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چکیده
اقلیــم کردســتان ،از یــک ســو بهدلیــل داشــتن منابــع عظیــم هیدروکربنــی و از ســوی دیگــر بهدلیــل داشــتن اشــتراکات
فرهنگــی و تاریخــی بــا ایــران ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .بخــش انــرژی ،مهمتریــن بخشــی اســت کــه
ایــران میتوانــد در آن تامــات ســازنده بــا اقلیــم داشــته باشــد .متاســفانه در ایــن بخــش ،ســهم ایــران یــک دهــم
ترکیــه میباشــد کــه ایــن مــورد نشــاندهنده نیــاز بــه کار بیشــتر در ایــن زمینــه میباشــد.
سیاستهای پیشنهادی جهت گسترش همکاریها در بخش انرژی اقلیم به قرار زیر است:
 .1احداث خطلوله جهت متصل کردن اقلیم کردستان به خلیجفارس
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 .2سوآپ نفتخام در خلیجفارس از طریق احداث خطلوله از اقلیم به پاالیشگاههای کرمانشاه و اراک
 .3ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه نیروگاهی
 .4ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه پتروشیمی
ایــن سیاس ـتها نیــاز بــه امکانســنجی دقیــق اقتصــادی و سیاســی هســتند تــا بــه صــورت یــک سیاســت مســتحکم
تبدیــل شــوند .ایــن امکانســنجی خــود نیــاز بــه یــک گــزارش مســتقل دارد کــه بــه دلیــل حجــم محاســبات از حیطــه
ایــن گــزارش خــارج اســت.

پایان

اقلیــم کردســتان بــا دارا بــودن  45میلیــارد بشــکه ذخایــر نفتخــام اثبــات شــده ،بــه طــور کلــي ،یکــی از بازیگــران

سیاست نامه انرژی

مقدمه
در بــازار جهانــی نفتخــام و بــه طــور خــاص ،يکــي از مهــم تريــن بازيگــران منطقــهاي بهشــمار مــیرود .عمــده
تولیــدات نفتخــام اقلیــم از طریــق ترکیــه صــادر میشــود و ایــران در ایــن دادوســتد انــرژی ســهم ناچیــزی دارد.
از طرفــی ،بــا توجــه بــه مشــترکات تاریخــی و فرهنگــی بیــن ایــران و اقلیــم کردســتان ،گســترش همــکاری در بخــش
انــرژی بیــن ایــن دو بازیگــر مهــم منطق ـهای ضــرورت پیــدا میکنــد.
پیشــینه همــکاری ایــران و اقلیــم کردســتان بــه قبــل از ســقوط صــدام برمیگــردد .در آن زمــان همــکاری فیمابیــن از
جنــس امنیتــی و نظامــی بــود .بعــد از ســقوط صــدام دادوســتد کاال و در نهایــت انــرژی در دســتور کار قــرار گرفــت.
اقلیــم بــا ترکیــه در حــدود  10برابــر ایــران اســت.
اقلیــم بــا دولــت مرکــزی در زمینــه بســتن قراردادهــا بــا شــرکتهای نفتــی بینالمللــی و فــروش نفتخــام ،از ســال
2007درگیــر تنشهــای سیاســی شــده اســت .ایــن تنشهــا در ســپتامبر  2017بــا برگــزاری همهپرســی جدایــی اقلیــم،
بــه اوج خــود رســید .ایــران از همــان ابتــدا ،مخالفــت خــود را بــا ایــن جدایــی اعــام کــرد و در ایــن میــان تنهــا رژیــم
صهیونیســتی علنــا موافــق تجزیــه عــراق بــود .ازای ـنرو ،در وحلــه اول بایــد بتــوان بــا مقامــات اقلیــم کار کــرد و بــا
ایجــاد وابســتگی انــرژی رویــه آنهــا را تغییــر داد .زیــرا در صــورت اســتقالل و عــدم همــکاری مــا بــا اقلیــم ،ایــن
منطقــه میتوانــد بــه جوالنگاهــی بــرای گروهکهــای ضدانقــاب و همچنیــن بــه بســتری مناســب بــرای فعالیــت
رژیــم صهیونیســتی تبدیــل شــود.
در ابتــدای ایــن گــزارش ،شــرحی از وضعیــت تولیــد و صــادرات نفتخــام اقلیــم  ،تولیــد فرآوردههــای نفتــی و
میــزان ظرفیــت تولیــد بــرق اقلیــم ،ارائــه شــده اســت .ســپس بــا توجــه بــه وضعیــت بخــش انــرژی اقلیــم ،زمینههایــی
کــه ایــران میتوانــد بــا اقلیــم همــکاری داشــته باشــد ،بررســی شــده اســت.
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امــا در بخــش انــرژی در مقایســه بــا ترکیــه فعالیــت چشــمگیری صــورت نگرفــت .هماکنــون ،دادوســتد بخــش انــرژی

سیاست نامه انرژی

سیاست های ایران در بخش انرژی اقلیم کردستان عراق

 .1تولید و صادرات نفتخام اقليم کردستان
در اقلیــم کردســتان عــراق ،روزانــه حــدود  600هــزار بشــکه نفتخــام تولیــد میشــود .عمــده تولیــدات نفتخــام
اقلیــم از میادیــن زیــر توســط شــرکتهای نفتــی بینالمللــی صــورت میگیــرد.
جدول  :1تولیدات نفتخام میادین اقلیم کردستان
میدان
1

Khurmal/Avana/Bai Hassan
Tawke

DNO

3

TaqTaq

TTOPCO

Shaikhan

86

Gulf Keyston
HKN

35

Sarqala

Gazprom

2
4
5
6
8

شرکت
KAR

تولید (هزار بشکه در روز)

Sarsang

340
130

5
4

از میــزان تولیــدات مذکــور ،حــدود  500هــزار بشــکه در روز نفتخــام از طریــق خطلولــه کرکــوک -جیحــان ،بــه
ترکیــه صــادر میشــود و در آنجــا اقلیــم ،نفتخــام را بــا تخفیفــی در حــدود  10دالر بــه ازای هــر بشــکه بــه مشــتریان
میفروشــد.

نمودار  :1تولید و صادرات نفتخام اقلیم (بشکه در روز)

خــام صــادر میکنــد .اقلیــم کردســتان بــه نفتخــام صادراتــی  NOCمطابــق بــا قوانیــن فــدرال مقــداری میافزایــد و
در نهایــت آن را بــه شــرکت بازاریابــی نفــت عــراق ( )SOMOدر بنــدر جیحــان ترکیــه تحویــل میدهــد.

سیاست نامه انرژی

شــرکت نفــت شــمال عــراق ( )NOCاز طریــق ایــن خــط لولــه بــا همــکاری وزارت منابــع طبیعــی اقلیــم ( )MNRنفــت

 .2مصرف داخلی
مصرف داخلی نفت خام و فراورده هاي نفتي در اقلیم کردستان به سه دسته تقسیم میشود.
 .1پاالیشگاههای دولتی :این پاالیشگاهها به شرح زير هستند:
جدول  :2پاالیشگاههای دولتی اقلیم
مکان

کالر ()Kalar

اربيل

80

وزارت منابع طبيعي اقليم ()MNR

بازيان ()Bazian

سليمانيه

34

وزارت منابع طبيعي اقليم ()MNR

تاوکه ()Tawke

شمال غرب

6

شرکت نروژي DNO

فرآوردههــای تولیــدی توســط ایــن ســه پاالیشــگاه شــامل :نفتــا ،گازوئیــل ،نفتســفید ،دیــزل ،مــازوت ،الپیجــی
و ســوخت جــت میباشــد .مصــارف خانگــی شــامل نفتســفید و الپیجــی اســت .نفتــا ،مــازوت و دیــزل دارای
مصــارف صنعتــی میباشــد .فــرآورده گازوئیــل نیــز در بخــش حملونقــل مصــرف میشــود .همچنیــن قســمتی از
نفتــا و مــازوت بــه ایــران صــادر میشــود.
در نمودار زیر میزان فرآوردههای تولیدی توسط پاالیشگاههای مذکور در سال  2015مشخص شده است.
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پااليشگاه

ظرفيت (هزار بشکه در روز)

بهره بردار

سیاست نامه انرژی

سیاست های ایران در بخش انرژی اقلیم کردستان عراق

نمودار  :2فرآوردههای تولیدی توسط پاالیشگاههای دولتی (بشکه در روز)
همانطــور کــه در نمــودار شــماره  2دیــده میشــود ،پاالیشــگاههای دولتــی میــزان زیــادی مــازوت تولیــد میکننــد
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کــه ایــن موضــوع نشــاندهنده نامناســب بــودن طراحــی پاالیشــگاههای مذکــور نســبت بــه نفتخــام مصرفــی
میباشــد .همچنیــن نفتــا دارای کاربــرد در پتروشــیمی میباشــد کــه بهدلیــل عــدم زیرســاخت کافــی پتروشــیمی در
اقلیــم ،بــه ایــران صــادر میشــود.
در نمودار زیر میزان مصرف فرآورده در بخشهای خانگی ،صنعتی و حملونقل نشان داده شده است.

نمودار  :3میزان مصرف فرآوردهها در بخش خانگی ،حملونقل و صنعت

میشــود.
 .2ســوآپ فــرآورده :تانکرهــای حــاوی نفتخــام بــه مــرز ترکیــه میرونــد و معــادل نفتخــام مذکــور ،فــرآورده

سیاست نامه انرژی

ابتــدا فرآوردههــای مــورد نیــاز اقلیــم از ایــن ســه پاالیشــگاه تامیــن شــده و میــزان کمبــود از دو طریــق زیــر جبــران
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تحویــل میگیرنــد .در نمــودار زیــر ســوآپ فــرآورده از ســال  2013تــا  2016نشــان داده شــده اســت.

نمودار  :4سوآپ فرآورده بین اقلیم و ترکیه (بشکه در روز)
همانطورکــه در نمــودار مشــخص شــده اســت ابتــدا اقلیــم بــه صــورت میانگیــن بیــن  30تــا  40هــزار بشــکه در روز
ســوآپ فــرآورده انجــام مـیداده اســت ،ولــی در پایــان دوره ایــن رقــم بــه صفــر رســیده اســت ،کــه ایــن نشــاندهنده
عــدم تمایــل مقامــات اقلیــم بــه ادامــه ســوآپ فــرآورده میباشــد.
 .3پاالیشــگاههای خصوصــی :ایــن پاالیشــگاهها بــا دریافــت نفتخــام از  MNRمقــداری از فــرآورده موردنیــاز
اقلیــم را تولیــد میکننــد و مــازاد آن را صــادر میکننــد .در نمــودار زیــر میــزان مصــرف نفتخــام پاالیشــگاههای
خصوصــی بیــن ســالهای  2013تــا  2016نشــان داده شــده اســت.

سیاست نامه انرژی

سیاست های ایران در بخش انرژی اقلیم کردستان عراق

نمودار  :5میزان مصرف پاالیشگاههای خصوصی
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همانطورکــه در نمــودار  5مشــخص شــده اســت میــزان مصــرف نفتخــام توســط پاالیشــگاههای خصوصــی بــه
طــور متوســط حــدود  60هــزار بشــکه در روز بــوده اســت .در پایــان دوره ایــن میــزان بــه صفــر رســیده اســت ،کــه
ایــن بــه معنــای از مــدار تولیــد خــارج شــدن ایــن پاالیشــگاهها میباشــد.
درنمودار زير میزان کل مصرف داخلی نفتخام را بین سالهای  2013تا  2016مشخص شده است:

نمودار  :6مصرف داخلی نفتخام

ســوآپ فــرآورده ،ســهم پاالیشــگاههای دولتــی هــم کاهــش یافتــه اســت .ایــن امــر میتوانــد تمایــل مقامــات اقلیــم
بــه واردات فــرآورده بــه جــای تولیــد آن و همچنیــن کاهــش تقاضــا را در پایــان دوره نشــان دهــد.

سیاست نامه انرژی

همانطورکــه در نمــودار مشــخص اســت در پایــان دوره علیرغــم صفــر شــدن ســهم پاالیشــگاههای خصوصــی و

 .3صادرات نفت خام
صــادرات نفتخــام بــه ترکیــه از ســال  2013آغــاز شــد و هماکنــون بــه حــدود  500،000بشــکه در روز رســیده

13

اســت .در مقابــل ایــران حــدود  50،000بشــکه در روز مــازوت و نفتــا از اقلیــم وارد میکنــد.

نمودار  :7صادرات اقلیم (بشکه در روز)
 .4تولید برق
در ســال  ،2014میــزان  454میلیــارد فــوت مکعــب گاز همــراه نفــت در عــراق ســوزانده شــده اســت و ایــن امــر باعــث
شــده اســت کــه عــراق از نظــر ســوزاندن گاز فلــر در رتبــه چهــارم قــرار بگیــرد .1در اقلیــم کردســتان بــا طرحــی مبنــی
بــر اســتفاده از گاز فلــر در تولیــد بــرق ،گاز مذکــور ابتــدا در پاالیشــگاه گازی تصفیــه شــده و ســپس در نیــروگاه
جهــت تولیــد بــرق ســوزانده میشــود .2در نتیجــه ظرفیــت تولیــد بــرق از حــدود  500مــگاوات در ســال  2007بــه
 1آژانس اطالعات انرژی آمریکا ،تحلیل کوتاهی از کشور عراق2014 ،
 2وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان

سیاست نامه انرژی

سیاست های ایران در بخش انرژی اقلیم کردستان عراق

حــدود  4000مــگاوات در ســال  2015رســیده اســت .همچنیــن در ســوخت نیروگاههــا بــه طــور کامــل گازطبیعــی
جایگزیــن دیــزل شــده اســت .هماکنــون اقلیــم دارای دو نیــروگاه بــرق یکــی در نزدیکــی اربیــل و دیگــری در
نزدیکــی چمچمــال میباشــد کــه گاز ایــن دو نیــروگاه از طریــق خطلولــه از میــدان خورمــور تامیــن میشــود.
 .5سیاستهای کنونی تعامل ايران با اقليم در بخش انرژي
 .1صــادرات فــرآورده :ایــران از طریــق تانکــر فــرآورده بــه اقلیــم کردســتان صــادر میکنــد .1متاســفانه آمــاری از
میــزان مذکــور در دســترس نیســت.
 .2واردات مازوت :ایران از طریق تانکر حدود  50هزار بشکه در روز مازوت از اقلیم وارد میکند.2
 .6سیاستهای پیشنهادی
 .1احــداث خطلولــه جهــت متصــل کــردن اقلیــم کردســتان بــه خلیجفــارس :همانطورکــه در قســمت ســوم بیــان
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شــده اســت ،میــزان صــادرات اقلیــم بــه ایــران در مقایســه بــا ترکیــه ناچیــز اســت .در نتیجــه ایــن موضــوع نیــاز بــه کار
بیشــتری دارد .هنــری کســینجر ،وزیــر امــور خارجــه اســبق ایــاالت متحــده میگویــد «اگــر بخواهیــم یــک دولــت را
بــه کنتــرل خــود درآوریــم بایــد بــر بخــش انــرژی آن تســلط پیــدا کنیــم ».در نتیجــه ايــران زمانــی میتوانــد تحــرکات
اقلیــم در مناطــق کردنشــین ایــران را کنتــرل کنــد کــه ایــن اقلیــم را از لحــاظ داد و ســتد انــرژی بــه خــود وابســته کنــد.
نــوار مــرزی ایــران و عــراق بــه دلیــل صدماتــی کــه از جنــگ تحمیلــی بــه آن وارد شــده رنــج میبــرد .بیــکاری و فقــر
در ایــن مناطــق موجــب ظهــور تروریســتها و ایجــاد ناامنــی میشــود .احــداث خطلولــه میتوانــد باعــث ایجــاد
اشــتغال در ایــن مناطــق و کاهــش فقــر شــود .از طرفــی بــا توجــه بــه سیاســت وزارت منابــع طبیعــی کردســتان مبنــی بــر
افزایــش تولیــد تــا یــک میلیــون بشــکه در روز و بــا توجــه بــه اینکــه عمــده تولیــدات ،صــادر میشــود ،اقلیــم نیــاز بــه
توســعه صــادرات خــود و پیــدا کــردن مشــتریان جدیــد دارد .ایــن خطلولــه میتوانــد اقلیــم را بــه مصرفکننــدگان
بــزرگ آســیایی نظیــر هنــد و چیــن متصــل کنــد .از طرفــی ایــن خطلولــه میتوانــد باعــث کاهــش وابســتگی اقلیــم
بــه ترکیــه شــود و ایــن امــر باعــث افزایــش قــدرت چانــه زنــی اقلیــم در مقابــل ترکیــه میشــود .بنابرایــن منافــع ایــران
 1خبرگزاری جمهوری اسالمی
 2وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان

منافع کردستان:
*تنوع بخشی به صادرات :متصل شدن به بازار رو بهرشد آسیا بویژه هند و چین

سیاست نامه انرژی

و اقلیــم از احــداث خطلولــه مذکــور بــه صــورت زیــر میباشــد:

*افزایش قدرت چانهزنی با ترکیه
منافع ایران:
*اخذ تعرفه ترانزیت
*ایجاد وابستگی جهت کنترل امنیتی اقلیم کردستان
 .2ســوآپ نفتخــام در خلیجفــارس از طریــق احــداث خطلولــه از اقلیــم بــه پاالیشــگاههای کرمانشــاه و اراک:
ایــن سیاســت ،یــک روش دیگــر در متصــل کــردن اقلیــم بــه بــازار درحالرشــد آســیایی محســوب میشــود .از
دارد .منافــع سیاســی و اقتصــادی کــه در ایــن سیاســت عایــد ایــران میشــود،همانند منافــع سیاســت اول اســت.
 .3ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی در زمینــه نیروگاهــی :همانطورکــه در قســمت چهــارم توضیــح داده شــده اســت،
اقلیــم دارای برنامههــای بلندمدتــی مبنــی بــر گســترش ظرفیــت تولیــد بــرق میباشــد ،در نتیجــه تامیــن برخــی قطعــات
نیروگاهــی نظیــر توربیــن و  ...توســط ایــران میتوانــد دارای منافــع اقتصــادی بــرای کشــورمان باشــد.
 .4ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی در زمینــه پتروشــیمی :صنعــت پتروشــیمی در اقلیــم بســیار ضعیــف عمــل میکنــد
ولــی وزارت منابــع طبیعــی اقلیــم بــه دنبــال گســترش ایــن صنعــت در آینــدهای نزدیــک میباشــد .1از طرفــی بــا توجــه
بــه تجربــه چندیــن ســاله مــا در زمینــه پتروشــیمی ،ایــن سیاســت میتوانــد بســتر مناســبی را بــرای همــکاری بــر روی
دو دولــت بــاز کنــد.
 .5صــادرات بــرق :چهــار برابرشــدن ظرفیــت تولیــد بــرق در اقلیــم کردســتان در طــی نیــم دهــه گذشــته ،نشــاندهنده
عــدم تمایــل مقامــات اقلیــم بــه واردات بــرق از همســایگان میباشــد .بنابرایــن ایــن سیاســت عملــی نمیباشــد.
 1وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان
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طرفــی نفتخــام اقلیــم از نــوع ســبک میباشــد و ســاختار پاالیشــگاههای مذکــور بــا ایــن نــوع نفــت همخوانــی
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سیاست های ایران در بخش انرژی اقلیم کردستان عراق

 .6ســوآپ فــرآورده :بــا توجــه بــه نمــودار  3حجــم ســوآپ در پایــان ســال  2016کاهــش شــدیدی داشــته اســت.
بنابرایــن سیاســت ســوآپ فــرآورده بــا اقلیــم بــه دلیــل کاهــش تمایــل مقامــات اقلیــم بــه تامیــن فــرآورده از طریــق
ســوآپ ،کنــار گذاشــته میشــود.
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