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تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي در خالل دهه اول قرن بيست و يكـم رشـد قابـل    
. در همين فاصله زماني، رشد تجـارت گـاز طبيعـي توسـط     اي داشته استمالحظه

دهنده تغيير جهـت بـازار جهـاني    درصد بوده است. اين امر نشان65خطوط لوله، 
انرژي به سوي استفاده هر چه بيشتر از گاز طبيعي است. تأسيس مجمع كشـورهاي  

هاي ايـن مجمـع، از منظـر بسـياري از     ) و سياستGECFصادركننده گاز طبيعي (
ادركنندگان و واردكنندگان بزرگ گاز طبيعي نقطه عطفـي در تحـوالت بـازار    ص

اكنون كشورهاي عضو ايـن مجمـع حـدود نيمـي از     شود زيرا همگاز محسوب مي
درصد از تجارت جهاني گاز توسط خطوط 40تجارت جهاني گاز طبيعي و بيش از 

جمـع كشـورهاي   لوله را در اختيار دارند. در اين مقالـه، ضـمن بررسـي جايگـاه م    
صادركننده گاز طبيعي در تحوالت بازار گاز، بر امكان رقابت يا همكاري اعضـا در  
صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله تمركز شـده اسـت. بـر اسـاس نتـايج ايـن       

، در چـارچوب تجـارت گـاز براسـاس     مطالعه، امكان رقابت يا همكاري ميان اعضـا 
ار ضعيف است بلكه تنها در سه مـورد و ميـان   نه تنها بسيقراردادهاي رسمي منعقده،

باشد.پذير ميعضو اين مجمع امكان13شش كشور از 

)، صادرات گاز طبيعـي، خطـوط   GECFمجمع كشورهاي صادركننده گاز (هاي كليدي: واژه

.لوله
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. مقدمه1
شـود،  از آن ياد مي» مجمع«ين مقاله با عنوان كه در اGECF(1مجمع كشورهاي صادركننده گاز (

باشد كه به ترتيب الفبـا عبارتنـد از الجزايـر، امـارات متحـده عربـي، ايـران،        عضو مي13متشكل از 

بوليوي، ترينيداد و توبـاكو، روسـيه، عمـان، قطـر، گينـه، مصـر، ليبـي، نيجريـه و ونـزوئال. هچنـين           

اي از اعضـاء، ايـن   باشند. با چنين مجموعهاي ناظر ميكشورهاي عراق، قزاقستان، نروژ و هلند اعض

مجمع سازماني مقتدر در بازار جهاني گاز است كه جايگاه قدرتمند آن ناشي از ذخاير عظـيم گـاز   

درصد از ذخاير جهاني گاز طبيعي به لحاظ جغرافيـايي در  70باشد. در واقع حدود طبيعي اعضا مي

64درصد از تجارت گـاز طبيعـي از طريـق خطـوط لولـه و      41كشورهاي عضو مجمع قرار دارد و 

در اختيار اين مجمـع اسـت. سـه عضـو اصـلي ايـن       LNG(2درصد از توليد گاز طبيعي مايع شده (

درصد ذخاير جهـاني گـاز طبيعـي را    57مجمع، يعني جمهوري اسالمي ايران، روسيه و قطر حدود 

3در اختيار دارند.

ركننده گاز مستلزم درك تحوالت بـازار جهـاني انـرژي در    تحليل رفتار مجمع كشورهاي صاد

سو و تمركز بر اهداف اين سازمان از سوي ديگـر اسـت. نهادهـاي معتبـر     بيني از يكافق قابل پيش

هاي قابل اعتمادي از روند متغيرهاي كليدي در بـازار جهـاني انـرژي منتشـر     بينيالمللي كه پيشبين

دهند هر چند كه در مـواردي  ميالدي قرار مي2035اي خود را سال هبينيكنند معموالً افق پيشمي

هـاي دورتـر بـه شـدت كـاهش      بينـي بـراي افـق   روند كه طبعاً دقت پـيش نيز پيش مي2050تا سال 

دهـد كـه تقاضـاي جهـاني بـراي گـاز       هاي اخير نشـان مـي  يابد. بررسي آمارهاي منتشره در سالمي

درصد رشد داشته است و از 6/2طور متوسط ساليانه يكم، بهطبيعي در خالل دهه اول قرن بيست و 

تريليون متر مكعب در پايـان دهـه اول ايـن    17/3تريليون متر مكعب در ابتداي قرن حاضر به 46/2

ميليـارد  411قرن افزايش يافته است. در همين فاصله زماني، تجارت گاز طبيعي توسـط خطـوط از   

افزايش يافت كه رشـدي  2010ميليارد متر مكعب در سال 678متر مكعب در شروع قرن حاضر به 

به حدود 2011دهد. سهم خطوط لوله در تجارت جهاني گاز در سال درصد را نشان مي65معادل 

) است. LNGدرصد) مربوط به سهم گاز طبيعي مايع شده (33درصد رسيد كه مابقي (67

1. Gas Exporting Countries Forum
2. Liquefied Natural Gas

 ,BP Statistical Review of World Energyپـي ( ارهـاي اسـتفاده شـده در ايـن مقالـه از سـالنامه آمـاري بـي        .  كليه آم3

صورت تصريح شده است.) است مگر در مواردي كه از آمار دبيرخانه مجمع يا منابع ديگر استفاده شده كه در آن2012
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ميليارد متر مكعب بـوده  1025) بالغ بر ، تجارت جهاني گاز (صادرات يا واردات2011در سال 

درصـدي  4شود كه رشد دهد. مالحظه ميافزايش نشان مي2010درصد نسبت به سال 4است كه 

دار درصدي براي دهه اول قـرن حاضـر، كـامالً معنـي    6/2در مقايسه با متوسط رشد 2011در سال 

فاده هـر چـه بيشـتر از گـاز طبيعـي      دهنده تغيير جهت بازار جهاني انرژي به سمت اسـت است و نشان

است. نكته قابل توجه اين است كه سهم صادرات يـا واردات گـاز طبيعـي از طريـق خطـوط لولـه       

8/330گـزارش شـده اسـت و مـابقي كـه بـالغ بـر        2011ميليارد متر مكعب در سـال  6/694حدود 

1د.دهرا نشان ميLNGباشد حجم تجارت گاز طبيعي توسط ميليارد متر مكعب مي

هاي مجمع در صادرات گـاز طبيعـي از طريـق خطـوط     در اين مقاله سعي شده است بر سياست

رو، پس از بررسي مطالعات انجام شـده در بخـش دوم، بـه بررسـي اهميـت      لوله تأكيد شود. از اين

خطوط لوله در تجارت جهاني گاز در بخش سوم خـواهيم پرداخـت. كليـات شـبكه خطـوط لولـه       

سـنجي رقابـت يـا    ي در كشورهاي عضو مجمع و ساختار هزينـه انتقـال و امكـان   صادرات گاز طبيع

هاي چهارم و همكاري براي صادرات گاز در بين كشورهاي عضو مجمع، به ترتيب موضوع بخش

گيري در بخش ششم ارائه شده است.بندي و نتيجهباشد. جمعپنجم مي

. پيشينه تحقيق2
ز از ديدگاه صادرات از طريق خط لوله موضوع تحقيقات بررسي مجمع كشورهاي صادركننده گا

متعددي در حوزه اقتصاد سياسي گاز بوده است. علت اين امر تسـلط روسـيه بـه بـازار گـاز طبيعـي       

) بـه بررسـي   2008(2باشد. بيكر شـافر اروپا از طريق شبكه بسيار گسترده خطوط لوله اين كشور مي

گيـرد كـه ايـن وابسـتگي     از روسـيه پرداختـه و نتيجـه مـي    وابستگي بازارهاي گاز اروپا بـه واردات 

پـذيري امنيـت   تهديدي عليه امنيت انرژي اروپاست. از ديدگاه شافر، اروپا آگاهي كامل بـه ضـربه  

هاي گذشته اقدامات متعددي براي كـاهش ايـن وابسـتگي انجـام     انرژي خود دارد و در خالل سال

اين بـازي همـواره برنـده بـوده اسـت. در ايـن مقالـه بـه         رسد كه روسيه در داده است اما به نظر مي

تواند بالقوه اتخاذ كند تـا تهديـد روسـيه را بـه     بررسي راهكارهايي پرداخته شده است كه اروپا مي

نحو مناسبي مديريت نمايد. 

.2012، پي از انرژي جهانيسالنامه آماري بي. بر اساس آمارهاي 1

2. Baker Schaffer Marvin
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مسئله امنيت انرژي اروپا به ويژه در حوزه گاز طبيعي موضوع تحقيقـات وسـيعي اسـت كـه در     

بل همواره دنبال شده است و چنانكه گفته شد وابستگي بازار اروپا به گاز وارداتـي  خالل دو دهه ق

) مسئله امنيـت بـازار   2007(1هاست. كستانتيني و ديگراناز روسيه يكي از داليل اصلي اين نگراني

اند كه يكي از مـؤثرترين  گاز اروپا را در چارچوب چند سناريو بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده

گـذاري در  هكارها براي كاهش ريسك ناشي از وابستگي شديد اروپا بـه واردات گـاز، سـرمايه   را

سـازي  توليد و انتقال گاز طبيعي در كشورهاي صاحب ذخاير بـزرگ اسـت. ضـمن آن كـه متنـوع     

سـو و  واردات گاز و تمركز بيشتر بر صادركنندگان شمال آفريقا بـه ويـژه الجزايـر و ليبـي از يـك     

تواند به عنوان راهكاري مؤثر در اين راستا به شمار آيد. رس از طريق تركيه ميفاحوزه خليج

) به بررسي امنيت واردات گاز اروپـا از روسـيه در چـارچوب    2011(2در تحقيقي مشابه، فينون

العمـل روسـيه را بـه صـورت     نقش خط لوله نـابوكو پرداختـه اسـت. در ايـن تحليـل فينـون عكـس       

مطرح كرده است تا بدين ترتيب مانعي بـراي دسترسـي مسـقيم بـه     3استريماندازي پروژه ساوثراه

گيري سياست خارجي اتحاديه اروپا در خـالل چنـد   ذخاير گازي درياي خزر باشد. در واقع جهت

سال گذشته در راسـتاي كـاهش واردات گـاز از روسـيه متمركـز بـوده اسـت. بـدين صـورت كـه           

حوزه خزر و خاورميانه را از طريق خط لوله فراهم آورد. از هاي مناسب براي واردات گاز از زمينه

طرح خط لوله نابوكو پيگيري شد تا اتحاديه اروپا بتوانـد از ذخـاير گـازي آذربايجـان،     2006سال 

مند شود. بدين ترتيب خط لولـه نـابوكو اولـين اقـدام     قزاقستان، تركمنستان، عراق و حتي مصر بهره

شود. فينون بـه ايـن نكتـه نيـز     ديه اروپا به گاز روسيه محسوب ميجدي براي كاهش وابستگي اتحا

اشاره دارد كه چون خط لوله نابوكو كامالً مبتني بر مالحظات سياسي بوده اسـت توجيـه اقتصـادي    

العمـل روسـيه را در احـداث خـط لولـه      كـه عكـس  باشـد ضـمن آن  اين خـط لولـه بسـيار كـم مـي     

تنهـا  تواند ذخاير گازي حوزه خزر را نهه اين خط لوله مياستريم در نظر نگرفته است زيرا كساوث

به بازار اروپاي شمالي منتقل كند بلكه برخي بازارهاي مصرف همچون صربستان، اسلواني و ايتاليـا  

كند.را در اروپاي جنوبي نيز تغذيه مي

ه ايـن  ) همين مسئله را با اطالعات و آمارهاي جديـدتري بررسـي نمـوده و بـ    1390فر (بهروزي

كيلومتري عمدتاً با مقاصد سياسي همـراه بـوده و هـدف    3300نتيجه رسيده است كه اين خط لوله 

اصلي آن كاهش وابستگي اروپا به گاز روسيه است. با تأسيس اين خط لولـه و انتقـال گـاز منطقـه     

1. Valeria Costantini et al
2. Dominique Finon
3. South Stream
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ي از اخزر به تركيه و سپس به اتريش از طريق بلغارستان، روماني، مجارسـتان حجـم قابـل مالحظـه    

توان از مسيري خارج از حوزه اقتدار روسيه به اروپا منتقـل كـرد.   گاز حوزه خزر وخاورميانه را مي

فـر از  با توجه به امضاي قرارداد مربوط به اين خـط لولـه بـدون حضـور ايـران در تركيـه، بهـروزي       

پـا بـه   سو عواقب حذف ايران را در تأمين هدف اصلي اين خط لوله يعني كاهش وابستگي ارويك

گاز صادراتي روسيه بررسي نموده و از سوي ديگر، به تحليل منـافع ايـران در پيوسـتن بـه اعضـاي      

صادركننده گاز به اروپا پرداخته است.

گـذاري بـر پايـه    ) همين مسئله را از ديدگاه چارچوب قراردادي و قيمـت 2012(1كونوپليانيك

اتحاديـه اروپـا بـراي معـامالت     هـاي جديـد   شاخص نفت خـام بررسـي كـرده اسـت و بـه سياسـت      

هـاي جديـد   فروشي گاز در اين اتحاديه اشاره نموده اسـت. يكـي از اهـداف اصـلي سياسـت     عمده

LTGEC(2هاي الزم در قراردادهاي بلندمدت صـادرات گـاز (  پذيرياتحاديه اروپا ايجاد انعطاف

هـاي  بوده است. كوششباشد كه براي چند دهه مبناي صادرات روسيه و واردات اتحاديه اروپامي

موافقت كرده 3اتحاديه اروپا در اين راستا توفيقات زيادي نيز به همراه داشته است زيرا كه گازپروم

تجديد نظر نمايد.LTGECگذاري بر اساس شاخص نفت خام در كه در الگوي قيمت

، روسـيه و  الف) به مطالعه تطبيقي جايگاه صنعت گاز طبيعي در سه كشور ايران-1391تركان (

قطر پرداخته و اهميت اين موضوع را از منظر امنيت ملي ايران تبيـين نمـوده اسـت. در ايـن مطالعـه      

، LNGضمن بررسي توانايي بالفعل و بالقوه روسيه و قطر در صادرات گاز از طريق خطوط لوله و 

كنندگان بـزرگ  تواند جايگاه خود را به عنوان يكـي از صـادر  تأكيد شده است كه ايران بالقوه مي

گاز طبيعي در جهان تثبيت نمايد و از طريق تعامل سازنده با كشورهاي پيشرو در صنعت گاز نظيـر  

روسيه و قطر، امنيت ملي خود را بهتر تأمين كند. روسيه با توسـعه شـبكه خطـوط لولـه انتقـال گـاز       

ويـژه  پاسـيفيك بـه  -طبيعي سعي در تنوع بخشيدن به بازارهاي صادراتي خود و نفوذ به حوزه آسـيا 

تـر بـه   سو و دسترسي مستقيم به بازارهاي اروپايي از سوي ديگـر دارد. دسترسـي سـاده   چين از يك

بازار چين نسبت به اروپا و نبود كشورهاي واسـطه از مزايـاي صـادرات گـاز ايـن كشـور بـه چـين         

طبيعي از طريق خـط  در اين مقاله با تأكيد بر جايگاه برتر روسيه در صادرات گاز4رود.شمار ميبه
1. Andrey A. Konoplyanik
2. LTGEC: Long Term Gas Export Contracts
3. Gazprom

2015چـين بـراي سـال    هاي صورت گرفته بين روسيه و چين، نخستين عرضه گاز طبيعـي صـادراتي روسـيه بـه    . بر اساس موافقت4

ميليارد متر 30سال و حجم عرضه گاز پس از رسيدن به ظرفيت طراحي شده، 30ريزي شده است. مدت قرارداد ميالدي برنامه

ادامه پاورقي در صفحه بعد
�
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توانـد رقيـب   بر اين نكته تأكيد شده است كه ايران بالقوه ميLNGلوله و برتري قطر در صادرات 

روسيه در صادرات به اروپا باشد و يا به همكاري با اين كشور اقدام نمايد. 

هاي تجاري كشورهاي بزرگ صادركننده نفت و يا گاز از ) به بررسي سياست1391درخشان (

هاي اتحاديه اروپا را با توجه به رشـد فزاينـده   تأثير تحريمله ايران، روسيه و قطر پرداخته و عدمجم

ب) نقـش خطـوط   -1391ويژه در اروپا در بلندمدت بررسي نموده است. تركان (تقاضاي انرژي به

يـان اقتـدار   لوله انتقال در افزايش اقتدار ايران از طريق پيوند منافع با كشـورهاي همسـايه و رابطـه م   

ايران و امنيت منطقه را بررسي نموده است. در مقاله ايشان، بر همكـاري بـا كشـورهاي همسـايه در     

اين راستا و نقش خطوط لوله انتقال نفت و گاز در برقراري صلح تأكيد شده است.

هـاي ايجـاد شـده    آنچه در اين مطالعات وتحقيقات كمتر مورد توجه قرار گرفته است فرصـت 

باشد. در ايـن مقالـه   كاري اعضاي مجمع در صادرات گاز طبيعي از طريق خطوط لوله ميبراي هم

پذيري همكاري يا رقابت اعضاي مجمع در صـادرات گـاز طبيعـي از طريـق     سعي شده است امكان

خطوط لوله بررسي شود.

هـاي اخيـر در   . اهميت خطوط لوله در تجارت جهـاني گـاز طبيعـي و پيشـرفت    3
قالكاهش هزينه انت

كند كه براي انتقال گاز از كشـور توليدكننـده بـه يـك كشـور      هاي صنعت گاز ايجاب ميويژگي

تـوان سـه نـوع مختلـف از     اي از خط لوله ايجاد شود. معموالً مـي هاي گستردهكننده، شبكهمصرف

آوري، سيسـتم  شبكه خط لوله را در مسير توليد تا مصرف شناسايي كرد: سيستم خطوط لوله جمـع 

آوري كننـده. شـبكه جمـع   وط بين كشوري و بـاالخره سيسـتم توزيـع گـاز در كشـور مصـرف      خط

متشكل از خطوط لوله با فشار كم و قطر كوچك است زيرا كافي است كه صرفاً توان انتقـال گـاز   

هاي توليدي را به تأسيسات پااليش داشـته باشـد. البتـه در مـواردي كـه گـاز       طبيعي خام از سر چاه

بايستي گويند ضرورتاً ميمي» گاز ترش«داراي سولفور باال باشد كه اصطالحاً به آن طبيعي توليدي

سـازي اسـتفاده كـرد كـه مقاومـت      آوري و انتقال گاز به واحـدهاي شـيرين  هايي براي جمعاز لوله

ادامه از صفحه قبل

كيلومتر بوده و گاز 2800ط لوله مكعب در سال خواهد بود. پروژه آلتا يكي از مسيرهاي صادرات گاز به چين است كه طول اين خ

شود.صادراتي آن از ميادين سيبري غربي تأمين مي
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بااليي در مقابل خوردگي توسط سولفور را داشته باشد در غير اين صورت نشـت گازهـاي تـرش،    

شود.زيست محسوب ميمحيطخطر جدي براي

هاي خطوط انتقـال گـاز در سـطوح    به دنبال روند دائمي افزايش تقاضا براي گاز طبيعي، شبكه

هاي عمده خطـوط لولـه انتقـال عمـدتاً در سـه      المللي مرتباً در حال گسترش است. شبكهملي و بين

م گسـتردگي قابـل   رغـ ناحيه متمركز شده اسـت: آمريكـاي شـمالي، اروپـا و شـوروي سـابق. علـي       

ها عمدتاً هاي خطوط لوله در آمريكا، بايستي به اين نكته توجه كرد كه اين شبكهمالحظه در شبكه

براي انتقال گاز در داخل آمريكا ايجاد شده است. شبكه خطوط بين كشوري در اروپاي مركزي و 

وپاي مركـزي و غربـي   كننده اصلي گاز از اين شبكه به ارغربي بسيار گسترده است و روسيه عرضه

باشد.مي

548‚665بـا داشـتن   2011به لحاظ گستردگي خطوط لولـه، ايـاالت متحـده آمريكـا در سـال      

تـرين خطـوط لولـه در جهـان اسـت. روسـيه و       كيلومتر طول خطوط لوله احداثي، صاحب طوالني

يلـومتر خـط   ك38‚566كيلومتر و چين 160‚952هاي دوم و سوم قرار دارند. روسيه چين، در مقام

اند.لوله انتقال براي عرضه داخلي گاز طبيعي را احداث كرده

هـاي  گـذاري هـاي دور و بـا قطـر بـزرگ نيازمنـد سـرمايه      احداث خط لوله انتقال براي مسافت

گذاري در اين زمينه مستلزم اطمينان از بازار مصرف و دسترسي به حجم قابـل  سنگين است. سرمايه

اطمينان در هر يك از اين دو مـورد موجـب   ت شده گاز طبيعي است. عدماي از ذخاير اثبامالحظه

گذاري در احداث خطوط لوله، توجيه اقتصادي نداشته باشد. هزينه احداث خط شود كه سرمايهمي

هاي تأسيسات الزم بـراي تـأمين فشـار    هاي دور، تابعي از قطر لوله انتقال، ويژگيلوله براي مسافت

شناسي محل احداث خط لولـه اسـت. متغيرهـاي    هاي زمينعد مسافت و ويژگيالزم جهت انتقال، ب

محيطـي، تـراكم   ديگري نيز همچون شرايط جـوي، دسـتمزد كـارگران و رعايـت ضـوابط زيسـت      

جمعيت و مسائل اداري مربوط به كسب مجوز براي احداث خط لوله كه طبعاً از كشوري به كشور 

ساختار هزينه دارد.سزايي در كند، تأثير بهديگر فرق مي

هاي هاي عملياتي خط لوله را نيز در نظر گرفت. هزينهبايستي هزينهعالوه بر هزينه احداث، مي

هـاي  هاي تقويت فشار است كه براي انتقال گـاز در مسـافت  عملياتي عمدتاً تابعي از تعداد ايستگاه

سـوخت كمپرسـورها، هزينـه    هـا شـامل هزينـه    هاي مرتبط با اين ايسـتگاه دور ضروري است. هزينه

هـاي  رو، در طراحي يك خط لوله انتقـال بـراي مسـافت   نيروي انساني و شرايط جوي است. از اين
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بايستي تركيب بهينه قطر لوله و ظرفيت تقويت فشار را در ارتباط با حداكثر بار انتظاري طوالني مي

ــد از احــداث يــك خــط ل     ــع، بع ــت بررســي نمــود. در واق ــه دق ــه ب ــه خــط لول ــه، ســودآوري ب ول

هاي انجام شده مستقيماً تابعي از استفاده حداكثري از ظرفيت انتقال است.گذاريسرمايه

گـذاري بـراي احـداث خـط لولـه بـراي       هـاي سـرمايه  ، هزينـه 1بر اساس برآوردهاي انجام شده

مكعـب گـاز   ميليارد متر30تا 20اينچ) كه بتواند انتقال 56تا 48هاي طوالني و با قطر باال (مسافت

كيلـومتر اسـت. در   1000ميليـارد دالر بـه ازاي هـر    5/2تـا  2طبيعي در سال را تضمين كند حدود 

شود. بـه عنـوان مثـال،    هاي احداث خط لوله به ازاي هر اينچ قطر لوله برآورد ميمواردي نيز هزينه

ت، براي احـداث خـط   هزار دالر به ازاي هر اينچ قطر لوله براي هر كيلومتر. در اين صور55تا 45

ميليـارد دالر  750/2ميليـارد دالر تـا   250/2بايستي حدود كيلومتر مي1000اينچي به طول 50لوله 

درصد بيشتر است و رقم دقيق 50گذاري كرد. هزينه احداث خط لوله در بستر دريا معموالً سرمايه

تابعي از عمق آب و محيط دريايي است.

حداث شبكه انتقال گاز طبيعي توسط خط لوله در مقايسه بـا انتقـال   با توجه به اين حقيقت كه ا

هاي به مراتب كمتـري برخـوردار اسـت، طبعـاً كشـورهاي      از پيچيدگيLNGگاز طبيعي از طريق 

هاي انتقال از طريق خط لوله، در مقايسـه  سازي هزينههاي كمتري در بهينهصادركننده گاز كوشش

هاي سنگين در تحقيق و گذاريرغم سرمايهاند. به هر حال، عليادهانجام دLNGبا انتقال از طريق 

سازي گـاز طبيعـي و انتقـال از طريـق شـناورهاي      توسعه و مهندسي ساخت و تجهيزات كه در مايع

ويـژه در ارتقـاء   براي كاهش هزينه انجام شده است، در حوزه احـداث خـط لولـه بـه    LNGحامل 

هـا و همچنـين   جـويي در هزينـه  هـا و لـذا صـرفه   وزن لولـه سـازي، كـاهش  كيفيت فوالد براي لولـه 

ويژه در بسـتر درياهـا از جملـه اقـداماتي اسـت كـه در       ها بههاي جديد در جوشكاري لولهپيشرفت

راستاي كاهش هزينه انتقال گاز توسط خط لوله صورت پذيرفته است. رشد دانش فني در مهندسي 

متري 650گذاري در عمق ن را فراهم ساخت كه با لولهاين امكا1980خط لوله حتي در اوايل دهه 

بين تونس و سيسيلي احداث شود و يـا منـابع گـازي در دريـاي شـمال      2»مدترانس«دريا، خط لوله 

بـرداري از مخـازن موجـود در    اكنون منجر به بهـره هاي فني همبرداري شود. ادامه اين پيشرفتبهره

مكزيك شده است. خليج 

1. Cedigaz, 2012.
2. Transmed 
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تا 2گذاري در بستر دريا موجب شده است كه بتوان روزانه بين ني در نحوه لولههاي فپيشرفت

اجراي طرح 1كيلومتر لوله را در بستر دريا قرار داد و عمليات جوشكاري را با موفقيت اجرا كرد.6

كه موجب شد گاز روسـيه از طريـق بسـتر دريـاي سـياه بـه       2»بلواستريم«ميليارد دالري 2/3بزرگ 

سد نمونه ديگري از دستاوردهاي رشد دانش فني در مهندسي خط لوله است.تركيه بر

-80كه از فوالد با درجه HPيا 3»فشار باال«احداث خط لوله با استفاده از دانش فني موسوم به 

X70هاي متعارف استفاده از فوالد با درجه (به جاي روش-Xكند موجب شده است ) استفاده مي

كيلومتر) و با ظرفيت ساليانه 5000هاي طوالني (مثالً انتقال لوله با مسافتكه هزينه ساخت خطوط 

در احـداث  HPدرصد كاهش يابد. استفاده از دانـش فنـي   30ميليارد متر مكعب، حدود 30تا 15

4هـا را بـه دنبـال داشـته اسـت.     خط لوله انتقال گـاز تركمنسـتان بـه اروپـا كـاهش چشـمگير هزينـه       

ي كاهش بيشتر هزينه انتقال گاز توسط خـط لولـه، عمـدتاً متكـي بـه اسـتفاده از       هاي آتي برابرنامه

گذراند.اكنون مراحل آزمايشگاهي خود را مياست كه همXAPISLn-100فوالد با درجه 

توان گفت كـه شـبكه خـط لولـه     ، ميLNGهاي جديد در انتقال گاز توسط رغم پيشرفتعلي

ايي گاز طبيعي در تجارت بـين كشـوري در آمريكـاي شـمالي،     جهنوز مهمترين راهكار براي جابه

خـط  «كارگيري دانش فني موسـوم بـه   توان گفت كه بهاروپا و آمريكاي جنوبي است. همچنين مي

كند، تنهـا راهكـار بـراي كـاهش     هاي بسيار باال استفاده ميكه از فوالد با مقاومت5»لوله فشار قوي

هاي اخير در صنايع فوالدسازي كه منجـر  طوالني است. پيشرفتهاي هزينه انتقال گاز براي مسافت

به توليد فـوالد بـا مقاومـت بسـيار بـاال و وزن كـم شـده اسـت و پيشـرفت دانـش فنـي در صـنعت             

متـر از سـطح   2000جوشكاري در دريا، اين امكان را فراهم كرده است كه بتوان تا عمـق بـيش از   

كه قبالً گفته شد و گاز روسـيه را از طريـق   » بلواستريم«گذاري كرد. خط لوله موسوم بهدريا، لوله

متــري قــرار دارد. در حــال حاضــر، 2150كنــد، در عمــق بســتر دريــاي ســياه بــه تركيــه منتقــل مــي

پذير است. اين دسـتاوردها، موجـب   متري به لحاظ فني امكان3500تا 3000گذاري در اعماق لوله

هاي دورتر را از طريق خشـكي و دريـا   گاز به مسافتها شده است و امكان صادرات كاهش هزينه

فراهم كرده است.

معروف است.J-Layو S-Layهاي گذاري در بستر دريا اصطالحاً به روشهاي جديد در لوله. پيشرفت1

2. Blue Stream  
3. High Pressure (HP) Technology

كـه بـه سـفارش اتحاديـه اروپـا      » Gate 2020«) تحت عنوان IFPو انستيتو نفت فرانسه (ENIطالعه مشترك شركت نفتي . به م4

انجام شده است، مراجعه شود.

5. High Pressure (HP) Pipelines
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هاي خطوط لوله در كشورهاي عضو مجمـع و نگـاهي بـه سـاختار     . بررسي شبكه4
هزينه انتقال

پـردازيم و سـپس   در اين بخش نخست به بررسي شبكه خطوط لوله در كشورهاي عضو مجمع مـي 

صـادرات توسـط كشـورهاي عضـو مجمـع را مطالعـه       هاي انتقـال گـاز طبيعـي بـراي    ساختار هزينه

شـود كـه بتـوان اسـتراتژي اعضـاي مجمـع را در       كنيم. بدين ترتيـب، زمينـه مناسـبي فـراهم مـي     مي

منظور كاهش هزينه صادرات گـاز طبيعـي از طريـق خطـوط لولـه تجزيـه و       همكاري با يكديگر به

تحليل نمود.

اي صادرات گاز داراست. كشورهاي عضو مجمـع  روسيه رتبه اول را در استفاده از خط لوله بر

تر از روسيه در استفاده از خط لوله قرار دارند بـه ترتيـب عبارتنـد از الجزايـر،     هاي پايينكه در رتبه

قطر، بوليوي، ليبي، ايران و مصر. با وجود اين، نبايد فراموش كرد كه اروپا مهمترين بازار صادرات 

. متأسفانه محدوديت تنـوع در بازارهـاي صـادراتي گـاز اروپـا      باشدگاز طبيعي توسط خط لوله مي

توسط خط لوله كه در حال حاضر در بين كشورهاي عضو مجمع وجود دارد موجب شده است كه 

طـور جـدي دنبـال    هاي مناسب براي همكاري اعضاء با يكديگر در خطوط لوله بـه اتخاذ استراتژي

نشود. 

اي عضـو مجمـع بـه شـرح ذيـل اسـت: روسـيه بـا         طول خطوط انتقال گـاز طبيعـي در كشـوره   

كيلومتر در رتبـه دوم  20‚155كيلومتر در رتبه اول قرار دارد، جمهوري اسالمي ايران با 160‚952

باشد. طول خط لوله در كشورهاي عضو كيلومتر رتبه سوم را دارا مي16‚360باشد و الجزاير با مي

نمود. ذكر اين نكته ضروري است كه امارات فاقـد  ) مالحظه 1توان در جدول شماره (مجمع را مي

باشد.اي از خطوط انتقال گاز ميشبكه قابل مالحظه

هاي مناسب براي همكاري كشورهاي عضو مجمع با يكديگر، كوشش مشـترك  يكي از حوزه

بايسـتي سـاختار   هاي صدور گاز طبيعي از طريـق خـط لولـه اسـت. بنـابراين مـي      براي كاهش هزينه

صدور گاز توسط اعضاي مجمـع را محاسـبه و امكانـات همكـاري بـراي كـاهش آن را       هايهزينه

بايسـتي  ارزيابي نمود. براي ورود به بحث برآورد هزينه انتقال گاز توسط خـط لولـه، ضـرورتاً مـي    

هاي كمپرسور براي انتقال را در مناطق گذاري و هزينهفروض اساسي مربوط به هزينه ساخت و لوله

ي به تفكيك بيان كنيم.خشكي و درياي
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. طول خطوط لوله انتقال گاز طبيعي در كشورهاي عضو مجمع1جدول 
طول شبكه انتقال (كيلومتر)كشوررتبه
160‚952روسيه1

20‚155جمهوري اسالمي ايران2

16‚360الجزاير3

6‚628مصر4

5‚347ونزوئال5

5‚330بوليوي6

4‚209عمان7

3‚216ليبي8

2‚756نيجريه9

980قطر10

67ترينيداد و توباكو11

37گينه12

CIA World Fact Bookمأخذ: 

الذكر مسائل متعددي را به همراه دارد و از زماني به زمان ديگر هاي فوقبديهي است برآورد هزينه

تـوان گفـت كـه در سـال     يمـ 1كند. با مراجعه به منـابع آمـاري  اي به ناحيه ديگر تغيير ميو از ناحيه

هزار دالر بـراي هـر ايـنچ قطـر لولـه و بـه       37تا 32اي ساخت خط لوله حدود ، هزينه سرمايه2012

هـزار دالر  55تـا  48گذاري در دريا حـدود  ازاي هر كيلومتر برآورد شده است. اين رقم براي لوله

ومتر در خشـكي حـدود   اينچـي بـراي هـر كيلـ    56باشد. بنابراين هزينه احداث يـك خـط لولـه    مي

دالر خواهد بود. بديهي است برآورد دقيق هزينه، مستلزم بررسي 2‚072‚000دالر تا 1‚792‚000

هاي مربوط به نيروي انساني هاي مالياتي، هزينههاي حقوقي و رژيمشرايط آب و هوايي، چارچوب

لذكر از يك كشور به اباشد. متغيرهاي فوقگذاري در كشور مورد نظر ميو ضريب ريسك سرمايه

اي از واقعيـات اسـت.   كشور ديگر قطعاً متفاوت اسـت و لـذا محاسـبات انجـام شـده تقريـب اوليـه       

هـاي تقويـت فشـار اسـت، معمـوالً      هاي عملياتي در خطوط لوله، كه عمدتاً مربوط به ايستگاههزينه

شود.اي احداث خط لوله فرض ميهاي سرمايهدرصد هزينه60معادل 

1. Cedigaz, GECF Secretariat (2012)
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دهاي اوليه براي هزينه خط لوله، فرض بر اين است كـه خـط لولـه انتقـال گـاز جنبـه       در برآور

ميليـون متـر   110اينچ قطر دارد. ظرفيت اسمي اين خط لوله، انتقال روزانـه  56صادراتي دارد و لذا 

درصـد ظرفيـت و بـراي    70مكعب گاز طبيعي است. فرض بر اين است كه اين خط لوله فرضي بـا  

يابـد.  روز باقيمانـده بـه تعميـرات و نگهـداري اختصـاص مـي      20كنـد و  كار مـي روز در سال345

كيلومتر از اين خط لوله را در نواحي خشكي ظـرف  1500توان همچنين فرض بر اين است كه مي

شود كـه در مـدت سـه سـال،     گذاري در بستر دريا معموالً فرض ميسال ساخت. براي لوله3مدت 

اينچي را احداث كرد. 56از لوله كيلومتر1000توان فقط مي

دهد كه هزينه انتقال گاز از خط نشان ميمجمعالذكر، محاسبات دبيرخانه بر مبناي فروض فوق

دالر براي 02/2تا 74/1ميليون متر مكعب، برابر است با 110اينچي با ظرفيت انتقال روزانه 56لوله 

دالر 057/0تـا  049/0لومتر، و يا برابر اسـت بـا   كي100متر مكعب گاز طبيعي به ازاي هر 1000هر 

هـر  1شود كه ارزش حرارتي ناخالصكيلومتر. خاطر نشان مي100به ازاي هر Btuبراي هر ميليون 

است. هزينه انتقـال گـاز طبيعـي در منـاطق دريـايي      Btuفوت مكعب گاز طبيعي برابر با يك هزار 

كيلـومتر، و يـا   100متر مكعب گاز طبيعي بـه ازاي هـر   1000دالر براي هر 3تا 62/2برابر است با 

كيلومتر. 100به ازاي هر Btuدالر براي هر ميليون 085/0تا 074/0

اكنون كشورهاي صادركننده عضو مجمع را به لحاظ صدور گـاز طبيعـي از طريـق خـط لولـه      

لولـه عبـارت   بندي اين كشورها بر حسب حجم صادرات گاز از طريق خـط كنيم. اولويتمرور مي

است از روسيه، الجزاير، قطر، بوليـوي، ليبـي، ايـران، مصـر و نيجريـه. روسـيه بـه اكثـر كشـورهاي          

كند و درصدد است كه بتواند بـه آسـياي   اروپايي و شوروي سابق از طريق خط لوله گاز صادر مي

ه اروپـا  شمال شرقي نيز در آينده نزديك از طريق خط لوله گـاز صـادر كنـد. صـادرات الجزايـر بـ      

گيرد. قطر به امارات متحده عربي و عمان صادر توسط خط لوله از طريق ايتاليا و اسپانيا صورت مي

كند. بوليوي به برزيل و آرژانتين، ليبي به ايتاليا، و ايران به تركيه و ارمنستان از طريق خـط لولـه   مي

ينده نزديك بـه پاكسـتان،   هاي مناسب، در آكند. ايران درصدد است با تكميل زيرساختصادر مي

كند و نيجريه به غنـا.  عراق و سوريه نيز صادر كند. مصر به فلسطين، اردن، سوريه و لبنان صادر مي

دهد. ) ساختار صادرات گاز كشورهاي عضو مجمع توسط خط لوله را نشان مي2جدول (

1. Gross Calorific Value (GCV)=Gross Heating Value (GHV)=High Heating Value (HHV).
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بيعي به بازارهاي . تركيب صادرات كشورهاي عضو مجمع از طريق خط لوله انتقال گاز ط2جدول 
مصرف

واردكنندهصادركننده

روسيه

اتريش، ارمنستان، بالروس، بوسني، بلغارستان، كرواسي، جمهوري چك، 

استوني، فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، مجارستان، ايتاليا، قزاقستان، 

)، مقدونيه، مالديو، هلند، لهستان، Latvia)، التويا (Lithuaniaليتواني (

روماني، صربستان، اسلواكي، اسلواني، سوئيس، تركيه و اكراين

ايتاليا و اسپانياالجزاير

امارات متحده عربي، عمانقطر

برزيل، آرژانتينبوليوي

ايتالياليبي

تركيه، ارمنستان، (پاكستان)جمهوري اسالمي ايران

فلسطين، اردن، سوريه، لبنانمصر

ق الجزاير)غنا (اروپا از طرينيجريه

)2012) و دبيرخانه مجمع (2012پي (مأخذ: بي

صادرات گاز در كشورهاي عضو مجمع. خطوط اصلي لوله انتقال5
ــديم از    ــارم دي ــش چه ــه در بخ ــروه     13چنانك ــور در گ ــت كش ــط هش ــع، فق ــو مجم ــور عض كش

داراي صادركنندگان گاز از طريق خط لوله قرار دارند. از اين هشت كشور نيز فقـط شـش كشـور    

خطوط اصلي لوله انتقال هستند كه عبارتند از الجزاير، ايران، روسيه، قطر، ليبي و نيجريه. در ادامه، 

پردازيم.به معرفي خطوط اصلي لوله در اين شش كشور مي

. الجزاير1-5
و 2، گالسـي 1گـذرد: تـرانس مـد   سه خط لوله اصلي انتقال در الجزاير واقع شده يا از اين كشور مي

.3زمدگ

1. Transmen 
2. Galsi
3. Medgas



5شماره اقتصاد محيط زيست و انرژي    سال دومفصلنامه 62

مدخط لوله ترانس-

كند. طول ايـن خـط لولـه    اين خط لوله، گاز صادراتي الجزاير را از طريق تونس به ايتاليا منتقل مي

كيلومتر است كه بخش الجزايري اين خط لوله شامل يك ايستگاه تقويت فشار و دو 2‚475جمعاً 

48يـت فشـار و دو خـط لولـه     اينچي است. بخش تونسي، متشكل از سـه ايسـتگاه تقو  48خط لوله 

بـه امضـا رسـيد كـه دو ايسـتگاه      1قراردادي با يك پيمانكار ايتاليايي2007باشد. در سال اينچي مي

كه يك ايستگاه تقويـت  ديگر تقويت فشار در بخش الجزايري اين خط لوله احداث كند ضمن آن

5/6ونسـي ايـن خـط لولـه بـه      فشار قبلي را نيز تقويت نمايد تا بدين ترتيب، ظرفيت انتقال بخـش ت 

مـد كـه از كانـال سيسـيلي     ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد. بخش دريايي خط لولـه تـرانس  

اينچي است. وقتي اين خط لولـه بـه   26اينچي و دو خط لوله 20گذرد متشكل از سه خط لوله مي

2/30فعلي ايـن خـط لولـه،    شود. ظرفيت اينچي تبديل مي48اينچي و 42رسد به دو خط ايتاليا مي

ميليـارد متـر مكعـب در سـال     5/33ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سـال اسـت كـه بـه زودي بـه      

افزايش خواهد يافت.

خط لوله گالسي-

كند. طول اين خـط  به ايتاليا منتقل مي2خط لوله گالسي، گاز صادراتي الجزاير را از طريق ساردينيا

كيلـومتر آن  310كيلومتر آن در خاك الجزاير واقع شده است، 640كيلومتر است كه1‚530لوله 

كيلـومتر درخـاك سـاردينيا قـرار گرفتـه و      300در بستر دريا تـا سـاردينياي جنـوبي امتـداد دارد و     

رسـد.  واقـع در ايتاليـا مـي   3كيلومتر از اين خط لوله به سواحل مديترانـه در توسـكاني  280باالخره 

ميليـارد  2ميليارد متر مكعب در سال است. از اين ظرفيت، حـدود  4/8غ بر ظرفيت اين خط لوله بال

شود. قـرارداد احـداث ايـن خـط     رسد و مابقي به ايتاليا صادر ميمتر مكعب به مصرف ساردينيا مي

بين مقامات الجزايري و ايتاليايي به امضا رسيد. برآورد اوليه براي هزينه احداث 2001لوله در سال 

ميليارد دالر بود كه به علت افزايش قيمت فوالد تاكنون چند بار تجديد نظـر شـده   3ه اين خط لول

است.

خط لوله مدگز-

ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سال اسـت.  8كيلومتر است و ظرفيت آن 210طول اين خط لوله 

مـيالدي  2008كنـد. از دسـامبر   خط لولـه مـدگز، گـاز صـادراتي الجزايـر را بـه اسـپانيا منتقـل مـي         

1. Saipem
2. Sardinia
3. Tuscany
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سو و كمبـود  پذير بود اما به علت اشباع بازار اسپانيا از يكبرداري از اين خط لوله عمالً امكانبهره

به تعويق افتاد. 2011برداري از آن تا سال عرضه گاز در الجزاير از سوي ديگر، بهره

. جمهوري اسالمي ايران2-5
صادراتي در ايران است. عمليات احداث خط لولـه  خط لوله صادراتي به تركيه تنها خط لوله فعال 

براي انتقال گاز به تركيه و اروپـا از طريـق   1ايران به پاكستان شروع شده و احداث خط لوله پرشين

ريزي شده است. خط لوله صادراتي به امارات و عـراق نيـز در مراحـل نهـايي     عراق و سوريه برنامه

است. 

خط لوله صادراتي تركيه-

تركيـه بـه بازرگـان مرزازراايرانصادراتيطبيعيگازواستكيلومتر1‚850خط لوله طول اين

ميليارد متر مكعب در سال است.10اين خط لوله ظرفيت. رساندمي

IPپروژه -

ميليـارد  5/7قراردادي بين ايران و پاكستان به امضا رسيده است كه به موجب آن قرار است ساليانه 

بـراي اجرايـي   IP(2پاكسـتان ( -اين كشور صادر شود. احـداث خـط لولـه ايـران    متر مكعب گاز به

باشد. بديهي اسـت  ميليارد متر مكعب در سال مي40كردن اين قرارداد است. ظرفيت اين خط لوله 

برداري بيشتر از ميدان گازي پارس جنوبي است. طول اين استفاده كامل از اين ظرفيت نيازمند بهره

كيلـومتر ديگـر   900كيلومتر آن در خاك ايران قرار دارد و 1100يلومتر است و ك2000خط لوله 

بايستي در خاك پاكستان احداث شود. صادرات گاز بـه هنـد از طريـق همـين خـط لولـه موجـب        

كه ظرفيـت ايـن خـط لولـه بـه      ويژه آنگذاري افزايش يابد بهخواهد شد كه سودآوري اين سرمايه

طبيعي است كه قرار است به پاكستان صادر شود.مراتب بيش از حجمي از گاز

خط لوله پرشين-

گيـري  پيشنهاد ايران براي احداث خط لوله پرشين به منظور صادرات گاز به اروپـا در واقـع موضـع   

ميالدي، ايران اعالم كرد كه 2010روسيه است. در ژوئيه سال 3رقابتي اين كشو با خط لوله نوباكو

اي با ظرفيت تركيه به امضا رسانده است كه به موجب آن خط لوله4پترولمقراردادي با شركت سو

1. Persian Pipeline 
2. Iran-Pakistan Pipeline
3. Nabucco
4. Som Petrol
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ميليارد متر مكعب در سال احداث خواهد شد كه گاز ايران را به تركيه و از آنجا به اروپا منتقل 40

اي بـراي  ايران و سـوريه توافـق كردنـد كـه خـط لولـه      2011خواهد كرد. همچنين، در ژانويه سال 

ي ايران به تركيه و اروپا از طريق عراق و سوريه احداث شود.صدور گاز طبيع

خط لوله صادراتي به عراق-

) بـه  1392عمليات احداث خط لوله صادرات گاز طبيعي به عراق در اواخـر سـال جـاري شمسـي (    

ميليـارد متـر   20ميليـون متـر مكعـب در روز معـادل     50رسد. ظرفيت اين خط لوله حـدود  پايان مي

هـاي توليـد بـرق و واحـدهاي     ل است. كشور عراق، گاز دريافتي را عمدتاً به نيروگاهمكعب در سا

پتروشيمي خود اختصاص خواهد داد. گاز صادراتي به عراق از ميدان گازي پـارس جنـوبي تـأمين    

خواهد شد. خط لوله مستقلي از پارس جنوبي بدين منظور ساخته نشده است بلكه با انشعاب از خط 

از در خاك ايران، گاز مورد نظر براي صادرات به عراق تأمين خواهد شد. طـول ايـن   لوله انتقال گ

رسـد توسـط جمهـوري اسـالمي     كيلومتر است كه به نظر مـي 300خط لوله در خاك عراق حدود 

1برداري خواهد شد.ايران ساخته و آماده بهره

خط لوله صادراتي به امارات-

ست و گاز صادراتي را از ميدان سلمان به شارجه واقـع در  كيلومتر ا280طول اين خط لوله حدود 

برداري خواهد رسيد در واقـع  امارات منتقل خواهد كرد. اين خط لوله كه در آينده نزديك به بهره

شود كه با هزينه ايران براي صادرات گاز به امارات جايگزين خط لوله صادراتي پروژه كرسنت مي

هاي اما به داليل متعدد از جمله بروز اختالفات حقوقي در مرزبنديبرداري شد ساخته و آماده بهره

جغرافيايي از دستور كار خارج شد زيرا قـرار بـود گـاز صـادراتي بـه امـارات در سـكوي مبـارك         

2تحويل اين كشور شود.

. ليبي3-5
3گرين استريم-

ميليارد متـر مكعـب   11ن كيلومتر است كه ظرفيت انتقال گاز طبيعي به ميزا520طول اين خط لوله 

كنـد. گـرين   در سال را دارد. اين خط لوله، گاز ليبي را از سواحل اين كشور بـه ايتاليـا منتقـل مـي    

استريم شامل موارد ذيل است:

. مصاحبه نويسنده با كارشناسان وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران1

همان. 2

3. Green Stream 
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ايستگاه تقويت فشار براي گازرساني به شبكه انتقال گاز ايتاليا-

تر، بـه منظـور انتقـال گـاز از     كيلـوم 516بـه طـول   OPL1اينچي دريايي موسـوم بـه   32خط لوله -

الذكر به سيسيلي در ايتاليا.ايستگاه تقويت فشار فوق

متر است.1150حداكثر عمق دريا در مسير اين خط لوله -

كيلومتر كـه در سـواحل سيسـيلي احـداث شـده اسـت كـه گـاز         4/7اينچي به طول 32خط لوله -

از آنجا وارد شبكه توزيع ايتاليا بشود.رساند تا تحويلي را به ترمينال واقع در سيسيلي مي

. نيجريه4-5
WAGP2خط لوله -

WAGP ميالدي بـه  2010كيلومتر در ماه مارس سال 678يا خط لوله گاز آفريقاي غربي به طول

رساند كه البته امكان ارتباط با كشورهاي اتمام رسيد. اين خط لوله، گاز نيجريه را به كشور غنا مي

ميليارد متر مكعب در سال اسـت امـا امكـان    2نيز فراهم است. ظرفيت اين خط لوله 4و توگو3بنين

ميليارد متر مكعب در سال نيز مهياست.5افزايش اين ظرفيت به 

5صحران-خط لوله ترانس-

كيلـومتر طـول دارد و قـرار اسـت گـاز      4000ريزي است حـدود  اين خط لوله كه در مرحله برنامه

ميليارد متر مكعب در سال است. اين خط 20هاي اروپا ببرد. ظرفيت اين خط لوله نيجريه را به بازار

تواند سهيم باشد.گذرد و الجزاير در تكميل ظرفيت اين خط لوله ميلوله از شمال آفريقا مي

. قطر5-5
6خط لوله دلفين-

رساند. طـول  ان ميخط لوله دلفين گاز قطر را به دو كشور همسايه يعني امارات متحده عربي و عم

ميليارد متـر مكعـب   21كيلومتر است. ظرفيت خط لوله دلفين، انتقال 364اينچي، 48اين خط لوله 

هـاي  گاز طبيعي در سال است. اين خط لوله توسط دولت امارات متحـده عربـي و برخـي شـركت    

1. Offshore Pipeline
2. West Africa Gas Pipeline
3. Benin 
4. Togo
5. Trans-Saharan Pipeline
6. Dolphin
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. طراحي خـط  هاي سازنده استالمللي ساخته شده و مالكيت آن با امارات و همان شركتنفتي بين

هاي تقويت فشار، ظرفيت اين خط لوله سازد كه با نصب دستگاهلوله دلفين اين امكان را فراهم مي

ميليارد متر مكعب در سال افزايش داد.33را بتوان به 

. روسيه6-5
3و ساوث استريم2، بلواستريم1سه خط لوله اصلي اين كشور عبارتند از نورد استريم

نورد استريم-

5/27باشـد كـه ظرفيـت هـر يـك      كيلومتر متشكل از دو خط لوله مـي 1‚224د استريم به طول نور

در روسيه شروع شده و از طريق 4بورگميليارد متر مكعب در سال است. نورد استريم از منطقه وي

رسد. عمليات احـداث نـورد اسـتريم از آوريـل     در شمال آلمان مي5والددرياي بالتيك به كريفس

هاي خشكي و دريايي آن به هم متصل شد و جريان تجاري بخش2011از شد و در اوت آغ2010

آغاز گرديد. نورد استريم ايـن امكـان را بـراي روسـيه فـراهم      2001انتقال گاز عمالً از اواخر سال 

كرده است كه بتواند مستقيماً به بازارهاي اروپاي شمال غربي دسترسي داشـته باشـد. بـدين ترتيـب     

لوله توانسته است وابستگي روسيه به كشورهاي ترانزيت را كاهش دهد. از سـوي ديگـر،   اين خط 

هـاي مشـترك بـا    گـذاري احداث اين خط لوله موجب شده است كه روسـيه بتوانـد بـراي سـرمايه    

زني روسـيه بـا   كه قدرت چانهكنندگان بزرگ اروپايي مستقيماً وارد مذاكره شود ضمن آنمصرف

افزايش داده است.كشورهاي ترانزيت را

بلواستريم-

گـذرد و گـاز روسـيه را بـه تركيـه      بلواستريم، خط لوله گاز اصـلي اسـت كـه از دريـاي سـياه مـي      

ساخته شد. ايـن شـركت در هلنـد و بـا     6رساند. اين خط لوله توسط شركت خط لوله بلواستريممي

تأسـيس شـده اسـت. شـركت     ايتاليايي 7گذاري مشترك گازپروم روسيه و شركت نفتي انيسرمايه

خط لوله بلواستريم مالك بخش دريايي اين خط لوله است و شركت گـازپروم روسـيه مالكيـت و    

مسئوليت عمليات بخشي از اين خط لوله را داراست كه در خاك روسيه واقع شده است. به همـين  

1. Nord Stream
2. Blue Stream
3. South Stream
4. Vyborg 
5. Greifswald
6. Blue Stream Pipeline B.V. 
7. Eni
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ا شـركت  ترتيب، مالكيت و مسئوليت عمليات بخشي از اين خط لوله كـه در تركيـه واقـع اسـت بـ     

باشد. هـدف از احـداث ايـن خـط لولـه، تحويـل       هاي انرژي تركيه مياست كه از شركت1بوتاش

المقدور اجتناب از عبور گاز روسيه از كشورهاي ثالث است.مستقيم گاز روسيه به تركيه و حتي

1213ميليارد متر مكعـب در سـال اسـت. طـول ايـن خـط لولـه        16ظرفيت نهايي اين خط لوله 

كيلـومتر طـول دارد.   373باشد. بخشي از اين خط لوله كه در روسيه واقـع شـده اسـت    ميكيلومتر

باشد كـه گـاز   كيلومتر مي444اي آن كيلومتر و بخش تركيه396طول بخش دريايي اين خط لوله 

هاي انتقال با قطرهاي هاي مختلف بلواستريم، از لولهرساند. در بخشروسيه را مستقيماً به آنكارا مي

هـاي كوهسـتاني از   اينچي، در بخـش 56هاي مختلف استفاده شده است: در بخش خشكي، از لوله

اينچي استفاده شده است. ايـن خـط لولـه در    24هاي اينچي و در بخش دريايي از لوله48هاي لوله

ترين خطـوط  رسد يكي از عميقكيلومتري پايين رفته است كه به نظر مي2/2بخش دريايي تا عمق 

ه دريايي باشد.لول

ساوث استريم-

در دريـاي سـياه آغـاز    2اين خط لوله كه قرار است در آينده احداث شـود از شـهر سـاحلي ژوبكـا    

رسد. از بلغارستان به بعد سه سـناريو در نظـر   در بلغارستان مي3شود و از طريق دريا به شهر وارنامي

يابـد و بـه مجارسـتان و    ان امتـداد مـي  گرفته شده است. در سناريوي اول، اين خط لوله بـه صربسـت  

رسد. در سناريوي دوم، با احداث خط لوله جديد، اين خط لوله از طريق يونان به ايتاليـا  اتريش مي

رسد. در سناريوي سوم، اين خط لوله از بلغارستان به صربستان و سپس به مجارستان، اسلواني و مي

يوي چهارمي نيز مطرح شده است كه اين خط لوله از طريق يابد. البته سنارآنگاه به ايتاليا امتداد مي

اكنون مذاكراتي در دستور كـار اسـت كـه ايـن خـط      دريا به روماني و سپس به صربستان برسد. هم

لوله به كرواسي نيز برود.

ميليارد متر مكعب 5/31دهد كه ظرفيت اوليه اين خط لوله هاي انجام شده نشان ميريزيبرنامه

ميليارد متر مكعب در 63ت و به شرط ايجاد بازارهاي مناسب، امكان افزايش ظرفيت به در سال اس

كيلومتر نيـز  2500كيلومتر است. البته 3100سال نيز وجود دارد. مجموع طول اين خط لوله حدود 

شـود كـه گـاز    بايستي در خاك روسيه احداث شود. ساوث استريم مانند نورد استريم موجـب مـي  

كه از چندين كشور ترانزيت عبور كند، به بازارهاي اروپا برسد.آنروسيه، بدون

1. BOTAS
2. Dzhubga 
3. Varna
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سنجي همكاري يا رقابت بـراي صـادرات گـاز در بـين كشـورهاي عضـو       . امكان6
مجمع از طريق خط لوله

در بخش پنجم، خطوط لوله انتقال گاز طبيعي براي صادرات در كشورهاي عضو مجمع را بررسـي  

دهـيم كـه آيـا امكـان رقابـت يـا       ز سؤاالت اصـلي مقالـه پاسـخ مـي    كرديم. در اين بخش به يكي ا

همكاري در بين اين كشورها در امر صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله وجود دارد؟

)، تركيـب صـادرات كشـورهاي عضـو مجمـع را نشـان داديـم و مقاصـد         2در جدول شـماره ( 

بـا مراجعـه بـه ايـن جـدول      صادراتي هر يك از هشت كشور عضو را به تفكيك مشخص نموديم.

كشور عضو مجمع، فقط هشـت كشـور از طريـق خـط لولـه اقـدام بـه        13شود كه از بين معلوم مي

جز بوليـوي، هفـت كشـور ديگـر منـدرج در      اند. البته ناگفته نماند كه بهصادرات گاز طبيعي كرده

هاي گينـه،  نيـز هسـتند. كشـور   LNGصـورت  )، از صادركنندگان گاز طبيعـي بـه  2جدول شماره (

LNGالـذكر موجـود نيسـتند از صـادركنندگان     ترينيداد و توباكو و امـارات كـه در جـدول فـوق    

شوند. محسوب مي

سنجي همكاري يا رقابت اعضاء با توجه به طول خطوط لوله، ظرفيت انتقال و . امكان1-6
بازارهاي مقصد

توان بـه شـرح   خط لوله را ميبازارهاي فعلي صادرات گاز براي هشت كشور عضو مجمع از طريق 

ذيل تعريف نمود:

كوشد از طريـق خـط   روسيه به لحاظ تاريخي، بازار اروپا و شوروي سابق را دارد هرچند مي-الف

لوله وارد بازار آسيا نيز بشود. 

اند ليبي و الجزاير تنها كشورهاي آفريقايي هستند كه صادرات خود را صرفاً متوجه اروپا كرده-ب

توانند وارد رقابت يا همكاري با روسيه بشوند. ز اين منظر ميو لذا ا

صادرات قطر به عنوان يك كشور عضو مجمع صرفاً متوجه دو كشور ديگر عضو مجمع يعنـي  -ج

تواند وارد همكاري يا رقابـت بـا   امارات متحده عربي و عمان است. بنابراين به لحاظ خط لوله نمي

ساير اعضاي مجمع بشود. 

گيري كرده اسـت كـه بـه لحـاظ جغرافيـايي، حـداقل       رات مصر صرفاً كشورهايي را هدفصاد-د

هزينه انتقال را براي مصر به دنبال دارند (فلسطين، اردن، سوريه و لبنان) و لـذا امكـان رقابـت و يـا     

همكاري با ساير اعضاي مجمع را به حداقل رسانده است. 
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كند.يعي از طريق خط لوله صادر مينيجريه صرفاً به يك كشور (غنا) گاز طب-هـ

توانـد وارد  جمهوري اسالمي ايران بـه تركيـه و ارمنسـتان خـط لولـه صـادراتي دارد و لـذا مـي        -و

كيلـومتر بـراي صـادرات گـاز     280اي به طـول  همكاري يا رقابت با روسيه شود. همچنين خط لوله

300شود. يـك خـط لولـه    برداري ميزودي آماده بهرهطبيعي به امارات در مراحل نهايي است و به

كيلومتري براي صادرات گاز طبيعي به عراق (تا بغداد) به هزينه جمهـوري اسـالمي ايـران احـداث     

ميليـون  50رسد. ظرفيت اين خط لوله روزانـه  برداري ميشده است كه تا اواخر سال جاري به بهره

هـاي مولـد بـرق و    بـه نيروگـاه  ميليارد متر مكعـب در سـال اسـت كـه عمـدتاً     20متر مكعب معادل 

واحدهاي پتروشيمي در كشور عراق اختصاص خواهد يافت.

صادرات بوليوي از طريق خط لوله صرفاً به كشورهاي همسايه يعني برزيل و آرژانتـين اسـت و   -ز

لذا ساير كشورهاي عضو مجمع در خاورميانه و آفريقا امكان هيچگونه رقابت يـا همكـاري بـا ايـن     

خواهند داشت. البته براي ونزوئال بالقوه اين امكان وجود دارد كه بتواند با بوليوي رقابت كشور را ن

يا همكاري كند اما موقعي اين امكان، بالفعل خواهد شد كه توليدات ونزوئال افـزايش يابـد و ايـن    

د اكنـون توليـ  كشور وارد گروه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي بشود. چنانكه قبالً ديده شد هـم 

ونزوئال در حدي نيست كه بتواند در رديف صادركنندگان مجمع قرار گيرد.

) را بـا اسـتفاده از طـول خطـوط لولـه      2الذكر، اكنـون جـدول شـماره (   با استفاده از نكات فوق

) 3كنيم. جدول شـماره ( پذيري رقابت يا همكاري بين كشورهاي عضو كامل ميصادراتي و امكان

) است. 2ه (صورت كامل شده جدول شمار

توان به اين نتيجه رسيد كه فقط در سـه حـوزه   ) مي3با بررسي اطالعات موجود در جدول شماره (

پذير است: امكان رقابت بين اعضاي مجمع در صادرات گاز از طريق خط لوله به شرح ذيل، امكان

صـادرات گـاز جمهـوري   -صادرات گاز جمهوري اسـالمي ايـران و روسـيه بـه تركيـه، ب     -الف

صادرات گاز ليبي و الجزاير به ايتاليا.-اسالمي ايران و قطر به امارات و ج

. همكاري يا رقابت روسيه و جمهوري اسالمي ايران در بازارهاي تركيه و اروپا2-6
اي چنانكه قبالً گفته شد هدف اصلي روسيه از صادرات گاز به تركيه تنها تأمين حجم قابل مالحظه

كوشد از طريق صادرات گاز به تركيه بازارهاي ين كشور نيست بلكه روسيه مياز نيازهاي داخلي ا

كه از طريق نورد استريم و بلو اسـتريم ايـن امكـان را فـراهم كـرده      اروپا را پوشش دهد، ضمن آن

ميليارد55ميليارد متر مكعب شامل 71اي از گاز صادراتي خود را (است كه حجم قابل مالحظه
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نجي همكاري يا رقابت كشورهاي عضو مجمع در صادرات گاز از طريق خط لولهس. امكان3جدول 
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ارد متر مكعب در سال از طريق بلواستريم) بدون ميلي16متر مكعب در سال از طريق نورد استريم و 

بـرداري از  گذار از چند كشور ترانزيـت مسـتقيماً بـه بازارهـاي مصـرف در اروپـا برسـاند. بـا بهـره         

استريم در آينده نزديك، اين اهداف روسيه به مراتب بهتر تأمين خواهد شد.ساوث

)، حجـم  2012(پـي بـي مـاري انـرژي   اگر اين واقعيت را در نظر بگيريم كه بر اساس سـالنامه آ 

صادرات گاز طبيعي روسيه به اروپا (غير از كشورهاي عضو بلوك شوروي سـابق) از طريـق خـط    

شـود  ميليارد متر مكعب در سال بوده است اين نتيجه حاصل مي6/140مجموعاً 2011لوله در سال 

ميليارد متـر  4/69ريم كه بالغ بر التفاوت صادرات گاز روسيه از طريق نورد استريم و بلواستكه مابه

شود از طريق خط لولـه واقـع در منـاطق خشـكي، بازارهـاي اروپـا (بـه اسـتثناي         مكعب در سال مي

كشورهاي عضو بلوك شوروي سابق) را هدف قرار داده است. ضروري است اين نكته خاطر نشان 

راتي نورداسـتريم و  الـذكر مبتنـي بـر فـرض اسـتفاده كامـل از ظرفيـت صـاد        شود كه بـرآورد فـوق  

باشد. بلواستريم است كه فرض قابل قبولي مي

، حجم صـادرات گـاز روسـيه از    پيبياز سوي ديگر، بنا بر آمارهاي منتشره در سالنامه آماري 

ميليـارد متـر   4/66به كشورهاي عضو بلوك شوروي سابق مجموعـاً  2011طريق خط لوله در سال 

الـذكر اضـافه نمـاييم بـه     ميليارد متر مكعب فوق4/69م را به مكعب در سال بوده است. اگر اين رق

رسيم كه كل صادرات روسـيه را بـه اروپـا و كشـورهاي     ميليارد متر مكعب در سال مي8/135رقم 

ميليارد متر مكعب 6/140كه روسيه با صادرات دهد. حاصل آنعضو بلوك شوروي سابق نشان مي

مكعب در سال به كشورهاي عضو بلوك شوروي سـابق جمعـاً   ميليارد متر4/66در سال به اروپا و 

ميليارد متر مكعب گاز به اروپا و كشورهاي عضو بلوك شوروري سـابق صـادر كـرده    207ساليانه 

) تركيب صادرات گاز روسيه را به كشـورهاي اروپـايي و بلـوك شـوروي     4است. جدول شماره (

دهد.سابق به تفكيك نشان مي

ه شرح ذيل در الگوي صادرات گاز طبيعي روسيه حائز اهميت است:توجه به چند نكته ب

باشد درصد بسيار بـااليي از  روسيه كه بزرگترين توليدكننده و صادركننده گاز در جهان مي-الف

از رقم LNGكند. مجموع صادرات گاز روسيه به صورت گاز خود را از طريق خط لوله صادر مي

رود و اين در حالي است كه قطـر در همـين سـال    فراتر نمي2011ميليارد متر مكعب در سال 4/14

ميليـارد متـر   3/33صادر كرده است. حتي مالزي با صادرات LNGميليارد متر مكعب 102بيش از 

صـادر كنـد. ايـن رقـم بـراي      LNGمكعب توانسته است در همـين سـال بـيش از دو برابـر روسـيه      
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9/25ميليـارد متـر مكعـب و بـراي نيجريـه      9/25تراليا ميليارد متر مكعـب، بـراي اسـ   2/29اندونزي 

دانيم كه ذخاير گاز طبيعي اين كشورها اساسـاً بـه هـيچ    ميليارد متر مكعب گزارش شده است و مي

گيـريم كـه روسـيه    وجه قابل مقايسه با ذخاير عظيم گاز طبيعي در روسيه نيست. بنابراين نتيجـه مـي  

ي، از طريق صادرات توسط خـط لولـه بـه نمـايش گذاشـته      قدرت اصلي خود را در بازار گاز طبيع

است. 

(ميليارد متر مكعب در سال). صادرات گاز روسيه به كشورهاي اروپايي و بلوك شوروي سابق 4جدول 

بلژيكاتريشكشور
جمهوري 

چك
ايرلندمجارستانيونانآلمانفرانسهفنالند

ميزان 

صادرات
ناچيز9/44/79/68/36/88/306/27/5

انگلستانتركيهاسپانيااسلواكيلهستانهلندايتالياكشور

ساير 

كشورهاي 

اروپايي

مجموع 

كشورهاي 

اروپايي

ميزان 

صادرات
5/126/140ناچيز5/23ناچيز4/1543/93/5

اكراينبالروسكشور
ساير كشوهاي بلوك 

شوروري سابق
مجموع كشورهاي شوري سابق

ك شوري جمع كل اروپا و بلو

سابق

ميزان 

صادرات
1/185/408/74/66207

) و محاسبات نويسنده2011(پيبيمأخذ: سالنامه آماري 

ميليارد متر مكعـب  207چنانكه گفته شد حجم صادرات گاز طبيعي روسيه از طريق خط لوله -ب

4/66نـده معـادل   درصـد باقيما 32درصد از اين گاز به اروپا و 68باشد. حدود ) مي2011در سال (

ميليارد متر مكعب در سال به بـالروس، اكـراين و سـاير كشـورهاي بلـوك شـوروي سـابق صـادر         

شود كه صادرات روسيه بـه كشـورهاي بلـوك    ) مالحظه مي4شود. با مراجعه به جدول شماره (مي

اليـا و  شوروي سابق بيش از مجموع صادرات روسيه به كشورهاي فنالند، فرانسه، آلمان، يونـان، ايت 

ميليارد متر مكعب در سال) است. بنابراين تعهد روسيه بـه تـأمين گـاز مـورد نيـاز      2/65هلند (جمعاً 

كشورهاي بلوك شوروي سابق غيرقابل انكار است.

صادرات گاز روسيه از طريق خـط لولـه، منحصـر بـه اروپاسـت. روسـيه تـاكنون در بازارهـاي         -ج

طريق خط لولـه حضـور نداشـته اسـت. حضـور روسـيه در       صادرات گاز طبيعي به آسيا و آفريقا از
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بـوده  LNGپاسيفيك شامل چين، ژاپن، كره جنوبي، تايوان و تايلند فقط از طريـق  -بازارهاي آسيا

است.

اكنون به وضعيت صادرات گاز طبيعي جمهوري اسالمي ايران به عنوان صاحب دومين ذخـاير  

پـردازيم. بـه علـت    اري اين كشور با روسـيه مـي  سنجي رقابت يا همكبزرگ گاز در جهان و امكان

LNG، ايران در وضعيت كنوني فاقد تـوان توليـد و صـادرات    LNGگذاري در توليد عدم سرمايه

است. بنابراين موقعيت ايران را صرفاً بايد در صادرات از طريق خط لولـه ارزيـابي كـرد. صـادرات     

ميليـارد متـر   1/9) مجموعـاً  پيبيامه آماري (بر اساس گزارش سالن2011گاز طبيعي ايران در سال 

ميليـارد متـر   7/0ميليارد متر مكعب آن به تركيه و مابقي بالغ بـر  4/8مكعب گزارش شده است كه 

مكعب به ارمنستان بوده است.

در وضعيت كنوني، صادرات گاز ايران به تركيه به مصرف داخلي اين كشور اختصاص يافته و 

رسد و لذا رقابت يا همكاري ايران با روسيه در صدور گاز ارهاي اروپا نميهيچ بخشي از آن به باز

شود كه برنامه احداث به بازارهاي اروپايي در وضعيت كنوني موضوعاً منتفي است. خاطر نشان مي

خط لوله صدور گاز ايران به اروپا از طريق تركيه كه قرار بود از ميدان پارس جنـوبي تـأمين شـود    

اي را براي تأمين نيازهاي داخلـي  است. با وجود اين، هر دو كشور حجم قابل مالحظهفعالً متوقف 

كنند. در واقع صادرات روسيه به تركيه (بـراي مصـرف داخلـي ايـن     تركيه، به اين كشور صادر مي

))، كه تقريباً سه برابر حجم 4ميليارد متر مكعب در سال است، (جدول شماره (5/23كشور) حدود 

باشد. ران به تركيه ميصادرات اي

پذيري همكاري بين ايران و روسيه در صادرات به تركيه از طريق خط لوله بسيار محدود امكان

است. هر دو كشور خطوط لوله مستقل انتقال گاز بـه تركيـه را دارنـد. در مـواردي كـه جمهـوري       

توان صادرات گـاز بـه   ويژه اوج مصرف داخلي در فصل زمستان،اسالمي ايران، به داليل متعدد، به

تركيه به ميزان مندرج در قرارداد منعقده را ندارد همكـاري روسـيه بـه صـورت افـزايش صـادرات       

ميليارد متر مكعب در سال) و فروش آن به تركيه از جانب ايران تقريباً منتفـي اسـت   5/23(مازاد بر 

كـه ايـران نيـز بتوانـد بـه      زيرا كه ارتباط ديگري بين ايران و روسيه در خطوط لوله موجـود نيسـت  

اي با روسيه داشته باشد.اقتضاي شرايط، همكاري مشابه

امكان رقابت بين ايران و روسيه در صادرات گاز به تركيه از طريق خط لوله تا حـدي موجـود   

است. با توجه به داليلي كه در ادامه ارائه خواهد شد، اين رقابت همواره به نفع جمهـوري اسـالمي   



5شماره اقتصاد محيط زيست و انرژي    سال دومفصلنامه 74

رسد كه بازارهاي تركيه و اروپا بهترين بـازار صـادرات   و خواهد بود. بنابراين به نظر ميايران بوده

باشد.گاز براي ايران مي

چنانكه گفته شد، هدف اصلي روسيه از انتقال گاز به تركيه، عمدتاً صدور گاز به اروپاسـت  -الف

كند. بنابراين، در عرضـه  مياي از مصرف داخلي تركيه را نيز تأمين هرچند كه درصد قابل مالحظه

اي نيسـت زيـرا بـه هـر     كنندهبه بازار داخلي تركيه، هزينه انتقال گاز براي روسيه معيار چندان تعيين

بايستي گاز روسيه از طريق تركيه به اروپا برسد. اما به هر حال، روسـيه حاضـر نيسـت گـاز     حال مي

ميليـارد متـر   5/23ن هم در حجـم بسـيار بـاالي    بسيار ارزاني در اختيار بازار داخلي تركيه بگذارد آ

مكعب كه بيش از صادرات گاز روسيه به مجموع كشورهاي اتريش، بلژيك، فنالند، يونان و هلند 

) است. با توجـه بـه قيمـت بسـيار بـاالي گـاز طبيعـي        2011ميليارد متر مكعب در سال 7/22(جمعاً 

خود را به بازارهاي اروپا برساند.اروپا، همواره به نفع روسيه است كه گاز صادراتي 

دالر 61/10)، متوسط قيمت گاز طبيعي وارداتـي آلمـان،   2012(پيبيبر اساس سالنامه آماري 

8/30دانيم كه روسيه در همين سال، حـدود  بوده است و مي2011در سال Btuبه ازاي هر ميليون 

ت. نگاه دائمي روسيه به بازار اروپا بـا  ميليارد متر مكعب به آلمان از طريق خط لوله صادر كرده اس

قيمت در اختيار تركيـه قـرار دهـد. بـا     هاي باال، طبعاً موجب نخواهد شد كه روسيه گاز ارزانقيمت

، بهتـرين قـرارداد   Btuدالر براي هر ميليون 5كه گاز صادراتي ايران به تركيه به قيمت بيش از اين

طعاً براي تركيه قرارداد جذابي است. البته جذابيت اين شود، قصادرات گاز براي ايران محسوب مي

كوشد تا به الگـوي مناسـبي   قرارداد براي تركيه صرفاً به داليل اقتصادي و تجاري نيست. تركيه مي

كننـده بـزرگ   بخشي به منابع واردات گاز برسد. طبعاً تكيه بر روسيه به عنوان تنها تـأمين براي تنوع

رو، انعقـاد قـرارداد   ن كشور، با امنيت ملي تركيه مغـايرت دارد. از ايـن  گاز براي مصارف داخلي اي

خريد گاز از ايران به قيمت بسيار خوب، منافع ملي تركيـه را در بلندمـدت بـه مراتـب بهتـر تـأمين       

خواهد كرد.

از سوي ديگر، كوشش روسيه براي افزايش سهم صادرات خـود در بازارهـاي اروپـا بـه دليـل      

شود جايگاه ايران، به عنوان رقيبي براي روسيه در تأمين مصرف االتر، موجب ميهاي بوجود قيمت

زنـي كنـد.   هـاي بـاالتر گـاز، چانـه    تواند براي قيمـت تر شود و لذا ايران ميداخلي تركيه، مستحكم

تواند براي كسب درآمدهاي بيشتر براي صادرات گاز خـود بـا   كه ايران از دو جانب ميحاصل آن

ت كند. اوالً، وجود فشار دائمي روسيه به تركيه براي افزايش قيمت گـاز صـادراتي بـه    روسيه، رقاب
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اين كشور به علت باال بودن قيمت گاز طبيعي در اروپاي غربي و ثانياً، سياست تنوع بخشـي تركيـه   

به واردات گاز براي تأمين نيازهاي داخلي كشور كه به اقتضاي امنيت ملي اين كشـور، از اولويـت   

اي برخوردار است.ويژه

. همكاري يا رقابت ايران و قطر در بازار امارات متحده عربي 3-6
كيلـومتر و  364شود قطر از طريق خط لوله دلفين به طول ) مالحظه مي3چنانكه در جدول شماره (

ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد، به33تواند به ميليارد متر مكعب در سال كه مي21ظرفيت 

3/17حـدود  2011كند. حجـم صـادرات بـه امـارات در سـال      امارت و عمان گاز طبيعي صادر مي

ميليـارد متـر مكعـب در سـال     2ميليارد متر مكعب بوده است در حالي كه صادرات به عمان از مرز 

توان نتيجه گرفت كه هدف اصلي از خط لولـه دلفـين در وضـعيت    تجاوز نكرده است. بنابراين مي

دانـيم كـه   بينـي صـدور گـاز طبيعـي قطـر بـه امـارت بـوده اسـت. مـي          تا آينده قابل پـيش كنوني و 

هاي قبلي ايران در صدور گاز طبيعي به امارات در چارچوب طرح كرسنت كـه قـرار بـود    كوشش

كيلـومتر بـه سـكوي    300اي به طـول تقريبـاً   گاز طبيعي در سال را از ميدان سلمان توسط خط لوله

ه امارت منتقل كند، ناموفق ماند. با وجود اين، كوشـش اخيـر ايـران در صـدور     مبارك و از آنجا ب

شـود و  بـرداري مـي  زودي آماده بهـره جنوبي به امارات در مراحل نهايي است و بهگاز ميدان پارس

گاز پارس جنوبي را از عسلويه به شارجه منتقل خواهد كرد.

وزه صدور گاز به امـارات بسـيار محـدود    رسد كه امكان همكاري ايران و قطر در حبه نظر مي

ايِ گـاز طبيعـي بـا يكـديگر     است زيرا اين دو كشـور، در هـيچ حـوزه ديگـري در تجـارت منطقـه      

همكاري ندارند. يكي از موانع اصلي ايـران در صـدور گـاز بـه كشـورهاي همسـايه، حجـم بـاالي         

يان صـادرات گـاز بـه    شود جرمصرف داخلي به ويژه در فصل زمستان است كه معموالً موجب مي

رو، اين احتمال وجود دارد كه تحت شرايط و مقتضياتي، ايران صورت مقطعي متوقف شود. از اين

صورت مقطعي و به دليل افزايش مصرف داخلي، صادرات گاز به امارات را كاهش مجبور شود به

ت و كوچـك  هـاي مناسـب بـراي صـادرا    دهد. در اين صورت قطر، با توان توليد باال و زيرساخت

تواند كمبود گاز صادراتي ايران را جبران و حجـم بـاالتري گـاز بـه     بودن بازار داخلي مصرف، مي

حساب ايران به امارات صادر كند. در شـرايط كنـوني، زمينـه مناسـبي كـه ايـران نيـز بتوانـد اقـدام          

كـاري ايـران و   اي در راستاي تأمين منافع قطر انجام دهد متصور نيست و همين امـر زمينـه هم  مشابه

كند.قطر را بسيار محدود مي
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پذيري رقابت ايران با قطر در بازار امارات، ضروري است نگاهي به سـاختار  براي تحليل امكان

) ايـن  5توليد، مصرف، واردات و صادرات گاز طبيعـي در امـارات داشـته باشـيم. جـدول شـماره (      

دهد.اطالعات را نشان مي

(ميليارد متر مكعب در سال)بيعي در امارات و مقايسه آن با ايران و قطر . وضعيت بازار گاز ط5جدول 

مصرف داخليتوليدكشور
صادراتواردات

LNGخط لولهLNGخط لوله

7/519/62امارات
(از قطر)3/17

(از ايران، تحت برنامه)
--8

-1/9-8/1513/1536/10ايران

2/196/102--8/1468/23قطر

) و محاسبات نويسنده2012(پيبيمأخذ: سالنامه آماري 

82تواند حدود ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سال مي7/51شود كه امارات با توليد مالحظه مي

درصد از نياز بازار مصرفي خود را تأمين كند. البته بازار مصرف داخلي بـراي گـاز طبيعـي در ايـن     

ميليارد متر 9/62به 2001ميليارد متر مكعب در سال 9/37و از كشور به سرعت در حال رشد است

تواند عالوه رسيده است. با وجود اين، حجم قابل مالحظة واردات از قطر مي2011مكعب در سال 

ايـن كشـور   LNGميليارد متر مكعب براي صادرات 8بر جبران كمبود گاز براي مصارف داخلي، 

شـود. چنانكـه   ات گاز طبيعي از ايران نيـز در همـين راسـتا تفسـير مـي     را نيز تأمين كند. برنامه وارد

دهد امارات با توليـد داخلـي و واردات از قطـر، مطلقـاً بـا      ) نشان مي5اطالعات مندرج در جدول (

رسـد برنامـه واردات گـاز    كمبود گاز براي مصرف فعلي و آينده خود مواجه نيست بلكه به نظر مي

رو، است. از اينLNGهاي بلندمدت توليد وصادرات راستاي تحقق برنامهطبيعي از ايران صرفاً در

دهـد كـه ايـران بتوانـد از     شرايط حاكم بر بازار گاز طبيعي در امارات زمينه مساعدي را نشـان نمـي  

هاي باالتري براي گاز صادراتي خود به امارات دست يابد. زني، به قيمتطريق چانه

هـاي بـاالتر بـراي گـاز     فشار به امـارات در جهـت پرداخـت قيمـت    همكاري با قطر براي ايجاد 

سو حجـم صـادرات قطـر بـه امـارات در مقابـل كـل        وارداتي چندان مؤثر نخواهد بود، زيرا از يك

ميليارد متر مكعب در سال) و خـط لولـه   6/102(بالغ بر LNGصادرات گاز طبيعي قطر به صورت 

درصد) و از سـوي  14) چندان قابل مالحظه نيست (حدود ميليارد متر مكعب در سال2/19(بالغ بر 
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فارس و تكيه اقتصاد ملي هر دو ديگر، منافع مشترك سياسي امارات و قطر در سواحل جنوبي خليج

كشور به منابع هيدروكربوري، ضرورت رقابت آن دو كشور با يكديگر به نفع ايران را به صـورت  

اي كاهش داده است.قابل مالحظه

مكاري يا رقابت ليبي، الجزاير و نيجريه با روسيه در بازار اروپا از طريق ايتاليا. ه4-6
) مالحظه كرديم كه الجزاير و ليبي و روسيه تنها كشورهاي عضو مجمع هستند 3در جدول شماره (

هـاي رقابـت و   رو فرصتكنند و از اينكه گاز خود را از طريق خط لوله به ايتاليا و اروپا صادر مي

شود.كاري بين اين سه كشور در جنوب اروپا مطرح ميهم

شود، حجم صادرات گاز طبيعي روسيه از طريق خـط  ) مالحظه مي4چنانكه در جدول شماره (

ميليارد متر مكعب بوده است. در همين سال، بر طبق جدول 4/15به ايتاليا حدود 2011لوله در سال 

ميليـارد  2/30گاز طبيعي به ايتاليا صـادر كـرده اسـت (   ميليارد متر مكعب6/38)، الجزاير 3شماره (

ميليارد متر مكعب توسط خط لوله گالسي) و ليبـي نيـز   4/8مد و متر مكعب توسط خط لوله ترانس

ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به ايتاليا صادر كند.11استريم توانسته است از طريق خط لوله گرين

بي و الجزاير به علت نزديكـي جغرافيـايي بـه ايتاليـا در مقايسـه بـا       به لحاظ هزينه انتقال، قطعاً لي

تـر، بـا روسـيه    توانند در عرضه گاز با قيمـت پـايين  تري قرار دارند و لذا ميروسيه در موقعيت قوي

4000رقابت كنند. براي نيجريه كه قرار است در آينده، گـاز طبيعـي خـود را از طريـق خـط لولـه       

20كنـد. ظرفيـت ايـن خـط لولـه،      به اروپا برساند مسئله تا حدي فرق ميصحران كيلومتري ترانس

ميليـارد متـر   11استريم بـا ظرفيـت   ميليارد متر مكعب در سال است كه در مقايسه با خط لوله گرين

اي دارد. با وجود اين، بعد مسافت مكعب در سال براي انتقال گاز ليبي به ايتاليا، برتري قابل مالحظه

ضرورت انتقال گاز نيجريه به الجزاير قبل از صدور به ايتاليا و سپس به اروپـا از سـوي   سو واز يك

ديگر موجب افزايش هزينه انتقال خواهد شد كه طبعاً قدرت رقابت نيجريه با روسيه را در پوشـش  

دهد.بازار اروپا به شدت كاهش مي

گيريبندي و نتيجه. جمع7
اليـل ذيـل، همكـاري يـا رقابـت كشـورهاي عضـو مجمـع در         توان گفت كه به دبندي ميدر جمع

پذير نيست:صادرات گاز از طريق خط لوله بسيار محدود و در اكثر موارد امكان

ناپذيري خط لوله در تغيير جهت مسير صادرات از كشور مبدأ،انعطاف-الف
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بـدأ بـه كشـور    انعقاد قراردادهاي بلندمدت براي عرضه حجم معيني از گاز طبيعـي از كشـور م  -ب

رعايت مفاد قرارداد.مقصد و تحميل جرائم سنگين در صورت عدم

جز سه مـورد كـه شـرح آن    جدا بودن بازارهاي صادراتي كشورهاي عضو مجمع از يكديگر به-ج

در بخش قبلي گذشت.

ــاري -د ــدان همك ــوزه     فق ــع در ح ــو مجم ــورهاي عض ــين كش ــترك ب ــاي مش ــون  ه ــايي همچ ه

و تجارت خارجي گاز LNGدر اكتشاف، توليد، توزيع، خطوط لوله، هاي مشترك گذاريسرمايه

طوري كه بتوان فضاهاي همكاري مشترك در كنار صادرات گاز را مطرح كرد و به نحو مناسبي به

هاي مناسب همكاري در صادرات گاز از طريـق  ها پيوند زد تا زمينهها را با اين فعاليتآن همكاري

پذير شود.نخطوط لوله براي مجمع امكا
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