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نتایجوتوصیهها

سیاقمتغیِرچشماندازانرژیدرعراق

سیستم جهانی متغیر انرژی، پرسش  های مهمی را در خصوص عراق مطرح 
ایاالت متحده، تغییرات تکنولوژیکی،  انقالب نفت ِشیل )سنگ نفت( در  می  کند. 
تحرک در جهت افزایش بهره  وری و خوداتکایی انرژی و پاسخ بلندمدت به چالش  های 
زیست محیطی، عواملی هستند که با فشارهای مداوم بر مدل  های توسعه  ای ارتباط 

دارند که به  شدت به درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربنی وابسته هستند.

برق  به  ویژه بخش  و  انرژی  زیرساخت  های داخلی  تا  دارد  نیاز مبرمی  عراق 
خود را توسعه   دهد. این کار به  دلیل مبارزه و جنگ علیه داعش، کاهش قیمت نفت 
از زمان آخرین گزارش درخصوص چشم  انداز انرژی در عراق در سال 2012 م، و 
تا حد زیادی  بر هزینه  های سرمایه  ای دولت،  این عوامل  از  ناشی  همچنین فشار 

دشوار و پیچیده است.

ریسک باالی وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفت و گاز منجر به تجدید تعهد 
مقامات دولتی در جهت اصالح و تنوع  بخشی به اقتصاد عراق شده است. با وجود 
چالشی  درازمدت  در  همچنان  امر  این  زمینه،  این  در  پیشرفت  نشانه  های  برخی 
عمده را سبب می  شود. پرسش بسیار مهم در ارتباط با عراق و بازار انرژی در جهان 
و امنیت آن، این است که عراق چگونه می  خواهد انتظارات شهروندان جوان خود را 
که تعداد آنها هر روز در محیطی سیاسی و بازاری ناپایدار افزایش می  یابد، برآورده 

سازد؟

به  اما  است،  انرژی  از  گسترده  تر  تولید  کنندگان،  اقتصاد  اصالح  کار  دستور 
بخش انرژی مطلوب و کارآمدی بستگی دارد. اما دربارۀ مسائل مربوط به عراق باید 
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*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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گفت که حفظ روند باالی سرمایه  گذاری و سود حاصل از یک پایگاه درآمدزایی 
این دو در کنار قیمت  ها،  و  به  شمار می  روند،  بزرگ و کم  هزینه، دو منبع حیاتی 

بهره  وری و خوداتکایی و تعدادی دیگر از متغیرها در بخش برق قرار می  گیرند.

نفتوگاز

بخش نفت عراق طی دهۀ گذشته شکوفایی اقتصادی کوتاه مدتی را تجربه 
کرده است، تا جایی  که به رغم جنگ علیه داعش و نوسانات شدید در قیمت نفت، 
توانست تولید خود را به دو برابر افزایش دهد. در نتیجه، عراق توانست در حدود 
20درصد از افزایش خالص عرضۀ جهانی در آن دوره را به خود اختصاص دهد و در 

حال حاضر پنجمین تولید  کنندۀ بزرگ نفت در جهان است. 

انتظار داریم که تولید عراق در عرض 10 سال آینده به حدود 1.2میلیون 
بشکه در روز افزایش یابد. این افزایش کمتر از افزایشی بود که در طول دهۀ گذشته 
توسعۀ  بعدی  مرحلۀ  دانست.  امری حتمی  را  آن  نمی  توان  هم  هنوز  اما  داد،  رخ 
نفت عراق تنها به شرایط بازار بین المللی بستگی نخواهد داشت، بلکه با سه عامل 
تعیین  کننده نیز ارتباط خواهد داشت که در دست مقامات عراقی است و عبارت اند 
نفت، جذب سرمایه  های  به چاه  های  تزریق  برای  تأمین آب کافی  از  اطمینان  از: 
خارجی، و فراهم آوردن فضای سیاسی و امنیتی مناسب و مطلوب. هنگامی  که عراق 
در 2030 م به سطح تولید 6میلیون بشکه در روز برسد، از کانادا جلو خواهد افتاد، 

و به چهارمین تولیدکنندۀ بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.

به  حساب  امری ضروری  نفت،  استخراج  برای  کافی  آب  تأمین  در  پیشرفت 
می  آید و بدون آن نمی  توان میزان تولید را از سطوح فعلی فراتر برد و افزایش داد، 
بنابراین اگر عراق بخواهد به سطح تولید مورد انتظار برسد به 3 مگابایت حجم آب 

اضافی در روز نیاز خواهد داشت تا این آب را به مخازن نفتی تزریق کند.
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پنج کشور برتر در زمینۀ افزایش تولید نفت، در دورۀ زمانی 2018-2030

 2030 سال  تا  نفت  جهانی  تولید  افزایش  در  شرکت  کننده  سومین  عراق 
به  شمار می  رود

تنها  به  طوری  که  ندارد،  نیازهای کشور  با  تناسبی  عراق  نفت  پاالیش  بخش 
60درصد از ظرفیت اسمی بالغ بر 1 مگابایت در روز از ظرفیت پاالیش در سال 
2018 م مورد بهره  برداری قرار گرفته است. بیشترین اتکا در لیست محصوالت بر 
تولید نفت کوره صورت می  گیرد. این امر بدان معناست که وابستگی عمده  ای به 
واردات بسیاری از نیازهای عراق از محصوالت نفتی وجود دارد که سالیانه هزینه  ای 
بالغ بر 2.5میلیارد دالر را به  همراه دارد. ساماندهی مجدد و بازسازی کامل پاالیشگاه 
بیجی کمک می  کند تا فشارهای مضاعف کنونی برطرف شوند. به هر صورت، بدون 
مازاد  مسئلۀ  با  هیدروتریت، همیشه  یا  و  به  روز  رسانی  و  نوسازی  امکانات  افزایش 
رو به رشد  و  فزاینده  مشکلی  امر  این  که  بود  خواهیم  روبه  رو  کوره  نفت  تولید  در 
برای  تقاضای جهانی  احتمالی  نظر گرفتن کاهش  در  با  به  ویژه  است؛  عراق  برای 
برای سوخت کشتی  های نفتکش  نتیجۀ مشخصات کیفی جدید  این محصول در 

بین المللی.

گاز  از  هنوز  با این وجود  ندارد،  کمبود  گاز طبیعی  ذخایر  در خصوص  عراق 
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کشورهای  از  بسیاری  از  پایین  تر  بسیار  آن  تولید  و حجم  می  کند  استفاده    کمتر 
در  مقادیری  با  گاز  سوزاندن  افزایش  معنای  به  نفت  تولید  افزایش  است.  منطقه 
حدود 16میلیارد متر مکعب در سال است. شرکت گاز بصره پیشرفت قابل توجهی 
در این زمینه داشته است و درحال حاضر به استحصال و پاالیش حدود 10میلیارد 
متر مکعب گاز در سال می  پردازد. با این حال، نیازی است تا به به این تالش  ها سرعت 
همچنین  و  گاز،  به  برق  تولید  بخش  رو به رشد  نیاز  بخواهیم  اگر  به  ویژه  بخشید، 

وابستگی به واردات پرهزینۀ خطوط لوله را در نظر بگیریم.

به حدود  آینده  عراق در دهۀ  استحصال شده در  گاز  تولید  معتقدیم که  ما 
موجود  گاز  بودن  غنی  با توجه به  و  یافت  خواهد  افزایش  مکعب  متر  50میلیارد 
در عراق به اتان، پیشرفت  های این صنعت می  تواند از رشد قابل توجهی در تولید 
محصوالت پتروشیمی نیز پشتیبانی کند. روش  ها و خط  مشی  های عراق برای تولید 
و استفادۀ بهینه از گاز خود، نقطۀ عطف مهمی در روند کلی تعمیر و نوسازی این 

صنعت به  شمار می  رود.

برق

بودجه  های محدود شده و آسیب  های ناشی از جنگ باعث شده است که عراق 
نتواند برای پاسخگویی به تقاضاها، به اندازۀ کافی برق تولید نماید. تقاضا با وجود 
این شکاف در تولید، متناسب با افزایش جمعیت با نرخ بیش از یک میلیون نفر 
در سال افزایش می  یابد. خانواده  هایی که درآمد خوبی دارند، برای حل مشکل به 
استفاده از ژنراتورهای محلی متوسل می  شوند. اما این روشی پرهزینه برای برطرف 
به دو  تا سال 2030 م  و  این مدت  برق در  برای  تقاضا  این شکاف است.  کردن 
برابر خواهد رسید. به  طوری  که میزان آن به حدود 150 تراوات )با میانگین 5/17 

گیگاوات( در طول سال رسیده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی تحلیلی دقیق برای تعیین اقدامات کوتاه  مدت و 
میان  مدت انجام داده است که می  تواند از حجم فشارهای فعلی در بخش برق بکاهد.
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نگهداری شبکه، هدف  و  تعمیر  در  و سریع  فوری  از طریق شروع  می  توان 
قراردادن تعداد کمی از پیشرفت  های مؤثر، استقرار فوری نیروگاه  های سیار جدید، 
همۀ  برای  گمرکی  تعرفۀ  مقررات  اعمال  و  موجود  نیروگاه  های  از  برخی  توسعۀ 
ژنراتورهای مستقر در محله  های شهری، شدیدترین شکل کاستی موجود در عرضه 

را کاهش داد.

در درازمدت، بدون ایجاد تغییر در ساختار فعلی عرضۀ برق و بهینه  سازی 	 
شبکه، تولید داخلی، واردات و تولید محله  های شهری از نظر عرضۀ کلی تا سال2030 

م به بیش از 250 تراوات در ساعت و به دو برابر خواهد رسید.

پتانسیل و امکان بسیار زیادی برای کاهش تلفات شبکه وجود دارد که یکی 
از باالترین نرخ  ها در جهان به  شمار می  رود. کاهش این تلفات به نصف، کمک خواهد 
را  موجود  و ظرفیت  یابد  افزایش  قابل توجهی  به  طور  کارایی شبکه  بهبود  تا  کرد 

به  طور مؤثر با نسبتی معادل یک سوم افزایش خواهد داد.

به  منظور عرضۀ برق، الزم است گاز بیشتری در نیروگاه  های فعال استفاده شود. 
در نهایت هم عراق نیاز دارد تا از پتانسیل و ظرفیت  های تجدیدپذیر خود استفاده 
کند و سهم خود را از تعداد سلول  های فتوولتائیک خورشیدی افزایش دهد. اگر 
بتوان سهم انرژی تجدیدپذیر از عرضۀ برق را تا سال 2030 م به میزان 30درصد 
افزایش داد، این امر دستاوردهایی زیست محیطی را به  همراه خواهد داشت، بی  آنکه 
شاهد افزایشی در هزینه  های کل تولید و عرضۀ برق باشیم. کاهش خسارات شبکه 
و اتکای بیشتر به انرژی  های تجدیدپذیر و گاز در مقایسه با ادامۀ ساختار فعلی برق، 
و نیز صادرات 450هزار بشکه نفت در روز، می  تواند 9میلیارد متر مکعب گاز مازاد 

را تا سال 2030 م، برای کاربردهای دیگر فراهم کند.
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 روندهای احتمالی تأمین برق در عراق تا سال 2030 م
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و  قابل اعتماد  مناسب،  قیمت  با  برق  تأمین  به  برای دستیابی  تالش  های هدفمند 
پایدار، ضروری است 

توصیههایسیاست

کلی:

کارآمدی و فعال ساختن بخش انرژی، سنگ بنای عراقی متنوع  تر و شکوفاتر 
است. این امر با اتکا به درآمدهای حاصل از سرمایه  گذاری کافی و به موقع، بهره  برداری 
بیشتر از منابع گاز در کشور، گام برداشتن در جهت تغییر به  منظور تحمل هزینه  ها، 

اطمینان  بخشی و پایداری در تأمین برق، محقق می  شود.

نفتوگاز:
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1. سرعت بخشیدن به توسعۀ پروژه  ها به  منظور تأمین آب موردنیاز عملیات 
جهت  مشترک  سرمایه  گذاری  طرح  به  خصوص  جنوبی  میادین  از  نفت  استخراج 
تأمین آب از دریا، و تشویق شرکت  ها برای تقویت تالش  های صورت گرفته به  منظور 

بازگرداندن آب تولیدشده و بازیافت و استفاده مجدد از آن.

کاهش سوزاندن  به  منظور  پروژه  ها  کامل  اجرای  در جهت  برداشتن  گام   .2
گاز طی دو سال آینده. روشن ساختن مالکیت و موارد استفاده از گاز تولیدشده و 

توسعۀ سازوکارهای استحصال گاز اتان.

3. تسریع در بازسازی کامل پاالیشگاه بیجی. با انجام این کار ظرفیت پاالیش 
یافت و هزینه  های واردات ساالنۀ  افزایش خواهد  به نسبت 30 درصد  نفت عراق 

محصوالت نفتی را 2.5میلیارد دالر کاهش خواهد یافت.

برق؛درکوتاهمدت:

عملیاتی  عملکرد  و  فوری  انعطاف  پذیری  افزایش  برای  تدبیر  چهار  اتخاذ 
سیستم برق:

بهینه  سازی امور تعمیر و نگهداری شبکه  ، از طریق تمرکز بر تعداد کمی از 	 
مناطق با تأثیر باال.

خرید تجهیزات سیار برای تأمین سریع برق و انعطاف پذیری محلی و مکانی.	 

بهینه  سازی 	  و  موجود  نیروگاه  های  پایداری  از  جبران هزینه  های محافظت 
آن.

اعمال قانون و مقررات تعرفه  های گمرکی برای همۀ ژنراتورهای محله  های 	 
شهری.
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برق؛درمیانمدت:

تمرکز مداوم بر به  روزرسانی وضعیت شبکه، تعمیر و نگهداری و بهینه  سازی 	 
آن.

به  روزرسانی و نوسازی نیروگاه  های موجود برای پرکردن فاصلۀ بین ظرفیت 	 
موجود و ظرفیت بالقوه.

افزایش درآمدهای ناشی از عوارض مرتبط با انشعابات و اتصال به شبکه، و 	 
اصالح سیستم تعرفه  ها، قبوض و ساماندهی ژنراتورهای محله  های شهری، با هدف 

تشویق در جهت استفادۀ بهینه  تر از برق و کاهش مصرف انرژی و تقاضای آن.

تشویق و فعال  سازی سرمایه  گذاری در ظرفیت  های جدید از طریق فراهم 	 
آوردن شرایط بازگشت سریع سرمایه.

پروژه  های 	  اول  دور  آغاز  با  پایدار  یا  تجدیدپذیر  انرژی  های  توسعۀ صنعت 
آن،  به  استناد  و  اعتمادسازی،  به  منظور  بادی،  توربین  های  و  خورشیدی  انرژی 

به  منظور رسیدن به موفقیت  های واقعی.

این مطلب منعکس  کنندۀ دیدگاه دبیرخانۀ آژانس بین المللی انرژی است، اما 
منعکس  کنندۀ دیدگاه  های کشورهای عضو آژانس نیست. آژانس بین المللی  لزوماً 
انرژی در ارتباط با محتوای این مطلب نه به صورت صریح و نه ضمنی، هیچ گونه 
تعهد یا تضمینی را ارائه نمی  دهد )ازجمله از نظر کامل و یا دقیق بودن مطلب( و 
هیچ  گونه مسئولیتی در قبال هر نوع استفاده و یا استناد به این مطلب ندارد. تمام 
موارد ارائه شده در شکل  ها و جدول  ها برگرفته از داده  ها و تجزیه و تحلیل آژانس 

بین المللی انرژی است، مگر این  که برخالف آن نقل شود.

این مطلب و یا هر نقشه  ای که در این سایت قرار دارد، هیچ گونه خللی در 
وضعیت یا حاکمیت هر اقلیم، ترسیم مرزهای بین المللی و نام هر اقلیم، شهر یا 

منطقه ایجاد نمی  کند.
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مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

می  توان اصالحات را از طریق لینک زیر به: آژانس بین المللی انرژی / سازمان 
همکاری و توسعۀ اقتصادی، ارسال کرد:

 www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm

مطالب منتشرشده از سوی آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی 

org.iea.www :وب  سایت

www.iea.org/about/contact :اطالعات تماس

آژانس بین المللی انرژی. تمام حقوق محفوظ است.

این مطلب از سوی آژانس بین المللی انرژی در آوریل 2019، و در فرانسه 
چاپ شده است.

طراحی جلد: آژانس بین المللی انرژی.

http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm
http://www.iea.org
http://www.iea.org

