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 عراق کشورزیرساخت انرژی 

 

 

از  ییکشور پس از رها نیاقتصاد عراق به درآمد حاصل از فروش نفت، دولت ا دیشد یبا توجه به وابستگ

آن  ۀجینت نفت معطوف کرد که در یبخش باالدست یهارساختیز تیتمرکز خود را بر تقو ،متعدد عمده یهاجنگ

 ۶۱۰۶تا پایان سال  نفت عراق ۀشداثبات ری. ذخاافتی شیم ب د ر افزا 2.4م ب د ر به  ۶.2نفت عراق از  دیتول

 ،جنوب یبزرگ نفت دانیم ۰. اندشدهعیتوز ینفت دانیم 4۱که در  شودیزده م نیبشکه تخم اردیلیم ۰2۰حدود 

در شمال عراق  زین ینفت ریدرصد از ذخا ۶۱دادند و  یدرصد از حجم کل نفت خام عراق را در خود جا ۰۱حدود 

خط  یۀدارد، بخش ترک تیصادرات نفت که هنوز فعال ۀلول طانتقال نفت، تنها خ یهارساختیز ۀقرار دارد. در حوز

. کندیصادر م هیهزار بشکه نفت در روز به ترک ۰۶۱حدود  قیطر نیکردستان از ا ۀاست که منطق هیترک-عراق ۀلول

 ۀخط لول تیشده است. فعالمتوقف زیعربستان ن-و عراق حیفاکرکوک/ اس،یبان-نفت کرکوک ۀسه خط لول تیفعال

خط  نیشده است و از امتوقف زین کردیشمال را به جنوب و بالعکس منتقل م نیادینفت عراق که نفت م کیاستراتژ

 ،صادرات نفت یهاانهیپا ۀ. در حوزشودیبغداد استفاده م یهاشگاهیجنوب به پاال نیادیانتقال نفت از م یلوله تنها برا

 ۀانیپا تیدهد. اما فعال شیم ب د ر افزا 2.۹را به  رهبص ۀانیپا تیظرف ۶۱۰4دولت عراق توانست در اواخر سال 

 یتوافق ۶۱۰۶در سال  نیچنمتوقف است. دولت عراق هم ییایردریز ۀخطوط لول بیآس لیهمچنان به دل هیخورالعما

ر صادرات نفت امضا  م ب د 3 شیفراساحل با هدف افزا ساتیساخت تأس یبرا سیبوسکال الیرو یرا با شرکت هلند

 زلید دیهزار بشکه در روز است اما تول 48۱کشور حدود  نیمؤثر ا یشیپاال تیگرچه ظرف ،یشگاهیپاال خشکرد. در ب

 شگاهیپاال ۰عراق ساخت  لیدل نیکند. به هم نیتأم عراق را یتقاضا تواندیکشور نم نیا یهاشگاهیپاال نیو بنز

داده است. در بخش گاز، عراق ازلحاظ  قرارهزار بشکه در روز را در دستور کار خود  8۱۱مجموع  تیبا ظرف دیجد

کشور تنها  نیبزرگ ا یگاز دانیقرار دارد اما از سه م یخوب تیمترمکعب در وضع اردیلیم 3،4۶۶شده با اثبات ریذخا

تمرکز خود را  شتریاست. عراق ب دهیرس یبرداردر روز به بهره مترمکعب 4۱4،۶۶۰آن هم با نرخ  بایس یگاز دانیم

 یهارساختیز جادیکشور توانست با ا نیا کهیطورهمراه معطوف کرده است به یگازها یفراور یحوزه بر رو نیدر ا

 یاز گازها در روز مترمکعب میلیون 3۱حدود  ۶۱۰8در سال  یالمللنیب یهاعقد قرارداد با شرکت قیالزم از طر

مترمکعب گاز را فلر  میلیون 2۹.۰همچنان  ۶۱۰8کشور در سال  نیا حالنیهمراه خود را به بازار عرضه کند. باا

 نیبرق ا دیتول تیدارد. ظرف یمشکالت اساس عیو هم در انتقال و توز دیکرده است. عراق در بخش برق هم در تول

کشور است. عراق  نیبرق در ا یکمتر از اوج تقاضا گاواتیگ ۰۱بود که  گاواتیگ ۰4حدود  ۶۱۰8ور در سال کش

 ستمیس لیبه دل نیشده است. عالوه بر امتوقف روگاهین ۹۰ تیتعداد فعال نیکه از ا ردبرق دا روگاهین ۰۱8حدود 

 یهارساختیدرصد است. ز ۰2باال و در حدود  اریبس زیکشور ن نیبرق ا ۀتلفات شبک ف،یضع اریبس عیانتقال و توز

 دارد. یگذارهیسرما به ازیبشدت ن ،عیو چه در بخش شبکه و انتقال و توز یروگاهین ۀبخش برق عراق، چه در حوز

 نیبد یرساختیتاکنون ز یدیخورش یاستفاده از انرژ یبرا رغم برخورداری از شرایط مناسب جغرافیایی،علی

منظور به گذارهیجذب سرما یبرا یفراخوان ۶۱۰۶عراق در سال  ینشده است. وزارت انرژ جادیمنظور در عراق ا

 مگاوات اعالم کرده است. 4۰۰مجموع  تیبا ظرف یدیخورش روگاهین 4احداث 

 

 

 

 یتیر یمد ۀخالص
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 ۰۰ ............................................................................. عراق یهاشگاهیمشخصات پاال:  3جدول 

 ۰۹ ..................................................................... عراق دیجد یهاشگاهیپاال مشخصات:  2جدول 
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~ 6 ~ 

 عراق کشورزیرساخت انرژی 

 مقدمه
هزار  238اوپک بوده و مساحت آن بالغ بر  مؤسس یو اعضا دکنندگانیاز تول یکیکشور عراق 

 تی. جمعباشدیم هیو عربستان همسا تیکو ران،یا یعنیعضو اوپک  گریو با سه کشور داست  لومترمربعیک

آن در بغداد ساکن هستند. در سال  پنجمکیکه  باشدیم( ۶۱۰8نفر )مطابق اطالعات سال  ونیلیم 3۶آن 

حکومت  ،ینظام یکودتا کیبا  ۰۶۰8است و در سال  دهیبه استقالل رس ینظام پادشاه صورتبه ۰۶3۶

 .باشدیمنفت و گاز، فسفات و سولفور  یمنابع غن یکشور دارا نیاست. ا برقرارشدهدر آن  یجمهور

GDP  ۶۱۰۶کشور در سال  نیصادرات ا نازیدالر و م ۹4۰۶هر فرد  یبه ازا ۶۱۰۶در سال عراق 

در  کهیطوربهاقتصاد عراق وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، دالر بوده است.  اردیلیم   8۶.3حدود

درصد، مربوط به فروش  ۶4میلیارد دالر از درآمدهای صادراتی این کشور، معادل  8۱بیش از  ۶۱۰۶سال 

اوپک است، یکی از تولیدکنندگان نفت خام در  نیتربزرگهای نفتی بود. عراق، که یکی از نفت و فراورده

باشد. به همین دلیل حجم عظیمی از نفت خام در جهان نیز می ۀشدثابتدارندگان ذخایر  نیتربزرگ

 انرژی عراق در بخش نفت متمرکز است. یهارساختیز

ها و پشت سر گذاشتن چندین جنگ که آخرین آن جنگ با داعش بود، از عراق بعد از رهایی از تحریم

این ، تولید نفت جهیدرنتبخش باالدستی نفت، را آغاز کرد.  ژهیوبههای انرژی، زیرساخت بازسازی ۶۱۰8سال 

. به موازات م ب د ر رسید 2.4متوسط به  ۶۱۰8در پایان سال م ب د ر  ۶.2با رشد  ۶۱۰۱سال  ازکشور 

 لیبه دل ها در بخش گاز و برق را نیز شروع کرده است اما در این دو حوزهنفت، عراق توسعۀ زیرساخت

 باید مشکالت را حل کند. کهچنانآنافزایش روزافزون تقاضا نتوانسته 

 نفت
تولید نفت خود را افزایش دهد. المللی نفت، های بینتدر بخش باالدستی، عراق توانست با جذب شرک

 همچنانآن دالیل امنیتی است،  نیترمهممختلف، که  لیبه دالسرعت رشد تولید نفت عراق  وجودنیباا

با بخش  سهیدر مقاعراق  یدستنییپاکمتر از انتظار حکومت عراق است. توسعۀ بخش میان دستی و 

 .پردازیمهای عراق در بخش نفت میباالدستی سرعت بسیار کندتری دارد. در ادامه به بررسی زیرساخت

 میادین نفتی
شدۀ نفت در جهان دارندگان ذخایر اثبات نیتربزرگ( عراق یکی از OGJطبق گزارش مجلۀ نفت و گاز )

درصد از حجم کل  ۰۱میدان فوق بزرگ در جنوب است. ذخایر درجای این میادین  ۰است. این کشور دارای 

درصد از ذخایر نفت عراق نیز در شمال، ازجمله  ۶۱دهند. حدود عراق را تشکیل می ۀبرآورد شدذخایر نفت 

 اردیلیم ۰2۰حدود   ۶۱۰۶شدۀ این کشور در سال حجم ذخایر اثباتکرکوک، اربیل و موصل، قرار دارد. 

  .دهدیم لیرا تشک انهیخاورم ریاز ذخا %۰4و  یجهان ریاز ذخا %8بشکه بود که 
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است که نقشۀ آن  شدهعیتوزمیدان نفتی  4۱ذخایر نفت این کشور در بیش از  ،به گفتۀ وزارت نفت عراق

 است. شدهدادهنشان  ۰در شکل 

 

 :  میادین نفتی عراق1شکل 

 است. شدهدادهنیز وضعیت میادین بزرگ و اصلی عراق در حال حاضر  شرح  ۰در جدول 

 عراق یاصل نیادیم مشخصات: ۰جدول 

 میدان نفتی
سطح تولید 

 )م ب د ر(
 توضیحات اپراتور

 بی پی ۰.۰ رمیله
چاه جدید  3۱۱تاکنون با حفر بیش از  ۶۱۰۱ظرفیت تولید این میدان از سال 

 است. افتهیشیافزاهزار بشکه در روز  ۹۱۱های تعطیل حدود و بازیابی چاه

المللی انرژی مجموع تولید نفت این دو فاز تا سال بینی سازمان بینطبق پیش اکسون موبیل ۱.2۰ ۰قرنۀ غربی 

 لوک اویل ۱.2 ۶قرنۀ غربی  ب د ر افزایش خواهد یافت.م  ۰به بیش از  ۶۱3۱

 اِنی ۱.۰ میدان زبیر
آغاز شد. سطح هدف بعدی این  ۶۱۰۱پروژۀ توسعۀ مجدد میدان زبیر از سال 

 هزار بشکه در روز است. 4۱۱میدان 

 ۱.۶2 مجنون
شرکت نفت 

 بصره

هزار بشکه  2۱۱به  ۶۱۶۶عراق قصد دارد تولید نفت در این میدان را تا سال 

 در روز افزایش دهد.

 پتروچاینا ۱.34 هلفایا
هزار بشکه  24۱تولید نفت از این میدان به  ۶۱۰۶با تکمیل فاز سوم در سال 

 در روز خواهد رسید.

 پتروناس ۱.۶ الغراف
حلقه چاه جدید سطح تولید از این میدان تا سال  8۱با اتمام کار حفاری 

 افزایش خواهد یافت.هزار بشکه در روز  ۶3۱به  ۶۱۶۱

 بی پی ۱.3 کرکوک
هزار بشکه در روز افزایش  4۱۱بی پی قصد دارد تولید نفت از این میدان را به 

 دهد.



 

~ 8 ~ 

 عراق کشورزیرساخت انرژی 

 نیشتریبصره و کرکوک است. نفت سبک بصره ب نیعراق نفت سبک بصره، سنگ یصادرات ینفت دیسه گر

. نفت شودیمو مجنون حاصل  ریزب ،یقرنه غرب له،یمانند رم یجنوب نیادیو از م دهدیم لیبخش را تشک

 . شودیمحاصل  ایمانند هلفا سانیاستان م نیادیبصره از م نیسنگ

نفت عراق  دی. تولباشدیم یعضو اوپک بعد از عربستان سعود ینفت در کشورها دکنندهیتول نیدوم عراق

است که شامل نفت  دهیرس ۶۱۰۶م ب د ر در سال  2.48به  ۶۱۰4م ب د ر در سال  2.2 نیانگیاز م

 . باشدیم زیدر منطقه کرکوک و کردستان عراق ن یدیتول

هزار بشکه در روز بود، که بعد از  ۹۱۱ ،۶۱۰4نفت منطقه کردستان عراق قبل از رفراندوم سال  دیتول

 نینفت ا دیکرد و تول دایتسلط پ مجدداًطقه کرکوک و کردستان من یهاچاه یبر برخ یرفراندوم، دولت مرکز

واقع در جنوب و  یخشک نیادیم به نفت عراق مربوط دیدرصد از تول ۶۱ باًیاست. تقر دهیمنطقه به نصف رس

 کشور است نیشمال ا نیادیممربوط به  زین یدرصد مابق ۰۱

 صورتبههزار بشکه در روز بود و در دهه گذشته  4۰۹نفت عراق حدود  یمصرف داخل ۶۱۰۶سال  در

کشور است، اما در  نیا یهاشگاهیرشد داشته است. اکثر مصرف نفت عراق مربوط به پاال %۹ انهیمتوسط سال

 یروز نفت برا درهزار بشکه  ۰3۱ ،۶۱۰4. در سال کندیعراق از نفت خام استفاده م زیبرق ن دیبخش تول

 سوزانده شده است.  میمستق صورتبه روگاهیبرق در ن دیتول

 

 

 )منبع: شرکت بی پی( ۶۱۰۶عراق تا سال  نفت تولید و مصرفنمودار :  ۶شکل
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 خطوط لوله
و  شدهمتوقفکامل  طوربهها عراق دارای سه خط لولۀ صادرات نفت خام است که فعالیت دو مورد از آن

بانیاس، -از: کرکوک اندعبارتکند. این سه خط لوله ها نیز بسیار کمتر از ظرفیت نامی کار مییکی از آن

 یفا.ح-جیهان و کرکوک-کرکوک

 یفا ح-خط لولۀ کرکوک

برای ارسال نفت عراق به  ۰۶3۶متر در سال میلی 3۱۱کیلومتر و قطر  ۶2۶این خط لوله با طول 

در قیام اعراب در فلسطین  ۰۶3۶تا  ۰۶3۹های ساخته شد. این خط لوله بعدها طی سال حیفاپاالیشگاه 

و با آغاز جنگ اسرائیل با اعراب،  ۰۶28در سال  تیدرنهاهای عرب قرار گرفت .تحت حمالت متعدد گروه

 رسمی به فعالیت این خط لوله پایان داد. طوربهدولت عراق 

 

 

 حیفا-: خط لولۀ کرکوک3شکل 

 جیهان-لولۀ کرکوکخط 

 ۰با ظرفیت   عراق پس از اتمام مطالعات فنی و مهندسی احداث یک خط لولۀ جدید از عراق تا ترکیه

برای ساخت این خط لوله است. این  شدهارائهاکنون در حال بررسی پیشنهادهای میلیون بشکه در روز، هم

آغاز شد، و  ۰۶4۹که فعالیت آن در سال  خط لوله دومین خط لولۀ بین دو کشور خواهد بود. خط لولۀ اول

دیدگی شده است. اقلیم کردستان های مختلف دچار آسیببود، در طی جنگ م ب د ر ۰.۹ظرفیت نامی آن 

(، در مرز عراق و ترکیه، 2 تق تا پیش خابور )خط لولۀ سبزرنگ در شکلبا تکمیل یک خط لوله از میدان تق

هزار بشکه در روز ظرفیت صادراتی برای خود ایجاد کرد.  ۰۶۱جیهان -و اتصال آن به خط لوله کرکوک

ای که ترکیه برای تعیین وضعیت این دولت ترکیه تصمیم گرفت تا این خط لوله را بازسازی کند اما کمیته
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فایده خواهد بود و پیشنهاد داد عمیر این خط لوله بیها برای تاعالم کرد تالش ،خط لوله تعیین کرده بود

یک خط لولۀ جدید احداث شود. این خط لولۀ جدید به شبکۀ خطوط لولۀ موجود عراق متصل خواهد شد. 

شده از میادین مرکزی و جنوبی خود را، عالوه بر میادین شمالی،  به عراق قادر خواهد بود نفت استخراج

سوریه -ترانه منتقل کند. این خط لولۀ جدید حتی پیش از اتمام خط لولۀ عراقترکیه و بنادر دریای مدی

 دهد.پذیری الزم را در صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی به شرکت ملی نفت عراق میانعطاف

 

 جیهان-خط لولۀ کرکوک:  2لشک

 بانیاس-خط لولۀ کرکوک

را سوریه در طول جنگ ایران و عراق به حمایت از یاس سوریه انتقال نفت از کرکوک به بندر بان خط لولۀ

امکاان احاداث خاط لولاۀ جدیاد را  ،نیز شرایط بد امنیتی در هر دو کشور ۶۱۱3ایران بست و  بعد از سال 

 هزار بشکه در روز بود.  3۱۱. ظرفیت نامی این خط لوله نکردفراهم 
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 بانیاس-:  خط لولۀ کرکوک۰شکل

و  شدهمتوقفکامل  طوربه حیفا-بانیاس و کرکوک-ت خطوط لولۀ کرکوکاز سه خط لولۀ ذکرشده، فعالی

هزار بشکه در روز نفت کردستان عراق را به ترکیه  ۰۶۱جیهان با ظرفیت حدود -تنها خط لولۀ کرکوک

 کند.منتقل می

عراق در نظر دارد برای تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات نفت عالوه بر احداث یک خط لولۀ جدید از 

 خط لوله از عراق به اردن نیز احداث کند.، یک عراق به ترکیه

 اردن-خط لولۀ عراق

کابینۀ عراق با طرح ساخت یک خط لوله برای انتقال نفت از میدان رمیله در  ۶۱۰۶جوالی سال  ۰۱روز  

 ۰وله بصره به شهر ساحلی عقبه در اردن موافقت کرد. به گفتۀ مقامات عراقی ظرفیت انتقال نفت این خط ل

است. طرح پیشنهادی شامل  شدهبیتصوتوسط دولت اردن  ۶۱۰8م ب د ر خواهد بود. این پروژه در سال 

م ب د ر و دیگری برای گاز طبیعی با ظرفیت  ۰احداث دو خط لوله انتقال، یکی برای نفت خام با ظرفیت 

بشکه در روز این نفت برای  هزار ۰۰۱مکعب، از بصره به عقبه است. قرار است اردن از  متر ونیلیم 4.۶8

تواند برای اردن مصارف داخلی استفاده کند و مابقی آن از عقبه به سایر کشورها صادر شود. این خط لوله می

میلیارد دالر درآمد داشته باشد. یکی از مشکالت اصلی عدم شروع این پروژه نحوۀ تأمین مالی آن  3در سال 

اکنون در حال بررسی سخنگوی وزارت نفت عراق، این کشور هماست. به گفتۀ عاصم جهاد،  شدهعنوان

تنوع بخشیدن به  به دنبالگذاری در این خط لوله است. گرچه عراق پیشنهادهای مختلف برای سرمایه

 چراکهای نخواهد بود مسیرهای صادراتی خود است اما ساخت یک خط لوله از جنوب عراق به اردن کار ساده

به شرایط عراق بحث امنیت این خط لوله از  با توجهچندین استان عراق عبور کند و  این خط لوله باید از

 برانگیز خواهد بود.موضوعات چالش
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 اردن-: خط لولۀ عراق ۹شکل 

 

 است. شدهدادهمشخصات و وضعیت کنونی تمام خطوط لولۀ موجود در عراق شرح  ۶شمارۀ در جدول  

 

 لولۀ عراق خطوط: ۶جدول 

 مکان مسیر نام

ظرفیت 

 نامی
)هزار بشکه 

 در روز(

 توضیحات وضعیت

بخش ترکیه خط لولۀ 

 ترکیه-عراق

خابور به پیش

 بندر جیهان
 فعال ۰۰۱۱ جنوب ترکیه

میادین شمال  دراین خط لوله نفت تولیدشده 

کند. این خط عراق به بندر جیهان منتقل می

هزار بشکه  ۰۶۱لوله در حال حاضر با ظرفیت 

 .کنددر روز فعالیت می

خطوط لولۀ منطقۀ 

مستقل کردستان متصل 

به بخش ترکیۀ خط لولۀ 

 ترکیه-عراق

خورمالا به 

 خابورپیش
 فعال 4۱۱ شمال عراق

خورمالا و  این خط لوله نفت تولیدشده در میدان

تق را به یادین نزدیک به آن را از جمله تقم

 .کندخابور ارسال میپیش

متصل به  DNOخط لولۀ 

بخش ترکیۀ خط لولۀ 

 ترکیه-عراق

میدان تاوکه 

 خابوربه پیش
 فعال ۶۱۱ شمال عراق

، را این خط لوله نفت تولیدشده در میدان تاوکه

است، برای صادرات  DNOکه اپراتور آن شرکت 

 .کندخابور متصل میبه جیهان به پیش
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بخش عراق خط لولۀ 

 ترکیه-عراق

کرکوک به 

 خابورپیش
 غیرفعال ۹۱۱ شمال عراق

های نظامی گروه ۀموردحملاین خط لوله بارها 

 ۶۱۰2است و فعالیت آن از سال  قرارگرفته

متوقف شد. قبل از توقف فعالیت نیز ظرفیت 

مؤثر آن بسیار کمتر از ظرفیت نامی بود. در 

 قیطرمتوسط حجم نفتی که از این  ۶۱۰3سال 

 .بود زهزار بشکه در رو ۶۹۱ صادرشده

-خط لولۀ کرکوک

 بانیاس/تریپولی

کرکوک به 

بانیسا و 

 تریپولی

 غیرفعال 4۱۱ شمال عراق

یک بخش از این خط لوله به سوریه و یک 

شاخۀ آن به لبنان متصل بود. فعالیت این خط 

 متوقف شد. ۰۶8۱لوله در دهۀ 

 خط لولۀ استراتژیک
کرکوک به 

 خلیج فارس

شمال تا جنوب 

 عراق
 غیرفعال 8۱۱

است و نفت خام کرکوک  دوطرفهاین خط لوله 

کند. بخش بصره را به بصره و بالعکس منتقل می

هزار بشکه  2۱تا کربلای این خط لوله با ظرفیت 

در روز در حال فعالیت است و نفت خام را به 

 .کندهای بغداد منتقل میپالایشگاه

 خط لولۀ عراق به عربستان

جنوب عراق 

به بندر 

مؤاجیز 

 عربستان

جنوب عراق و 

 عربستان
۰۹۰۱ 

فعالیت 

بخش 

عراق آن 

متوقف 

 شده است

 برای زینکاربردی بخش عربستان این خط لوله 

 است. افتهیرییتغهای برق انتقال گاز به نیروگاه

 اردن-خط لولۀ عراق
بصرۀ عراق به 

 عقبۀ اردن

از جنوب شرقی 

عراق به مرکز و 

از مرکز عراق 

 به جنوب غربی

۰۱۱۱ 

در مرحلۀ 

ریزی برنامه

تأمین  و

مالی قرار 

 دارد

- 

 های صادرات نفتپایانه
 پایانۀ بصره

قرار دارد. نفت خام صادراتی میادین  فارسجیخلکیلومتری جنوب غربی جزیرۀ الفاو در  ۰۱ پایانۀ بصره در

از طریق خط لولۀ  ازآنجاشود و اینچ به جنوب الفاو فرستاده می 28جنوبی عراق توسط سه خط لوله به قطر 

 2.۹به  ۶۱۰4در اکتبر  SPM ۰شود. ظرفیت این پایانه با نصب پنجمین زیردریایی به پایانۀ بصره منتقل می

 م ب د ر افزایش یافت. 

                                                 
1 Single point mooring 
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 پایانۀ خورالعمایه

های جنوبی جزیرۀ فاو و در نزدیکی پایانۀ بصره قرار دارد. نفت پس از رسیدن به این پایانه نیز در آب

شود. فعالیت اینچی به پایانۀ خورالعمایه منتقل می 3۶ساحل جنوبی شبه جزیرۀ الفاو از طریق دو خط لولۀ 

 جهیدرنتاست.  شدهمتوقفبودند، های فراوانی که متحمل شده آسیب لیبه دل ۶۱۰4این خطوط لوله از سال 

 است. شدهمتوقف ۶۱۰4فعالیت این پایانه نیز از سال 

و  ومیپترول شیتیبر ییایتانیبر یهابا شرکتعراق به توافق  ،۶۱۰۶آگوست  8به گزارش رویترز در تاریخ 

 2۱۱قرارداد  نیشده است. طبق ا کیصادرات نفت نزد ۀدر ارتباط با خطوط لول یاپروژه یبرا یاِن ییایتالیا

صادرات نفت جنوب  یرا برا ییایدر ۀدو خط لول گریکدی یبا همکار یو اِن یپیب یهاشرکت ،یدالر ونیلیم

که نفت را به پایانۀ  است یالولهیکی از این خطوط لوله، خط  .کنندیفارس احداث م جیخل قیعراق از طر

فراساحل بصره است که آن خط  ۀانیانتقال نفت به پا ۀخط لولدهد. خط لولۀ دیگر، خورالعمایه انتقال می

 .کندیکامل خود کار نم تیبا ظرف دهیکه د ییهابیآس لیبه دللوله هم 

 ساخت تأسیسات نفتی فراساحل برای افزایش صادرات نفت از جنوب

عراق با شرکت هلندی رویال بوسکالیس یادداشت تفاهمی برای ساخت تأسیسات  ۶۱۰۶سپتامبر  ۰۹روز 

منظور تقویت ظرفیت صادرات و ذخیرۀ نفت خود امضا کرد. طبق اعالم وزارت نفت عراق، این فراساحل به

م ب د ر افزایش خواهد  ۹سازی نفت را م ب د ر و ظرفیت ذخیره 3تأسیسات ظرفیت صادرات نفت عراق را 

طبق گزارش مدیران این شرکت هلندی، کار طراحی و ساخت این تأسیسات سه سال به طول خواهد  داد.

 یصنعت رهیجز یک احداثبه گفتۀ عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق این پروژه شامل   انجامید.

تمع مج کی به همراه یریبارگ یاسکله برا 2و  ییایساخت دو خط لوله در ،لنگرگاه موج شکن ،کپارچهی

 ی است.امکانات خدمات ریو سا یمسکون

 

 پاالیشگاه
عراق برای  وجودنیا باشود، های داخلی تأمین میهای نفتی توسط پاالیشگاهاکثر نیاز عراق به فراورده

م ب  ۰.۰های عراق بیش از تأمین دیزل و بنزین تا حدی به واردات وابسته است. کل ظرفیت نامی پاالیشگاه

مشخصات  3شمارۀ باشد. در جدول هزار بشکه در روز می 4۶۱ظرفیت مؤثر آن حدود  وجودنیباااست.  د ر

 است. شدهدادههای این کشور شرح هر یک از پاالیشگاه
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 های عراقمشخصات پاالیشگاه: 3جدول 

 پالایشگاه
 ظرفیت نامی

)هزار بشکه در 

 روز(

 ظرفیت مؤثر
 روز()هزار بشکه در 

 توضیحات

 های شمالپالایشگاه

 4۰ 3۰۱ بیجی

فعالیت این پالایشگاه در هنگام جنگ با 

 یطورکلبههای وارده آسیب لیبه دلداعش 

ظرفیت این پالایشگاه تا پایان  .متوقف شد

هزار و تا پایان سال  ۰2۱به  ۶۱۶۱سال 

هزار بشکه در روز خواهد  ۶8۱به  ۶۱۶3

 رسید.

  ۰3 ۰3 کرکوک

  ۶۱ 3۱ سینیا

  ۰۱ ۰۹ حدیثه

  ۰2 ۰۹ قیاره

  ۰۱ ۰۱ کسک

  ۶24 23۰ ظرفیت کل 

 های مرکزیپالایشگاه

  ۰2۱ ۶۰۱ دوره

  3۱ 3۱ نجف

  3۱ 3۱ سماوا

  ۶۱ ۶۱ دیوانیه

  ۶۶۱ ۶۶۱ ظرفیت کل 

 های جنوبپالایشگاه

  ۰3۰ ۶۰۱ بصره

  3۱ 3۱ میسان

  3۱ 3۱ ناصریه

  ۰۶۰ ۶4۱ ظرفیت کل 

 های کردستانپالایشگاه

  ۰۱۱ ۰۱۱ کلاک )نزدیکی اربیل(

بازیان )متعلق به شرکت 

 قیوان (
32 ۶۱  

 DNOپالایشگاه شرکت 

 نروژ
۹ ۹  

  ۰۶۹ ۰2۱ ظرفیت کل 

ظرفیت کل 

 های عراقپالایشگاه
9991 877  
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 ۀاندازبهها کنند و تولید بنزین و دیزل آننیاز داخل نفت کوره تولید می ازحدشیبهای عراق پاالیشگاه

هایی برای احداث چندین پاالیشگاه جدید دارد. دولت عراق عالوه بر برنامه ،کافی نیست. به همین دلیل عراق

م رسیده درصد از مراحل ساخت آن به اتما 8۱هزار بشکه در روز که حدود  ۰2۱پاالیشگاه کربال با ظرفیت 

پاالیشگاه به شرح  ۰پاالیشگاه دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است. مشخصات این  ۰است، ساخت 

 است. 2جدول شمارۀ 

 های جدید عراقپاالیشگاه مشخصات : 2جدول 

 ظرفیت )هزار بشکه در روز( نام

 4۱ کرکوک

 ۰2۱ واسط

 ۰۰۱ ناصریه

 ۰2۱ بصره

 3۱۱ الفاو

 

 کیساخت  یژاپن برا  یس یج یرا با شرکت ج یعراق قرارداد رانیوز یشورا ۶۱۶۱در اگوست 

کل شرکت  ریمد ،یول حسام کرده است. بیدر روز در استان بصره تصو ایهزار بشکه ۰۰ شگاهیپاال

چهار  یشروع شود و ط ندهیسال آ لیاز اوا کار ساخت این پاالیشگاهاست  دیگفت: ام یجنوب هایشگاهیپاال

ژاپن  یالملل نیب یآژانس همکاراز وام  از طریق یدالر اردیلیم 2پروژه  نیاتأمین مالی  سال به اتمام برسد.

 .شودیم نیتأم

 گاز
باشد، می مترمکعبمیلیارد  34۶۶شدۀ گاز عراق ، ذخایر اثبات۶۱۰8طبق گزارش اوپک در پایان سال 

میادین گازی عراق  نیترمهمکشورهای دارندۀ ذخایر گاز قرار دارد.  ۰3که از این نظر عراق در رتبۀ 

 .منصوریه، سیبا و عکاز :از اندعبارت

 میدان منصوریه
ذخایر این میدان گازی حدود  در موردمیدان منصوریه در مرکز عراق، استان دیاله، واقع است. برآوردها 

تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است. قرارداد توسعۀ این میدان ابتدا با کنسرسیومی به سرپرستی  2.۰

درصد( منعقد  ۰۰درصد و کوگاز  ۶۰درصد، کویت انرژی  34.۰شرکت ترکیش پترولیوم )ترکیش پترولیوم 

فسخ و پروژۀ توسعۀ این میدان را  طرفهکی صورتبه ۶۱۰۶شد. اما وزارت نفت عراق این قرارداد را در سال 

وزارت نفت عراق، این میدان به گفتۀ مقامات ( عراق سپرد. MdOCها میانی )موقتاً به شرکت نفت سرزمین

 مکعب گاز در روز را دارد.  مترمیلیون  8.۰تولید  ییتوانا
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 میدان سیبا
مکعب  متر میلیارد 3۰ذخایر این میدان حدود  میدان سیبا در جنوب کشور عراق، شهر بصره، واقع است.

باشد که تولید گاز طبیعی از آن شود. میدان سیبا تنها میدان گاز طبیعی غیرهمراه عراق میبرآورد می

مکعب  مترمیلیون  ۱.4۰تولید گاز از این میدان را با نرخ  ۶۱۰8است. شرکت کویت انرژی در سال  آغازشده

 در روز آغاز کرد.

 ازمیدان عک
مکعب  متر میلیارد ۰2۰این میدان گازی در استان االنبار عراق واقع است. ذخایر این میدان حدود 

شود. گرچه مکعب در روز تخمین زده می مترمیلیون  ۰۰.3شود. نرخ تولید این میدان حدود تخمین زده می

کرۀ جنوبی امضا شد، اما  با کنسوسیومی به سرپرستی شرکت کوگاز ۶۱۰۰قرارداد توسعۀ این میدان در سال 

از  ۶۱۶۱وزارت نفت عراق، اوایل ماه ژوئن  مقامقائمبرداری نرسید. امنیتی هرگز این میدان به بهره لیبه دال

 خبر داد. دانیماین  توسعهبا شرکت کوگاز برای ازسرگیری  مذاکره

 است. شدهمشخصموقعیت این سه میدان در نقشۀ زیر 

 موقعیت میادین گازی عراق :4شکل 
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 گاز همراه

های الزم برای انتقال و ذخیرۀ گاز طبیعی نبود خطوط لولۀ کافی و سایر زیرساخت لیبه دلعراق 

سوزاند. صادرات یا مصرف داخلی، حجم عظیمی از گازهای همراه تولیدشده در میادین نفتی را می منظوربه

المللی طبق آمار آژانس بین .دهندمنابع گازی عراق را تشکیل میدرصد از  4۱در حال حاضر گازهای همراه 

 این گاز همراه تولید کرده است که از مترمکعبمیلیارد  ۶8عراق حدود  ۶۱۰8در سال  (8شکل)انرژی، 

میلیارد مترمکعب آن را فلر کرده است. گرچه میزان سوزاندن گاز همراه افزایش جزئی داشته  ۰4میزان 

هایی همچون سوناطراک، اوریون و با شرکت ۶۱۰8که در سال  یمتعددقراردادهای  ۀواسطبهاست، اما عراق 

کرد را افزایش دهد. در این گازپروم منعقد کرد توانست حجمی از گاز همراه خود را که به بازار عرضه می

سوناطراک برای  سال عراق با شرکت اوریون برای تولید گاز  همراه از میدان نفتی نهر بن عمر و با شرکت

چنین شرکت گازپروم نیز یک تأسیسات فراوری گاز تولید گاز از میادین نفتی شهر بصره به توافق رسید. هم

نیز  ۶۱۰۶ی عراق در ماه جوالبرداری رساند. میلیارد مترمکعب را در میدان بدرا  به بهره ۰.۹با ظرفیت 

امضا کرد.  یآرتاو ینفت دانیگاز در م یواحد فراور کیاحداث  یبرا ولیهان ییکایرا با شرکت آمر یقرارداد

وزارت  یمترمکعب در روز است. عاصم جهاد، سخنگو ونیلیم 8.2پروژه حدود  نیگاز فاز اول ا دیتول تیظرف

و  یطوب س،یلُح ،یعرب ۀمجنون، قرن ینفت یهادانیو م افتهیتوسعهپروژه  نیا رودینفت عراق گفت انتظار م

 شامل شود. زیبا را نسی

 

 

 عراق  در میزان تولید و فلر  گاز همراه :8شکل 

 32برای استفاده از هایی اعالم کرد که عراق در حال اجرای پروژه ۶۱۶۱وزارت نفت عراق در ماه ژوئن 

توسعۀ از:  اندعبارتها نفتی است. این پروژه نیادیمدر  شدهاستخراجاز گاز همراه  مکعب در روز متر میلیون
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مکعب در روز در میدان هلفایا،  مترمیلیون  8.۰مکعب در روز در میدان ناصریه،  مترمیلیون  ۰.۹۹

 دیگر. میادین در روز در مکعب متر میلیون 8.۰ و راتاوی در روز در مکعب متر میلیون ۰۰.32

 واردات گاز
است.  شدهشروع ۶۱۰4به بصره از سال  یگریو دبه بغداد  یکیبا دو خط لوله  رانیاز ا عراق واردات گاز

 نیتأمبغداد را  Al-Sadrو  Bassamia, Mansourieh, Al-Quds یهاروگاهین ازیموردنگاز ، این خطوط لوله

 رانیخود( از ا ازین چهارمکی)معادل  یعیگاز طب مترمکعب اردیلیم 2 حدود ۶۱۰۶. عراق در سال کندیم

 ونیلیم 2۱در روز و امکان رشد تا  مترمکعب ونیلیم 3۶به عراق  رانیاصادرات گاز متوسط وارد نموده است. 

 دارد. زیدر روز را ن مترمکعب

حجم  ینیگزیجا یبرا یگذارهیسرمادالر  اردیلیم ۰۱ساله به  2در بازه  رانیاز گاز ا یازینیب یعراق برا

 دارد. ازین رانیواردات گاز از ا

 برق
 یالمللنیکه آژانس ب  یدر گزارشکند. و منابع آبی برق تولید می یعیگاز طبهای مایع، عراق از سوخت

 ۶۱۰8برق عراق را در سال  دیتول دسترسقابل تیسازمان کل ظرف نیمنتشر کرد، ا ۶۱۰۶ لیماه آور یانرژ

در  نیبود. ا گاوات،یگ ۶4 یعنیکشور،  نیا یاز اوج تقاضا ترنییپا اریبرآورد کرد، که بس گاواتیگ ۰4حدود 

 شیب ۶۱۰8تا سال   ۶۱۰2از سال  (۶طبق شکل )عراق  در دسترسقابلبرق  دیتول تیظرفکه  است یحال

 است. افتهیشیافزادرصد  3۱از 

 

 ظرفیت تولید و اوج تقاضای برق در عراق :۶شکل 

است و برق عراق  شدهمتوقفنیروگاه  ۹۰ ، فعالیتنیروگاه تولید برق دارد. از این تعداد ۰۱8 ،عراق در کل

های با مورد نیروگاه آبی و مابقی نیروگاه ۰نیروگاه،  24شود. از این تولید می ماندهیباقنیروگاه  24توسط 

های درصد از پروژه 4۱حدود  (۰۱ شکلطبق )چنین سوخت فسیلی، گاز طبیعی و نفت کوره، هستند. هم

 نیروگاهی جدید عراق گازسوز خواهند بود. 
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 های جدید در عراقنیروگاه : ۰۱شکل 

برای جبران این کمبود  ،ها در عراقو خانه وکارهاکسبعدم توانایی عراق در تأمین تقاضای برق  لیبه دل

ها هزینۀ نسبتاً زیادی را نیز در پی خواهد به ژنراتورهای دیزلی خارج از شبکه وابسته هستند که برای آن

درصد از برق مردم عراق توسط دولت تأمین  8۱ی گرچه حدود المللی انرژداشت. طبق گزارش آژانس بین

را تشکیل پردازند ها برای برق میی که آناهای دولتی بخش کوچکی از هزینهشود، اما قبض برقمی

هزار دینار عراق بود.  ۶۰به ازای هر آمپر  ۶۱۰8دهد. در عراق، هزینۀ برق ژنراتورهای دیزلی در سال می

هزار کیلووات ساعت برق در  ۰۹مصرف  با فرضدر دهک باالی درآمدی عراق  خانواده طبق این گزارش یک

ها درصد از نیازهای آن ۶۱دالر برای برق تولیدشده از ژنراتور خارج از شبکه که تنها  2۱۱۱یک سال، حدود 

 8۱های دولتی که که هزینۀ برق تولیدشده توسط نیروگاه است یدر حالباید بپردازند. این  ،کندمی نیتأمرا 

 دالر در سال است. ۰۱۱کند تنها درصد از نیاز برق مردم عراق را تأمین می

عدم های انتقال و توزیع برق نیز با مشکالت زیادی روبرو است. طراحی ضعیف، عراق در بخش زیرساخت

تا اتالفات بسیاری در سیستم توزیع برق عراق روی باعث شده  ،تعمیرات و نگهداری مناسب و دزدی برق

مطابق )باعث شد تا  ،است واردشدهبرق عراق  عیو توز لانتقا ۀبه شبک ۶۱۱3که از سال  ییهابیآسدهد. 

 ۶۱۱2سال  در زانیم نیا کهیدرحال ابد،ی شیدرصد افزا ۰۱.۹به  ۶۱۰2تلفات انتقال در سال  (۰۰شکل 

محتمل است که از سال  اریموجود است. بس ۶۱۰2مورد تنها تا سال  نیدر ا هادرصد بود. داده ۹.۰تنها 

که  دهدیاعداد و ارقام نشان م نیشده باشد. ا زین ترمیوخ طیجنگ با داعش شرا لیبه دل ۶۱۰8تا  ۶۱۰2

 دارند. ایتلفات برق را در دن نیشتریکنگو ب یو جمهور یتیمانند ها ییعراق در کنار کشورها
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 تلفات شبکۀ برق عراق درصد:۰۰شکل

 وابستگی تولید برق عراق به ایران
برق  میواردات مستق صورتبهمگاوات  ۰۶۱۱وابسته است که  رانیمگاوات آن به ا 2۰۱۱ نیتأمعراق در 

ماه می،  لیدر اوا .باشدیمبه برق در عراق  لیو تبد رانیواردات گاز از ا صورتبهمگاوات  33۱۱و  رانیاز ا

روز  ۰۶۱ به مدتهای ایران برای واردات برق را حده برای چندمین بار معافیت عراق از تحریمت متایاال

 تمدید کرد.

 ریپذدیتجدهای انرژی
های کند، سهم انرژیدرصد از برق عراق را تأمین می ۰.۹4آبی، که حدود های برقنیروگاه رازیغبه

برداری از منابع در سبد تولید برق عراق ناچیز است و هیچ اقدام مشخصی نیز برای بهره ریپذدیتجد

است. عراق، با قرار گرفتن در کمربند خورشیدی جهان، پتانسیل بسیاری  نشدهینیبشیپتجدیدپذیر عراق 

ید انرژی غرب و جنوب عراق پتانسیل تول یاز صحراها لومترمربعیک ۰۱۱در حوزۀ انرژی خورشیدی دارد. 

این حقیقت، عراق را های فوتوولتائیک دارند. اده از پنلرا با استفمیلیون تن معادل نفت در سال  3۱ل معاد

 کند.گذاری در حوزۀ تولید برق از انرژی خورشیدی تبدیل میآل برای سرمایهبه مکانی ایده

تعریف کرده است. مجموع پروژۀ تولید برق از انرژی خورشید را  4در حال حاضر وزارت برق عراق 

لمللی برای انجام این اهای داخلی و بینمگاوات است. وزارت برق عراق از شرکت 4۰۰پروژه  4ظرفیت این 

 آمده است، دعوت کرده است.  ۰جدول شمارۀ که فهرست آن در ها، پروژه
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 های خورشیدی عراقپروژه :۰جدول 

 )مگاوات( ظرفیت پروژه استان

 3۱ ۰ساوا  مثنی

 ۰۱ ۶ساوا  مثنی

 ۰۱ خضر مثنی

 بابل
اسکندر

 یه
۶۶۰ 

 ۰۱ جیسان واسط

 3۱۱ کربال کربال

 ۰۱ الدیوانیه دیوانیه

  یبندجمع
از  ییکشور پس از رها نیاقتصاد عراق به درآمد حاصل از فروش نفت، دولت ا دیشد یبا توجه به وابستگ

نفت معطوف کرد که در  یبخش باالدست یهارساختیز تیمتعدد عمده، تمرکز خود را بر تقو یهاجنگ

نفت عراق تا  ۀشدتاثبا ری. ذخاافتی شیم ب د ر افزا 2.4م ب د ر به  ۶.2نفت عراق از  دیآن تول ۀجینت

 ۰. اندشدهعیتوز ینفت دانیم 4۱که در  شودیزده م نیبشکه تخم اردیلیم ۰2۰حدود  ۶۱۰۶سال  انیپا

درصد از  ۶۱دادند و  یدرصد از حجم کل نفت خام عراق را در خود جا ۰۱جنوب، حدود  یبزرگ نفت دانیم

صادرات نفت که  ۀانتقال نفت، تنها خط لول یهارساختیز ۀدر شمال عراق قرار دارد. در حوز زین ینفت ریذخا

 ۰۶۱حدود  قیطر نیکردستان از ا ۀمنطقاست که  هیترک-عراق ۀخط لول یۀدارد، بخش ترک تیهنوز فعال

و  فایکرکوک/ح اس،یبان-نفت کرکوک ۀسه خط لول تی. فعالکندیصادر م هیهزار بشکه نفت در روز به ترک

شمال را به  نیادینفت عراق که نفت م کیاستراتژ ۀخط لول تیعالشده است. فمتوقف زیعربستان ن-عراق

 نیادیانتقال نفت از م یخط لوله تنها برا نیشده است و از امتوقف زین کردیجنوب و بالعکس منتقل م

صادرات نفت، دولت عراق توانست در  یهاانهیپا ۀ. در حوزشودیبغداد استفاده م یهاشگاهیجنوب به پاال

 همچنان هیخورالعما ۀانیپا تیدهد. اما فعال شیم ب د ر افزا 2.۹بصره را به  ۀانیپا تیظرف ۶۱۰4اواخر سال 

را با شرکت  یتوافق ۶۱۰۶در سال  نیچنمتوقف است. دولت عراق هم ییایردریز ۀخطوط لول بیآس لیبه دل

نفت امضا  اتم ب د ر صادر 3 شیفراساحل با هدف افزا ساتیساخت تأس یبرا سیبوسکال الیرو یهلند

ویروس کرونا، بحران گیری بدلیل همه ۶۱۶۱ر سال فزایشی تولید و صادرات نفت عراق دا روندگرچه کرد. 

م ب د ر کاهش یافته است، اما  2نفت اوپک پالس متوقف شده و به زیر  پیمان کاهش عرضۀ اقتصادی و

کشور عراق برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات ریزی بلندمدت رسد این تحوالت در برنامهبنظر نمی

فزایش این کشور برای ا برنامۀاز  ۶۱۶۱ تاثرگذار باشد. وزیر نفت عراق، احسان اسماعیل، اواخر ماه اگوس

م ب د ر  3.8و افزایش ظرفیت صادرات نفت از  م ب د ر 4م ب د ر کنونی به  ۰رفیت تولید نفت از ظ



 

~ 13 ~ 

 عراق کشورزیرساخت انرژی 

هزار  48۱کشور حدود  نیمؤثر ا یشیپاال تیگرچه ظرف ،یشگاهیدر بخش پاال م ب د ر خبر داد. ۹کنونی به 

کند. به  نیعراق را تأم یتقاضا تواندیکشور نم نیا یهاشگاهیپاال نیزو بن زلید دیبشکه در روز است اما تول

هزار بشکه در روز را در دستور کار خود  8۱۱مجموع  تیبا ظرف دیجد شگاهیپاال ۰عراق ساخت  لیدل نیهم

 یخوب تیمترمکعب در وضع اردیلیم 3،4۶۶شده با اثبات ریقرار داده است. در بخش گاز، عراق ازلحاظ ذخا

مترمکعب  4۱4،۶۶۰آن هم با نرخ  بایس یگاز دانیکشور تنها م نیبزرگ ا یگاز دانیقرار دارد اما از سه م

همراه  یگازها یفراور یحوزه بر رو نیخود را در ا رکزتم شتریاست. عراق ب دهیرس یبرداردر روز به بهره

عقد قرارداد با  قیالزم از طر یهارساختیز جادیکشور توانست با ا نیا کهیطورمعطوف کرده است به

همراه خود را به بازار  یمترمکعب در روز از گازها ونیلیم 3۱حدود  ۶۱۰8در سال  یالمللنیب یهاشرکت

مترمکعب گاز را فلر کرده است. عراق  ونیلیم 2۹.۰همچنان  ۶۱۰8کشور در سال  نیا حالنیعرضه کند. باا

کشور در  نیبرق ا دیتول تیدارد. ظرف یمشکالت اساس عیتوز و هم در انتقال و دیدر بخش برق هم در تول

کشور است. عراق  نیبرق در ا یکمتر از اوج تقاضا گاواتیگ ۰۱بود که  گاواتیگ ۰4حدود  ۶۱۰8سال 

 لیبه دل نیشده است. عالوه بر امتوقف روگاهین ۹۰ تیتعداد فعال نیبرق دارد که از ا روگاهین ۰۱8 ودحد

درصد است.  ۰2باال و در حدود  اریبس زیکشور ن نیبرق ا ۀتلفات شبک ف،یضع اریبس عیانتقال و توز ستمیس

به  ازیبشدت ن ع،یو توز تقالو چه در بخش شبکه و ان یروگاهین ۀبخش برق عراق، چه در حوز یهارساختیز

 دارد. یگذارهیسرما

 نیبد یرساختیتاکنون ز یدیخورش یاستفاده از انرژ یبرا ،ییایمناسب جغراف طیاز شرا یبرخوردار رغمیعل

 گذارهیجذب سرما یبرا یفراخوان ۶۱۰۶عراق در سال  ینشده است. وزارت انرژ جادیمنظور در عراق ا

 .تمگاوات اعالم کرده اس 4۰۰مجموع  تیبا ظرف یدیخورش روگاهین 4منظور احداث به
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وابسته به پژوهشکده  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در مطالعات فناوری ریاست

و  سازییمتصم یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 یبخش انرژ هاییاستس ینتدو ینهدر زم گیارییمتصم یندبر فرآ یاثرگذار

ضمن  یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع

 در را هاآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصتشخ

 یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

و  گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

خرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده آگاهی از آ منابع

حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و « های رصدیگزارش»

 .تحلیل تحوالت این حوزه بپردازد


