
 

 

   نقش افغانستان در تولید و تجارت انرژی برق درمنطقه

 

  

دارای منابع سرشار جارت انرژی در میان کشورهای منطقه صورت گرفته چون افغانستان در این مقاله تمرکز بیشتر در مورد ت - چکیده

و ازجانب دیگر موقعیت خوب استراتیژیک برای تجارت انرژی  برساندانرژیتیک در منطقه بوده میتواند در طویل مدت انرژی مازاد خود را بفروش 

 در منطقه دارد، میتواند مسیر خوبی ترانزیت انرژی از کشورهای آسیای میانه به کشورهای جنوب آسیا باشد. همچنان در مورد تعمیم و ترویج

های   و پالیسی انرژیبرق  ساله سکتور انرژی  5پالن خود کفائی به منظور دست یابی مردم به انرژی در کوتاه مدت طبق رژی های قابل تجدید ان

 .بحث صورت گرفته است. قابل تجدید، وزارت انرژی وآب 

 .، توليد و صدور انرژی1000افغانستان مسير ترانزیت انرژی، منابع انرژیتيک افغانستان،  پروژه كاسا  -كليد واژه

 

 مقدمه

 گتا  و نفتت ذختایر ميتان دربنابرموقعيتت ا    افغانستتان

 مان  دیر ا  كشور این دارد قرار هند بحر و كاسپين بحيرة طبيعي

 محستو  نظتر مورد انرژی های شبكه عبور بالقوة مسير عنوانبه 

 مختلف اشكال به ميتواند افغانستان طریق ا  انرژی انتقال دد.ميگر

 ا  گتا  انتقال و بلند ولتاژ انتقال خطوط طریق ا  برق انتقال چون

امرو  توليد و تجارت انرژی برق  .گيرد صورت ها الین پایپ طریق

ا  داغ ترین بحث های كالن اقتصادی دینا است كه تورید وصدور 

انرژی برق ميان كشور های جهان بته عنتوان یتک تجتارت بتين 

 .المللي بشمار ميرورد

ت -1

 جارت منطقه ای انرژیت

كشور های كه انرژی مورد نيا  خویش را نمي توانند ا  منابع 

داخلي خود تامين نمایند، بختاطر بحركتت روردن چترن صتنایع 

وترقي وپيشرفت، انترژی متورد نيتا  ختود ا  دیگتر كشتور هتای 

خریداری مينمایند، مانند كشور های جنو  رسيا نيپال در ستال 

اوات ستتاعت انتترژی بتترق ا  كشتتور گيگتت 793مقتتدار  2013

 5556مقتدار  2014-2013هندوستان، كشتور بوهتتان درستال 

ایتن مقتدار بته  2020گيگاوات ساعت ا هندوستان كه تتا ستال 

گيگتاوات  419ميگاوات ميرستد، كشتور پاكستتان مقتدار  5000

ساعت انرژی برق ا  كشور ایتران و افغانستتان در ایتن ميتان بته 

رق ا كشتورهای تاجكستتان، ا بكستتان، ميگاوات بت 1000مقدار 

همچنان  تركمنستان وجمهوری اسالمي ایران خریداری مينماید.

 1200طتر  خریتد  1000كشور پاكستان با تطبيق پروژه كاستا 

ميگاوات انرژی را بته هندوستتان تستليم نمتوده استت و كشتور 

ميگتاوات انترژی بترق را بته كشتور  1000سریالنكا طر  خریتد 

هندوستتان خطتوط انتقتال  -ده است و بنگلدیشهندوستان نمو

HVDC  ميگاوات بترای فترو  انترژی  1000-500را به ظرفيت

 [1].برق ما اد خود راه اندا ی مينمایند

 [2]تصویر ا  پایه های لين انتقالي ولتاژ بلند  : 1شكل 

 1000پروژه کاسا  -1-1

یكتتي ا  پتتروژه هتتای بتتزری اقتصتتادی  1000پتتروژه كاستتا 

ميگتاوات  1300خطوط انتقال برق با ظرفيتت  منطقوی است كه

كيلومتر الي تاجكستان و  477برق ا  كشور قرغيزستان به فاصله 

كيلتومتر التي پاكستتان ا  طریتتق  750ا  تاجكستتان بته فاصتله 

 eng.mazharuddin@gmail.com انجنيرمظهرالدین امانپور رمرمثمریت انرژی و ارت انرژی و ر  



 

 

   

ستهم  تمدیتد ميگتردد،  مليون دالتر 1170هزینه  افغانستان  با 

التر، مليتون د 301مليون دالر، ستهم تاجكستتان  404افغانستان 

مليتون  232مليون دالر وستهم پاكستتان  233سهم قرغيزستان 

دالر امریكائي  در ایتن پتروژه  متي باشتد. افغانستتان بترعالوه ا  

مليون ها دالر كه ا  بابت ترانزیت بترق دریافتت مينمایتد، مقتدار 

ميگاوات برق هم ا  این طریق بدست خواهتد رورد. ا  همته  300

تجارت بين المللي انرژی درمنطقته  مهتر این كه افغانستان شامل

گردیده و ميتواند در تصاميم گيری هتا و ببتات منطقتوی نقتش 

 .كليتتتتتتتتتتتتدی داشتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتد

 
 [3]   1000پروژه كاسا  لين انتقالمسير : 2شكل 

 

 SAARCسازمان سارک  -2-1

عضو دایمي سا مان همكاری های منطقه  كهافغانستان 

تراتيژیک در دارای موقعيت اس است( SAARCای جنو  رسيا )

همچنان  وميباشد كشورهای رسيایي كشور های عضو وميان 

رسيای كشور های مسيرخو  برای انتقال وترانزیت انرژی برق ا  

ميانه كه سرشار ا منابع انرژی برق است به كشور های جنو  

 رسيا كه نيا مند انرژی برق است.

منابع بزری دارای در این ميان افغانستان و همچنان 

د انرژی را دارد كه  ميتواند ا فرصت های موجود استفاده تولي

نموده ودررینده به عنوان یک كشور بزری صادركننده انرژی برق 

و ترانزیت انرژی ا  كشور های رسيایي ميانه به كشور های جنو  

 رسيا درسطح  منطقه باشد.

باعتث رشتد اقتصتادی، توستعه و انكشتا  نه تنهتا این امر  

در  و عواید سرشار نصيب كشور ما ميگرددده بلكه افغانستان گردی

 .ای ميتواند ابر گذار باشدمنطقه های  همكاریببات و 

 منابع انرژیتیک افغانستان  -3-1

افغانستان با داشتن دریاهای بزری وپوتاشيل های ربتي التي 

ميگاوات ظرفيت توليد انرژی بترق را دارد، ولتي ا  تمتا   23000

يتد انترژی بترق بنتابر عوامتل  یستت این پوتانشيل ربي برای تول

محيطي وامور اجتماعي استفاده كرده نميتوانيم، اما امكان توليتد 

ميگاوات انرژی برق، منحيتث مرللتا اول ماستترپالن  3000الي 

بيست سالا انرژی برق و ارت انرژی ور  در ستال هتای نزدیتک 

امكان پذیر بوده كه این  مينه سا  انكشا  وتوسعه كشور خواهد 

 .ودب

دغال سنگ یكي ا  منابع خو  انرژی برای توليد برق 

تحليل و تجزیه  ،به ابر مطالعات، در كشور ميباشددركوتاه مدت 

ذغال سنگ كشور صورت گرفته نشان معادن البراتواری كه ا 

دهنده رن است كه افغانستان دارای ذخایر سرشار ذغال سنگ 

و ا  لحاظ  شده استمليون تن تخمين  ده  73لدود بوده كه در

در لال لاضر استخراج .  كيفيت نيز در سطح عالي قرار دارد

شده تن تخمين  ده  35000 ذغال سنگ ا  معادن كشور ساالنه

كه اكثرر به شكل غير معياری صورت ميگيرد و در مواردی  است

چون دا  های خشت پزی، فابریكه سمنت و مواد سوخت 

  د.مسكوني مورد استفاده قرار ميگير

توليد برق لرارتي ا  ذغال سنگ را  و ارت انرژی و ر 

صدر برنامه  باید در جهت مرفوع نمودن ضروریات انرژی كشور

برق افغانستان انرژی نظر به ماستر پالن بدهد. خویش قرار های 

دو استيشن توليد برق لرارتي برای استخراج كه در نظر است 

استخراج معدن ت و ميگا وا 400معدن مس عينک با ضرفيت 

در رشپشته و دره سو  ميگاوات  800رفيت ظرهن لاجيگک با 

ميگاوات برق اضافي ا  هر استيشن به  200الداث شود كه 

 شبكه ملي انتقال خواهد نمود. 

در توليد انرژی برق تابير  طبعي استفاده موبر ا  گا 

بسزایي در امنيت انرژی، رشد اقتصادی كشور و لفظ محيط 

با اكتشا   1960فعاليت های اولي در  مينه ا  سال  دارد.  یست

كه طبق مطالعات انجا  شده،  منابع گا ی در كشور رغا  شد

قرار گرفته اند  ی رموتقریبآ تما  ذخایر گا  كشور در نوالي دریا

به  برد، كه ميتوان ا  خواجه گوگردک، جرقدق و یتيم تاق نا  



 

 

   

بليون متر مكعب  141كه صورت گرفته  مقدار  تاساس مطالعا

كه با توجه به مقدار استخراج  موجود ميباشدذخایر گا  در كشور 

بليون  73.9ميالدی  2015در سال  رنشده، مقدار باقي مانده 

 .  مترمكعب تخمين شده است

ظر ندر  برق،انرژی با توجه به اهميت گا  طبعي در توليد 

با  گا ی در شبرغان است تا یک استيشن توليد برق لرارتي

د مطابق ماستر پالن برق كشور الداث شو ميگاوات  200ظرفيت 

  به شبكه برق شمالغر  وصل ميگردد. كه

بتا  منتابع انترژی قابتل تجدیتد ميتوانتدبا داشتن افغانستان 

 قابتل منتابع انترژی ا  را برق گيگاوات 319  ̋تقریباا  رن استفاده 

 ،(اواتميگت 23000) ربتي انترژی شتامل كته نماید توليد تجدید

 222000ميگتتاوات(، انتترژی رفتتتابي ) 67000) بتتادی انتترژی

ت(، انترژی ميگتاوا 3500 - 3000ميگاوات(، انترژی جيوترمتل )

  [5].ميگاوات( ميباشد 4000بيوماس )

 

 پالیسی ملی انرژی قابل تجدید  -4-1

با  منابع انرژی قابل تجدید ميتوانداشتن با دافغانستان 

 منابع انرژی قابل ا  را برق گيگاوات 319  ̋تقریباا  رن استفاده 

 ،(ميگاوات 23000) ربي انرژی شامل كه نماید توليد تجدید

 222000ميگاوات(، انرژی رفتابي ) 67000) بادی انرژی

ميگاوات(، انرژی  3500 - 3000ميگاوات(، انرژی جيوترمل )

 ميگاوات( ميباشد.  4000بيوماس )

خوشبختانه پاليسي انرژی قابل تجدید توسط و ارت 

انرژی ور  وادارات ذیربط رماده گردیده است كه هد  كلي این 

الي  350پاليسي گستر  انرژی های قابل تجدید با ظرفيت 

 10است، كه این مقدار معادل  2032ميگاوات الي سال  450

ميگاوات است كه در  4500الي  3500فيصد ا  مجموع انرژی 

ماستر پالن سكتور انرژی برق پيشبيني شده وهمچنان دراین 

خانواده  2032ماستر پالن هد  تعين گردیده است كه تا سال 

باید به  %100وخانواده های شهری  %65های مناطق روستائي 

  [6]شبكه برق وصل گردند.

 گیرینتیجه

نرژی برق ا  منتابع داخلتي توليد اتجارت منطقه ای انرژی و 

 اقتصتتاد نوپتتای افغانستتتان تقویتتت گتتردد ومتتارا كمتتک ميكنتتد 

سكتورانرژی برق رهسته رهسته به ختود كفتائي برستد،  صتنایع 

رشد كند،  راعت توسعه پيداكند، تغيرات قابل ماللظه درستطح 

 ندگي مرد  رونمتاگردد تتا مترد  بتواننتد دریتک فضتای صتلح 

ر شتگوفائي كشتور ستهم فعتال داشتته وامنيت  ندگي نمایند ود

باشند و دررینده افغانستان به عنوان یتک كشتور ستعادتمند و بتا 

 . ببات در منطقه قرار داشته باشد

 سپاسگزاری

من ا  برگزار كنندگان این كنفرانس ابرا  ستپاس و امتينتان 

.  

 [4] افغانستان تصویر سد كجكي یكي ا  منابع توليد انرژی برق: 3شكل 

 



 

 

   

مينمایم كه چنين فرصت را مساعد ساختند تا عالقمندان سكتور 

تان نظریات و پيشنهادات خویش را جهت بهبود انرژی برق افغانس

و بهتر شتدن ستكتور انترژی بترق افغانستتان شتریک ستاخته و 

 عالقمندان بتوانند ا  مقاالت تهيه شده نفع ببرند.
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