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همكاري بين صادركنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به 
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  چكيده
 1ترين مناطق غني به لحاظ ذخاير گاز طبيعي، منطقه معروف به كشورهاي حاشيه درياي خزر يكي از مهم

شود.  يكي از  ان مياست كه شامل سه كشور مهم براي صادرات گاز، يعني ايران، تركمنستان و آذربايج
اهداف مهم و اصلي سه كشور يادشده حضور در بازارهاي جهاني گاز است. براي صادرات گاز اين منطقه، 

كشورهاي  داخلهاي خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوكو با هدف ارسال گاز از  دو خط لوله به نام
هاي اخير  ز طبيعي كشورهاي اروپايي در ساليادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا كه روند مصرف گا

برد، منطقه خزر براي اروپا  همواره در حال افزايش بوده و  از وابستگي زياد به واردات گاز از روسيه رنج مي
  .شود بسيار مهم تلقي مي

در مقاله حاضر در چهارچوب نظريه بازي همكارانه، سعي در بررسي رفتار استراتژيك كشورهاي يادشده 
شود. از آنجا كه يكي از مسايل مهم در خصوص پروژه خط لوله  خصوص صادرات گاز به اروپا مي در

ترانس خزر، مالحظات محيط زيستي اين پروژه است، بايد از روشي استفاده شود كه بتواند آثار جانبي 
ماسكين استفاده از روش  به همين دليلهاي همكارانه در نظر بگيرد.  هاي مختلف را در بازي تشكيل ائتالف

ايران، تركمنستان و گاز به اروپا براي هر سه كشور مستقيم دست آمده، صادرات  نتايج به براساسشده است. 
منافع  در مقايسه با ترانس خزر ،صادرات گاز از طريق نابوكودر صورت نيست، اما مناسبي گزينه آذربايجان 

  . بيشتري عايد سه كشور خواهد شد
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1- Caspian Sea Countries  
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شود كه اثر محيط زيستي موجب عدم تشكيل  دست آمده از مقاله مشخص مي ايج بهنتهمچنين براساس 
ترين راه ممكن براي  صرفه شود.  با توجه به اينكه به ائتالف در راستاي صادرات از خط لوله ترانس خزر مي

كه  -  صادرات گاز به اروپا، صادرات گاز تركمنستان و آذربايجان از طريق ايران به تركيه و اروپا است
تواند براي افزايش توان استراتژيك خود،  رو، ايران مي ازاين -  آورد وجود نمي مشكالت محيط زيستي نيز به

  نسبت به ارسال گاز اين دو كشور از طريق خاك خود اقدام كند. 
 

  .JEL  :C78, C72, Q40 ،Q51, Q56بندي  طبقه
  ثر خارجي، مالحظات محيط زيستي.، ارزش ماسكين، ا واردات گاز، نظريه بازيها:  كليدواژه

  

  مقدمه -1

 جهان انرژي بين منابع در طبيعي گاز مصرف آتيهاي  سال در دهد مي نشان اخير مطالعات
 نرخ با انرژي منبع اين شود مصرف بيني مي پيش كه طوري به داشت خواهد را رشد بيشترين
 مكعب فوت تريليون 176 مصرف سطح به و يابد ادامه 2025 سال تا درصد 8/2 ساالنه رشد
 ).IEA, 2013كنوني است ( مصرف سطح برابر دو تقريباً  كه برسد

كه  1اروپاست  ترين مناطقي كه مصرف گاز طبيعي آن رو به رشد خواهد بود، يكي از مهم
شود.  رو مي هايي روبه بحث تأمين گاز مورد نياز مصرفي اين منطقه در آينده با چالش

هاي موجود بر سر تأمين گاز طبيعي مورد نياز خود به  غلبه بر چالشكشورهاي اروپايي براي 
اند تا بتوانند  مبادرت كرده 2هاي واردات از طريق خط لوله و گاز مايع شده اجراي پروژه

زني  تواند قدرت چانه امنيت عرضه گاز طبيعي خود را حفظ كنند. در مقابل، اين مسأله مي
كننده گاز طبيعي در اروپا، باال  حوزه كشورهاي مصرف كشورهاي دارنده منابع گازي را در

و اين فرصت تاريخي را براي كشورهاي دارنده منابع نفت و گاز به وجود آورد تا با  هبرد
تري با  كننده گاز طبيعي، بتوانند در شرايط مناسب ارزيابي وضعيت بازارهاي بزرگ مصرف

  تقاضاي اين كشورها را تأمين كنند.   هاي خاص هر كشور، گاز طبيعي مورد توجه به ويژگي
                                                                                                                   

  اتحاديه اروپاست.   منظور از اروپا در اين مقاله، -1
2- LNG 
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ترين كشورهايي هستند كه بحث  كشورهاي ايران، تركمنستان و آذربايجان از مهم
با   كنندگان حاشيه خزر گاز اروپا مطرح است. در اين مقاله، عنوان تأمين حضور آنها به
 -  نرژيانداز تقاضاي گاز طبيعي اروپا و ارايه اطالعاتي از وضعيت ا توجه به چشم

به تحليل همكاري بين اين سه   - خصوص گاز طبيعي كشورهاي ايران و تركمنستان به
  .پرداخته شده است هاي همكارانه كشور با رويكرد نظريه بازي

  
 پيشينه موضوع -2

در خصوص صادرات گاز كشورهاي حاشيه خزر به اروپا با لحاظ آثار محيط زيستي، هيچ 
در زمينه صادرات اما صورت گرفته باشد، وجود ندارد.   بازياي كه از طريق نظريه  مطالعه
اي  اند. تنها مقاله مطالعه وجود دارد كه از چهارچوب نظريه بازي استفاده كرده چندگاز، 

)، در خصوص تحليل سياست 1390كه در اين زمينه وجود دارد، مطالعه جعفرزاده و نيسي (
ه از چهارچوب نظريه بازي استفاده شده است. صادرات گاز ايران به پاكستان و هند بوده ك

ه بدر اين مقاله، با توجه به نظريه بازي سعي شده است صادرات گاز از طريق ايران و روسيه 
كشورهاي يادشده، بررسي و مقايسه شوند. چهارچوب نظري ارايه شده در اين مقاله، نظريه 

كه ارزش ملحق نشدن روسيه و  دهد است. نتايج اين تحقيق نشان مي 1همكارانه هاي بازي
  ايران به پروژه خط لوله صلح، بيشتر از پيوستن آنها به اين پروژه است. 

هاي  چندين مطالعه خارجي نيز در خصوص صادرات گاز با استفاده از نظريه بازي
  ترين آنها به شرح زير است: وجود دارد كه برخي از مهم همكارانه

 3) تحت موضوع قدرت خط لوله2012( 2وبانلياي كه توسط هوبرت و ك در مطالعه

همكارانه براي بررسي تأثيرات سه پروژه خط  هاي صورت گرفته است، آنان از نظريه بازي
استريم و نابوكو) بر ساختار قدرت در تجارت گاز به اروپا از  سوثلوله (نورد استريم، 

گاز، نيازي به كشورهاي اند. اين خطوط لوله، براي انتقال  طريق اورآسيا استفاده كرده

                                                                                                                   
1- Cooperative Game Theory 
2- Franz Hubert & Onur Cobanli (2012) 
3- Pipeline Power 
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سازي واردات اروپا شروع شده است و  اوكراين و بالروس ندارند. نابوكو با هدف متنوع
در نظر دارد تا قسمتي از گاز مورد نياز اروپا را از طريق توليدكنندگان گاز در خاورميانه و 

هاي  بازي كمك نظريههاي كمي با  آسياي مركزي تأمين كند. در مطالعه فوق از روش
هاي الزم صورت  همكارانه استفاده شده و براي هر كدام از خطوط لوله فوق، بررسي

ها، از مدل كمي شبكه اورآسيا براي گاز طبيعي استفاده شده كه  گرفته است. در اين مدل
كننده و نواحي مصرف است و تابع ارزش را  هاي اصلي، كشورهاي منتقل شامل توليدكننده

 تباطات متقابل بين بازيگران اصلي در خطوط لوله مورد نظر را بررسيكند تا ار محاسبه مي
زني هر كدام از  اند و قدرت چانه هاي در نظر گرفته شده حل شده كند. سپس، بازي

بازيگران محاسبه شده است. در مدل مورد استفاده اين مطالعه، ارزش هر يك از خطوط 
اين شكل، ارتباطات متقابل و استراتژيك  شود و به خطوط محاسبه مي لوله يادشده بر ساير

شود  اند. براساس محاسبات فوق، مشخص مي هاي فوق را بر همديگر محاسبه كرده پروژه
كه ارزش استراتژيك نورد استريم بسيار زياد است در حالي كه ارزش استراتژيك سوث 

كند، اما  كم ميآيد. پروژه سوم، قدرت انحصاري روسيه را  استريم چندان زياد به نظر نمي
رساند  رساند و منافعي كه به اروپا مي خصوص تركيه مي منافع زيادي به كشورهاي ديگر به

  در مقايسه با دو خط لوله ديگر، چندان زياد نيست. 
همكارانه به بررسي تأثير  هاي )، با استفاده از نظريه بازي2007( 1هوبرت و آيكونيكوف

زنجيره توليد گاز كشور روسيه پرداختند. اين  شبكه خطوط لوله بر ساختار قدرت در
زني توليدكنندگان اصلي به اين  براي تحليل  قدرت چانه 2مطالعه با استفاده از ارزش شپلي

 3كننده از ارزش استراتژيك ها براي عبور از كشورهاي منتقل نتيجه رسيده كه انتخاب
ز ميان درياي بالتيك برخوردار هاي مستقيم روسيه براي مشتريانش ا كمتري نسبت به برنامه

  است. 
  

                                                                                                                   
1- Franz Hubert & Ikonnikova  Svetlana 
2 - Shapely Value  
3- Strategic Value 
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  هاي مورد نظر اروپا و پروژهگاز طبيعي تقاضاي انداز  چشم -3
رود سهم اين حامل انرژي در سبد  با توجه به نرخ باالي رشد مصرف گاز طبيعي، انتظار مي

 2030درصد در سال  5/21به  2006درصد در سال  5/20انرژي اوليه مصرفي جهان از 
اي دارد و  بد. اروپا يكي از مناطق مهمي است كه مصرف گاز طبيعي قابل مالحظهافزايش يا

مصرف گاز  ،روند مصرف آن نيز در حال افزايش است.  براساس آخرين آمار منتشر شده
درصد مصرف كل دنياست. حوزه كشورهاي اتحاديه اروپا  32طبيعي اروپا نزديك به  

 62بيش از و  ارد مترمكعب در سال) را توليدميلي 492درصد گاز مصرفي خود ( 38حدود 
، نسبت 2000كنند. اين در حالي است كه در سال  درصد گاز مورد نياز خود را وارد مي

درصد بوده است. در حقيقت، مصرف گاز طبيعي  52توليد به مصرف اين منطقه، حدود 
گي اين منطقه به رو، وابست هاي گذشته، رشدي بيش از توليد داشته و ازاين اروپا در سال

  ). IEA, 2013واردات بيشتر شده است (
اي خواهد بود كه ترين منطقه المللي انرژي، اروپا مهم هاي آژانس بين بيني براساس پيش

خود مواجه خواهد شد. در اين بين، انرژي توجهي در توليد  با كاهش قابل 2035تا سال 
خود خواهد رسيد و پس از آن با روندي درياي شمال در اوايل دهه آينده به حداكثر توليد 

  شتابنده، كاهش توليد را تجربه خواهد كرد. 
 213به  2035المللي انرژي، توليد گاز طبيعي اروپا در سال  براساس گزارش آژانس بين

ميليارد مترمكعب   667ميليارد مترمكعب  و مصرف گاز طبيعي اين منطقه در اين سال به 
  ).IEA, 2013تگي بيشتر اين منطقه به واردات گاز طبيعي است (منزله وابس رسد كه به مي

درصد گاز طبيعي وارداتي  35روسيه (بيش از چهارم گاز اروپا از  به دليل واردات بيش از يك
 ))BP Statistical Review of world Energy, 2014شود ( اروپا از طريق روسيه تأمين مي

، 1د الجزاير، نروژ و صادركنندگان گاز طبيعي مايع شدهو از آنجا كه توليدكنندگان ديگر مانن
، روسيهگاز  بهاند، وابستگي كشورهاي اروپاي غربي  توانايي افزايش صادرات خود را نداشته

                                                                                                                   
1- Liquefied Natural Gas (LNG)   
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(روسيه)  موجب نگراني در قابليت اطمينان و امنيت عرضه از اين كشور  له،أافزايش يافت. اين مس
   .شد

زني كشورهاي دارنده منابع گازي را در  ند قدرت چانهتوا اين مسأله ميبه همين جهت، 
و اين فرصت تاريخي را براي  هكننده گاز طبيعي در اروپا، باال برد حوزه كشورهاي مصرف

وجود آورد تا با ارزيابي وضعيت بازارهاي بزرگ  كشورهاي دارنده منابع نفت و گاز به
هاي خاص هر  ا توجه به ويژگيتري ب كننده گاز طبيعي بتوانند در شرايط مناسب مصرف

   .كشور، گاز طبيعي مورد تقاضاي اين كشورها را تأمين كنند
  هاي خط لوله اروپا براي تأمين منابع گازي خود عبارتند از:  ترين پروژه برخي از مهم

كيلومتر طول دارد و گاز را از روسيه و از طريق  4196اي كه بيش از  : خط لوله11يمل
رساند. ظرفيت انتقال گاز اين خط لوله،  لهستان به آلمان و اروپا مي كشورهاي بالروس و

  . است ميليارد مترمكعب در سال 33
ريزي شد كه دومين بخش از خط لوله يمل ساخته شود. در  برنامه 2005: در سال 22يمل

به  2019را تا سال  ميليارد دالر به اين پروژه در نظر دارد تا آن 5روسيه با تزريق  2013سال 
  اتمام برساند. 

: خط لوله مستقر در زير دريا كه از وايبرگ در روسيه به گريفوالد در 3نورد استريم
اين خط لوله كيلومتر است. ظرفيت انتقال گاز  1222پيوندد. طول اين خط لوله،  مي آلمان

  ميليارد مترمكعب در سال رسيده است.  55به  2012اكتبر  8بعد از 
تواند گاز  اي از مسير دريايي است كه در صورت اجرايي شدن مي تي سي پي: خط لوله

ميلياد مترمكعب برآورد  30قزاقستان و تركمنستان را به اروپا برساند. ظرفيت اين خط لوله 
  شده است. 

                                                                                                                   
1- Yammal 1 
2- Yammal 2 
3- North Stream 
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عراق،   اي كه از طريق تركيه، گاز يكي از كشورهاي ايران، : خط لوله1نابوكو
ميليارد مترمكعب  30منتقل خواهد ساخت و ظرفيت آن  تركمنستان و آذربايجان را به اروپا

  در سال است. 
طور مستقيم به  اي كه تركمنستان را از طريق درياي خزر به ترانس خزر: خط لوله

شود و مابقي مسير مانند خط لوله نابوكو  سپس به تركيه ملحق مي ،كند آذربايجان متصل مي
  ترمكعب در سال است. ميليارد م 30است. ظرفيت انتقال اين پروژه 

با توجه به تمركز مقاله بر واردات گاز اروپا از طريق خط لوله، بايد نكاتي در خصوص 
 88، واردات از طريق خط لوله، حدودد 2013در سال بيان شود.  LNGواردات از طريق 

 BP Statistical Reviews of theشده است  درصد از كل واردات اين منطقه را شامل مي

World Energy, 2014 بنابراين مشخص است كه حجم واردات گاز اروپا از طريق خط لوله .
هاي كشورهاي اروپايي  گذاري است. البته با توجه به سرمايه LNGبسيار بيشتر از حجم واردات 

از كل  LNGو حضور مؤثر قطر در اين زمينه، سهم واردات  LNGبر واردات از طريق 
افزايش خواهد داشت، اما حتي با اين روند،  2035درصد در سال  15واردات منطقه اروپا به 

همچنان سهم واردات گاز اين منطقه از طريق خط لوله بسيار فراتر از واردات به صورت 
LNG ) استBP Statistical Reviews of the World Energy, 2014  .(  

در اروپا صفر است  همچنين اكنون، توليد گاز از ميادين گازي غيرمتداول يا گاز شيل
هاي محيط زيستي،  بيني توليد از اين نوع ذخاير گازي به دليل آلودگي  در آينده نيز پيش

ميليارد فوت   7/3چندان زياد نخواهد بود. عرضه گاز غيرمتداول كشورهاي اروپايي به 
درصد كل توليدات گاز اين منطقه در آن  5خواهد رسيد كه كمتر از  2035مكعب تا سال 

). بنابراين، با توجه به سم زياد گاز BP Energy Outlook 2035ال خواهد بود (س
مقاله اين متداول در منطقه اروپا و همچنين حجم بسيار فراتر واردات از طريق خط لوله، در 

 شود.  طريق خط لوله و بر توليدات گازي متداول تمركز مياز بر واردات گاز 

  

                                                                                                                   
1- Nabbucco  
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  خزر به اروپا هاي صادرات گاز منطقه پروژه -4
در اين قسمت به بيان وضعيت خطوط لوله ترانس خزر و نابوكو كه براي صادرات گاز 

  پردازيم.  پذير است، مي منطقه خزر به اروپا امكان
  
  خط لوله ترانس خزر -4-1

اندازي اين  راهدر خصوص رات مذاك تا گرفت تصميم 2011 سپتامبر در اتحاديه اروپا 
ند. خط لوله گازي ترانس خزر بين كن آذربايجان و تركمنستان آغاز پروژه را با نمايندگا

براساس شود.  باشي در تركمنستان و باكو در جمهوري آذربايجان كشيده مي بندر تركمن
برخي پيشنهادها، اين خط لوله شامل اتصال يك خط لوله فرعي از حوزه گازي تنگيز 

ل خط لوله گاز ترانس خزر كه بيش از باشي نيز خواهد شد. طو قزاقستان به بندر تركمن
هزار كيلومتر  2اندازي آن هستند، حدود  يك دهه است اتحاديه اروپا و آمريكا به دنبال راه

متري درياي خزر عبور كند. اين  300است و در صورت اجرا، اين خط لوله بايد از عمق 
ز حمايت اتحاديه اروپا و كه ا بودهقسمتي از خط لوله انتقال گاز نابوكو  ،خط لوله در واقع

از آمريكا برخوردار است. خط لوله ترانس خزر، گاز تركمنستان را به آذربايجان و از آنجا 
خط لوله نابوكو به اروپاي مركزي صادر خواهد كرد و بدين ترتيب روسيه و ايران را طريق 

  دور خواهد زد. 
د كه ايران و روسيه در خصوص احداث اين خط لوله، نظرات مخالف زيادي وجود دار

ترين مخالفان احداث آن هستند. آلودگي محيط زيست درياي خزر و نبود رژيم  مهم
  ترين داليل مخالفت با اين پروژه است.  مناسب حقوقي در اين دريا، از مهم

در همين زمينه، سرگئي دانسكوي وزير منابع طبيعي و محيط زيست روسيه مخالفت 
، زيرا استطرح خط لوله ترانس خزر، مايه نگراني «رده است: خود را به اين شرح اعالم ك

. به گفته »ناپذيري وارد كند ممكن است به محيط زيست اين پهنه آبي مهم صدمه جبران
وزير منابع طبيعي و محيط زيست روسيه، موضع اين كشور نسبت به اين خط لوله بر 

خط لوله  هايد در خصوص تأثيرهاي كارشناسي استوار است و در اين راستا، باي ارزيابي
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 بيني و ارزيابي شود دقت پيش گازي ترانس خزر بر محيط زيست و اكوسيستم اين دريا به
  .)، سايت برون مرزي23/09/1391نشست چهارم كنواسيون تهران، (

والري يازوف، از ديگر مسؤوالن كشور روسيه كه مخالف سرسخت اين پروژه هستند، 
احداث «است. وي اعتقاد دارد:  و رييس انجمن گاز اين كشورمعاون وقت دوماي روسيه 

خط لوله گاز از طريق درياي خزر، به دليل تعيين نشدن رژيم حقوقي اين دريا، غيرممكن 
مورد توجه است محيطي اين طرح هم   مسأله تأمين ايمني زيست« :گويد مي. يازوف »است

پيامدهاي  خواهد بود.دشوار بسيار  سازي منطقه ، پاكاي حادثهگونه و در صورت وقوع هر
ويژه وقوع حوادث احتمالي در آن، همه  به ،كارگيري خط لوله درياي خزر هاحداث و ب

خيز نيز  خصوص كه اين منطقه زلزله ، بهكشورهاي منطقه را تحت تأثير قرار خواهد داد
  ).، شبكه خبر24/09/1391منتقدان خط لوله گازي ترانس خزر، » (هست

در خزر مخالفت و اعالم كرد كه نگراني   ز از همان ابتدا با احداث خط لولهايران ني
محيطي درياي   كند و آن را برخالف مصالح زيست روسيه درباره اين طرح را درك مي

وليت هر يك از پنج كشور ساحلي آن در قبال حل مشترك مسايل اين ؤخزر و مغاير با مس
تواند دور ماندن از منافع ناشي از  خالفت ايران نيز ميداند. البته دليل اصلي م پهنه آبي مي

نگراني از ورود  ،انتقال منابع نفت و گاز خزر از طريق خاك خود باشد. با اين حال
گرايي روسيه  ايران، روسيه و ترانس خزر: عمل( نيروهاي بيگانه براي ايران نيز وجود دارد

  ). س)، سايت ايرا06/07/1393در ديپلماسي خطوط لوله (
  
  خط لوله نابوكو  -4-2

هايي است كه كشورهاي اروپايي براي  ترين پروژه پروژه خط لوله نابوكو يكي از مهم
اند. اين پروژه از لحاظ استراتژيك  ريزي كرده تأمين گاز مورد نياز خود روي آن برنامه

اكراتي براي اروپا اهميت دارد كه چندين بار براي به نتيجه رسيدن كشورهاي درگير، مذ
شروع شده و از آخرين  2002ها در خصوص اين پروژه از سال  برگزار شده است. تالش

دنيز آذربايجان اشاره كرد. در ماه مي  شاهميدان توان به امضاي توافقنامه با  ها مي تالش
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دنيز (ميدان مهم آذربايجان) را به خط لوله نابوكو  ، كنسرسيوم نابوكو طرح اتصال شاه2012
، آذربايجان با كنسرسيوم نابوكو، توافقنامه همكاري امضا 2013رد و در ژانويه آماده ك
  . (Tsolova and Gloystein, 2013) كردند

رسد تقاضاي كشورهاي اروپايي براي تأمين گاز طي دو دهه آتي افزايش  به نظر مي
. در عصر يابد. اين موضوع با وجود ذخاير گازي كافي در اطراف اروپا قابل توجيه است مي

هاست، زيرا ابزارهاي  كننده هاي انرژي، انتقال گاز به مصرف ترين چالش حاضر، يكي از مهم
زيادي براي انتقال گاز با حجم باال در بازار گاز اروپا وجود ندارد. مناطق غني از گاز مانند 

  اند.  درياي خزر، خاورميانه و مصر هنوز از طريق خطوط لوله به اروپا متصل نشده
روماني و  دف از اجراي خط لوله نابوكو، اتصال تركيه به اتريش از طريق بلغارستان، ه

مجارستان است كه امكان عرضه گاز منطقه خزر و خاورميانه را به اروپا از مسيري خارج از 
شروع و  2002سنجي اين پروژه در سال  آورد. مطالعات امكان فراهم مي  حوزه اقتدار روسيه،

 32  از نظر فني تأييد شد. حداكثر ظرفيت انتقال گاز طبيعي اين پروژه، 2005در بهار سال 
ميليارد  8در حالي كه قرار بود اين پروژه با ظرفيت  .هد بوداميليارد مترمكعب در سال خو

برداري نرسيده و هيچ  اما هنوز اين پروژه به بهره  به اتمام برسد، 2014مترمكعب در سال 
ل نشده است و با توجه به وضعيت موجود اين پروژه، بعيد است تا گازي از طريق آن منتق

  ، به اتمام برسد. 2014انتهاي سال 
به اتمام  2017براساس آخرين اطالعات، ساخت خطوط لوله در كشورهاي ترانزيتر تا سال 

در اين سال با ظرفيت اوليه احتماالً خط لوله نابوكو ) و Barysch, K, 2010خواهد رسيد (
 392كيلومتر از اين خط لوله در خاك تركيه،  1999. حدود خواهد كرد به فعاليت شروع

كيلومتر در خاك مجارستان  388كيلومتر در خاك روماني،  457كيلومتر در خاك بلغارستان، 
  ). 90، ص 1390فر،  بهروزيكيلومتر آن در خاك اتريش احداث خواهد شد ( 46و 

خير مواجه شده و براساس أچندين بار با ت احداث اين خط لوله به داليل مختلف
هاي گاز آن به ميزان ساالنه  ين محمولهنخستقرار است تحويل  ،هاي انجام شده ريزي برنامه

ميالدي آغاز شود. همچنين اين خط لوله تا سال  2014ميليارد مترمكعب از سال  10تا  8
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ز را از مناطق آسياي مركزي ميليارد مترمكعب گا 32خواهد بود ساالنه  ميالدي قادر 2020
و خاورميانه به اروپا انتقال دهد و نقش بسزايي در كاهش وابستگي اين قاره به گاز روسيه 

هايي كه تركيه در خصوص خط  ريزي توجه به تمهيدات و برنامه داشت. اين مسير باخواهد 
نه ورود به اتحاديه تركيه در آستا قابل توجه آنكه. پذير است ، امكانلوله نابوكو انجام داده

مشاركت ايران در در صورت  و همين امر امتيازي ديگر براي اين كشور است. ستاروپا
متصل  اروپا  مستقيم به كشورهاي عضو اتحاديهطور  به، خطوط لوله گاز ايران اين مسير
  .خواهد شد

ره رسد كه در قراردادهاي واردات گاز، خريد طي دو بيان اين نكته ضروري به نظر مي
گيرد و اغلب اين نوع قراردادها به نحوي  كننده صورت مي ساله توسط مصرف 30تا  25

كننده ملزم به خريد مقدار معيني از گاز در هر سال است و در صورت  هستند كه مصرف
ها در اين  رو، بحث تحريم . ازاين1عدم نياز به مقدار گاز مورد نظر بايد پول آن را بپردازد

ها، محصوالت خود  از فروش نفت است. در فروش نفت، بسياري از شركت تر زمينه پيچيده
فروشند و قراردادهاي خريد و فروش همانند گاز بلندمدت  مي 2را به صورت تحويل فوري

هاي غرب عليه ايران، امكان كاهش و قطع خريد نفت  به همين دليل در زمان تحريم ،نيست
راحتي ميسر نبود.  درات گاز داشت، امكان تحريم بهوجود آمد، اما اگر ايران صا از ايران به

طور كه قراردادهاي صادرات و واردات گاز كشور در زمان تحريم دچار هيچ  همان
اينكه اروپا تهديد به تحريم روسيه كرده است، هيچ بحثي با وجود مشكلي نشد و اكنون نيز 

  از تحريم گاز وجود ندارد. 
هاي جريان جنوبي و شمالي، پاسخ روسيه به  خط لولههمچنين بايد بيان شود كه اجراي 

هاي صادرات گاز منطقه خزر است. اين كشور با درك تهديد خط لوله نابوكو و  پروژه
سازي مسيرهاي صادراتي خود به اروپا پرداخته است به نحوي  ترانس خزر، نسبت به متنوع

توسعه خط لوله جريان كه استقبال كشورهاي اروپايي از خط لوله نابوكو كمتر شود. 
هاي متمركز و پايدار روسيه براي جذب  دهد كه چگونه تالش درستي نشان مي جنوبي به

                                                                                                                   
1- Take or Pay 
2- Spot 
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عنوان  كشورهاي بيشتر به جريان سياست انرژي خود، موفق بوده است. گازپروم به
طور  ترين شبكه انتقال ذخاير گازي را در دست دارد به ين شركت روسي كه عظيمتر بزرگ

كند. حتي اتريش كه از سال  اهاي جديدي را به پروژه خط لوله اضافه ميمتناوب همت
، معبر مهم نابوكو بود در رقابت براي شركت در پروژه جريان جنوب مورد مذاكره 2002

درستي معتقد بود، كار دشواري را پيش رو دارد، با اين حال  قرار گرفت. طرف روسي به
گسترده را در اروپا در قلمروي اتريش از دست  در تالش بود تا فرصت داشتن دو خط لوله

 ، تحليل راهبردي خطوط لوله نابوكو و جريان جنوبي). 2010ندهد (ديميتروا ايرينا، 

  
  كننده گاز منطقه خزر هاي تأمين وضعيت گزينه -5

وضعيت ذخاير گازي كشورهايي كه گزينه گازرساني در ناحيه حاشيه خزر   در اين قسمت،
  شود.  طور خالصه بررسي مي لوله فوق هستند، بهاز طريق خطوط 

  
  آذربايجان -5-1

مترمكعب تخمين زده  تريليون 9/0حدود  2013ذخاير گاز طبيعي اثبات شده آذربايجان تا 
آذري گاز، . دنيز است شود كه اكثريت قريب به اتفاق آن مربوط به ميدان گازي شاه مي

وري گاز طبيعي، آمسؤوليت عمده فريك شركت تابع شركت دولتي نفت آذربايجان، 
در بازار داخلي برعهده دارد. آذنفت، ديگر شركت را سازي  ونقل، توزيع و ذخيره حمل

فرعي شركت دولتي نفت آذربايجان، مسؤوليت اكتشاف، توسعه و توليد از ميادين 
طور مستقيم با شركت دولتي نفت  تر خشكي و ميادين گاز طبيعي دريايي را به قديمي

  د.ربايجان برعهده دارآذ
گذار مشترك خارجي  ين سرمايهتر بزرگ، 1نالمللي آذربايجا شركت عملياتي بين

مرتبط با شركت دولتي نفت آذربايجان است. اين شركت درگير توسعه ميادين گاز و نفت 
  .دنيز است و ميدان گازي شاه 2آذري چراغ گونشلي

                                                                                                                   
1- AIOC - Azerbaijan International Operating Company 
2- ACG - Azeri Chirag Guneshli 
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دنيز هستند  هاي فعال در ميدان شاه ين كنسرسيومتر بزرگاز  BP شركت استات اويل و
  درصد از سهام اين ميدان را در مالكيت دارند.  5/25كه هر يك 

 
  مكعب)(ميليارد مترروند توليد و مصرف گاز طبيعي آذربايجان  -1نمودار 

Source: Bp Statistical review of world energy, 2014. 

ها  ، در اغلب سال2006تا سال  شود مشاهده مي، 1در نمودار شماره طور كه  همان
تا به حال، هم  2007مصرف گاز طبيعي آذربايجان بر توليد آن پيشي گرفته بود، اما از سال 

به دليل كاهش مصرف گاز طبيعي و هم به دليل افزايش توليد، اين كشور با مازاد گاز 
اي در زمينه  عنوان يك صادركننده مهم منطقه رو بوده است كه موجب شده به طبيعي روبه

اندازي خط  دنيز به همراه راه كشف و توسعه ميدان گازي شاهصادرات گاز نقش ايفا كند. 
، جمهوري آذربايجان را به يكي از صادركنندگان خالص گاز طبيعي از 1لوله جنوب قفقاز

تبديل كرده است. اين كشور تا پيش از اين زمان يكي از واردكنندگان گاز  2007سال 

                                                                                                                   
1- SCP – South Caucasus Pipeline  
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وسيله خط لوله جنوب  بهطور عمده  بهصادرات گاز آذربايجان . وسيه بوده استطبيعي از ر
  .قفقاز انجام شده است

موزدك و خط  -  مگومد – بخش ديگر گاز طبيعي آذربايجان از طريق خط لوله گازي
بيشتر گاز طبيعي آذربايجان عازم . شود آستارا به ترتيب به روسيه و ايران حمل مي -  لوله باكو
  .شود به يونان صادر ميدوباره ركيه است، اما حجم كوچكي از آن از طريق تركيه، مقصد ت

ميليارد  8، نزديك به 2013شود كه در سال  مشاهده مي، 1شماره براساس نمودار 
مترمكعب مازاد گاز طبيعي داشته است. چنانچه روند پيشي گرفتن توليد از مصرف گاز 

ميليارد  15امكان صادرات بيش از  2020باشد تا سال هاي اخير  طبيعي اين كشور مانند سال
ترين صادركنندگان  مترمكعب گاز از اين كشور وجود دارد كه آن را به يكي از مهم

  اي گاز طبيعي تبديل خواهد كرد.  منطقه
  
  ايران -5-2

  ،تريليون مترمكعب) 8/33( از كل ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان درصد 18ايران با داشتن 
 .)Bp Statistical review of world energy, 2014است ( بزرگ دارنده گاز خستين كشورن

 ،طبيعي زگا منابعاز  بهينه دهستفاا گانهرچها يهارمحو بر زگا بخشدر  انيرا ژينرا سياست
و  دبهبوو  زگا يعزتو خليدا شبكه توسعه ،خليدا ژينرا فمصر سبددر  زگا سهم يشافزا
بوده كه صادرات  ارستوا جهاني زاربادر  زگا هكننددرصا يك انعنو به نايرا موقعيت يتقاار

هاي مهم  گاز طبيعي به لحاظ درآمدزايي و ايجاد موقعيت استراتژيك براي كشور از اولويت
  گذاران است.   سياست

 2012تا  1990از سال ايران روند توليد و مصرف گاز طبيعي  ،2 در نمودار شماره
  شود.  مشاهده مي
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 (ميليارد مترمكعب در سال)روند توليد و مصرف گاز در ايران  -2نمودار 

  Source: Bp Statistical review of world energy, 2014. 

شود كه اين دو در  با نگاهي به روند توليد و مصرف گاز طبيعي در ايران مشاهده مي
ميليارد مترمكعب  4حدود  2013اند و البته در سال  ها نزديك به يكديگر بوده بيشتر سال

ميليارد مترمكعب گاز از  4/9، 2013مازاد گاز طبيعي داشته است. همچنين  ايران در سال 
آن به  0,7ميليارد مترمكعب آن به تركيه و  7/8طريق خط لوله صادر كرده كه از اين بين، 

د مترمكعب بوده ميليار 5  آذربايجان اختصاص داشته است. واردات گاز ايران در اين سال،
  ميليارد مترمكعب از تركمنستان و مابقي از آذربايجان است.  7/4كه 

هاي داخلي، صادركننده  مدت به دليل مصرف زياد گاز توسط بخش ايران در كوتاه
شود، منتها با توجه به اينكه بيشترين ذخاير گازي دنيا در ايران قرار  بزرگي محسوب نمي

ترين  عنوان يكي از مهم هش رشد تقاضاي گاز داخلي خود، بهدر آينده در صورت كا  دارد
  شود.  صادركنندگان گاز طبيعي دنيا شناخته مي

مانده پارس جنوبي را به اتمام برساند، توانايي توليد گاز  چنانچه ايران بتواند فازهاي باقي
در اين  كه سال آتي شود 5ميليارد مترمكعب در سال تا افق  400تواند به  طبيعي ايران مي
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امكان پيشي گرفتن عرضه به تقاضاي گاز ايران وجود   صورت و با كنترل شرايط تقاضا،
نقش ايران را در تأمين گاز مورد نياز دنيا در   بسياري از تحليلگران انرژي، بنابرايندارد. 

كنند و بسياري از كشورهاي اروپايي خواستار برطرف  يكم، مهم قلمداد مي و قرن بيست
  شكالت براي استفاده از توان بالقوه ايران در صادرات گاز به اين ناحيه هستند. شدن م

  
  تركمنستان -5-3

درصد از ذخاير گاز دنيا را به  3/9مترمكعب،  تريليون 5/17تركمنستان با داشتن حدود 
). به Bp Statistical review of world energy, 2014خود اختصاص داده است (

يافتگي كم اين كشور  كم داخلي از اين منبع انرژي كه به دليل توسعهدليل مصرف بسيار 
  ترين هدف بخش انرژي اين كشور، صادرات گاز به دنياست.  است، مهم

  است.  3ن كشور،  به صورت نمودار شماره روند توليد و مصرف گاز طبيعي اي
  

 ر سال)(ميليارد مترمكعب دروند توليد و مصرف گاز در تركمنستان  -3نمودار 

Source: Bp Statistical review of world energy, 2014.  
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  ها توليد گاز طبيعي اين كشور، شود، در اغلب سال طور كه در نمودار مشاهده مي همان
عنوان يك كشور مهم در صادرات گاز طبيعي  رو، به بيش از مصرف آن بوده است و ازاين

ميليارد مترمكعب گاز صادر كرده كه از  1/41، 2012شود. تركمنستان در سال  محسوب مي
ميليارد  3/21ميليارد مترمكعب به ايران و  9ميليارد مترمكب به روسيه،  9/9 اين بين، 

شود كه  رو، مشاهد مي مترمكعب به چين از طريق خط لوله صادرات گاز داشته است. ازاين
فراهم است، اما در توليد كنوني تركمنستان مناسب بوده و امكان صادرات اين كشور 

  . 1ترديد جدي در خصوص ادامه روند كنوني توليد اين كشور وجود دارد  بلندمدت،
 4/24ميليارد مترمكعب گاز صادر كرده كه  1/40، بيش از 2013تركمنستان در سال 

ميليارد مترمكعب به ايران  7/4  ميليارد مترمكعب به روسيه، 9/9ميليارد مترمكعب به چين،  
انداز صادرات گاز به چين بسيار  به ساير كشورهاي مجاور خود بوده است. چشم و مابقي

تواند  مثبت است و چنانچه تركمنستان به پروژه نابوكو براي صادرات گاز نپيوندد، مي
صادرات گاز خود را به چين افزايش دهد. بنابراين، صادرات بيش از مقادير يادشده به چين 

  شوند.  كمنستان، رقيب هم محسوب ميو صادرات به اروپا براي تر
  
  مباني نظري -6

تركمنستان و  ،در اين بخش، مباني نظري مورد نياز براي بررسي نحوه تعامل بين ايران
  شود.  هاي همكارانه است، ارايه مي بازينظريه بر  آذربايجان كه مبتني

  
                                                                                                                   

المنافع  هاي مستقل مشترك هاي عضو جامعه كشور وي كشوريتتسان يس بخش آسياي مركزي درير ،آندره گروزين -1
 گذاري و دريافت كمك از مراكز ظ سرمايهلحااز باال بردن اهميت سياسي و جذابيت خود  آباد براي عشق :گويد مي

كنم با  فكر مي :گويد وي مي .گوناگون قدرت در جهان مايل است ذخاير گاز خود را بيش از ميزان واقعي جلوه دهد
ه هاي ب ميزان واقعي بودن ارقام اعالم شده براي ذخاير گاز، تمام خط لوله باره بيشتر ازره دشد توجه به اطالعات منتشر

احداث يا  هاي در دست خط لوله تنها گيرند. منظور نه ال بزرگي قرار ميؤجايگزين در زير عالمت س اصطالح
كه كار بوده هايي  همچنين خط لوله بلكه ،نابوكو يا خط لوله عبوركننده از كف درياي خزرمانند ريزي شده  برنامه

اين موضوع كه خط لوله مورد نظر را با چه ليل به دچيني بودم  جاي دوستان هاحداث آنها روبه پايان است. من اگر ب
  .شدم طور بسيار جدي نگران مي هب گازي مي خواهند پر كنند
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 تعريف بازي  -6-1

,...}بازيگران بازي به شكل  , ...}N i هايي را به  شوند. بازيگران ائتالف نمايش داده مي
kCشكل  N ها، افراز يا ساختار ائتالفي ناميده  اي از ائتالف دهند. مجموعه تشكيل مي
,...}شوند و به صورت  مي ,...}kC  اي از افرازهاي  مجموعه شوند. نشان داده مي

P شود كه شرط مي نمايش داده Pممكن با    برقرار است. درون افرازها شرط

k hC C   براي همهk h شود كه از  افراز نهايي متمايز مي  برقرار است. همچنين
|همه بازيگران  |

1
:

T
T

kk
C N





 شود و عالمت  تشكيل مي| . به مفهوم كاردينالي آن  |

Kتوسط  هاي جزيي  نظر است. در اينجا افرازمد N شوند. با توجه به افراز  تشكيل مي
}نهايي، زماني كه همه بازيگران همكاري كنند و يك ائتالف به شكل  }T N   را

  شود.  تشكيل بدهند، ائتالف بزرگ تشكيل مي
شود كه در آن ممكن است چند ائتالف تشكيل شوند، در  در اينجا وضعيتي مدل مي

حالي كه آنها با هم رقابت دارند. سود يا ارزش يك ائتالف امكان دارد تنها بر اعضاي آن 
الف يادشده انجام ائتالف وابسته نباشد، بلكه ممكن است بر تخصيصي كه در بيرون از ائت
شود  استفاده مي 1شده است، يعني بر كل افراز مبتني باشد. بنابراين از رويكرد تابع افرازي

) ارايه شده است. يك تابع افرازي به شكل 1963( 2كه توسط ترال و لوكاس
| |:

TT R     همه ساختارهاي ائتالفي نهايي ممكن، يعنيT T   را به صورت
)هاي قرار داده شده به شكل  براي ائتالف برداري از مقادير ; )TC  كند.  ترسيم مي

توان به هر ساختار ائتالف نهايي، يك عدد نسبت داد كه  رو، با اتخاذ اين رويكرد مي ازاين
  ارزش عددي تشكيل آن ائتالف است. 

)جفت  , )N  كند. فايده رويكرد بازي به فرم  را ارايه مي 3يك بازي در فرم تابع افرازي
را نيز در نظر گرفت. اثرات  4توان با استفاده از آن اثرات خارجي تابع افرازي اين است كه مي

                                                                                                                   
1- Partition Function Approach 
2- Thrall and Lucas  
3- Partition Function Form (PFF) 
4- Externalities 
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:/توان به فرم رياضي به صورت  خارجي را مي ( ; ) ( ; )C C C      براي همه
\/هايي كه   افراز \ \{ }k j k jC C C C    برقرار باشد، نشان داد. اين فرم بيان
كند. وقتي  كند كه حداقل يك ائتالف وجود دارد كه ارزش آن با تغيير در افراز، تغيير مي  مي

دهنده اثرات جانبي منفي است.  نشان  تغيير كند،» از تر بزرگ«تساوي در فرمول يادشده به 
شود.  مي Cموجب تحميل خسارت به  jCو  kCهاي  فرو، در اين مورد اتحاد ائتال ازاين

شوند و به معناي  تبديل شود، اثرات جانبي مثبت مي» تر از كوچك«همچنين اگر تساوي به 
  شود.  مي Cجب كسب ارزش بيشتر براي مو jCو kC آن است كه ادغام دو ائتالف

شود نتوان از رويكرد استاندارد بازي همكارانه، يعني  حضور اثرات خارجي باعث مي
حل عمومي  استفاده كرد. در رويكرد تابع مشخصه تعدادي از مفاهيم راه 1تابع مشخصه

ك ائتالف وجود دارند. تابع مشخصه، مقدار ي 2زني، ارزش شپلي و كور مانند مجموعه چانه
كند. در  را بدون در نظر گرفتن اعمال بازيگراني كه در بيرون ائتالف هستند، تعيين مي

تواند اثرات خارجي را لحاظ كند. به همين دليل در تحقيق  نتيجه، روش تابع مشخصه نمي
  شود.  حاضر از رويكرد تابع افرازي استفاده مي

)حل بازي  )، راه1953شبيه به شپلي ( , )N  شود تا بردار منافع  در نظر گرفته مي
*انتظاري، يعني 

( )v  براي همه بازيگرانi N  تعيين شود، اما برخالف بازي در فرم
توان انتظار داشت كه ائتالف بزرگ هميشه تشكيل شود. بنابراين در  تابع مشخصه، نمي

)أله يافتن توزيع احتمال افرازهاي تعادلي، يعني اينجا مس *)p  شود.  مطرح مي  
  

  مدل -6-2
زني با ترتيب تصادفي كه توسط  براي معرفي بازي به فرم گسترده ماسكين از روش چانه

 هاي طور معمول در نظريه بازي شود. روش يادشده به ) ارايه شد، استفاده مي1993( 3وبر

                                                                                                                   
1- Characteristic Function (CF) 
2- Core, Shapley Value and Bargaining Set.  
3- Weber  
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حل  خصوص براي شرح مفهوم راه زني را ارايه كند به شود تا چانه ارانه استفاده ميهمك
زني ترتيبي تصادفي،  ) روش يادشده مفيد است. در چانه1953( 1عمومي، يعني ارزش شپلي

شود. بازيگران يكي پس از ديگري به  فرم ائتالفي مانند فرآيندي متوالي در نظر گرفته مي
,...}رتيبي مانند زني به ت فرآيند چانه ,...}i  شوند كه در اينجا  وارد ميi ،

وارد بازي  iكند. زماني كه بازيگر  را بيان مي iموقعيت عددي داخل شده بازيگر
كند كه توسط بازيگران قبلي  را مشاهده مي شود، بازيگر يادشده افراز جزيي  مي < π  تعيين شده است. در هر گره بازي كه با جفت( , )i شود،  نمايش داده مي

هاي موجود يا تشكيل  بازيگر تازه وارد شده، بين دو گزينه وارد شدن به يكي از ائتالف
شود تا ائتالفي را كه  گزيند. در اينجا از زيرنويس استفاده مي را برمي ائتالفي جديد، يكي

به ائتالف  iپيوندد نمايش دهد، بدين صورت كه اگر بازيگر  بازيگر مورد نظر به آن مي
C   ملحق شود، آنگاهc i   اگر بازيگر مورد نظر ائتالفي جديد شود.  تبديل مي

}را تشكيل دهد، آنگاه  }i   براي راحتي به صورت  مقاله كه در اين{}i  نشان
ها ممكن  ناپذير هستند در نتيجه، ائتالف ها براي تخصيص برگشت شود. تصميم داده مي

  شوند.  زا نمياست افزايش يابند، اما تجزيه و مج
شود. اين عايدي به  يك عايدي اختصاص داده مي iبا فرض گرفتن تخصيص، به بازيگر 

)كه به صورت  ترتيب بر تابع افرازي و افراز جزيي  , , )i   شود،  نمايش داده مي
* وابسته است. همچنين بايد بردار منافع تعادلي، يعني ( , )    تحت ساختار ائتالف

*تعادلي نهايي  ( , )    را كه به ترتيب  و( , , )T   ،با توجه به افراز  است
در تابع منفعت كه در   ، شناسه2گذاري نشانمتمايز كرد. براي ساده كردن   Tنهايي 

  شود.  تابع افرازي داده شده است، حذف مي
آيد. ترتيبات  دست مي به سازي بر همه احتماالت  حل كلي مانند تصادفي راه

)بازيگران برابر با احتمال  ) 1 / !pr N  منافع مورد انتظار بازي شوند و بردار  تعيين مي
                                                                                                                   
1- Shapley Value  
2- Notation 
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.*به شكل  ( )
| |!i iN





  


 شود. توزيع احتمال براي افراز تعادلي  محاسبه مي 1

*مانند جمع وزني توزيع احتمال  ( )  آيد.  دست مي به  
ها  )، فرض بنيادي را پذيرفته كه براساس آن، بازيگران در داخل ائتالف2003ماسكين (

اي با هم دارند. اين ويژگي خاص در اصل  ها بازي غيرهمكارانه كنند و ائتالف ري ميهمكا
  شود.  اول ارايه مي

سهم منافع مشترك در داخل هر ائتالف بايد بهينه پارتو براي هر افراز نهايي شود: براي  -1
,هر    TC  :داريم ( ) ( ; )T T

i
i C

C   


 .  

) در اينجا )T  بردار منفعت بوده كه توسط افرازي از بازيگرانT  .داده شده است
طور كامل  منافع خود را به ،ها براساس اصل مورد نظر، اين نكته ضروري است كه ائتالف

شود و  ناميده مي» سازي بودجه متعادل«اين شرط برخي مواقع بين اعضايشان تقسيم كنند. 
  ) بيان شده است. 1983( 2) و هارت و كورز1974( 1توسط آمان و دراز

كند تا بازي به فرم گسترده را حل كند  ) از استنتاج معكوس استفاده مي2003ماسكين (
كند كه پيوستگي يا عقالنيت متوالي از نتيجه تعادلي  و در پايان، وي اصل دوم را فرموله مي

  كند: مي آيد، مطرح  در زير مي طور كه را  همان
Cبه  i، اگرو افراز جزيي  iبراي هر  -2   و*C i C   تعيين شود كه در آن

* *( )C    افراز تعادلي باشد، آنگاه* ( )   كه از اي كه از  شود با نتيجه منتج مي

C i  منفعت به صورت  يجه، بردارشود و در نت يكسان مي  آيد، دست مي به
*( *( )) *( * ( ))C i      شود.  مي  
شود و  : به كدام ائتالف بازيكني اختصاص داده ميماند در اينجا دو پرسش باقي مي

ها توسط ماسكين  هاي اين پرسش شوند؟ پاسخ چطور منافع براي بازيگران تعيين مي
دهند. با اصل  حل وي را تشكيل مي ها اساس راه )، پاسخ داده شده است و اين پاسخ2003(

                                                                                                                   
1- Aumann and Dreze  
2- Hart and Kurz  
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شود: بازيگري كه به  يها تعيين م سوم، كارايي بازيگران اختصاص داده شده به ائتالف
ين تأثير را بر منفعت تر بزرگپيوندد مانند اين است كه تخصيص آن به ائتالف،  ائتالف مي

ائتالفش دارد. همچنين اين تأثير بازيگر اختصاص داده شده، اثرات خارجي را بازتاب 
 Cوسيله سهم خالص نهايي بازيگري كه به ائتالف  دهد. اين اثرات خارجي به مي
دهد و اين به معناي آن است كه  را مي C/پيوندد، ارايه شده است كه ائتالف جايگزين  مي

منفعت ائتالف ائتالفي جديد را تشكيل دهد،  ،Cجاي پيوستن به ائتالف اگر بازيگري به
/كند و به صورت  يادشده به چه ميزان تغيير مي

/ : ( ; ) ( ; )T T
C i C i

C C i C    
  

آيد كه  وجود مي ها به اي براي ائتالف شود. اگر مقدار فوق مثبت شود، انگيزه نشان داده مي
  صورت متحمل ضرر خواهند شد.  بازيگر مورد نظر را جذب كنند، زيرا در غير اين 

 Tكن را با توجه به تمام توابع نهايي محتمل هاي مم ارزش ائتالف تابع افرازي 
ها و تعيين منافع، اطالع از مقادير  دهد، اما براي ادامه دادن با اصول مربوط به ائتالف مي

نمايد. اين مقادير به صورت  اند، ضروري مي هايي كه در توابع جزيي ادغام شده ائتالف
( ; )C  شوند. از آنجايي كه بازي به صورت استنتاج معكوس حل  نمايش داده مي

:تخصيص و منفعت آخرين بازيگر   شود، مي i ll    برايi  براي همه مقادير ممكن
T  با دانستن تنها  شود. سپس، بازي به  مي ميسر\N l يابد و مقادير  كاهش مي

T\ها در توابع  ائتالف l هايي كه شامل  شوند. براي ائتالف محاسبه ميl مقدار   شوند، مي
)برابر با  ; \ ) ( ; )T TC l C    و براي ائتالف  / /:TC l C   مقدار مساوي با

/ /( ; \ ) ( ; ) ( )T T T
lC l C       طور عمومي، براي تابع افرازي  شود. به مي 

:كه با  j ij   شود، مقادير تشكيل مي
\

( ; ) ( ; )
T

T T
i

i C C

C C    


    دست  به

Tكه دو رابطه آيد  مي TC   وTC C  .در حقيقت، مقدار در آن برقرار است 
توان به اصل  تفسير شود. حال مي Cعنوان منفعت تخصيص نيافته از ائتالف  تواند به مي

  سوم پرداخت. 
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Cهر بازيگر به آن ائتالفي  -3  ين تر بزرگاش  يابد كه سهم خالص نهايي تخصيص مي
  شود: 

/ //

// //( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )C i C iC i C i
C i C C i C         
    .  

در C كند اگر عايدي بازيگر براي ائتالف بازيگر مورد نظر را جذب مي Cائتالف 
  شود.  Cدر مقايسه با  C/از عايدي بازيگر يادشده به  تر بزرگ C/مقايسه با 

ها بايد قادر باشند تا پيشنهادي را به بازيگر فوق  ائتالف در رقابت براي بازيگر جديد، 
ستند. در اي باشد كه ديگران حاضر به پرداخت ه ه ارايه دهند كه حداقل به همان انداز

   شود. زيگران به صورت زير تعريف مينتيجه، منافع با
 كند:  هر بازيگر عايدي فرصتش را وارد مي -4

/

/ /( , ) ( ; ) ( ; )i C iC i
C i C       

    
  
  بازيگران -6-3

عنوان  به) AT( تركمنستان -، آذربايجان)IRدر اينجا، سه بازيگر وجود دارد؛ ايران (
عنوان  طريق خط لوله و كشورهاي اروپايي به كننده گاز طبيعي از توليدكننده و عرضه

شوند. در بازي مورد نظر،  نمايش داده مي) (EUكننده گاز طبيعي كه به صورت  مصرف
) براي تشكيل ائتالف گازرساني به كشورهاي ATتركمنستان ( - ايران و آذربايجان 

را براي كشورهاي كنند و هر كدام بتوانند منافع بيشتري  اروپايي از طريق تركيه رقابت مي
  توانند ائتالف را تشكيل بدهند.  تقاضاكننده داشته باشند، مي

تنها در صورت همكاري آذربايجان و تركمنستان  خزربا توجه به اينكه خط لوله ترانس 
) ATعنوان يك بازيگر ( رو، كشورهاي آذربايجان و تركمنستان به امكان اجرا دارد، ازاين

  اند.  لحاظ شده
  
  يف توابع افرازيتعر -6-4

در اين نوع بازي، براي كمي كردن، نياز است توابع افرازي تعريف شوند تا بتوان منافع 
دست آورد. براي كشورهاي ايران و تركمنستان، تابع افرازي به شكل تابع  بازيگران را به
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اي كه هر دو كشور  سود گازرساني به كشورهاي اروپايي مطرح است. با توجه به فاصله
توان ارزش  ي گازرساني به كشورهاي مورد نظر دارند و فروض كمي محاسبه سود، ميبرا

عنوان منفعت نهايي ائتالف آنها در  حال گازرساني هر كدام از كشورها را محاسبه كرد و به
  نظر گرفت. 

كننده) از  عنوان منتقل همچنين تابع افرازي براي تركيه نيز به صورت سود اين كشور (به
شود. محاسبه اين سود برحسب قيمت عرف  تالف گازرساني در نظر گرفته ميتشكيل ائ

  شود. محاسبه مي 1المللي در خصوص قيمت انتقال بين
    

  فروض كمي -7
براي محاسبه سود كلي اجرايي شدن صادرات گاز به اروپا، ارزش حال پروژه يادشده 

 Oil and Gas(شود  شود. اطالعات هزينه، به شرح زير استخراج مي محاسبه مي

Journal’s Annual Pipeline Economics Special Report 2013.(  
  

  گذاري براي صادرات گاز به اروپا هزينه سرمايه -1جدول
  مقدار  گيري واحد اندازه عنوان

  30  ميليارد مترمكعب در سال  ظرفيت خط لوله
  300  ميليون دالر  دستي طراحي بخش پايين

  8/86  هزار دالر  خشكي هزينه هر اينچ خط لوله در
  9/101  هزار دالر  هزينه هر اينچ خط لوله در مناطق فراساحلي

  8  اي كل درصد از هزينه سرمايه هزينه عملياتي ساالنه
Source: Oil and Gas Journal’s Annual Pipeline Economics Special Report 2013. 

شود. به اين صورت كه قيمت  مي قيمت نيز براساس ارزش گاز تحويلي به اروپا محاسبه 
شود. بيشتر واردات گاز آلمان از روسيه  هاي اخير گرفته مي گاز تحويلي آلمان در سال

توان  رو، مي ازاين  شود، است و خط لوله نابوكو رقيبي براي خط لوله روسيه محسوب مي
قيمت گاز حداكثر قيمت دريافتي را برمبناي قيمت گاز تحويلي آلمان لحاظ كرد. البته 

                                                                                                                   
1- Transit Fee 
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صادراتي از روسيه به آلمان به دليل انحصار روسيه باالست و در صورت اجرا شدن نابوكو 
اين مسأله را   اين قيمت كاهش خواهد يافت منتها احتمال افزايش اهميت اين منبع انرژي،

دالر در  63/10طور ميانگين  ، به2013خنثي خواهد كرد. قيمت گاز تحويلي آلمان در سال 
هاي گذشته  هاي اين قيمت را نيز در سال بايد افزايش البتهيون بي تي يو بوده است. هر ميل

شود  كه در رقابت تعيين مي NBPدر نظر گرفت. نكته جالب اينكه قيمت گاز انگلستان 
  به همين قيمت گرايش پيدا كرده كه نشان از درستي اين قيمت در تعيين ارزش گاز است. 

  شود.  ، محاسبه مي2ز طريق اطالعات جدول شماره ارزش تزريق گاز ايران، ا
  

  ميليون مترمكعب در روز 150هزينه تزريق گاز،  -2جدول
  مقدار واحد شمارش عنوان

  150  ميليون مترمكعب در روز  حجم تزريق گاز
  1200  ميليون دالر  اي انتقال و تزريق گاز هزينه سرمايه

  20 دالرميليون هاي انتقال گازهزينه پوشش درون لوله
  110  ميليون دالر در سال  هزينه عملياتي انتقال و تزريق گاز

  5/0 ايدرصد هزينه سرمايه  بيمه
ميليون مترمكعب و براساس روش به كار گرفته  150ها براساس تزريق به ميزان  . داده1387مأخذ: مصلح و ديگران، 

  اند. شده در منبع فوق، تنظيم شده

ميليون مترمكعب گاز به ميادين نفتي ايران، افت  170در صورت تزريق روزانه 
درصد از توليد  5/3طور متوسط حدود  شود. به توليد ميادين نفتي ايران متوقف مي

كند كه تزريق گاز به مقدار يادشده از اين افت جلوگيري  ساليانه نفت افت مي
توليد درصد  5/3رو، منافع ناشي از طرح تزريق گاز، عدم كاهش  كند. ازاين مي

  ). 1387ساليانه نفت است (مصلح و ديگران، 
همچنين هزينه انتقال گاز تركيه معادل هزينه انتقال گاز اعمال شده در اوكراين (قبل از 

دالر/ هزار  05/3كه  شود ميمشكالت سياسي جاري و در حالت طبيعي) لحاظ 
  ). Pirani & others, 2014بوده است ( 2013كيلومتر در سال  100مترمكعب/
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عنوان رقيب صادرات گاز به  همچنين قيمت گاز صادراتي ايران و آذربايجان به تركيه به
هزار مترمكعب گاز از ايران  ركيه براي واردات هر يكاروپا در نظر گرفته شده است. ت

هزار مترمكعب گاز  پردازد، در حالي كه براي واردات هر يك دالر به اين كشور مي 570
  د.كن دالر به اين كشورها پرداخت مي 380دالر و  406يجان به ترتيب از روسيه و آذربا

عنوان رقيب صادرات گاز اين كشور به اروپا  قيمت گاز صادراتي تركمنستان به چين به
دالر در هر هزار  321دالر در هر ميليون بي تي يو يا  9در نظر گرفته شده كه مساوي با 

  . 1مترمكعب است
  پذير نيست، به همين دليل در اين زمينه، حيطي تقريباً امكانم كمي كردن آثار زيست

درصد  20ديده در زمينه محيط زيستي  شود كه از تابع منفعت كشورهاي آسيب فرض مي
كند،  شود. اين مسأله كه آثار محيط زيستي از منافع كشورهاي منطقه كم مي كاسته مي

ري نيست. از آنجا كه در مقاله گي واضح و مشخص است، اما مقدار دقيق آن قابل اندازه
لحاظ همين  به آيد دست مي زني كشورهاي مختلف از مقايسه با هم به قدرت چانه  ر،حاض

شدن خط لوله  امفهوم كاسته شدن از منافع اقتصادي كشورهاي اطراف درياي خزر با اجر
ين مقدار ، اما براي كمي كردن روابط به تخمين سرانگشتي اشود ميترانس كاسپين كفايت 

توان از اتفاق تقريباً مشابه در وضعيت مشابه استفاده كرد.  نياز است. براي اين كار مي
اتفاق افتاد، موجب كاهش ارزش  2010آلودگي انرژي در خليج مكزيك كه در سال 

. البته اين روش، در 2درصد شد 22صاحب ذخاير (شركت نفت بريتانيا) به مقدار 
يعني مشكالت محيط زيستي را با توجه به   ه نيز وجود دارد،هاي بيم گذاري تعرفه قيمت

  . 3كنند اي مي گذاري بيمه وقايع گذشته تقريباً  مشابه، بررسي و قيمت
  

 

                                                                                                                   
1- http://www.ft.com/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-85b1-00144feabdc0.html#axzz 
3Dr9fHyUc 
2- http://www.cbsnews.com/BP Stock Looks Cheap After Spill Leads to Panic 
Selling 
3- Energy Loss Database, willis (a global risk advisor, insurance and reinsurance 
broker)  



 27همكاري بين صادركنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا...   

 
 

 

  نتايج  -8
  وجود آمده به صورت زير است. هاي به با توجه به فروض كمي، منافع ائتالف

( ; )

( ; , ) /

( ; , ) /

( ; , , ) /

( ; , ) /

( ; , ) /

( ; , , ) /

V EUIRAT EUIRTNAZ

V EUIR EUIR AT

V EUAT EUAT IR

V IR EU IR AT

V IR EUAT IR

V AT EUIR IR

V EU EU IR TNAZ

 
 
 
 
 
 
 

1 75 / 58
2 66 29
3 56 19
4 106 4
5 85 12
6 51 16
7 26 83

  

به اروپا كند، تنها مسير ممكن، خط گاز رتي كه ايران به تنهايي اقدام به صادرات در صو
شود، اما چنانچه  ميليارد دالر مي 66,29و خالص ارزش حال پروژه فوق،  لوله نابوكو است

گاز خود را به تركيه و سپس به اروپا  ،تركمنستان و آذربايجان از طريق ترانس خزر
 19/56پروژه مورد نظر با لحاظ آثار زيست محيطي اين پروژه، برسانند، خالص ارزش حال 

آذربايجان در صورتي كه  -ميليارد دالر است. ارزش تنها ماندن ايران، اروپا و تركمنستان 
ميليارد دالر است.  83/26و  4/106هيچ ائتالفي براي صادرات گاز به اروپا شكل نگيرد، 

آذربايجان از طريق  -كشورهاي تركمنستان  ارزش تنها ماندن ايران در صورتي كه گاز
شود و ارزش تنها ماندن كشورهاي  ميليارد دالر مي 12/85ترانس خزر به اروپا صادر شود، 

تركمنستان در صورتي كه ايران به تنهايي از طريق نابوكو، گاز خود را به  - آذربايجان 
  شود.  ميليارد دالر مي 16/51اروپا صادر كند، 
صول ماسكين، بازي داراي دو پاسخ است. در اين بازي، اثرات خارجي با توجه به ا

ها وجود نخواهد  اي براي اين نوع بازي شود، پاسخ يگانه مثبت وجود دارد كه اثبات مي
براي   ATو  IR). در اين بازي، بازيكنان Maskin (2003), PP 15-26داشت (

د خواهد داشت؛ در حالت اول، دو حالت وجو كه كنند رقابت مي EU تشكيل ائتالف با 
در اين  ATموفق است. در حالت دوم، بازيگر  EUدر جذب همكاري بازيگر  IRبازيگر 

ساختار ائتالف نهايي به صورت   در مورد اول،شود.  كار موفق است و برنده مي
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},{ ATEUIR   و منافع نيز( , , ) ( / , / , / )EU IR AT    26 83 39 46 51 است. در  16
},{تار ائتالف نهايي به شكل  مورد دوم، ساخ IREUAT  و بردار منافع

( , , ) ( / , / , / )EU IR AT    26 83 85 12 29   است.  36
كنند،  همكاري مي EUبه دليل اينكه در اين بازي، بازيگران براي جذب همكاري 

شود كه موفق به جذب اين همكاري شود، اما برنده  رو، بازيگري برنده محسوب مي ازاين
برنده بازي و  IRبيشتر بودن منافع بازيگر برنده نيست. در حالت اول، بازيگر  شدن به معناي

دوم بازنده بازي   ميليارد دالر است، در حالي كه در حالت 46/39منفعت وي از اين حالت 
آورد. اين مقدار ارزش تنها  دست مي ميليارد دالر به 12/85است، منفعتي بيشتر و به اندازه 

ده از ائتالف گازرساني به دليل ارزش باالتر تزريق گاز در ميادين نفتي ماندن بازيگر يادش
 EUموفق به جذب همكاري  AZو منفعت حاصل از آن است. در حالت دوم كه بازيگر 

آيد. منفعت اين بازيگر در حالتي كه  دست مي ميليارد دالر به 36/29شود، منفعتي معادل  مي
تنها ماندن اين بازيگر از پيوستن به ائتالف  است كه ارزش 16/51بازنده بازي بوده 

گازرساني است. ارزش تنها ماندن تركمنستان از افزايش صادرات گاز اين كشور به چين 
تر  صرفه شود كه به دليل كمتر بودن بهاي پرداختي بابت انتقال گاز به اين كشور به ناشي مي

ا ماندن آذربايجان نيز ارزش از ارسال گاز به اروپا براي اين كشور بوده و ارزش تنه
  صادرات گاز اين كشور به تركيه است. 

شود كه به لحاظ اقتصادي، صادرات گاز به  مشخص مي ،دست آمده با توجه به نتايج به
تركمنستان  با توجه به پيامدهاي  -كدام از كشورهاي ايران و  آذربايجان  اروپا براي هيچ

تري براي  هاي جذاب دام از اين كشورها گزينهصرفه نيست، زيرا هر ك محيط زيستي، به
استفاده از گاز طبيعي خود دارند. براي ايران، عدم صادرات گاز و تزريق آن به ميادين 

ترين گزينه از لحاظ اقتصادي است. اما نكته قابل تأمل  نفتي براي توليد صيانتي نفت، بهينه
ف ترانس خزر ايجاد شود، كمتر اين است كه ارزش تنها ماندن ايران در صورتي كه ائتال

از حالتي است كه اين ائتالف صورت نگيرد كه به دليل اثرات خارجي انجام پروژه ترانس 
  اثرات محيط زيستي بسياري بر درياي خزر برجا خواهد گذاشت.  وخزر است 
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براي تركمنستان، افزايش صادرات گاز به چين به دليل قيمت خريد باالتر چين نسبت به  
تري است و منفعت بيشتري نصيب  پا و هزينه انتقال كمتر نسبت به نابوكو، گزينه مناسبارو

تواند از  ترين صادركننده گاز به تركيه است، مي كند. آذربايجان كه مهم اين كشور مي
هاي  افزايش صادرات گاز به اين كشور سود ببرد كه به دليل نزديكي اين دو كشور و هزينه

كند، اما از بعد استراتژيك، شايد  د بيشتري را نصيب اين كشور ميكم انتقال گاز، سو
اينكه واردات تركيه از  با وجودتركيه از اين گزينه به اندازه آذربايجان استقبال نكند. 

ترين روش تأمين گاز مورد نياز اين كشور است، اما اتكاي بيش از حد  آذربايجان ارزان
هد شد كه از لحاظ استراتژيك مناسب نيست به اين كشور را به آذربايجان موجب خوا

سازي واردات از ايران و روسيه نيز پرداخته است و در هر دو  همين دليل تركيه به متنوع
  پردازد.  مورد بهاي بيشتري را نسبت به گاز خريداري شده از آذربايجان مي

  شور ايران،اروپا در راستاي جذب همكاري از بين سه ك  با توجه به نكات بيان شده،
هاي بهتري را براي  تركيه و آذربايجان كار دشواري پيش رو دارد، زيرا هر كدام گزينه

، زيرا منافع 1ترين گزينه موجود، آذربايجان است استفاده از مازاد گاز خود دارند، اما ممكن
ر ديگر ارسال گاز اين كشور به اروپا به دليل نزديكي بيشتر به تركيه بيشتر از منافع دو كشو

همچنين به لحاظ استراتژيك بسيار بعيد است كه تركيه خواهان اتكاي بسيار زياد به  .است
بيشتر از ساير رقباست. حضور  آذربايجانرو، امكان همكاري اروپا با  آذربايجان شود. ازاين

هاي غرب عليه ايران، گزينه  مدت به دليل تحريم ايران در خط لوله نابوكو حداقل در كوتاه
تواند از تزريق گاز به  خصوص كه ايران مي رسد، به ندان جذابي براي اروپا به نظر نميچ

ميادين نفتي سود بسياري ببرد. تأمين گاز مورد نظر اروپا از طريق ترانس خزر نيز با 
رو است، زيرا مالحظات محيط زيستي به مخالفت ايران و روسيه با  مشكالت فراواني روبه
اثرات منفي   خزر منجر شده است و به همين دليل در نتايج بازي،اجراي پروژه ترانس 

                                                                                                                   
در  ميليارد مترمكعب گاز 8طور كه در مقاله قبالً بيان شده است، اكنون آذربايجان توان صادراتي بيش از  همان -1

ميليارد مترمكعب گاز را خواهد داشت كه اين كشور را به  15، امكان صادرات حدود 2020سال دارد و تا سال 
توافقنامه همكاري بين كنسرسيوم  2013صادركننده مهم گازي در منطقه تبديل خواهد كرد. به همين دليل نيز در سال 

  به اروپا امضا شد.  دنيز نابوكو با اين كشور براي ارسال گاز از ميدان شاه
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دست آمده لحاظ  آذربايجان در منافع بهو محيط زيستي براي كشورهاي ايران، تركمنستان 
  شده است. 

به آذربايجان بدون همكاري با تركمنستان، عدم قابليت  اما مشكل اصلي اروپا براي اتكا
، زيرا نسبت به دو كشور ايران و تركمنستان از استبايجان اتكاي زياد به منابع گازي آذر

ترين گزينه براي اروپا، تركمنستان  ذخاير كمتري برخوردار است. بعد از اين گزينه، ممكن
است. البته جذب همكاري اين كشور، تنها با افزايش قيمت گاز خريداري شده اين كشور 

كه كردن كشورهاي حاشيه خزر  نسبت به قيمت خريداري از روسيه و همچنين راضي
كه بسيار دشوار است.  امكان صادرات هستند، ممكن خواهد بود متضرر از اجراي پروژه 

تركمنستان به اروپا غير از ترانس خزر، ارسال از طريق ايران و اتصال به نابوكو از طريق 
  ايران است. 

هاي تركمنستان و  ردست آمده است. كشو بازي شكل گرفته تا به حال، مؤيد نتايج به
آذربايجان هيچ محدوديتي (مانند محدوديت تحريم ايران) براي پيوستن به پروژه خط لوله 

هاي  جاي اين كار، به گزينه اند. به اند، اما تا به حال به اين پروژه ملحق نشده نابوكو نداشته
است كه بحث سال  10اند. بيش از  ديگر خود، يعني صادرات گاز به چين و تركيه پرداخته

 و اجراي پروژه ترانس خرز مطرح شده، اما تا به حال اين پروژه اجرايي نشده است
ترين دليل آن هم مخالفت ايران و روسيه با پروژه به دليل آلودگي درياي خزر و  مهم

  تر براي كشورهاي تركمنستان و آذربايجان بوده است.  هاي جذاب همچنين وجود گزينه
انس خزر با آلودگي محيط زيستي مواجه نبود، امكان اجرا شدن اگر اجراي پروژه تر

 -يافت، زيرا در آن صورت امكان افزايش منافع آذربايجان  شدت افزايش مي پروژه به
دغدغه اروپا از عدم تأمين همچنين آمد.  وجود مي تركمنستان از صادرات گاز به اروپا به
توانست صادرات گاز توسط  كمنستان ميشد، زيرا تر منابع گازي توسط آذربايجان حل مي

گيري  اي در شكل كننده آذربايجان را تكميل كند، اما آلودگي درياي خزر نقش تعيين
  بازي در حال انجام در خصوص صادرات گازكشورهاي حاشيه خزر به اروپا دارد. 
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  هاي سياستي گيري و توصيه بندي، نتيجه جمع -9
به كشورهاي همسايه از طريق خطوط لوله، مطرح هاي اخير، بحث صادرات گاز  در سال

هاي مورد بررسي، طرح صادرات گاز ايران به كشورهاي اروپايي  شده است. يكي از طرح
بر چهارچوب نظري  اي مبتني از آنجا كه تا به حال، مطالعه .از طريق خط لوله نابوكو است

مقاله حاضر با ارايه  در زمينه بررسي اقتصادي اين خط لوله انجام نشده است، مشخصي
هاي همكارانه به بررسي رقابت بين ايران، تركمنستان  و  بر نظريه بازي مباني نظري مبتني

  . پرداخته است آذربايجان براي صادرات گاز از طريق اين خط لوله
مقاله، با توجه به روش ارزش ماسكين به محاسبه منافع كشورها براساس اين در 
ته شد و نتايج حاصل شده، حاكي از اين بود كه ملحق شدن هاي مختلف، پرداخ حالت

كدام از آنها نيست، زيرا هر كدام از  كشورهاي مزبور به پروژه خط لوله نابوكو به نفع هيچ
  هاي بهتري براي استفاده از منابع گازي خود دارند.  كشورها گزينه

تاي جذب همكاري دست آمده و مشخص شدن اينكه اروپا در راس با توجه به نتايج به
كار دشواري پيش رو   سه كشور ايران، تركمنستان و آذربايجان براي واردات گاز خود،

ايران   شود ايران نقشي فعال در اين زمينه ايفا كند. در اين زمينه، رو پيشنهاد مي دارد،  ازاين
ني آذربايجان ترين گزينه ارسال گاز به اروپا از طريق خط لوله نابوكو، يع تواند با ممكن مي

و تركمنستان وارد مذاكره شود و نسبت به انتقال گاز اين كشورها از طريق ايران به تركيه و 
تر از  سپس، اروپا مبادرت ورزد. از آنجا كه مسير عبور گاز آذربايجان از طريق ايران كوتاه
هاي  مسير ارسال گاز اين كشور از طريق گرجستان است و همچنين وجود زيرساخت

ود بين اين دو كشور و امكان عبور گاز تركمنستان از ايران بدون نياز به درياي خزر و موج
ذربايجان به اروپا از انتقال گاز تركمنستان و آ بنابرايننداشتن مالحظات محيط زيستي، 

براي همه كشورهاي حاشيه خزر بسيار مناسب است. منفعت آذربايجان  طريق ايران
منفعت ايران  و و در نتيجه افزايش سود صادرات اين كشور پرداخت هزينه انتقال كمتر

دريافت هزينه حق انتقال گاز به تركيه و اروپاست. همچنين نبود آلودگي محيط زيستي 
رو، با  آذربايجان و تركمنستان را افزايش خواهد داد. ازاين  منفعت هر سه كشور ايران،
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يه، يعني آذربايجان و تركمنستان ديپلماسي فعال و ايجاد اطمينان در كشورهاي همسا
سود بيشتري را توان هم قدرت استراتژيك ايران در مقابل اروپا را افزايش داد و هم  مي

  ه كرد. نصيب كشورهاي همساي
تنها از منافع اقتصادي و استراتژيك  توان نه اي مي شود با ديپلماسي منطقه مشاهده مي

توان  ميصادي و استراتژيك همسايگان خود، كشور دفاع كرد، بلكه با افزايش منافع اقت
در اين صورت از اينكه كشورهاي اروپايي فضاي  و اي را شكل داد هاي منطقه همكاري

شود، زيرا منفعت كشورهاي  بازار گاز را به سمت منافع خود پيش ببرند، جلوگيري مي
ن حالت براي ، به نحوي كه بهترياستاي  اروپايي در ايجاد اختالف بين كشورهاي منطقه

نسبت به ايجاد   اروپا اين است كه تمام كشورهاي منطقه خزر، بدون همكاري با هم،
زيرساخت صادرات گاز به كشورهاي اروپايي اقدام كنند. در اين صورت، بازار فروش 

اي  شود و اين كشورها با ايجاد رقابت قيمتي بين توليدكنندگان منطقه تر مي گاز اروپا رقابتي
پيش كنند. به همين دليل مقاله  ترين قيمت را درخواست كند، توافق مي كه ارزان با كشوري

، با در نظر گرفتن منافع كشورهاي حاشيه خزر، پيشنهاد ديپلماسي فعال (در مقابل رو
دهد. البته اين ديپلماسي فعال به نحوي  ديپلماسي غيرفعال و منفعل در برابر اروپا) را مي

براي اروپا دارد به همين دليل امكان اجرايي شدن پيشنهادهاي  است كه سود قابل توجهي
  ارايه شده در مقاله وجود دارد. 
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  پيوست: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز 
ها بررسي و چند نمونه  دست آوردن ارزش حال هر يك از پروژه روش به در اين پيوست، 

با  محاسبه خالص ارزش حال صادرات گازشود. براي  از محاسبات صورت گرفته، ارايه مي
سپس، خالص ارزش حال  آيد و دست مي ها و درآمدها، جريان نقدي به بررسي هزينه

استفاده بهينه «شوند. ساختار ارزيابي طرح اقتصادي صادرات گاز از كتاب  ها معين مي پروژه
  ) استخراج شده است.  1387(مصلح و ديگران، » از منابع گازي در ايران

شامل   ها، شوند. هزينه ساله منعقد مي 30تا  25قراردادهاي صادرات گاز در بازه 
هاي جاري براساس فروض ارايه شده  هاي جاري هستند. هزينه اي و هزينه مايههاي سر هزينه

هاي كل است. درآمد نيز ضرب قيمت در مقدار صادر شده  درصد از هزينه 8  در مقاله،
خالص ارزش   شود و از طريق آن، است. جريان نقدي، از طريق اين دو متغير محاسبه مي

  شوند.  ها مشخص مي حال پروژه
هاي قسمت مفروض مقاله  كه براي اين كار در نظر گرفته شده است، در جدولفروضي 

  مشخص شده است. 
ميليارد دالر  4/39خالص ارزش حال صادرات گاز ايران به اروپا از طريق تركيه برابر با  -1

شود.  براي  ميليارد دالر مي 2/66برابر با مقدار  8/26است كه با جمع منافع اروپا، يعني 
),(خالص ارزش حال صادرات گاز ايران به اروپا از طريق تركيه ( محاسبه IRTUV ،(

 382ميليارد مترمكعب در سال) در قيمت گاز صادراتي ( 30درآمد از طريق ضرب مقدار (
 يكدالر در هر هزار مترمكعب)، جريان درآمدي كل پروژه به صورت نمودار قسمت 

دست  سرمايه كل ايران با توجه به فروض بيان شده بههمچنين هزينه شود.  پيوست مي
آيد كه در چهار سال  دست مي ميليون دالر به 7983اي برابر با  آيد. كل هزينه سرمايه مي

 45، 20، 10هاي مورد نياز) به ترتيب  اول قبل از شروع گازرساني (زمان ساخت زيرساخت
هاي  ا توجه به حالت معمول پروژهيابد (ب درصد از اين مبلغ به پروژه تخصيص مي 25 و

درصد اين  8صادرات گاز اين رفتار براي همه موارد فرض شده است) هزينه عملياتي نيز 
آيد.  دست مي ميليون دالر براي هر سال عملياتي كردن اين پروژه به 639مبلغ، يعني 
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 100ب در ازاي هر ميليون مترمكع دالر به 05/3همچنين با توجه به هزينه انتقال گاز (
ميليون دالر در هر سال  3020كيلومتر)، هزينه كل انتقال گاز از كشورهاي ترانزيتر، 

اي اين پروژه در قسمت اول  جريان نقدي درآمدي و هزينه  طور كامل، شود. بنابراين، به مي
  شود. ارايه مي

ام از جريان نقدي (درآمد منهاي هزينه) در اكسل قابل انجام است و ارق NPVگرفتن 
اي كه در نمودار نمايش داده  گرفتن در اكسل از جريان درآمدي و هزينه NPVاز طريق 

  دست آمده است.  به  شده،
  

  
آذربايجان از طريق ترانس خزر به اروپا  -خالص ارزش حال صادرات گاز تركمنستان  -2

ميليارد  8/26ي ميليارد دالر است كه با جمع منافع اروپا، يعن 35/29از طريق تركيه برابر با 
شود. براي محاسبه خالص ارزش حال صادرات گاز  ميليارد دالر مي 19/56دالر برابر با 

ميليارد مترمكعب در  30تركمنستان به اروپا از طريق تركيه، درآمد از طريق ضرب مقدار (
همچنين آيد.  دست مي به دالر در هر هزار مترمكعب) 382ي (سال) در قيمت گاز صادرات

اي  آيد. كل هزينه سرمايه دست مي سرمايه كل ايران با توجه به فروض گفته شده به هزينه
آيد كه در چهار سال اول قبل از شروع گازرساني  دست مي ميليون دالر به 11784برابر با 
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درصد از اين مبلغ به  25و 45، 20، 10هاي مورد نياز) به ترتيب  (زمان ساخت زيرساخت
هاي صادرات گاز اين رفتار براي  با توجه به حالت معمول پروژهيابد ( پروژه تخصيص مي

ميليون دالر  943درصد اين مبلغ، يعني  8همه موارد فرض شده است) هزينه عملياتي نيز 
آيد. همچنين با توجه به هزينه انتقال گاز  دست مي براي هر سال عملياتي كردن اين پروژه به

كيلومتر)، هزينه كل انتقال گاز از  100كعب در ازاي هر ميليون مترم دالر به  05/3(
جريان   طور كامل، شود. بنابراين، به ميليون دالر در هر سال مي 3020كشورهاي ترانزيتر، 

  شود. اي اين پروژه در قسمت اول ارايه مي نقدي درآمدي و هزينه
  

 

و ارقام از جريان نقدي (درآمد منهاي هزينه) در اكسل قابل انجام است  NPVگرفتن 
اي كه در نمودار نمايش داده  گرفتن در اكسل از جريان درآمدي و هزينه NPVاز طريق 

  دست آمده است.  به  شده،
(مفروضات كمي)  4خالص ارزش حال تزريق گاز از طريق فروض مربوط به قسمت  -3

  در خصوص طرح تزريق گاز به صورت زير است. 
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اي هزينه) در اكسل قابل انجام است و ارقام از جريان نقدي (درآمد منه NPVگرفتن 
اي كه در نمودار نمايش داده  گرفتن در اكسل از جريان درآمدي و هزينه NPVاز طريق 

  دست آمده است.  به  شده،
خالص ارزش حال تنها ماندن كشورهاي آذربايجان و تركمنستان از تشكيل ائتالف به  -4

  آيد:  دست مي صورت زير به
ل صادرات گاز تركمنستان به چين و آذربايجان به تركيه (با توجه به خالص ارزش حا

ميليارد دالر است. براي محاسبه خالص  16/51ميليارد مترمكعب در سال) برابر با  30سقف 
ارزش حال صادرات گاز تركمنستان به اروپا از طريق تركيه، درآمد از طريق ضرب مقدار 

دالر در هر هزار مترمكعب)  341ت گاز صادراتي (ميليارد مترمكعب در سال) در قيم 30(
دست  همچنين هزينه سرمايه كل ايران با توجه به فروض بيان شده بهآيد.  دست مي به
آيد. با توجه به هزينه  دست مي ميليون دالر به 769اي برابر با  آيد. كل هزينه سرمايه مي

)، هزينه كل انتقال كيلومتر 100ازاي هر ميليون مترمكعب در دالر به 05/3انتقال گاز (
  طور كامل، شود بنابراين، به ميليون دالر در هر سال مي 3020گاز از كشورهاي ترانزيتر، 

  شود. اي اين پروژه در قسمت اول ارايه مي جريان نقدي درآمدي و هزينه
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از جريان نقدي (درآمد منهاي هزينه) در اكسل قابل انجام است و ارقام  NPVگرفتن 

اي كه در نمودار نمايش داده  گرفتن در اكسل از جريان درآمدي و هزينه NPVطريق از 
  دست آمده است.  به شده،
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