
مجموعه نشریات مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

مسئلهیبرقدرعراق..مشکالتوراهحلها

لخفاجي حیدر ا

Al-Bayan Center for Planning and Studies



متام حقوق نشر محفوظ است © 2018
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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مقدمه

مسئله ی أتمنی منابع انرژی به   شکل اطمينان  خبش در عراق، به منبع نگرانی عمده  ای برای 
از امکان برآورده شدن اوج  خبش برق کشور تبديل شده است. متخصصان در حال حاضر 
تقاضای مصرف برق می  کاهند؛ به   ويژه آنکه اکنون در حدود 50درصد از کل مقدار مورد 
نياز را تشکيل می  دهد. قطعا اوج تقاضا برای برق در سال  های آينده، بيش از ظرفيت موجود 
در نريوگاه  های فعلی خواهد بود. اب توجه به مطلبی که پيش از اين گفته شد؛ زمان عقد قرارداد 
ساخت نريوگاه  های جديد، عامل مهمی به  مشار می  رود اما خالی از موانعی هم چون در دسرتس 
بودن سوخت و ديگر مشکالت فنی غري  منتظره مانند اختالل در روند اجرا و ای نقض قراردادهای 

ساخت نريوگاه  های توليد برق، خنواهد بود.

ات  از سال 1990،  نيست. کشور  امروزی  شرايط  نتيجه ی   عراق،  در  برق  نريوی  مشکل 
کنون دچار کمبود شديد انرژی برق است. اين مشکل پس از سال 2003، به   دليل فرسودگی 
نريوگاه  های قدمیی، به  مهراه عمليات خراب کاری در چند سال گذشته، وخيم  تر شد. به  گونه  ای که 
تعداد ساعات قطع برق برای شهروندان از )14 ات 20( ساعت در روز افزايش ایفت. اين امر 
شهروندان را جمبور کرد ات به ژنراتورهای حملی، و ای ژنراتورهای کوچک خانگی اتکا کنند، که هر 

دوی آهنا هزينه  های قابل توجه مالی به اهالی حتميل می  کنند.

مسئلهیبرقدرعراق..مشکالتوراهحلها

لخفاجي* ونشتۀ حیدر ا

*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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ظرفیت کنونی برق در عراق

تقاضا برای برق در عراق در سال 2010، حدود 57 تراوات*ساعت بود. کشور در آن 
زمان، نتوانست بيش از 58درصد از انرژی برق، ای به عبارتی ديگر تنها 33 تراوات ساعت را 
أتمنی کند. مطالعات پيش  بينی می  کند که تقاضا برای مصرف برق چندين برابر خواهد شد و ات 
سال 2035، به   علت افزايش مجعيت و رشد اقتصادی، به ميزان 170 تراوات ساعت افزايش 
خواهد ایفت؛ ات جايی که شهروندان و خبش  های صنعتی اين تقاضا را تقريبا اب نسبتی برابر در 

بيست سال آينده ميان يکديگر تقسيم خواهند کرد1.

استفاده از آب  ها در زمینه ی انرژی

آب يکی از عوامل تعينی  کننده ی مهم برای رفاه و شکوفايی اقتصادی عراق در آينده است. 
رشد اقتصادی و ابال رفنت مجعيت به افزايش تقاضا برای آب و انرژی منجر خواهد شد. بنابراين؛ 
کمبود آب به منبع نگرانی عمده  ای در آينده تبديل خواهد شد. انتظار می  رود کاهش مقادير 

آب جاری رودخانه  های دجله و فرات در سال  های آينده نيز ادامه ایبد. 

بر اساس گزارش آژانس بنی املللی انرژی )IEA( ميزان نياز به آب، جهت ادامه ی فعاليت  های 
مربوط به توليد انرژی )نفت، گاز و توليد برق( تنها بيش از يک درصد از نيازهای عراق در سال 
2015، را تشکيل داده است. انتظار منی  رود که اين حجم از نياز، عامل تعينی  کننده  ای در 
اسرتاتژی آب ابشد. به  طوری  که توربنی  های گازی که به   شکل ويژه اب سيکل ترکيبی کار می  کنند، 
در مقايسه اب بسياری از گزينه  های فنی ديگر، از مجله نريوگاه  هايی که اب نفت کار می  کنند، 
نياز به آب کمرتی دارند. توسعه ی نريوگاه  های برق آبی در عراق ارتباط تنگاتنگی اب اختاذ نوع 

1- Iraq energy outlook, P:84.
)*(. تراوات: بزرگرتين واحد حماسبه ی برق است که مناسب اندازه گريی توليد برق يک کشور است و هر تراوات برابر است 

اب 1000،000،000،000 وات می  ابشد.
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سياست آبی پيدا خواهد کرد.

اب اين حال، آب می  تواند به عامل مهمی در اسرتاتژی انرژی عراق- به   ويژه در جنوب کشور- 
تبديل شود؛ به  گونه  ای که نياز به تزريق آب جهت تداوم توليد نفت در آن  جا وجود دارد، اما 
منابع آب شريين نسبتا کم است. برای کاسنت از تقاضای بيش از حد آب شريين در جنوب، 
ضرورت دارد سرمايه  گذاری زودهنگام و مداوم اجنام گريد ات بتوان از منابع آب خليج فارس برای 
مصارف توليد انرژی در آينده استفاده کرد. انتظار می  رود که عراق در زمينه ی ارتقای ظرفيت 
و توامنندی شريين کردن آب  ها سرمايه  گذاری کند ات بتواند اپسخگوی تقاضای رو به رشد آب 

آشاميدنی ابشد، اب اين حال حجم آب مورد تقاضا و زمان انمشخص است2.

واردات برق از کشورهای مهسایه

انتقال،  خط  چهار  طريق  از  و  ايران  از  را  برق  مگاوات   1300 حاضر  حال  در  عراق 
وارد می  کند که عبارتند از: خرمشهر-بصره )400(، کرخه- عماره )400(، کرمانشاه- دایله 
)400(، سرپل ذهاب- خانقنی )130(. اين امر به افزايش ساعت اتمنی برق در بغداد، بصره، 
از ترکيه وارد می  کند. چند  ميسان و دایله کمک می  کند. عراق هم چننی100 مگاوات برق 
هفته ی پيش صادرات برق به عراق، به   دليل عدم پرداخت مبالغ بدهی از سوی عراق و هم چننی 
به داليل فنی ديگر، طبق اعالم وزارت نريوی ايران، توسط طرف ايرانی متوقف شد، اما هفته ی 

گذشته دوابره از سر گرفته شد.

رضا اردکانيان وزير نريو أتکيد کرد: »ايران اب اپاین ایفنت حبران برق؛ که اخريا اب آن مواجه شده 
بود، صادرات برق به عراق، افغانستان و اپکستان را از سر گرفت«. اردکانيان افزود که مجهوری 

اسالمی ايران به مبادالت انرژی برق اب کشورهای مهسايه اپيبند است3.

2- Iraq energy outlook, Ibid, pp: 102-103.
3- صادرات برق به عراق، اپکستان وافغانستان ازسرگرفته شد خربگزاری - ايران
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عربستان سعودی پيشنهاد جديدی برای اتمنی مالی عراق در زمينه ی توليد برق ارائه داده 
است که شامل ساخت نريوگاه توليد برق در عربستان سعودی ظرف مدت يک سال پس از 
امضای توافق  انمه است. اين نريوگاه 3000 مگاوات برق توليد می  کند. عراق در اين راستا، 

منتظر اپسخ عربستان سعودی به پيشنهادهای هم کاری در زمينه ی انرژی است4.

چالش  های آینده ی مصرف انرژی و برق در عراق

افزايش سريع توليد نفت در سال های آينده، ، پنج برابر بيشرت از ميزان کنونی-100 ميليارد 
دالر- خواهد بود. به  طوری  که توليد انخالص داخلی در سال 2035، تقريبا به 500 ميليارد 
ات سال  داخلی  توليد انخالص  در  از 14درصد  بيش  رشد  ساليانه  عراق  رسيد.  دالر خواهد 
2020، را جتربه خواهد کرد و به طور متوسط رشد ساليانه  ای در حدود 8درصد را در طول 
دوره ی پيش بينی به   عنوان يک کل را شاهد خواهد بود5. اب اين حال، افزايش قابل توجه در مقادير 
سوخت  های فسيلی مايع و گاز مورد نياز برای اتمنی نياز نريوگاه  های توليد برق و آب شريين 
امکان صادرات نفت به 2.7 ميليون بشکه در روز در سال 2020، و 3.8 ميليون بشکه در 
روز در سال 2035، را کاهش خواهد داد6؛ و اين به  معنای أتخري در پروژه  های توليد برق است.

اين امر چالش عمده  ای را در آينده اجیاد خواهد کرد و مانع از استفاده مطلوب از ثروت 
هيدروکربنی خواهد شد، و مبنای درآمد اساسی را که دولت؛ جهت دستيابی به توسعه ی اپيدار 

به آن متکی است، هتديد می  کند.

رشد سريع اقتصادی موجب تقاضای انرژی بيشرت در آينده خواهد شد، به  گونه  ای که حجم 
آن در سال های آينده به چهار برابر خواهد رسيد ات در سال 2035، به  طور چشم گريی افزايش 

4- پس از توقف صادرات برق ايران، عراق چه جايگزين  هايی برای أتمنی برق مورد نياز خود دارد؟
5- Iraq energy outlook, P:103.
6- Ibid, P:10.
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ایبد. حتی ظرفيت اضافی نيز که وزارت نريو روی آن کار می  کند توان أتمنی نياز به مصرف آب 
و برق درخواستی اب توجه به برانمه های مسکن بلندپروازانه در آينده ی نزديک را خنواهد داشت. 
اين امر بدان معنی است که عراق منی  تواند تقاضای برق را أتمنی کند، اما احتماال بتواند اين 

شکاف را برطرف کند.

الگوها و رفتارهای انمناسبی در خصوص مصرف انرژی وجود دارد که منجر به هدر رفنت 
و متام شدن منابع انرژی خواهد شد، این عوامل اساسی را می  توان در نکات زیر تبینی کرد:

سياست اختاذ شده در خصوص قيمت  گذاری و ایرانه  ها در زمينه برق و ضعف آگاهی . 1
در اين زمينه.

 عدم وجود ابزار موثر و کارآمد برای کنرتل و نظارت بر منافع مصرف  کننده و حقوق 2. 
انرژی برق به هنگام اعمال اين مسئله در ارتباط اب شهرهای جديد و  نيازهای  او از 

شهرهايی که در آينده احداث خواهند شد.

عدم اشاعه ی فرهنگ صرفه  جويی در مصرف برق و آب در متام سطوح صنعتی، دولتی، . 3
جتاری و خانگی.

اتکا بر نريوگاه  هايی که اب سوخت فسيلی کار می  کنند، به جای اتکا بر انرژی  های جتديد . 4
پذير جهت توليد برق.
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خطرهای به   تعویق انداخنت رسیدگی به این مشکل

اب توجه به موارد فوق، به   تعويق انداخنت رسيدگی به اين چالش  ها و کنش  ها، خطرات زير را 
به  مهراه خواهد داشت:

أتمنی . 1 به  مربوط  سرمايه  گذاری  هزينه  های  در  نفتی  درآمدهای  از  بزرگی  مصرف خبش 
سوخت مورد نياز برای توليد برق7.

کسری بودجه کشور به دليل اپينی آمدن درآمدهای نفتی، ات جايی که انتظار می  رود . 2
مصرف سوخت مورد نياز برای توليد برق در سال 2030، نسبت به کل توليد نفت به 

ميزان قابل توجهی افزايش ایبد.

 عدم دست ایبی به توسعه ی اپيدار در زمينه ی سرمايه  گذاری مطلوب ثروت هيدروکربنی . 3
در سال  های آينده.

اقدامات ضروری که الزم است جهت مقابله اب چالش  های کنونی و آتی اجنام گرید

جهت دست ایبی به توسعه ی اپيدار، نيازی فوری به اجنام اقدامات زير وجود دارد:

ادغام اسرتاتژی  ها، برانمه ها و اهداف انرژی اپيدار در منت اسرتاتژی  ها و سياست  های . 1
توسعه ی ملی، و دست ایبی به يکپارچگی و انسجام بنی سياست  های خبش انرژی در 

کشور و سياست  های جامع توسعه ی ملی.

هببود هبره  وری از توليد انرژی و استفاده از آن، و کار در جهت به  کارگريی متام امکاانت . 2
دولت در چارچوب يک برانمه مشخص برای مقابله اب حبران آب و برق.

7 -World Bank Document - The World Bank Documents, P:39.
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تغيري الگوهای اناپيدار مصرف انرژی، که به نوبه ی خود منجر به هدر رفنت منابع انرژی . 3
و متام شدن آهنا می  شود.

اصالح ساختار تعرفه ی آب و برق به  گونه ای  که اب استانداردهای سطح ابال، هم  سويی . 4
داشته ابشد از مجله؛ مترکز بر خدمت  رسانی به مردم و رعايت معيارهای خدمات ارائه   

شده از سوی دولت در زمينه أتمنی انرژی. 

استانداردهای . 5 اساس  بر  ساخت  و  ساز  قواننی  و  شهرها  ساز  و  کارهای ساخت  اصالح 
در  مسکونی  واحدهای  ويژه؛ جهت ساخت  روی مشخصات  بر  کار  و  املللی،  بنی 
مواردی هم چون عايق کاری حرارتی و اپينی آوردن سقف ات سطح مناسب در راستای 

فرهنگ  سازی در خصوص صرفه  جويی در مصرف آب و برق. 

توليد برق از انرژی خورشيدی، انرژی های جتديد پذير و مدرن، و به حداقل رساندن . 6
استفاده از مشتقات نفت و گاز در توليد برق و شريين کردن آب.

7  ظرفيت  سازی و أتمنی ختصص  های مورد نياز جهت اجرای برانمه های پژوهشی، توسعه 	.
و توليد حملی گاز به   منظور أتمنی منابع سوخت داخلی و عدم اتکا به منابع خارجی آن.

نتیجه  گریی

تالش  و  نيازمند کار  عراق  در  برق  حبران  برای  راه  حل  هايی  ایفنت  برای  مطالعه  و  پژوهش 
خستگی  انپذير و  استثنايی است. بنابراين الزم است که اصول و مبانی جديدی را برای نظارت 
و ارزایبی عمل کرد هنادهای دولتی، و به   ويژه خبش برق، پيدا کنيم. اب وجود مترکز بر توليد نفت 
به   عنوان شاخص عمده ی عمل کرد خبش انرژی عراق در سال های آينده، اب اين حال پيشرفت در 
توسعه ی خبش گاز آن ممکن است نيازمند تالش بيشرتی از سوی هنادهای دولتی در آينده ابشد.
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خبش انرژی، بيش از هر خبش ديگر؛ چالش  هايی را در مهاهنگی سياست  ها و رويه  ها برجسته 
می  سازد که اين امر نياز به أتمنی انرژی فراوان در کنار رشد منابع جديد تقاضا برای آن )در زمينه 
توليد برق و توليد صنعت( را به  مهراه خواهد داشت، هم چننی ابيد رشد ظرفيت اپاليش مدرن را 

در نظر داشت.

اگر عراق در مديريت اين چالش  ها انکام مباند، در آن  صورت اب طيف وسيعی از فرصت  های 
از دست رفته در اين خبش رو  به  رو خواهد شد که می  تواند منجر به افزايش تقاضای داخلی برای 
نفت و نيز وقوع پيامدهايی برای صادرات نفت و وضعيت مالی عراق شود. اما اگر عراق موفق 
به توسعه ی خبش انرژی شود اين امر می  تواند گام مهمی در فاصله گرفنت کشور از وابستگی 
مستقيم به نفت ابشد، و نيز به   مثابه ی شاخصی از فراهم آمدن ظرفيت  ها و توامنندی  های هنادی 

جهت مقابله اب ساير چالش  های پيش روِی خبش انرژی و اقتصاد عراق خواهد بود.
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