگان به هبراي عرضامنيت انرژي  .باشد مي

هاي معقول در  با قيمتمطمئن و  دسترسي به بازارهاي
ديگر كشورهاي  يواز س .هاي انرژي مربوط است حامل

امنيت انرژي را در دسترسي به منابع  ،نيازمند به انرژي
متنوع انرژي و جلوگيري از انحصار و وابستگي به يك منبع 

هديدات ژئوپليتيك، د تننماي سعي ميدانند و  مشخص مي

محيطي ناظر بر بازارهاي انرژي را  و زيست فناورانه اقتصادي،  
دهه گذشته، براي كشورهاي اروپايي، دو در  .دنكاهش ده

موضوع امنيت انرژي به دليل افزايش قيمتها و عدم 
 بيشتر توجه، باعث از منابع خاص اطمينان به تحويل انرژي

ين مسئله باعث شده كه است. ا شده جنوبي قفقازحوزه  به
تقابل و قدرت نظامي در اين منطقه، جاي خود را به ابزار 

هاي جذب انرژي  گيري از فرصت اقتصادي و در واقع بهره
دهد و قاعدتاً هر كشوري كه در اين مسير امنيت باالتري را 
براي خود چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا تامين 

آنجا كه از بين سه قدرت  ازكند، برنده بازي خواهد بود. 
هاي  ذكر شده، اتحاديه اروپا همواره نيازمند واردات حامل

انرژي بوده و از سوي ديگر ايران از نظر موقعيت اوليه 
فاصله مناسبي با كشورهاي عضو اين اتحاديه  ،جغرافيايي

تواند فرصت  ميمذكور چالش خصوصاً در شرق آن دارد، 
آفريني موثر در تامين  مناسبي را براي ايران جهت نقش

ريق امنيت باالي ط منابع مورد نياز انرژي اروپا ايجاد و بدين
  د.نمايتامين از اين مسير  را براي ايرانعرضه منابع انرژي 

در اين مقاله در نظر است با بررسي وضعيت انرژي شامل دو 
حامل گاز به عنوان حامل اوليه و برق به عنوان حامل ثانويه 

هاي ايران براي  ها و چالش حوزه قفقاز، فرصتدر كشورهاي 
تا از اين  ورود گسترده به اين بازار مورد تحقيق قرار گيرد

رهگذر بتوان راهكارهايي را براي توسعه تجارت انرژي ايران 
  پيشنهاد داد.

  ت منطقهيوضعكلي ح يتشر -1
دليل ذخاير غني انرژي و موقعيت   خزر بهدرياي حوزه 

اي  هاي بزرگ داراي اهميت ويژه استراتژيك براي قدرت
هاي بزرگ در  عنوان قدرت  بر ايران و روسيه به  است. عالوه

اين محدوده، پنج كشور منطقه آسياي مركزي و سه كشور 
واقع در قفقاز جنوبي يعني ارمنستان، آذربايجان و 

(شكل . اند گرجستان در شرق و غرب درياي خزر واقع شده
)1((  

ن داراي ذخاير عظيم نفت و جزو قزاقستان و آذربايجا
كشورهاي عمده صادركننده نفت هستند و تركمنستان نيز 

هاي اخير در زمينه صادرات نفت و گاز رشد سريعي  در سال
داشته است. بيش از شصت درصد نفت اتحاديه اروپا از 
 خاورميانه و كشورهاي حاشيه خزر و سي درصد از گاز مورد

  ]2[ .شود نياز آن از روسيه تأمين مي
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سوي  كننده انرژي اروپا و چرخش به تنوع منابع تأمين

سه كشور آذربايجان، خصوصاً جنوب قفقاز و آسياي ميانه و 
روي ايران است.  هاي پيش قزاقستان و تركمنستان از چالش

گسترش روابط ايران با تمام كشورهاي به همين خاطر 
  برخوردار است.اي  اهميت ويژهاز حاشيه درياي خزر 

 
  ): موقعيت جغرافيايي كشورهاي حوزه قفقاز جنوبي1شكل (

المللي خطوط لوله از اين  در چند دهه اخير قراردادهاي بين
) خط 2) خط لوله انتقال گاز ماوراي خزر، 1حوزه ازجمله: 

) خط لوله گاز باكو ـ 3لوله نفت باكو ـ تفليس ـ جيهان، 
وجه به نقش ) خط لوله ناباكو بدون ت4تفليس ـ ارزروم، 

و جابجايي حاملهاي انرژي ايران منعقد شده است. آنچه در 
هاي خطوط لوله اهميت دارد، عبارت است از: اقتصادي  طرح

نهايت چگونگي تأمين  ونقل و در ها، هزينه حمل بودن پروژه
ها. ايران با موقعيت برتر ژئوپليتيكي براي انتقال  مالي پروژه

زني حول سازوكار سياسي و  هانرژي بايد در مذاكرات و چان
  .رو بكوشد هاي پيش مندي از فرصت بهره ، درحقوقي

 شوروي، جماهير اتحاد فروپاشي از پس ايران اينكه عين در

 موقعيت مناسبترين در و دارد خاصي موقعيت ژئوپليتيكي

 در محصور خزر حوزه كشورهاي ارتباط براي جغرافيايي

منابع به دنياي بيرون از كرانه و انتقال اين  دور و خشكي
  نفع در ذيهاي  قرار گرفته است، با اين همه، مبارزه طرف

ها با  منطقه همچنان ادامه دارد. از يك طرف روس
منحصركردن تمام مسيرهاي صادرات از سرزمين خود، 
مايلند كه نفوذ و كنترل سنتي خود را بر كشورهاي تازه 

ت متحده استقالل يافته حفظ كنند، از طرف ديگر اياال
آمريكا كه به عنوان رقيب جديد در منطقه وارد شده است، 
طرفدار مسيرهايي است كه در راستاي اهداف درازمدت و 
عالئق ژئوپليتيك خود، به محدود كردن نقش واقعي و 

كه سياست  اصولي ايران در منطقه منجر شود. در حالي
كننده نتيجه بسياري از مسائل در  همواره عامل تعيين

الملل بوده است، اما نبايد اين  طقه و در كل نظام بينمن
واقعيت را ناديده گرفت كه با تحوالت ايجاد شده قرن حاضر 

هاي  در نظام جهاني، سهم عوامل اقتصادي نيز در رقابت
است. اينجا است كه   المللي افزايش يافته اي و بين منطقه

تصادي هاي صحيح اق ايران بايد با در پيش گرفتن استراتژي
اين زمينه بپردازد. بدون ترديد  و سياسي به ايفاي نقش در

ذخائر نفت و گاز حوزه خزر و انتقال آن، سبب رقابت ميان 
  اي شده است. اي و فرامنطقه بازيگران منطقه

 و سو از يك اندك توليد و ذخاير دليل به اروپا اتحاديه
 ارداتو به وابسته ديميزان زيا به ديگر، سويي از باال مصرف

 كه است حالي در گاز طبيعي است. اين و خام  نفت

در  وابستگي اين ادامه از حكايت نيز هاي موجود بيني پيش
 پنجاه موجود، تا اطالعات به توجه با. دارد بعدي هاي دهه

 انرژي تأمين اي از دهعم سهم ،گاز و نفت همچنان آتي سال

 رشد وجود با نو هاي انرژي بر عهده دارند و را اروپا و جهان

 خواهند اندكي سهم انرژي تأمين كماكان در قابل توجه،

مهمترين  از انرژي امنيت تأمين مسئله بنابراين .داشت
 جمله انرژي از واردات به وابسته كشورهاي هاي دغدغه

 و نفت واردات از اي عمده سهم .رود مي شمار به اروپا اتحاديه
امر و متعاقب  اين كه شود مي تأمين روسيه طريق اروپا از گاز

 انرژي، موجب تأمين مسيرهاي و منابع بر روسيه آن، تسلط

 كشورهاي اتحاديه اروپا جهت تالش و اروپا ناخرسندي

 در كه از مناطقي است. انرژي تأمين منابع به بخشي تنوع

حوزه  دارد، قرار اروپا نسبت به مناسبي جغرافيايي موقعيت
 كه است قفقاز و ميانه آسياي و گاز نفت از غني كشورهاي

 نشان از كشورها اين توليد ظرفيت خصوص ها در بيني پيش

 پس رو اين آتي دارد. از هاي دهه در آنها باالي صادراتي توان

 كشورهاي تاكنون، سابق شوروي كشورها از اين استقالل از

 گاز آنها و نفت هاي طرح در قابل توجهي اروپايي حضور

 مهيا كردن مسيرهاي جهت يمختلف هاي پروژه و داشته

 بازارهاي سمت كشورها به اين توليدي گاز و نفت انتقال

 ميان، اين در .اند انجام داده كرده و معرفي اروپا مصرفي

 و انرژي حوزه در روسيه وابستگي به كاهش به اروپا تمايل
 مناسبي فرصت ميانه، آسياي با كشورهاي همكاري افزايش

 جهاني فراهم و اي منطقه مؤثر نقش ايفاي جهت براي ايران

 ارائه عدم فزاينده داخلي، مصرف حال، عين است. در كرده
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 روسيه، با همراهي لزوم و صادرات گاز مشخص سياست

 انرژي انتقال هاي طرح در مشاركت ايران براي توان و تمايل

  .است كرده چالش دچار اروپا را به
از دو حامل  هاي هر يك در ادامه با بررسي تفصيلي پتانسيل

هاي انتقال  برق و گاز در كشورهاي اين حوزه و زيرساخت
هاي انرژي ايجاد  اندازي كلي از وضعيت اين حامل چشمآنها، 

آفريني ايران در اين عرصه به منظور  شده و در ادامه نقش
هاي حضور در بازارهاي انرژي منطقه  استفاده از فرصت

به بررسي مقاله  ترتيب در بخش دوم بدين گردد. ميتحليل 
شود.  ذخاير گاز طبيعي كشورهاي حوزه قفقاز پرداخته مي

انداز صادرات گاز ايران از طريق حوزه  بخش سوم به چشم
هاي  پردازد. بخش چهارم به تشريح اتصاالت شبكه قفقاز مي

برق كشورها در حوزه قفقاز اختصاص دارد و بخش پنجم 
يكپارچه حوزه  هاي اتصال شبكه برق ايران به شبكه مزيت

بندي و  شمارد. بخش ششم نيز جمع قفقاز را برمي
و  كند پيشنهادها و راهكارهاي مناسب و مطلوب را ارائه مي

  .گيري در بخش هفتم انجام شده است نتيجه

 حوزه قفقاز عيير گاز طبيبررسي ذخا -2

در بين كشورهاي حوزه قفقاز، كشور آذربايجان از وضعيت 
ورها در خصوص ذخاير گاز ممتازي نسبت به ساير كش

اندازي ميدان گازي  با راه اين كشورطبيعي برخوردار است. 
به صادركننده گاز تبديل گرديد.  2007شاه دنيز در سال 

نياز گاز مصرفي خود را به پيش از اين  تا كهان جآذرباي
، كرد مي از طريق روسيه برآوردهواردات عمده گاز شكل 

به روسيه تبديل گرديده است. اكنون به صادركننده گاز  هم
كشور آذربايجان با كشف و توسعه ميادين گازي جديد به 

باشد، افزايشي كه  دنبال افزايش حجم صادرات گاز خود مي
  باشد. در راستاي تامين بخشي از گاز اروپا مي

تصميم  2اندازي ميدان گازي شاه دنيز كشور آذربايجان با راه
فزايش دهد. اين افزايش دارد حجم صادرات گاز خود را ا

حجم صادرات در كنار افزايش صادرات به گرجستان و 
تركيه، منجر به صادرات گاز به اروپا نيز خواهد شد. 

شود  شروع مي 2018برداري از اين ميدان گازي از سال  بهره
به حداكثر حجم توليد خود خواهد رسيد.  2022و در سال 

ه است كه براي از اين رو كشور آذربايجان تصميم گرفت

 صادرات گاز خود به اروپا به توسعه و تقويت خط لوله فعلي
 ))2(شكل ( ) بپردازد.1SCP( انتقال گاز

  جان تا اروپايمسير انتقال گاز آذربا :)2شكل(

) مشخص است مسير انتقال گاز به 2همانطور كه از شكل (
از  مسير بخش اول .]3[شود اروپا از سه خط لوله تشكيل مي

شروع شده و تا مرز گرجستان و  2دان گازي شاه دنيزمي
است  SCPيابد. درواقع اين همان خط لوله  تركيه ادامه مي

تبديل گشته است. مسير دوم  SCPxكه تقويت شده و به 
است، به طور كامل در خاك تركيه  2TANAPكه خط لوله 

و در قسمت غربي تركيه و در مرز يونان به خط  قرار دارد
گردد كه انتهاي اين خط لوله به ايتاليا  متصل مي TAPلوله 
بايد احداث شود  TAP3. در اين پروژه تنها خط لوله رسد مي

از اين رو تصميم  نيز تقويت شود. SCPو همچنين خط لوله 
اينچي به صورت موازي با  48گرفته شده كه يك خط لوله 

اضافه  ،) در خاك آذربايجانSCPفعلي( ياينچ 42 خط لوله
دد. اين دو خط لوله تا مرز آذربايجان و گرجستان به گر

صورت موازي ادامه داشته و در مرز اين دو كشور به يكديگر 
در خاك  SCPوصل شده و در نهايت به ادامه خط لوله 

قسمتي از خط در گردند. همچنين  گرجستان متصل مي
كند، با نصب دو ايستگاه  كه از گرجستان عبور مي SCPلوله 

جهت افزايش حجم عبوري گاز از تقويت الزم  ،كمپرسور
) اين دو 3شود. با توجه به شكل ( مي انجاماين خط لوله 

ايستگاه كمپرسور در نواحي شرقي و غربي گرجستان بر 
ظرفيت فعلي خط لوله  .]4[گيرد قرار مي SCPروي خط لوله 

SCP حدود ،bcm/year 4/7  اتمام پروژه پس از  واست
SCPx،  بهbcm/year 18-17  خواهد رسيد كه سهم

و سهم  bcm/year 7، سهم تركيه bcm/year 1گرجستان 
  .خواهد بود bcm/year 10-9اروپا 

                                                                                      
1 South Caucasus Pipeline (SCP) 
2 Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) 
3  Trans Adriatic Pipeline  (TAP) 
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  ايتاليا وتركيه بين  TAPخط لوله : مسير )3شكل(

برآورد گرديده است كه  2018زمان اتمام اين پروژه سال 
زم است. ال 2برداري از ميدان گازي شاه دنيز همزمان با بهره

به ذكر است كه اين پروژه قسمتي از پروژه بزرگ ناباكو 
باشد كه هم اكنون پروژه ناباكو به طور كامل عملياتي  مي

هاي اتحاديه اروپا از انجام اين پروژه  نشده است. حمايت
سبب گرديده است كه اين پروژه به طور مناسبي در حال 

ث نيز هم اكنون در حال احدا TAPخط لوله  اجرا باشد.
گرداند،  است. اين خط لوله كه تركيه را به ايتاليا متصل مي

اينچي است كه پس از عبور از يونان، از طريق  48يك خط 
گردد. ظرفيت اوليه  درياي مديترانه به ايتاليا متصل مي

برآورد شده و قرار  bcm/year 10برداري از اين خط  بهره
 .]4[افتتاح گردد 2019است تا سال 

 ادرات گاز ايران در حوزه قفقازانداز ص چشم -3

المللي بر عليه ايران،  هاي بين برداشته شدن تحريم
هاي بنيادي فراواني را براي تغيير ساختار معماري  پتانسيل

انرژي در منطقه اوراسيا ايجاد كرده است كه نتيجه آن، 
باشد. عالقه و انگيزه اتحاديه  تغيير شكل ژئوپليتيكي آن مي

به ميزان زيادي بر  ،شمالي (ناتو) كشورهاي آتالنتيك
 ،انتخاب ايران براي مقاصد نهايي صادرات گاز طبيعي

تحويلي توسط خط لوله بستگي دارد. با يادآوري الگوي 
اصلي جريان انرژي براي قراردادهاي تحويل بلندمدت و 

گذاري باال براي ايجاد زيرساخت خطوط  همچنين سرمايه
از صادراتي توسط خطوط لوله لوله گاز، الگوي ايران براي گ

ها، تحت تاثير توسعه دو  براي دوره پس از رفع تحريم
 د، يك مسيرنيك كمرب"راهبرد كشور چين در پروژه 

)4OBOR("  و اتحاديه اروپا در سياست كشورهاي همسايه
  شرقي قرار دارد.

                                                                                      
4 One Belt, One Road 

، حجم 2020افق هاي موجود براي  ريزي بر اساس برنامه
ميلياردمترمكعب  1/27ايران تا گاز طبيعي خالص صادرات 

. با در نظر گرفتن ]5[شود توسط خطوط لوله، برآورد مي
 9/10به ميزان  2020واردات گاز از تركمنستان در افق 

ميلياردمترمكعب  38ميلياردمترمكعب، صادرات گاز بالغ بر 
با در نظر گرفتن عدم برآورد كل نياز بازار، ايران خواهد بود. 

براي را قاصد راهبردي و ژئوپليتيكي رويكرد انتخاب م
صادرات گاز خود با خط لوله دارد. ايران از سه بازار مشروحه 

گاز را از طريق خط لوله اول دو بازار  توسطزير، قادر است 
صادر كند. اول تركيه و اتحاديه اروپا از طريق كريدور 
 جنوبي انتقال گاز در منطقه قفقاز كه تمركز آن بر خط لوله

TANAP .دوم انتقال گاز به كشور هندوستان از طريق  است
خط لوله گاز به عمان و سوم انتقال گاز به چين از طريق 

  تركمنستان و يا پاكستان.
اسيا بيشتر به ورجريان انرژي منطقه ا نحوهاحتمال آنكه 

سمت اتحاديه اروپا و يا چين چرخش داشته باشد، به ميزان 
وزه درياي خزر و امنيت خطوط لوله صادرات گاز ح

هاي اين خطوط لوله بستگي دارد. توازن  همچنين زيرساخت
نسبي قدرت به حجم صادرات گاز طبيعي از هر يك از 
كشورهاي ايران و تركمنستان مرتبط است. بدون صادرات 

صادرات گاز از طريق ، TANAPگاز ايران از طريق خط لوله 
اسيا، ورنطقه اتركمنستان براي كريدور جنوبي گاز اروپا در م

در بلندمدت كامالً ارزش حياتي و بحراني خواهد داشت. از 
سوي ديگر اگر كشور چين امنيت صادرات گاز دو كشور 
ايران و تركمنستان از طريق خطوط لوله را تامين كند به 

شكل طرح  شكلي كه اروپا از اين مسير خارج شود، بدين
فقاز بر اري انرژي منطقه قمآغاز شده و مع OBORگازي 

  اين اساس شكل خواهد گرفت.
فضاي پساتحريم ايران دارد در اتحاديه اروپا، اين فرصت را 

كشورهاي  انرژيكه با افزايش گاز طبيعي تحويلي، امنيت 
حوزه شرقي اتحاديه اروپا را باال ببرد كه اين كار از طريق 
همكاري در انتقال انرژي توسط كشورهاي تركيه، 

و تركمنستان انجام خواهد شد. اين  آذربايجان، گرجستان
همكاري چندجانبه در انتقال انرژي، براي كشور روسيه 

هاي راهبردي ايجاد خواهد كرد  هايي را در حوزه محدوديت
اي  دهي عادالنه كند كه رويه قيمت مي وادارو اين كشور را 

براي مشتريان خود در اتحاديه اروپا داشته باشد. چنين 
چين  OBORاي براي راهبرد كريدور  همكاري چندجانبه
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نيز وجود دارد كه به سمت كريدور اقتصادي اروپا با چين 
پيش خواهد رفت و در آن پايداري كشورهاي گرجستان، 

از طريق ارتقاء قابليت آنها در را آذربايجان و تركمنستان 
، به هاي سياسي بين اين كشورها و اتحاديه اروپا همكاري

  ت.داشخواهد  دنبال
وابط انرژي بين ايران و كشورهاي تركيه و آذربايجان ر

عناصر اساسي در نتيجه اين سياست است. از آنجا كه 
كه تركيه و آذربايجان هستند،  TANAPپشتيبانان اصلي 

نقش كليدي را به عنوان مشوق ايران براي مشاركت در 
د شرايطي را نتوان كنند و مي كريدور جنوبي گاز بازي مي

كه اين كريدور به سمت تركمنستان از طريق  فراهم آورند
توسعه يابد. فرصت ديگري نيز در فضاي  TCP5خط لوله 

پساتحريم وجود دارد كه طي آن ايران در ساخت خط لوله 
TCP هاي كافي  مشاركت نمايد كه اين خود داراي انگيزه

  براي ايران خواهد بود.
ور كش OBORاز آنجا كه ايران نقش ژئوپليتيكي در طرح 

چين دارد، همكاري محكم ژئوپليتيكي چين و ايران ضامن 
رشد اقتصادي چين و تفوق آن در منطقه آسياي مركزي 
است و در ادامه، نفوذ چين به قفقاز و شرق درياي مديترانه 
را فرآهم خواهد ساخت. ارتباط قوي نفتي چين با ايران، 

گذاري عظيم آن در توليد گاز تركمنستان و  سرمايه
هاي خطوط لوله آن و توافق اخير اين كشور در  اختزيرس

ساخت بخش اعظم خط لوله گاز ايران و پاكستان در كشور 
  پاكستان، چين را در موقعيت ممتازي قرار داده است.

در حالي كه ايران در آينده به يكي از صادركنندگان بزرگ 
) به هر دو اتحاديه اروپا و كشور LNGگاز طبيعي مايع (

ل خواهد شد، كشور چين خواهان واردات گاز از چين تبدي
است. واردات  LNGايران توسط خط لوله به عالوه واردات 

LNG  چين از ايران از طريق دريا، موقعيت راهبردي
پذيري را براي درياي جنوبي چين ايجاد خواهد كرد.  آسيب

هاي شرقي كشور چين،  ايران به كرانه LNGحتي با ورود 
هاي غربي كشور چين نظير استان  بخش اين واردات نياز

چيچانگ را به تحويل مطمئن گاز تضمين نخواهد كرد. 
همكاري گازي ايران با چين و پاكستان از طريق كريدور 

                                                                                      
5 Trans-Caspian Pipeline (TCP) 

تواند يك مزيت و نقطه عطف  پاكستان، مي-اقتصادي چين
راهبردي براي ايران بوده و مشوقي براي ايران به منظور 

كشور  OBORتري جهت طرح هاي بيش مشاركت در فعاليت
چين باشد. كشور چين ايران را به صادرات گاز از طريق 
خط لوله و چه از مسير تركمنستان و يا پاكستان، تشويق 

سهيم  OBORشكل ايران در طرح  خواهد كرد و بدين
خواهد شد. ايران به عنوان يكي از رقباي جدي روسيه در 

، ظهور مجددي تحويل انرژي به هر دو مورد اروپا و آسيا
خواهد داشت. با در نظر گرفتن تمايالت راهبردي متفاوت و 
بعضاً متضاد ايران و روسيه در منطقه قفقاز و آسياي ميانه، 

هاي  اي، تالش ايران به عنوان يك نيروي مستقل منطقه
اسيا، ورروسيه را در تشكيل و تاسيس اتحاديه اقتصادي ا

هاي  كاريتضعيف و سست خواهد كرد. مگر آنكه هم
جانبه  راهبردي ايران و روسيه تحت يك قالب همكاري سه

بين روسيه، ايران و چين شكل گيرد. در بلندمدت، همكاري 
تواند زمينه ايجاد كريدور  ر زمينه انرژي، ميدهند و ايران 

و با تمركز  OBORجديدي را بين اروپا و آسيا و در مقابل 
خط لوله بر بخش غربي اقيانوس هند هموار سازد. 
گذاري هند  زيردريايي بين ايران و عمان و همچنين سرمايه
تواند عناصر  در ايجاد بندر گازي چابهار در كرانه ايران، مي

مركزي اين كريدور را تشكيل دهد. براي كشور هند، مهيا 
كردن خط لوله براي واردات گاز طبيعي منابع گازي موجود 

كي فراواني براي تواند بهره ژئوپليتي در خليج فارس مي
رقابت اين كشور با چين داشته باشد. اين همچنين تمايل 
بلندمدت اتحاديه اروپا براي توسعه موقعيت تجاري با هند 

  به عنوان يك شريك تجاري است.
ها،  الگوي صادرات گاز ايران در دوره پس از رفع تحريم

گيري رقابت در معماري انرژي منطقه  شكل روابط و جهت
را عوض خواهد كرد. ساختار روابط انرژي، باعث اوراسيا 

استحكام و برتري يافتن كشورهاي شرقي اتحاديه اروپا در 
خواهد  OBORكنار روابط توسعه يافته با چين در طرح 

اسيا و ورشد. براي تضمين بقاي معماري انرژي منطقه ا
عالقمندي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به آن، الزم است 

يعي از ايران و/يا تركمنستان در كريدور صادرات گاز طب
گازي جنوب قفقاز داخل شود. به عالوه به منظور ارتقاء 
امنيت تغذيه گاز طبيعي اتحاديه اروپا، توسعه كريدور گازي 

تواند تاثيرگذاري اتحاديه اروپا در منطقه  جنوب قفقاز، مي
  اوراسيا را افزايش دهد.
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 هاي برق كشورهاي بررسي اتصاالت شبكه -4
 حوزه قفقاز و همچنين روسيه

كشور روسيه در منطقه شمال ايران نقش كليدي را براي 
كند.  هاي برق كشورهاي حوزه قفقاز ايفا مي اتصال شبكه

شبكه  ي بسيار زياد، دارايپهناوراين كشور با وسعت و 
اي است كه از نظر گستردگي و  بسيار گستردهبرق انتقال 

كشورهاي هيچيك از يد، با ظرفيت توان الكتريكي قابل تول
نقش كشورهاي همسايه خود قابل قياس نيست. بنابراين 

شبكه دو در مسير اتصال تواند به عنوان پلي  حوزه قفقاز مي
توان  باشد كه از آن طريق تبادلايران و روسيه گسترده 

  ايران و روسيه انجام پذيرد.بين دو كشور 
با كشورهاي از اين مورد كه بگذريم، كشور گرجستان هم 

همسايه خود شامل روسيه، تركيه، ارمنستان و آذربايجان 
ارتباط و تبادل انرژي الكتريكي دارد. به همين دليل اين 

اي برق با  تواند نقش مطلوبي در بازار منطقه كشور هم مي
مشاركت ايران داشته باشد. در حال حاضر اين كشور، اكثر 

روسيه و تركيه انجام قريب به اتفاق تجارت انرژي خود را با 
كه با ارمنستان و آذربايجان مبادله را دهد و مقداري  مي
كند، بسيار كمتر است. همچنين مبادله توان اين كشور  مي

با تركيه به صورت فصلي بوده و صادرات برق آن به تركيه، 
در فصول بهار و تابستان كه پتانسيل توليد برقĤبي اين 

  گيرد. كشور باال است، انجام مي
ه اين صورت است تبادل توان ميان گرجستان و روسيه هم ب

كه گرجستان در بهار و تابستان به جنوب روسيه برق صادر 
كند. براي  و در پاييز و زمستان از اين كشور برق وارد مي

هاي زمستان، روسيه  بار در طول ماه اوج نيازتامين 
بزرگترين شريك تجاري گرجستان براي واردات برق است و 

روري است. در از اين كشور براي گرجستان ضبرق واردات 
حالي كه صادرات انرژي برقĤبي گرجستان در طول دوره بهار 
و تابستان براي روسيه سودآور است. از آنجا كه گرجستان 
وابستگي زيادي به واردات برق از روسيه در طول پاييز و 
زمستان دارد، بنابراين كشورهاي همجوار گرجستان براي به 

جستان در طول پاييز دست آوردن بازار برق صادراتي به گر
و زمستان بايد با روسيه وارد رقابت شده و انرژي الكتريكي 
توليدي خود را از نظر امنيت، قابليت اطمينان، قيمت و ... 

توانند از  به سطح روسيه برسانند. در غير اين صورت نمي

بازاري كه در فصول پاييز و زمستان در گرجستان وجود 
  دارد، استفاده كنند.

ديگر گرجستان به خاطر موقعيت جغرافيايي خود،  از سوي
نقش بسيار مهمي در تجارت و ترانزيت انرژي در منطقه 

كند. به همين دليل دولت گرجستان  قفقاز جنوبي ايفا مي
براي رونق اين بازار و افزايش صادرات برق خود و ترانزيت 
برق همسايگانش شامل آذربايجان و روسيه به بازار جذاب 

با حمايت اتحاديه اروپا شروع به  2010در سال تركيه، 
) در جهت انتقال 6BSTNساخت شبكه انتقال درياي سياه (

هرچه بيشتر انرژي الكتريكي به تركيه و اروپا نمود. اين 
برداري رسيد كه شامل خط  به بهره 2013شبكه در سال 

است و دو منطقه يكي در  MW 700انتقال با ظرفيت 
و ديگري در تركيه با  kV 500تاژ گرجستان با سطح ول

نمايد. در  را به يكديگر متصل مي kV 400سطح ولتاژ 
هاي قدرت جنوب روسيه،  صورت گسترش اين پروژه، شبكه

ارمنستان، آذربايجان، گرجستان و تركيه به يكديگر اتصال 
ساز مبادله انرژي الكتريكي به ميزان باال  پيدا كرده و زمينه

راستا گرجستان در حال تكميل يك  خواهد بود. در همين
، بازسازي kV 500خط ارتباطي با آذربايجان در سطح ولتاژ 

يك خط ارتباطي ديگر با روسيه در همين سطح ولتاژ و نيز 
ديگر با  kV 500ريزي براي احداث يك خط  برنامه

شكل اتصاالت موجود  هاي آتي است. بدين ارمنستان در سال
ينده، ارتباطات محكمي را براي ريزي شده براي آ و برنامه
كند.  هاي قدرت كشورهاي قفقاز جنوبي ايجاد مي شبكه

آفريني به عنوان پل  سياست گرجستان در اين مسير، نقش
انرژي است كه باعث افزايش تجارت انرژي در منطقه قفقاز 
خواهد شد. در حال حاضر شبكه برق گرجستان توسط يك 

به شبكه روسيه نيز  kV 500خط ارتباطي با سطح ولتاژ 
متصل است. گرجستان و ارمنستان توسط يك خط ارتباطي 

  و دو خط ارتباطي با سطح ولتاژ kV 220با سطح ولتاژ 
 kV 110  4(با هم تبادل انرژي الكتريكي دارند. (شكل(( 
]11[  

خطوط انتقال مرزي  2025تا  2022در بازه سالهاي 
  ركيه،برق با ت MW 1400گرجستان توانايي تبادل 
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 MW 1700  برق با روسيه وMW 700  برق با ارمنستان را

  خواهد داشت.

ظرفيت خطوط انتقال مرزي بين گرجستان و كشورهاي  :)4شكل (
  2025همسايه تا سال 

هرچند ارمنستان داراي ارتباطات الكتريكي با جمهوري 
آذربايجان و تركيه است، لكن در حال حاضر و به داليل 

، با اين دو كشور تبادل انرژي الكتريكي مناقشات سياسي
ندارد. بدين ترتيب تبادل انرژي اين كشور صرفاً با 

گيرد. اين  كشورهاي روسيه، گرجستان و ايران صورت مي
كشور واردكننده حجم عظيمي از گاز طبيعي مصرفي خود 

هاي حرارتي براي  از روسيه به منظور استفاده در نيروگاه
ين حال تبادل توان الكتريكي با ايران توليد برق است و در ع

و گرجستان دارد. عمده تجارت انرژي ارمنستان با ايران 
بصورت گاز ايران در مقابل برق ارمنستان است. (تهاتر برق 
و گاز) همچنين تجارت فصلي انرژي الكتريكي بين اين دو 
كشور نيز وجود دارد كه در زمستان مازاد برق ايران به اين 

ن كشور برق وارد ايشده و در تابستان ايران از  كشور صادر
نمايد. همچنين اگر چه تبادل توان بين ارمنستان و  مي

گرجستان به صادرات و يا واردات محدود انرژي بصورت 
تبادل فصلي است، اما با توجه به روابط تيره و تاريك 

رسد  ارمنستان با دو كشور آذربايجان و تركيه، به نظر مي
عنوان يك شريك اصلي براي ارمنستان در  گرجستان به

  بخش انرژي باقي خواهد ماند.
) و برنامه توسعه ظرفيت 2015هاي موجود (سال  ظرفيت

خطوط انتقال برق بين كشور ارمنستان و كشورهاي همجوار 
  .]12[) نمايش داده شده است5در شكل ( 2020تا افق 

 
و كشورهاي  نارمنستاظرفيت خطوط انتقال مرزي بين  :)5شكل (

  2020تا افق  همسايه

به شبكه برق  kV 400شبكه برق ارمنستان در سطح ولتاژ 
گرجستان و ارمنستان با يك  و همچنين ايران متصل است

به صورت مجزا از  kV 110و دو خط  kV 220خط 
يكديگر، تبادل توان دارند. البته در دورنماي هر دو كشور و 

الكتريكي ديگر توسط يك ، ايجاد يك ارتباط 2018تا سال 
ريزي شده  و به صورت غيرسنكرون برنامه kV 500خط 
پيداست ارمنستان در سال  )5( كه از شكل همانطور است.

نيز  2020هيچ تبادلي با آذربايجان ندارد و تا سال  2015
اي براي گسترش شبكه به سمت آذربايجان  هيچ برنامه

ان و تركيه تبادل ندارد. اما گرچه در حال حاضر بين ارمنست
را وجود ندارد، ولي ارمنستان قصد گسترش شبكه خود  برق

تا سال به سمت تركيه نيز  ،ايران و گرجستانعالوه بر 
 دارد. 2020

هاي برق  شبكه برق آذربايجان در حال حاضر به شبكه
روسيه، ايران و گرجستان متصل است. اين كشور به دليل 

هاي موجود با ارمنستان،  موقعيت جغرافيايي نخجوان و تنش
هاي كشور را  تواند به صورت كامل برق تمامي قسمت نمي

تامين نمايد و در اين راستا، با واردات برق از ايران و تركيه 
پردازد.  به تامين برق نواحي جدا از سرزمين اصلي مي

همچنين تبادل توان بين گرجستان و آذربايجان بصورت 
پذيرد. گرجستان در  مي روزانه و در حجم كوچكي انجام

فصول پاييز و زمستان، برق را از آذربايجان وارد كرده و در 
فصول بهار و تابستان انرژي برقĤبي به اين كشور صادر 

سازي بستر تجارت انرژي  كند. آذربايجان در حال آماده مي
الكتريكي با تركيه از طريق گرجستان است. در اين راستا، 

و گسترش سيستم قدرت خود در اين كشور در حال تقويت 
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سمت گرجستان براي تبادل توان هرچه بيشتر با تركيه 
است. در حال حاضر گرجستان و آذربايجان در حال احداث 

  و با ظرفيت kV 500يك خط ارتباطي با سطح ولتاژ 
MW 850 شروع شده  2013باشند. اين پروژه در سال  مي

ستم قدرت و بخش بسيار مهمي از پروژه عظيم اتصال سي
تركيه، گرجستان و آذربايجان به يكديگر است كه با تكميل 

رود تجارت انرژي الكتريكي در اين منطقه به  آن انتظار مي
  طور قابل توجهي رونق گيرد.

آفريني تبادالت برق در اين حوزه،  كشور مهم ديگر در نقش
تركيه است. هر چند اين كشور در حوزه قفقاز جنوبي 

هاي برق كشورهاي  ليل آميختگي شبكهنيست، لكن به د
قفقاز جنوبي با تركيه و سهم باالي تبادل برق اين كشورها 
با تركيه، نقش تركيه در تبادالت برق منطقه غيرقابل انكار 
است. برنامه توسعه تبادالت برق تركيه با كشورهاي همجوار 

تركيه در حال حاضر با شبكه ) آمده است.6خود در شكل (
 شورهاي همسايه خود ارتباط داشته و به كمكالكتريكي ك

7ENTSO-E، 13[  با شبكه اروپا سنكرون شده است[.  

 
  ه تبادل توان تركيه با همسايگانشطرح توسع :)6شكل (

براي درك بهتر شكل باال توسعه شبكه در جهت افزايش 
ميزان تبادالت تركيه با همسايگانش بصورت موردي در زير 

  :آورده شده است
) پيداست 6گرجستان: همانطوريكه از شكل ( –تركيه  - الف

تركيه در نظر دارد كه در چند سال آينده ميزان واردات 
مگاوات برساند. اما به دليل  1000خود از گرجستان را به 

شرق خود داراي منابع  اينكه تركيه در مناطق شمال و شمال
رسد كه اين ميزان برق از  آبي غني است، به نظر نمي
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جستان را وارد نمايد. در حال حاضر تركيه در تابستان گر
مگاوات  350تا  100مگاوات و در بهار حدود  700حدود 

  نمايد. برق از گرجستان وارد مي
) قرار است يك خط 6ايران: با توجه به شكل ( –تركيه  -ب 
kV400  مگاوات بصورت اتصال  600با ظرفيتDC  پشت

شود. كه اين ميزان به پشت بين ايران و تركيه نصب 
مگاوات  1300به  ظرفيت تبادل بين ايران و تركيه را حدوداً

  دهد. افزايش مي
عراق: تركيه براي توسعه شبكه خود از سمت  –تركيه  -ج 

 500كشور عراق به فكر تقويت خط ارتباطي با ظرفيت تا 
اي است.  صورت جزيرهه مگاوات و تبادل توان با اين كشور ب

پشت به پشت  DCي براي يك اتصال بصورت البته مطالعات
  با عراق نيز در حال انجام است.

سوريه: به منظور افزايش تبادل توان تركيه در  –تركيه  -د 
پشت به  DCمرز سوريه مطالعاتي براي ايجاد يك اتصال 

  پشت نيز شروع شده است.
) پيداست تركيه 6اروپا: همانطور كه از شكل ( –تركيه  -ه 

فيت تبادل توان خود را به سمت اروپا كشانده بيشترين ظر
خواهد ظرفيت تبادل توان خود با اروپا را  است. بطوريكه مي

  مگاوات برساند. 2400مگاوات به  1500از حدود 
با اتصال دو قسمت  شكل و با توجه به توضيحات باال، بدين

شرق و غرب قفقاز جنوبي به يكديگر، سيستم قدرت بسيار 
تواند بازار برق فعال و پررونقي  آيد كه مي يبزرگي بوجود م

هاي رسمي  را در اين منطقه ايجاد كند. با توجه به بيانيه
بيني شده كه پروژه پل انرژي  كشورهاي ذينفع، پيش

 MW 1200 جمهوري آذربايجان، گرجستان و تركيه حدود
مگاوات آن از  600برق به تركيه عرضه نمايد كه حدود 

شود. همچنين اين پروژه براي صادرات  يآذربايجان تامين م
از طريق تركيه به اروپا در نظر  MW 2000برق تا ظرفيت 

گرفته شده است. اين پروژه دستاوردهاي زير را به همراه 
  دارد:
توسعه صادرات برقĤبي از گرجستان به سمت اروپا و  -الف 

  تر نمودن نقش اين كشور در صادرات برق پررنگ
 ترانزيت شده از طريق تركيه به اروپاافزايش انرژي  -ب 

افزايش درآمد براي آذربايجان كه انرژي خود را در دو  -ج 
شكل، يكي گاز طبيعي و ديگري برق به ساير نقاط از جمله 
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كننده انرژي و از طريق گرجستان  اروپا به عنوان يك مصرف

 و تركيه صادر نمايد.

هاي نسبي ايران براي اتصال به شبكه  زيتم -5
 كشورهاي حوزه قفقاز برق

هاي حوزه قفقاز به همراه روسيه و تركيه هر يك  كشور
داراي مزايايي براي ارتباط الكتريكي با ايران و در ادامه 

باشند. هر چند در حال  اي برق مي تشكيل بازار منطقه
حاضر ايران با كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و تركيه 

طلبد كه به  كن ميداراي تبادل انرژي الكتريكي است، ل
منظور گسترش اين مبادالت و همچنين ترسيم نقشه آينده 

هاي نويني  گذاري ارتباطات الكتريكي در اين منطقه، سياست
ريزي شود. همانطور  براي ارتباط ايران با اين كشورها پايه

كه گفته شد، كشورهاي ارمنستان، آذربايجان، روسيه و 
هاي به هم  ي شبكهگرجستان از زمان شوروي سابق دارا

پيوسته بوده و پس از آن نيز در راه توسعه ارتباطات 
اند. از  ريزي و عمليات اجرايي داشته هاي خود، برنامه شبكه

اي بسيار  سوي ديگر كشور روسيه به عنوان دارنده شبكه
گسترده و بزرگ و با قابليت توليد توان الكتريكي باال، در 

ال شبكه ايران به اين مقياس كشورهاي ديگر نيست و اتص
تواند ارتباط زيربنايي و مستحكمي را در منطقه  كشور، مي

ايجاد كند و ايران نيز از منافع آن بهره برد. يكي ديگر از 
مزاياي نسبي در اين مسير، نقش كشور گرجستان به عنوان 

تواند  دارنده منابع برقĤبي بسيار مناسب است كه آن هم مي
خوب براي تبادل توان الكتريكي  به عنوان يك مزيت نسبي

با ايران محسوب شود. البته بايد دقت داشت كه توليد 
برقĤبي به دليل ذات آن، فصلي است و تنها در فصول پرآبي 
امكان انتقال توان به ايران وجود دارد. لكن در اين رهگذر 

توليد حجم باالي  اولدو منفعت اصلي قابل ذكر است. 
تابستان است كه منطبق با اوج  برقĤبي گرجستان در فصل

، اوج بار فصلي گرجستان دقيقاً بر دومباشد و  بار ايران مي
باشد. بنابراين هر دو  عكس ايران و در فصل زمستان مي

ويژگي، قابليت تبادل برق بين ايران و گرجستان را كامالً 
  سازند. موجه مي

راي سه كشور آذربايجان، ارمنستان و تركيه نيز از ديرباز دا
اند و توسعه ارتباطات  تبادل توان الكتريكي با ايران بوده
تواند كمك شاياني به  الكتريكي ايران با اين كشورها، مي

افزايش و رونق تجارت برق در منطقه نمايد و باعث منفعت 

طرفين گردد. از سوي ديگر افزايش تعامالت اقتصادي، 
ياي گسترش روابط تجاري و توسعه حسن همجواري از مزا

راهبردي اين رويكرد است. بر همين اساس يكي از 
هاي اصولي وزارت نيرو در گسترش تبادالت برق،  سياست

رويكرد توسعه تبادالت برق در اين منطقه بوده است كه 
 باشد. كامالً مناسب و مطلوب مي

در فضاي پساتحريم و باز شدن دورنماي مطلوب 
تالشهاي خوبي سال اخير،  چنداي، در  هاي منطقه همكاري

براي گسترش مراوادات برقي با كشورهاي همسايه و منطقه 
از سوي جمهوري اسالمي ايران صورت گرفته است. يكي از 

ايران، مهمترين اين موارد، تفاهم اتصال شبكه چهار كشور 
  است. ارمنستان، گرجستان و روسيه

 به ارمنستان 1394نيرو در دي ماه سال  وزير وقتدر سفر 
 گرجستان و روسيه، ايران، چهارجانبه نشست لو تشكي

 تا كشور چهار اين برق كردند شبكه موافقت اعضا ارمنستان،

 .شود متصل يكديگر به ميالدي 2019سال  اوايل
هاي فرامرزي  گيري شبكه ترتيب گام بلندي در شكل بدين

اي در اين منطقه برداشته خواهد شد و خود عامل  منطقه
ر كشورها نظير تركيه و گرجستان مهمي براي ترغيب ساي

براي پيوستن به آن خواهد بود. همچنين در اين نشست 
 احداث اين طرح، اجراي نياز پيش عنوان شد كه مهمترين

 ريزي برنامه شد مقرر است كه ارمنستان و ايران برق شبكه

  .گيرد صورت كشور دو بين مقامهاي كار اين براي الزم
و در حدود يك سال قبل، در  الزم به ذكر است پيش از اين

هاي مشترك  دوازدهمين اجالس كميسيون همكاري
كه  اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان

به ميزباني و  1393سال آذرماه  25و  24روزهاي  طي
، در تهران برگزار شدي جمهوري اسالمي ايران وزارت نيرو

ران و اجراي خط سوم انتقال برق بين ايمقرر گرديد 
توان نتيجه گرفت  ن در برنامه قرار گيرد. بنابراين ميارمنستا

هاي برق كشورهاي چهارگانه با  كه سرآغاز اتصال شبكه
مشاركت ايران، ارتباط مستحكم شبكه برق ايران و 

  باشد. ارمنستان مي
سازي و تبادل برق بين ايران و  سند تجارياز سوي ديگر، 

با حضور وزير و  1394اه نيز در دي مجمهوري آذربايجان 
ارتباطات و فناوري اطالعات ايران و وزير اقتصاد و وقت 

بر اساس  به امضا رسيد.در ايران صنعت جمهوري آذربايجان 
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مبادله تجاري برق بين دو كشور در سه مقرر شد اين سند، 

. شودميالدي وارد فاز عملياتي  2016ماهه ابتدايي سال 
برق دو كشور به يكديگر طبق اين سند، شبكه سراسري 

شود. با اجرايي شدن اين برنامه، يكي ديگر از  متصل مي
هاي اصلي اتصال شبكه برق كشورهاي جمهوري  پايه

  آذربايجان، گرجستان و روسيه نيز فراهم خواهد شد.
بين  1394ماه سال  همچنين طي ديدار ديگري كه در بهمن

فت، مجدداً اي نيروي ايران و انرژي گرجستان انجام گرروز
روسيه، جمهوري  با كشور دو برق شبكه اتصال در خصوص
مذاكره شد. در اين  آذربايجان جمهوري و ارمنستان

مذاكرات از سوي وزير نيروي جمهوري اسالمي ايران، مطرح 
ارمنستان  و ميان ايران برق انتقال خط دو اينك هم شد كه

دو  رق ميانب انتقال تازه خط از برداري با بهره وجود دارد و
مگاوات  1200 تبادلي به نزديك، ظرفيت آينده در كشور

هاي  با ارتباط شبكهو در گام بعدي  بنابراين يابد. مي افزايش
برق ارمنستان و گرجستان، اين امكان فراهم خواهد شد كه 

  .ايران از طريق ارمنستان به گرجستان برق صادر كند

لي وزارت نيرو در آخرين تحوالت و در جريان سفر مقام عا
برداري  از بهرهمجدداً ، ايشان 1396به ارمنستان در اسفند 

كشور ايران،  چهارجنوب انتقال برق بين  -كريدور شمال
خبر  1398ارمنستان، گرجستان و روسيه تا شهريور سال 

سرعت دادن نيازهاي اين اتصال،  ند كه از مهمترين پيشداد
بين ايران و كيلوولت انتقال برق  400به پروژه خط 

را به گرجستان و  ايراندر ادامه شبكه  است كهارمنستان 
بنابراين مشخص است كه عزم و  .روسيه متصل خواهد كرد

اي جدي در توسعه مراودات انرژي الكتريكي با  اراده
كشورهاي حوزه قفقاز وجود دارد كه اين خود بستر مناسبي 

افريني  را براي ورود ايران به تجارت برق منطقه و نقش
  كند. مطلوب در اين مسير ايجاد مي

توسعه تبادالت در  بندي و ارائه پيشنهاد جمع -6
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هاي ايران، آذربايجان، ارمنستان و روسيه  ها و تفاهم همكاري
در زمينه اتصال شبكه برق و توسعه تبادالت انرژي 

ر آذربايجان و والكتريكي بسيارچشمگير بوده است. دو كش
از يك سو پلي بين شبكه برق ايران و شبكه ارمنستان 

قدرتمند روسيه بوده و از اين طريق شبكه گسترده 

مستحكمي را با مشاركت ايران و در منطقه قفقاز جنوبي 
كنند. از سوي ديگر همين ارتباط موجب اتصال  ايجاد مي

ايران به گرجستان و از آن طريق، شبكه اروپا شده و 
و غرب از طريق ايران شود و تواند موجب اتصال شرق  مي

صورت موقعيت ژئوپليتيكي ايران را در تبين نقش هاب  بدين
انرژي الكتريكي در منطقه تثبيت نمايد. توسعه ارتباطات 

هاي تبادلي، خود  الكتريكي در اين منطقه و افزايش ظرفيت
به خود به سمت كريدورهاي تبادالتي با ظرفيت باال پيش 

اي برق و ورود  راي ايجاد بازار منطقهخواهد رفت و مسير را ب
بنابراين در كنار  كند. گذاران به اين عرصه باز مي سرمايه
المللي براي تعامل مطلوب با  هاي مناسب بين رايزني

كشورهاي حوزه قفقاز در زمينه تبادل انرژي الكتريكي، الزم 
هاي مناسب براي  هاي مطلوب و زيرساخت است بسترسازي

در هر دو بخش توسعه شبكه داخلي و شبكه برق كشور 
خطوط تبادلي براي ايجاد ظرفيت مناسب براي تبادالت برق 

هاي تحقق  ايجاد شود. در اين بين يكي از مهمترين زمينه
هاب انرژي الكتريكي براي ايران و تبديل شدن آن به مركز 
كنترل و ديسپاچينگ منطقه، توسعه تبادالت و ترانزيت برق 

قاز با بستر و زيرساخت مطلوب و مناسب، است كه حوزه قف
اندازهاي مفيد براي تحقق هدف  تواند يكي از چشم مي

  راهبردي هاب انرژي الكتريكي براي ايران باشد.
از سوي ديگر، مشاركت ايران در بازار گاز حوزه قفقاز و 
دستيابي به بازارهاي جديد براي عرضه اين حامل مهم 

زني ايران در مبادالت  ي و چانهتواند قدرت اقتصاد انرژي، مي
ترين تحوالت،  گازي منطقه را باال برد. در اين بين و در تازه

چهارمين نشست  امور انرژي كميسيون اروپا پس از معاون
در  8گازي جنوبي كريدوروزاري عضو شوراي مشورتي 

كنفرانسي خبري در باكو گفت، اتحاديه اروپا آماده است تا 
ايران به كريدور گازي جنوبي  در خصوص امكان اتصال

وي گفت، اين به استراتژي ايران بستگي  .]41[مذاكره نمايد
روي افزايش صادرات  خواهد داشت زيرا اين كشور عمدتاً

اين مقام اروپايي افزود، ابراز  .نفت خود متمركز شده است
عالقمندي كشورهاي مختلف به كريدور گازي جنوبي يك 

يت اين كريدور به عنوان يك دهنده اهم بار ديگر نشان
كريدور گازي جنوبي يكي از  .زيرساخت استراتژيك است
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ست كه از طريق ا پروژه هاي اولويت دار براي اتحاديه اروپا

ميليارد متر مكعب گاز آذربايجان از منطقه خزر از  10آن 
در مرحله  .طريق گرجستان و تركيه به اروپا منتقل مي شود

فاز دوم توسعه ميدان شاه دنيز  نخست، گازي كه بايد در
آذربايجان توليد شود، به عنوان منبع اصلي پروژه كريدور 
گازي جنوبي در نظر گرفته شده است. در مراحل بعدي 

در . توانند به اين پروژه متصل شوند ديگر منابع گازي نيز مي
دنيز، از طريق توسعه خط لوله قفقاز   فاز دوم پروژه شاه

به  TAPو  TANAPوله انتقال گاز جنوبي و ساخت خط ل
  شد. دبازارهاي تركيه و اروپا صادر خواه

هاي مناسب براي ورود گاز  صورت و با بسترسازي بدين
انداز مطلوبي  توان چشم ميقفقاز صادراتي ايران به حوزه 

و براي توسعه صادرات گاز ايران در بازارهاي منطقه 
  داشت.قاره همچنين كشورهاي اروپايي، خصوصاً شرق اين 
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كشورهاي حوزه قفقاز از ديرباز داراي تعامالت انرژي 
اند و از آنجا كه از  خصوصاً در بخش انرژي الكتريكي بوده

پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، شبكه يكپارچه و 
اينك بستر مناسبي  منسجم اين كشورها موجود بوده، هم

طقه قفقاز و در ادامه براي ارتباط الكتريكي ايران با من
باشند. همچنين  كشورهاي اروپايي، خصوصاً در شرق آن مي

وجود ذخاير غني نفت و گاز در آذربايجان و ايجاد 
زيرساخت انتقال گاز در اين منطقه براي تغذيه كشورهاي 
اروپايي، فرصت مناسب ديگري را براي ايران جهت مشاركت 

ه بسترسازي انتقال كند. از آنجا ك در بازار گاز ايجاد مي
بر است،  هاي انرژي خصوصاً گاز، بلندمدت و هزينه حامل

الزم است با انجام مطالعات الزم و تحليل سناريوهاي 
ريزي راهبردي و استراتژيك حضور ايران در  گوناگون، برنامه

بازار برق و گاز حوزه قفقاز به منظور دستيابي به بازارهاي 
كالن هاب انرژي براي  مطمئن از يك سو و تحقق سياست
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