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  مقدمه
يكي از اهداف راهبردي و كالن وزارت نيرو، توسعه تبادل 

است. در اين و منطقه انرژي الكتريكي با كشورهاي همسايه 
، باالبين استفاده از سيستمهاي انتقال توان با ظرفيت 

هاي بسيار مهم در اتصال شبكه برق  تواند يكي از گزينه مي
مسايه باشد. خصوصاً بكارگيري فناوري ايران به كشورهاي ه

HVDC1 تواند گزينه بسيار مناسبي براي ايزوله كردن  مي
به دليل مالحظات هاي برق دوكشور مورد تبادل  شبكه
بوده و همچنين كنترل مناسبي را براي ميزان برداري  بهره

  الكتريكي فرآهم آورد. انرژيتبادل 
رژي الكتريكي با مزيت نسبي ايران در تبادل انباتوجه به 

كشورهاي همسايه از قبيل تنوع منابع توليد، پهنه 
جغرافيايي وسيع و گستردگي شبكه، قرار گرفتن در منطقه 
ترانزيتي انرژي الكتريكي و اختالف افق با كشورهاي 
همسايه، راهبرد توسعه تبادل انرژي الكتريكي يكي از 

اد برق مهمترين سياستهاي كالن وزارت نيرو در توسعه اقتص
هاي اقتصادي با كشورهاي همسايه است.  و افزايش همكاري

اين توسعه، نيازمند زيرساختهاي مناسب در شبكه انتقال 
است كه يكي از اين موارد، ايجاد بستر مناسب براي توسعه 

. فناوري باشد ميظرفيت تبادل با كشورهاي همسايه 
ي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال يكي از ابزارها

كليدي در اين مسير است كه از يك سو ظرفيت تبادل 
آورد  كافي براي مبادله برق با كشورهاي همسايه فرآهم مي

استحكام و قوت الزم را در اتصال شبكه برق و از سوي ديگر 
  كند. ايجاد مي ايران با كشورهاي ديگر

يكي از  2هاي طوالني باال و در مسافت ظرفيتانتقال توان در 
توسعه شبكه انتقال برق كشور و مهم در زمينه  هاي دغدغه

در از آنجا كه  در مقياس وسيع است.صادرات برق همچنين 
بحث اقتصاد مقاومتي، مقوله صادرات انرژي به كشورهاي 

يكي از راهكارهاي همسايه به وزارت نيرو محول شده و 
شبكه  سنكرون شدناصلي براي انتفال توان در احجام باال، 

 
1 High Voltage Direct Current 
2 Bulk Power Long Distance Transmission 

 بنابراين ،شبكه برق كشورهاي همسايه استبا  برق ايران
استفاده از براي نيل به اين هدف،  اي پايه اهبردر

باال و  ظرفيتانتقال برق در  امكانهايي است كه  فناوري
  هاي طوالني را داشته باشند.  مسافت

 HVDCو  3EHVACهاي  استفاده از فناوريدر اين مسير، 
، انتقال شبكه انتقال براي انتقال برق سبب افزايش بازدهي

جويي اقتصادي  تر، صرفه هاي طوالني توان بيشتر در مسافت
افزايش حجم  .شود  انتقال ميشبكه  باالتروري  و بهره

هاي انتقالي بين مراكز توليد و مصرف، افزايش استفاده  توان
و فاصله بين در مقياس گسترده پذير  هاي تجديد از انرژي

ي از جمله رويكردها ،تا نقاط بار ها مراكز توليد اين انرژي
باال و در  ظرفيتبه فناوري انتقال توان در موجود 
  ]4[ هاي طوالني است. مسافت

از حدود نيم قرن پيش، استفاده از سطوح ولتاژ 
در دنيا  EHV-DC5همچنين و  UHV-AC4فشارقوي  فوق

متداول شده و خصوصاً در كشورهاي پهناوري نظير آمريكا، 
پيوسته  هم دا، چين، برزيل و همچنين شبكه بهروسيه، كانا

  گردد اين فناوري به شكل وسيعي استفاده مي ،اروپا
به موازات هم در دنيا  EHV-DCو  UHV-ACدو فناوري 

اند و هر يك از كشورها بر اساس  گسترش يافته
گذاري و نقشه راه و نيز مطالعات فني و اقتصادي  سياست

را به عنوان گزينه برتر  انجام شده براي هر مورد، يكي
 اند. انتخاب نموده

هاي   باال و مسافت ظرفيتاستفاده از فناوري انتقال برق در 
برق منطقه تبديل خواهد  تبادالتطوالني، ايران را به قطب 
هاي اقتصاد مقاومتي نيز محقق   كرد ضمن آنكه سياست

  خواهد شد.

 گذاري تبادالت برق درايران سياست

مرزي ايران با  الت انرژي الكتريكي بروناز نخستين تباد
در سال گذرد.  سال مي 24كشورهاي همسايه، قريب به 

با جمهوري آذربايجان را برق مرزي  برونايران مبادله  1371
 

3 Extra High Voltage Alternative Current 
4 Ultra High Voltage Alternative Current 
5 Extra High Voltage Direct Current 
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. از آن تاريخ تاكنون همواره تبادالت انرژي آغاز نمود
الكتريكي ايران با كشورهاي همسايه روند افزايشي داشته و 

ان با تمامي همسايگان داراي مرز خشكي، تبادل اينك اير هم
  انرژي الكتريكي دارد.

تواند  از منظر سياسي و امنيتي، صادرات و تبادل برق مي
موجبات ثبات وابستگي بيشتر كشورهاي منطقه و همسايه 

هاي  به ايران را فراهم آورد. بر مبناي اقتضائات جهاني و رويه
ترين  ي، يكي از مهمهاي بخش انرژي جهان حاكم بر سياست

تواند مبتني بر پيوند دادن  الزامات مبادالت انرژي مي
سياسي و اقتصادي كشورهاي همسايه و منطقه به يكديگر 
براي كسب منافع متقابل باشد. با اتصال شبكه برق كشور به 
ديگر مناطق جهان، نظير خطوط انتقال به سمت روسيه، 

ايي به كشورهاي اروپا، شمال آفريقا و تعبيه خطوط دري
گيري مستمر تبادل  حاشيه خليج فارس و در نتيجه شكل

تواند شرايط سياسي و  انرژي الكتريكي و صادرات، مي
امنيتي پايدار و به دور از تنشهاي حاد سياسي را براي ايران 

  .و ديگر همسايگان در برداشته باشد
يكي از ابعاد مهم اقتصادي حمايت از صادرات برق، مسئله 

اي است. آمارهاي جهاني  گيري بازارهاي برق منطقه شكل
هاي اخير، تشكيل بازارهاي  دهد كه در دهه نشان مي

اي برق در بسياري از كشورهاي جهان ايجاد شده  منطقه
اي كشورهاي اروپايي، آفريقاي شمالي و  است. بازار منطقه

جنوبي، كشورهاي حاشيه خليج فارس، شرق آسيا، آمريكاي 
شود كه  اي از اين بازارها محسوب مي وبي نمونهشمالي و جن

ايده اصلي تشكيل آن تهيه انرژي برق ارزان و مطمئن براي 
رغم دارا بودن منابع و  مشتركين است. ليكن كشور ما به

هاي برق با  ذخاير متنوع انرژي و همچنين اتصال شبكه
اغلب كشورهاي همسايه، نتوانسته به اين امر مهم، تحقق 

  6بخشد.

 
دفتر توسعه صادرات و محترم مديركل متن يادداشت بر گرفته از  6

منتشر شده در پايگاه  – خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو
  و (پاون)رساني وزارت نير اطالع

 پس ازه همين خاطر است كه از چند سال پيش و خصوصاً ب
المللي  هاي بين اي و آغاز فصل نوين در همكاري توافق هسته

در فضاي پسابرجام، تبادالت انرژي الكتريكي با كشورهاي 
اي گرديده است  همسايه و منطقه وارد فضاي جديد و تازه

در  هاي اصولي انجام شده گذاري رود با سياست كه اميد مي
اين خصوص، شاهد شكوفايي و جهش قابل توجه در حجم و 

  تنوع تبادالت برق ايران با كشورهاي ديگر باشيم.
تواند در  هاي نويني كه مي در اين زمينه، يكي از فناوري

توسعه حجم تبادالت و ايجاد زيرساخت و بستر مناسب 
كند، فناوري انتقال  براي تبادالت برق، نقش اساسي ايفا

ر ظرفيت باال و مسافت طوالني است. اين فناوري در توان د
هم  هاي به بسياري از نقاط جهان كه داراي تجربه شبكه

باشند، كامالً  پيوسته و تبادل برق با حجم باال مي
تواند با  شده و كاربردي است. بنابراين ايران نيز مي شناخته

هاي تبادل برق  گيري از اين فناوري و توسعه زيرساخت بهره
اي و اساسي در  هاي پايه با كشورهاي همسايه و منطقه، گام

هاي اصولي و راهبردي افزايش حجم  جهت تحقق سياست
تبادالت برق و استفاده از مزاياي نسبي فراواني كه در اين 

  گردد، بردارد. مسير عايد مي
لزوم ورود به اين موضوع، شناخت اصول فني و مطالعات 

ين فناوري در جهت توسعه تبادالت اي براي استفاده از ا پايه
هاي كليدي در اين زمينه، كريدور  يكي از واژه برق است.

است. بنابراين الزم است ابتدا با اين مفهوم  7انتقال توان
هاي عيني آن در تبادالت برق در  آشنا شد و سپس نمونه

نقاط مختلف دنيا را بررسي نمود. در ادامه با بررسي وضعيت 
دالت برق در كشورهاي همسايه و منطقه كريدورهاي تبا

گيري اين كريدورها با مشاركت ايران و  ايران، چگونگي شكل
  يا ابتكار اوليه ايران را مورد بررسي قرار داد.

 كريدورهاي انتقال توان

باشد.  كريدور به معناي مسير طوالني با كاربرد مشخص مي
ل توان به مسيرهاي انتقا كريدورهاي انتقال توان اصطالحاً

گردد. در واقع  در حجم باال و با مسافت طوالني اطالق مي
 

7 Electricity Transmission Corridor 
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براي انتقال توان در مسافت طوالني نياز به تعيين مسير 
كريدور انتقال توان گفته  ،باشد كه اين مسير مناسب مي

  .]5[ شود مي
حجم در همين راستا امروزه كشورهاي مختلف براي انتقال 

حل توليد به محل مصرف كه از م الكتريكي تواننسبتاً زياد 
اقدام به طراحي و تعيين  ،دهستنداراي فاصله قابل توجهي 

نمايند. كريدورهاي انتقال توان  ور مورد نظر ميكريدمسير 
بندي كريدورهاي داخلي و  توان در دو طبقه را ميالكتريكي 

  خارجي قرار داد.كريدورهاي 

  كريدورهاي داخلي -2-1
ا به منظور انتقال توان از محل بندي كريدوره در اين طبقه

توليد در داخل يك كشور به محل مصرف در همان كشور 
گردد. اين موضوع در كشوهاي با وسعت باال از  طراحي مي

  .]6[ شود برزيل به كرات ديده مي و جمله چين، هند، امريكا
به عنوان مثال در كشور چين تمركز بار بيشتر در نواحي 

منابع توليد توان از جمله باشد. از طرفي  شرقي مي
سنگ در قسمت مركز و شمال  نيروگاههاي برقĤبي و ذغال

فاصله مراكز توليد تا مراكز  همچنيناين كشور قرار دارد. 
باشد و بر همين اساس  كيلومتر مي 4000مصرف تا حدود 

هاي بلند،  در احجام باال و مسافتبراي انتقال توان 
) نمايي 1در شكل ( .گردد طراحي مي يكريدورهاي متعدد

هاي داخلي كشور چين تا سال راز طرح توسعه كريدو
]. همانگونه كه ديده 6[ نشان داده شده است. 2020

و  UHVACهاي  شود، اين كريدورهاي تنوعي از فناوري مي
EHVDC .را در بر دارد  

  كريدورهاي خارجي -2-2

بندي كريدورها به منظور انتقال توان از يك  در اين دسته
شور به كشور ديگر بدون واسطه و يا با واسطه كشور ثالث ك

  شوند. طراحي و بكار برده مي
هر دو مورد  CASA1000به عنوان نمونه طرح انتقال برق 

] در اين طرح انرژي الكتريكي 7دهد. [ باال را پوشش مي
عموماً برقĤبي مازاد كشورهاي ازبكستان و تاجيكستان به 

تان داراي نياز مصرف، انتقال كشورهاي افغانستان و پاكس
كيلومتر و ظرفيت  2000يابد. طول اين مسير در حدود  مي

  باشد. مگاوات مي 1300خط مورد نظر حدود 

 
  2020چين تا سال انتقال توان  هايكريدور طرح توسعه: 1شكل 

مگاوات به افغانستان و  300از اين ميزان ظرفيت حدود 
. يافتخواهد  يصتخصمگاوات ديگر به پاكستان  1000
 CASA1000شمايي از طرح كريدور انتقال برق  )2(شكل 

  ]7[ .نشان داده استرا 

  
  CASA1000: نمايي از كريدور انتقال توان طرح 2شكل 

حال با اين مقدمه در خصوص كريدورهاي انتقال توان 
به موضوع اصلي مقاله در خصوص در ادامه الكتريكي، 

قال توان از ايران به كريدورهاي پيشنهادي براي انت
پرداخته شده و مسيرهاي پيشنهادي براي كشورهاي ديگر 

مورد انتقال حجم باالي توان از ايران و يا با مشاركت ايران، 
  گيرد. بررسي و تحليل قرار مي

  براي ايران كريدورهاي پيشنهادي -3
در اين قسمت كريدورها و در واقع مسيرهاي ممكن براي 

ا يت باال از ايران به كشورهاي همسايه و انتقال توان با ظرف
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و بطور اعم ه صادرات برق عسدر راستاي تو با مشاركت ايران
مورد تبادالت برق ايران با كشورهاي همسايه و منطقه، 

و طبق مطالعات بر  و د. بر همين اساسگير بررسي قرار مي
صورت گرفته سه كريدور براي ايران پيشنهاد هاي  بررسي

شرح هر يك و توجيه انتخاب اين در ادامه گردد كه  مي
  .گردد ارائه ميبه تفصيل كريدورها، 

  كريدور شرقي -3-1
 توسعه تبادالت برق با ،اين كريدورهدف از برقراري 

ر درجه اول و در ادامه كشورهاي افغانستان و پاكستان د
هاي  بررسي منابع موجود و طرحبا  باشد. كشور هند مي

 اين كشوركه  شود انستان، ديده ميتوسعه براي كشور افغ
خود  توليديكمبود توان  جبرانبراي را هاي بزرگي  طرح

ها عالوه بر تامين  دارد. اين طرحجهت برآوردن نياز مصرف 
به منظور ترانزيت برق  ،مورد نياز افغانستانالكتريكي توان 

نيز و هند به كشورهايي همچون پاكستان از اين كشور 
 افغانستان در برق شبكه توسعهسي طرح با بررباشند.  مي

 بهشود كه اين گسترش  هاي آتي، مالحظه مي طي سال

 از برق كننده ترانزيت يك به را كشور اين كه است سمتي

 بهبا منابع نسبتاً غني برقĤبي  آسياي مركزي كشورهاي

 .]11-8[ كند تبديل آسيا شرقي جنوبواقع در  كشورهاي

اكستان از طريق كشورهاي برق پكمبود تامين  در صورت
توان  ميافغانستان، ترانزيتي شمال شرق ايران و از مسير 

نياز پاكستان به برق ايران به شدت كاهش نتيجه گرفت كه 
يافته و در نتيجه ايران يك بازار بسيار مناسب و مستعد 

  .]12-9[ را از دست خواهد دادبراي انرژي الكتريكي 
به عنوان دو كشور استراتژيك  بنابراين افغانستان و پاكستان

و توسعه صادرات به كشورهاي ايران در زمينه صادرات برق 
د. لذا نياز به شون ميبسيار مهم تلقي  ،فرامرزي ايران

تر براي افزايش نقش ايران در  ريزي بيشتر و جدي برنامه
احساس ركزي در زمينه فروش برق بازار احتمالي آسياي م

 گردد. مي

گردد ايران در راستاي  پيشنهاد مي ست كهبه همين خاطر ا
افزايش تعداد و ظرفيت خطوط انتقال توان با كشور 

افغانستان وارد مذاكره شده و اقدام به احداث خطوط توان با 
نمايد. عدم ظرفيت باال براي صادرات برق به اين كشور 

ريزي و اقدامات عملي در اين زمينه در بلندمدت  برنامه
 گردد. ميبازار اين  درايران  راهبرديش نق كاهشمنجر به 

ست كه در حال حاضر تنها ا پاكستان كشوريديگر، ي سواز 
درصد از مردم  55تنها همچنين از ايران واردات برق دارد و 

يكي از راهكارهاي مورد  د. قطعاًدارنبرق  آن دسترسي به
باشد. با توجه به  نظر اين كشور افزايش واردات برق مي

اين كشور و با وجود مرزهاي  برايايران  اسبموقعيت من
ها  تواند يكي از بهترين گزينه ايران مي ،مشترك گسترده

موضوع  نباشد. اي تامين انرژي الكتريكي اين كشوربراي 
ايجاد صدد افزايش صادرات برق و براي ايران نيز كه در

تواند به   مي ،باشد ه ميمنطفدر كشورهاي  اوريفن جايگاه
 .]14-11[ دتلقي شو آرمانيگزينه عنوان يك 

 انتقال توان الكتريكي توسط خط انتقال پروژهدر اين راستا 
HVDC  تواند  ، مياكستان (كويته)پبين ايران (زاهدان) و

زيربناي مناسبي بر ايجاد كريدور انتقال توان در اين منطقه 
توسعه شبكه خود به . از طرفي هند نيز در نظر دارد با باشد

مورد نياز الكتريكي سهمي در تامين توان  ستان،سمت پاك
از اين وضعيت تواند  ايران ميبنابراين پاكستان داشته باشد. 

عالوه بر افزايش سهم  ،ريزي مناسب با برنامهبهره برده و 
با شبكه هند نيز  ،خود در جبران كمبود توان پاكستان

تشكيل بازار انرژي مقدمات كرده و  برقراراتصال الكتريكي 
توان نتيجه گرفت  ميد. بنابراين در اين منطقه را فرآهم آور

ايران نيازمند افزايش ظرفيت و گسترش خطوط براي كه 
در ادامه، تبادل برق انتقال هر چه بيشتر توان به پاكستان و 

 .]13[ باشد هند مي با

عملياتي (خطوط قرمز) و  برق خطوط )3(در شكل 
دو كشور ه براي انتقال توان با ظرفيت باال به ريزي شد برنامه

. مطابق ]15[ است  افغانستان و پاكستان نشان داده شده
ازبكستان و تاجيكستان  ،كشورهاي تركمنستان ،اين شكل

 كشور دوهاي متعددي در راستاي صادرات برق به  برنامه
ايران تنها  . اين در حالي است كهدارند افغانستان و پاكستان
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پاكستان طرح انتقال توان با ظرفيت باال را دارد و براي براي 
ين مافغانستان برنامه مشخصي و چشمگيري ندارد. ه

ريزي براي ورود به بازار انرژي  اهميت برنامهع وموض
  .نمايد الكتريكي افغانستان را براي ايران مشخص مي

  
: كريدورهاي برنامه ريزي شده براي انتقال توان به 3شكل 

 تان و پاكستانافغانس

  شمال غربيكريدور  -3-2
با توجه به رشد صنعت در كشورهاي اروپايي و همچنين 
تركيه، نياز اين كشورها به انرژي روز به روز در حال افزايش 

در حال توسعه عالوه بر  يباشد. تركيه به عنوان كشور مي
، با توجه به موقعيت مناسب داخلي افزايش مصرف انرژي

هاي انرژي به اروپا  در مسير انتقال حامل خود جغرافيايي
ي داراي منابع ت. از همين رو برخي از كشورهااسواقع شده 

استفاده از اين موقعيت براي  درصدد انرژي در منطقه،
اند. از  هايي نيز ارائه كرده صادرات برق به اروپا بوده و طرح

هاي برق  اتصال شبكه توان به طرح ها مي جمله اين طرح
اشاره AGT) ي آذربايجان، گرجستان و تركيه (كشورها

دهنده مسير انتقال توان در طرح  نشان )4(نمود. شكل 
AGT 16[ باشد از آذربايجان به تركيه مي[.  

آذربايجان، گرجستان و تركيه حضور  سه كشور در اين طرح
 برق مگاوات 1200حدود در نظر است دارند. در اين طرح 

مگاوات آن از طريق  600برق صادر شود كه يه كبه تر
شود. در  آذربايجان و مابقي توسط گرجستان تامين مي

بقي آن ماه و دنهايت بخشي از اين توان در تركيه مصرف ش
  .]17[ شود به كشورهاي اروپايي صادر مي

  
  AGT: طرح پروژه 4شكل 

تواند از دو مسير به انتقال توان با  در همين راستا ايران مي
به اروپا اقدام نمايد.  برقستاي صادرات ظرفيت باال در را

از طريق اتصال به  AGTطرح اول اتصال ايران به پروژه 
كشور باشد.  آذربايجان و در نهايت انتقال توان به اروپا مي

آذربايجان از نظر الكتريكي داراي شبكه مناسبي بوده و قادر 
است توان مورد نياز خود را تامين نمايد. با اين وجود اين 

شور با كشورهاي ايران، تركيه، ارمنستان، روسيه و ك
باشد. هدف اصلي  گرجستان داراي اتصال الكتريكي مي

انتقال توان به كشورهاي اروپايي  ،AGTاز طرح  آذربايجان
 ،باشد و بر همين اساس از طريق گرجستان و تركيه مي

ها و قراردادهايي در زمينه توسعه خطوط ارتباطي با  برنامه
در مراحل اجرايي  كه برخي از آنهاورها داشته اين كش

  باشد. مي
 اًميطرح دوم نيز صادرات توان با ظرفيت باال به اروپا و مستق

هاي برق  شبكهبه  تركيه،شبكه برق . استاز طريق تركيه 
كشورهاي اطراف خود شامل ارمنستان، گرجستان، يونان، 

اهراه باشد و به عنوان يك ش بلغارستان و سوريه متصل مي
شود. تركيه خود را به  براي انتقال توان به اروپا محسوب مي

هاي انرژي به  عنوان يك مسير اصلي براي ترانزيت حامل
حركت در راستاي  ،هاي اين كشور داند و سياست اروپا مي

  است. راهبردتحقق هر چه بيشتر اين 

  جنوب غربيكريدور  -3-3
نشان  ،كويتبررسي ها و مطالعات صورت گرفته در مورد 

دهد كه اين كشور در ماههاي گرم سال نياز شديدي به  مي
هاي  واردات به منظور غلبه بر خاموشي واردات برق دارد. اين

كه بر اثر افزايش شديد مصرف برق در  استمتعددي 
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با توجه به  اين كشور. لذا گردد. مي حادثماههاي گرم 
 ه بهكه مهمترين آن، ضربها  اين خاموشياثرات منفي 
، نياز به و كاهش توليد نفت در اين كشور استصنايع نفتي 

هاي  غلبه بر كمبود انرژي الكتريكي در ماهواردات برق براي 
 .]19-18[ گرم سال دارد

بوده و شبكه برق  GCC8از طرفي كويت عضو كشورهاي 
باشد. اين موضوع باعث بوجود  آنها به يكديگر متصل مي
شورهاي عضو شوراي همكاري آمدن بازار برق در ميان ك

خليج فارس شده است. از طرفي روند باالي رو به رشد 
دهنده  نشان ،ميزان مصرف كشورهاي حاشيه خليج فارس

مشكالت پيش روي اين كشورها در تامين برق مورد نياز 
درصدد  به همين خاطر است كه اين كشورهاباشد  خود مي

 .]21-20[ باشند مي GCCتوسعه شبكه 

ال شبكه برق ايران به كويت و توسعه صادرات برق به با اتص
عالوه بر تامين برق مورد نياز كويت و درآمدزايي،  ،آن كشور

شود كه  مي محققنيز  GCCاي  اتصال به شبكه منطقه
با اتصال به اين ايران خود مزاياي بسياري براي ايران دارد. 

در قوي  وارد يك بازار نسبتاً به نحو مطلوبيتواند  مي ،شبكه
 حوزه برق خاورميانه شود.

از طرفي اين شبكه قابليت اتصال به كشورهاي آفريقايي و 
توان  مي ،حتي اروپايي را دارد و بنابراين با تحقق اين مورد

اي را متصور بود. با  يك بازار بزرگ فرامنطقهحضور در 
ساختار و با توجه به  GCCاتصال شبكه برق ايران به شبكه 

تواند نقش موثر و  ، ايران ميكشوربرق  شبكهمستحكم 
 ت برق در اين بازار داشته باشد.را در تبادال بارزي

گذاري و  سياستاقدام به  بنابراين يكي ديگر از پيشنهادها،
 GCCبه شبكه  ايرانريزي براي اتصال شبكه برق  برنامه

ها  براي اين منظور كويت يكي از بهترين گزينهاست. 
اقدام به ابتدا اوليه اين است كه ايران باشد. پيشنهاد  مي

احداث خطوط جديد و يا تقويت خطوط موجود براي انتقال 
توان با ظرفيت باال در سمت مرزهاي نزديك با كويت كرده 
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هاي مناسب براي اتصال به شبكه  از اين طريق زيرساختو 
 را فرآهم آورد. GCCاي  منطقه

راستاي اتصال به  ريزي جامع در ايران با برنامه شكل بدين
غرب  جنوبتواند وارد يك بازار گسترده در  مي، GCCشبكه 

كشور شود. هر چند اين بازار با توجه به اقدامات و 
درصدد اتصال به كشورهاي  ،هاي صورت گرفته ريزي برنامه

و مشاركت با بازارهاي اين  اروپايي و كشورهاي آفريقايي
د صادرات برق خود توان . در اين صورت ايران ميمنطقه است

نشان دهنده  5دهد. شكل افزايش  تري به طور گستردهرا 
   .]19[ اين مورد مي باشد

  
به شبكه كشورهاي  GCC: برنامه اتصال شبكه 5شكل 

  آفريقايي و اروپا

 گيري نتيجه

دهنده اين است  نشان ،هاي صورت گرفته مطالعات و بررسي
پتانسيل بسيار داراي  ،ايران و منطقه كه كشورهاي همسايه

به آنها ايران  از باال حجمدر بااليي براي انتقال توان 
  د.نباش مي

در همين راستا كشورهاي همسايه شرقي شامل افغانستان و 
خود مواجه هستند  پاكستان با كمبود جدي براي تامين نياز

كننده  تواند ايران را به عنوان يك تامين و همين مورد مي
 از سوي ديگر،طرح كند. بزرگ در اين دو كشور م

كشورهايي همچون تركمنستان، تاجيكستان و ازبكستان 
 حالدر ارائه كرده و  چالشهايي براي استفاده از اين  طرح

آفريني ايران  نقش تواند بر ميباشند. اين امر  مي ها اجراي آن
به عنوان يكي از بازيگران اصلي در اين منطقه، اثر منفي 
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دهنده اين است كه  ها نشان رسيبر همچنينداشته باشد. 
صدد كستان، تركمنستان و تاجيكستان دركشورهاي ازب

كشورهاي همسايه شرقي ايران با مشاركت تشكيل بازار برق 
  . (افغانستان و پاكستان) هستند

بر اساس مطالعات صورت گرفته اين دو كشور به همراه هند 
مگاوات كمبود توان داشته و در صدد  13000در حدود 

باشند. از طرفي ديگر  مي 2022تامين اين ميزان تا سال 
كشورهاي همسايه افغانستان و پاكستان برنامه تامين 

هايي  بخشي از اين كمبود را دارند و بر همين اساس طرح
اند. همچنين  را مد نظر قرار داده CASA1000همچون 

تواند در جبران اين  با در نظر گرفتن اينكه ايران نيز مي
اي داشته باشد و با توجه به  نقش تعيين كننده كمبود

لذا امكانات و پتانسيل ايران براي جبران اين كمبود، 
شود كريدور انتقال توان با هدف انتقال توان از پيشنهاد مي

ايران به كشورهاي افغانستان و پاكستان و هند طراحي و در 
ياز ساله اجرا گردد. با توجه به ن 4يك برنامه ريزي حداكثر 

اين كشورها به توان الكتريكي و پتانسيل ايران، ظرفيت 
انتقال توان با ظرفيت  تقريبي پيشنهادي براي اين كريدور

  باشد. مگاوات مي 2000 باال
از طرف ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس در راستاي 

اندازي و  را راه GCCتامين كمبود توان خود شبكه 
تبادل توان بين  بر عالوه اند. اين شبكه برداري كرده بهره

براي جبران كمبود توان داراي اهداف  ي عضو،كشورها
بسياري از جمله اتصال به شبكه آفريقا و همچنين 
كشورهاي اروپايي و تشكيل يك بازار بزرگ انرژي 

  .است اي فرامنطقه
ايران با برنامه ريزي جامع در راستاي اتصال شبكه  بنابراين

ند وارد يك بازار گسترده در توا مي GCCخود به شبكه 
غرب كشور شود. هر چند اين بازار با توجه به اقدامات و 

هاي صورت گرفته در صدد اتصال به كشورهاي  ريزي برنامه
اروپايي از طريق تركيه و سوريه و همچنين به كشورهاي 
آفريقايي از مسير عربستان و احتماال يمن خواهد شد. در 

صادرات برق خود به طور اين صورت ايران مي تواند 

با  شود پيشنهاد ميدر همين راستا گسترده افزايش دهد. 
توجه به ميزان كمبود توان اين شبكه و همچنين بر اساس 

با طراحي  ميزان توانايي ايران در توسعه صادرات توان، اقدام
 2000حدود  باال و در با ظرفيت توان انتقال يك كريدور

كويت از مسير دريا و يا از طريق  مگاوات و با هدف اتصال به
  ل قبولي در اين شبكه داشته باشد.عراق سهم قاب

توان از طريق تركيه و كشور  مينيز براي اتصال به اروپا 
آذربايجان با ايجاد خطوط انتقال با ظرفيت باال اقدام كرده و 

در همين در صادرات توان قابل توجهي به اروپا داشته باشد. 
از طريق تركيه اقدام به انتقال توان به تواند  يمايران راستا 

 يكشورهاي اروپايي نمايد. با اين اقدام عالوه بر تامين بخش
تواند به عنوان يك  از توان مورد نياز تركيه، اين كشور مي

صادر كننده برق به اروپا نقش موثرتري داشته باشد. از 
 طرفي تركيه نيز با توجه به حق ترانزيتي كه در يافت

در همين راستا و نمايد تمايل به اين اقدام خواهد داشت.  مي
هاي ارائه شده براي كريدورهاي شرقي و  با توجه به ظرفيت

جنوب غربي و با در نظر گرفتن ميزان توانايي ايران در 
گردد كريدوري با  ا پيشنهاد ميلذتوصعه صادرات توان، 

به تركيه  مگاوات از ايران 1000 ال توان با ظرفيتهدف انتق
و  و صادرات بخشي از آن به اروپا مورد بررسي و مطالعه

  قرار گيرد.  برنامه ريزي
ه به موقعيت جغرافيايي و جايران با توبه طور كلي 

اندازي يك بازار  ژئوپلتيكي خود پتانسيل بااليي براي راه
هدف و براي رسيدن به بسيار گسترده در اطراف خود دارد. 

ارهاي برق آينده بهترين راهكار مشاركت عمده در باز
در همين  باشد. استفاده از خطوط انتقال با ظرفيت باال مي

راستا و بر اساس توانمندي ايران، پيشنهاد ايجاد سه كريدور 
مگاوات ارائه گرديد. با  5000انتقال توان با ظرفيت تقريبي 

شبكه برق ايران وارد يك بازار برق ها،  اجراي اين طرح
تواند از اين  خواهد شد و مي منطقه خاورميانه فراگير در

طريق اقدام به بهره برداري بهينه از ظرفيت علمي و عملي 
  .خود در صنعت برق نمايد



 المللي انرژي دهمين همايش بينياز

   سپاسگزاري
ريزي  برنامه"اين مقاله بخشي از نتايج پروژه تحقيقاتي 

 "بلندمدت نحوه تبادالت برق و گاز با كشورهاي همسايه
رمايي دفتر امور تحقيقات برق است. اين پروژه به كارف

ريزي شبكه  شركت توانير و با نظارت مشترك دفتر برنامه
ريزي كالن برق و انرژي وزارت  اين شركت و دفتر برنامه

هاي به  وسيله از حمايت نيرو در دست انجام است كه بدين
  گردد. عمل آمده تشكر و قدرداني مي
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