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 اقتصاد انرژي ایرانپژوهشنامه 

 117 - 144 ، صفحات1393 پاییز، 12سال سوم، شماره 

و ترکمنستان در صادرات گاز به  رانیا انیم يهمکار لیتحل

  همکارانه يباز هیخط لوله نوباکو: چارچوب نظر قیاروپا از طر

  

  4قهرمان عبدلی، 3فرشاد مومنی، 2عباس شاکري، 1امیر جعفرزاده

 
  13/11/1393تاریخ پذیرش:          31/06/1393 تاریخ دریافت:

  

  دهیچک

شـده گـاز طبیعـی اسـت. بـراي گـاز        برخوردار بودن از ذخایر اثبـات  ثیکشور از ح نیتر یایران غن

 يهـا  در سـال  هـا  میاز تحرپیش . استاز آنها صادرات  یکیهاي متعددي وجود دارد که  طبیعی، استفاده

 نیمهم در هم يها از پروژه یکیمطرح بود.  ییاروپا يبه کشورها ایران بحث صادرات گاز طبیعی ر،یاخ

تا  ییاروپا يتا کشورها هیپروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترک  نه،یزم

وجـود دارد.   رانیا میدر خصوص برطرف شدن تحر یافق روشن ن،ی. همچنشود یم یینها گرید سال کی

. اسـت  دهنـ یمثبـت از آ  يانداز به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم رانیالحاق ا یبررس طیشرا نیدر ا

و  رانیاند که ا را مطرح کرده یمختلف يها نهیعرضه خط لوله نوباکو، گز نیجهت تأم ییاروپا يکشورها

دو کشـور بـا توجـه بـه      نیـ ا انیـ م ينحوه رقابت و همکار ی. بررسهستند یاصل يها نهیترکمنستان از گز

. استمقاله  نیپروژه، هدف ا نیآنها در خصوص ا یچانه زن درتق نیگاز و همچن دیو تول ریذخا طیشرا

 هیـ نظر کـرد یرو قیـ خط لوله نوباکو از طر نهیوجود ندارد که به طور خاص در زم يا مطالعه چیتاکنون ه
 

  دانشجوي دکتري اقتصاد نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبایی/ نویسنده مسئول  -1

Email: Jafarzadeh.amir@gmail.com 
  استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی -2

 Email: Shakeri@atu.ac.ir 

  استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران -3

Email: farshad.momeni@gmail.com 

  دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  -4

Email :abdoli@ut.ac.ir 
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کنندگان گـاز   نیو ترکمنستان به عنوان تأم رانیرفتار ا کهی همکارانه انجام شده باشد. در حال يها يباز

 کردیبا رو پیش رودارد. در مقاله  یکامالً همخوان ها يباز هینظر کردیبوده و با رو کیپروژه، استراتژ نیا

و  ییائـتالف نهـا   لیامکـان تشـک   یهمکارانه با توجه بـه دو روش ارزش هسـته و ارزش شـپل    يباز هینظر

 شـان ن ق،یـ تحق نیـ ا جی. نتـا شـود  یمـ  یکشـورها بررسـ   نیـ ا یقدرت چانه زن نیو همچن گرید يها ائتالف

دو  دیـ و تـوان تول  کیاسـتراتژ  طیشـرا  لیـ بوده و بـه دل  شتریاز ترکمنستان ب رانیا یزن قدرت چانه دهد یم

نقـش   ،یزن بودن قدرت چانه شتریب لیبه دل رانیدو کشور وجود دارد و ا نیا انیم يامکان همکار  کشور،

  . کند فایا تواند یم يهمکار نیا لیرا در تشک یمهم و فعال

  

 JEL: C78, C71, Q40 بنديطبقه

خـط   ،یهمکارانه، ارزش هسته و شـپل   يباز هیصادرات گاز، نظر: يدیکل يها واژه

  و ترکمنستان رانیلوله نوباکو، ا

  

  مقدمه -1

ــر  دنبو پایین ن،جهاآن در  یعزتو کندگیاپر جملهاز  نیاوافر الیلد به طبیعیزگا فمصــــ

ارزش  به توجه با ژينرا اعنوا سایر باآن  قیمت دنبو قابتر قابل اج،ستخرا يهزینهها

 به فسیلی يسوختها سایر با مقایسهدر  کمتر محیطی یستز الیندگیآ دیجاآن، ا تیارحر

 ،طبیعیزگا ژي،نرا مسائل نشناسارکا هعقید به. ستا یشافزا لحادر  ايمالحظه قابل رطو

 دهستفاا مینهز دیجاو ا ژيتکنولو توسعه رتصوو در  دبو هداخو 21 نقردر  برتر ژينرا

 GTL نهمچو نفتی کیفیت باارزش و  با يهاآوردهفر تولید يحدهااز آن در وا تردهگستر

 حاضر نقردر  كپا سوخت ینا همیتا ،سوختی يپیلها وريفنا توسعه رتصودر  نیز و

 مخا دهما یک انعنو به طبیعیزگا ژي،نرا با مرتبط رفمصا بر وهعال. شد هداخو انچنددو 

 ایــن رو. از ستا رداربرخو يچشمگیر ژينراغیر رفمصااز  -شیمیوپتر صنایعدر  هیژو به-

تجــارت گــاز     ،و در پــی آن سدرمی نظر به محتمل ربسیا نفت يجا به طبیعیزگا جانشینی

طبیعی در دنیا، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده که موجب تمرکـز کارشناسـان در ایـن    

  حوزه شده است. 
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  زایش یابـد، شود مصـرف گـاز طبیعـی آن افـ     یکی از مهمترین مناطقی که پیش بینی می

که بحث تأمین گاز مورد نیاز مصرفی این منطقه در آینده با چالش هـایی روبـرو    استاروپا 

خواهد بود. کشورهاي اروپایی جهت غلبه بر چالش هاي موجود بر سـر تـأمین گـاز طبیعـی     

) LNGمورد نیاز خود به اجراي پروژه هاي واردات از طریق خـط لولـه و گـاز مـایع شـده (     

ترین پروژه هایی که جهت تأمین گاز مورد نیاز این منطقه در اند. یکی از مهم کردهمبادرت 

، زیرساخت هاي آن به اتمام 2018که تا سال  استپروژه خط لوله نوباکو   ،استحال انجام 

  همچنان پابرجا است.    کننده گاز طبیعی این پروژه،بحث بر سر کشور تأمین اماخواهد رسید 

و ترکمنستان از مهمترین کشورهایی هستند که بحـث حضـور آنهـا بـه     کشورهاي ایران 

بـا توجـه بـه چشـم انـداز        باشد. در ایـن مقالـه،   عنوان تأمین کنندگان اصلی پروژه مطرح می

تقاضاي گاز طبیعـی اروپـا و ارائـه اطالعـاتی از وضـعیت انـرژي بـه خصـوص گـاز طبیعـی           

  میـان ایـن دو کشـور بـا رویکـرد نظریـه      به تحلیل همکـاري    کشورهاي ایران و ترکمنستان،

  شود.   هاي همکارانه پرداخته میبازي 

  

  مطالعات انجام شده -2

اي انحصاري در خصوص صادرات گاز ایران و ترکمنسـتان بـه اروپـا از     تاکنون مطالعه

طریق خط لوله نوباکو در چارچوب نظریه بازي انجام نشده است اما برخی مطالعات در 

ــت و  ــش نف ــوص بخ ــه       خص ــت در ادام ــده اس ــام ش ــارجوب انج ــن چ ــه در ای ــاز ک   گ

  شود.  ارائه می

کاربرد نظریه بازي همکارانه در مقـاالت فارسـی، بسـیار کـم بـوده اسـت. یکـی از ایـن         

بررسـی رفتـار اوپـک در قالـب بـازي      «) بـا نـام   1391مربوط به عبـدلی و ماجـد (    مطالعات،

در این مقالـه، بـا توجـه بـه وضـعیت حـاکم بـین اعضـاي اوپـک از نظریـه           . است »همکارانه

هـاي  از تکنیـک داده  گیـري بهـره همکاري براي تحلیل رفتار اعضا اسـتفاده شـده اسـت. بـا     

ت. طبـق ایـن   تابلویی که براي برآورد الگوي تحقیق استفاده شده، نتایج به دسـت آمـده اسـ   

رفتاري کشورهاي اوپک مناسـب اسـت. طبـق     مدل با آثار ثابت براي توضیح الگوينتایج، 
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این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهاي عضو اوپک رابطه مثبتی بـا ذخـایر اثبـات    

شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سـرانه اثبـات   

ین است کـه در  شده در کشورهاي عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از ا

چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا براي به سرعت به توافق رسـیدن و درنهایـت، کوتـاه    

آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضاي دیگر، موجب تـداوم عمـر سـازمان    

  .  کشورهاي صادرکننده نفت می شوند

ادرکننده گـاز نوشـته   کشـورهاي صـ  مقاله دیگري که با استفاده از نظریه بازي در زمینـه  

در این مقاله، ضـمن بررسـی جایگـاه مجمـع کشـورهاي       . است) 1391، مقاله تکلیف (شده

صادرکننده گـاز طبیعـی در تحـوالت بـازار گـاز بـر امکـان رقابـت یـا همکـاري اعضـا در            

صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تمرکز شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، امکـان  

مکـاري میـان اعضـا در چـارچوب تجـارت گـاز براسـاس قراردادهـاي رسـمی          رقابت یـا ه 

 عضـو ایـن   13کشـور از   6منعقده، نه تنها بسیار ضعیف است بلکه تنها در سه مـورد و میـان   

  .استمجمع امکانپذیر 

تـرین مطالعـات مـرتبط در ادامـه ارائـه      در خصوص مطالعات خارجی نیز برخـی از مهـم  

بـه بررسـی    2)  با استفاده از نظریـه بـازي همکارانـه   2007( 1شود. هوبرت و آیکونیکوف می

تاثیر شبکه خطوط لوله بر ساختار قدرت در زنجیره تولید گاز کشـور روسـیه پرداختـه انـد.     

بـه   قدرت چانه زنی تولیدکنندگان اصـلی براي تحلیل   3این مطالعه با استفاده از ارزش شپلی

این نتیجه رسیده است که انتخاب ها براي عبـور از کشـورهاي ترانزیتـر از ارزش اسـتراتژي     

ــه برنامــه   هــاي مســتقیم روســیه بــراي مشــتریانش از میــان دریــاي بالتیــک  کمتــري نســبت ب

  .  استبرخوردار 

 

1- Franz Hubert & Ikonnikova Svetlana 
2- Cooperative Game 
3- Shapely Value  
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) انجام شده اسـت.  2010( 1مطالعه دیگر در این زمینه توسط آیکونیکوف و گیجسبرگ

لعه ، بازاري با خریداران داخلی متمرکز و فروشندگان خارجی متمرکـز در نظـر   مطااین در 

خلی به افزایش قدرت خریداران داخلی اگرفته شده و توضیح داده شده است که مقررات د

در مقابل فروشـندگان خـارجی کمـک کـرده اسـت. در ایـن مقالـه، از ارزش شـپلی بـراي          

ر انحصار دو قطبی استفاده شده است. در بازار توصیف توزیع مازاد تجاري و قدرت بازار د

گاز طبیعی اتحادیه اروپا، نشان داده شده است کـه چطـور قانونگـذار (اتحادیـه اروپـا) مـی       

تواند از سـهمیه هـاي مهمـی اسـتفاده کنـد و متنـوع سـازي عرضـه جهـت افـزایش قـدرت            

  خریداران و افزایش مازاد آنها را تشویق کند.  

  

  هاي موردنظر اروپا و پروژهگاز طبیعی تقاضاي انداز چشم -3

اي دارد و رونـد  اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعـی قابـل مالحظـه   

مصرف آن نیز در حال افزایش است.  طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی 

 . حـوزه کشـورهاي اتحادیـه اروپـا    2درصد مصرف کـل دنیـا اسـت    32اروپا نزدیک به 

میلیارد مترمکعب در سال) را تولید و بیش  443,9درصد گاز مصرفی خود( 33,7حدود 

، 2000کند. این در حالی است که در سال درصد گاز مورد نیاز خود را وارد می 66از 

درصـد بـوده اسـت. در حقیقـت، مصـرف       52نسبت تولید به مصرف این منطقه، حدود 

دي بیش از تولید داشته و وابستگی این منطقه گاز طبیعی اروپا در سال هاي گذشته، رش

)، تولید گاز 2013بینی آژانس بین المللی انرژي (به واردات بیشتر شده است. طبق پیش

میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در  213به  2035طبیعی اروپا در سال 

ستگی بیشتر ایـن منطقـه   میلیارد متر مکعب خواهد رسید که به منزله واب 667این سال به 

به واردات گاز طبیعی است بنابراین حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی بـراي اروپـا   

بسیار مهم است. در مقابل، این مسأله می تواند قدرت چانه زنی کشورهاي دارنده منابع 

گازي را در حوزه کشورهاي مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، باال ببرد و این فرصت 

 

1- Svetlana Ikonnikova and Gijsbert T.J. Zwart (2010) 
2- Energy Outlook (2013), International Energy Agency (IEA) 
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خی را براي کشورهاي دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیـابی  تاری

وضعیت بازارهاي بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسـب تـري بـا    

 توجه به ویژگی هاي خـاص هـر کشـور، گـاز طبیعـی مـورد تقاضـاي ایـن کشـورها را          

  تأمین کنند.  

  خط لوله اروپا جهت تأمین منابع گازي خود عبارتند از: ترین پروژه هاي برخی از مهم

کیلومتر طول دارد و گاز را از روسیه و از طریـق   4196خط لوله اي که بیش از  :11یمل

کشورهاي بالروس و لهستان به آلمان و اروپا می رساند. ظرفیت انتقال گاز ایـن خـط لولـه،    

  .  استمیلیارد مترمکعب در سال  33

برنامه ریزي شد که دومین بخش از خط لوله یمـل سـاخته شـود.     2005در سال  :22یمل

را تـا سـال    میلیـارد دالر بـه ایـن پـروژه در نظـر دارد تـا آن       5روسیه با تزریق  2013در سال 

  به اتمام برساند.  2019

خط لوله اي است که جهت صادرات گـاز روسـیه بـه اروپـا      :3خط لوله جریان جنوبی

. ایـن خـط لولـه از طریـق دریاسـیاه بـه بلغارسـتان و از طریـق سـیبري بـه           ساخته شـده اسـت  

هـاي خشـکی    هـا در مسـیر   رسد. ساخت زیرساخت مجارستان، اسلوانی و نهایتاً به اتریش می

  شروع شد.  2012این خط لوله، از دسامبر 

که از وایبـرگ در روسـیه   است خط لوله مستقر در زیر دریا  :4خط لوله جریان شمالی

کیلـومتر اسـت. ظرفیـت انتقـال      1222گریفوالد در آلمان می پیوندد. طول این خط لوله، به 

  میلیارد متر مکعب در سال رسیده است.  55به  2012اکتبر  8این خط لوله بعد از گاز 

خط لوله اي از مسیر دریایی است که در صورت اجرایی شـدن مـی توانـد     تی سی پی:

میلیـاد مترمکعـب    30اروپا برساند. ظرفیـت ایـن خـط لولـه      گاز قزاقستان و ترکمنستان را به

  برآورد شده است. 

 

1- Yammal 1 
2- Yammal 2 
3- South Sream 
4- North Stream 
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عراق، ترکمنسـتان و    خط لوله اي که از طریق ترکیه، گاز یکی از کشورهاي ایران، :1نوباکو

  میلیارد متر مکعب در سال است. 30آذربایجان را به اروپا منتقل خواهد ساخت و ظرفیت آن 

هاي جریان جنوبی و شمالی، پاسخ روسیه بـه پـروژه خـط لولـه نوبـاکو       اجراي خط لوله

HSJ  این کشور با درك تهدید خط لوله نوباکو، نسبت به متنوع سازي مسیرهاي صـادراتی .

خود به اروپا پرداخته به نحوي که استقبال کشـورهاي اروپـایی از خـط لولـه نوبـاکو کمتـر       

هـاي متمرکـز    دهد که چگونه تالش جنوبی به درستی نشان میشود. توسعه خط لوله جریان 

پایدار روسیه در جهت جذب کشورهاي بیشتر به جریان سیاست انرژي خود، موفـق بـوده    و

است. گازپروم به عنوان بزرگترین شرکت روسی که عظیم ترین شبکه انتقال ذخایر گـازي  

کند. حتی  وژه خط لوله اضافه میرا در دست دارد به طور متناوب همتاهاي جدیدي را به پر

، معبر مهم نوباکو بوده در رقابـت بـراي شـرکت در پـروژه جریـان      2002اتریش که از سال 

جنوب مورد مذاکره قرار گرفت. طرف روسی به درستی معتقد بود کـار دشـواري را پـیش    

در رو دارد با این حال در تالش بود تـا فرصـت داشـتن دو خـط لولـه گسـترده در اروپـا را        

 . 2قلمرو اتریش از دست ندهد

  

  پروژه خط لوله نوباکو -3

پروژه خط لوله نوباکو یکی از مهمترین پروژه هایی اسـت کـه کشـورهاي اروپـایی جهـت      

تأمین گاز مورد نیاز خود بر روي آن برنامه ریـزي کـرده انـد. ایـن پـروژه چنـان اهمیتـی از        

لحاظ استراتژیک براي اروپـا دارد کـه بارهـا و بارهـا جهـت بـه نتیجـه رسـیدن کشـورهاي          

  است.  درگیر، مذاکراتی برگزار شده

الیـه   اي براي انتقال گاز طبیعـی از منتهـی   از احداث خط لوله  است کو عبارتباپروژه نو

نقطه فیزیکی شروع خـط لولـه در چنـد کیلـومتري مـرز ایـران و        .شرق ترکیه تا مرکز اروپا

ترکیه و در داخل خاك ترکیـه در ارزروم قـرار دارد. نقطـه پایـانی آن در خـاك اتـریش و       

(ترکیـه،   کشـور  5ایـن خـط لولـه قـرار اسـت از خـاك        اسـت.   گـارتن  ومموضعی به نـام بـ  
 

1- Nabbucco  
  )، تحلیل راهبردي خطوط لوله نوباکو و جریان جنوبی2010دیمیتروا ایرینا ( -2
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کـه  - گارتن درصورت وصل گاز به بومند. بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش) عبور ک

عمالً گاز جاري در این خـط لولـه بـه اکثـر بازارهـاي       -یک ترمینال اصلی توزیع گاز است

عبـوري بـه بـوم گـارتن برسـد و بقیـه در       اروپایی خواهـد رسـید. قـرار اسـت نیمـی از گـاز       

کیلـومتر   2000کیلومتر است کـه   3300کشورهاي عبوري مصرف شود. طول این خط لوله 

 مجارسـتان  کیلـومتردر   390کیلـومتر در رومـانی،   460کیلومتر در بلغارستان، 400در ترکیه،

دارد کـه   از نظر اروپا،خط لولـه نـابوکو از آن جهـت اهمیـت     ت.کیلومتر در اتریش اس 46،

دهد.در مورد خط لوله نابوکو ،کـافی بـودن   وابستگی این منطقه را به گاز روسیه کاهش می

عرضه گاز طبیعی بیش از اجرایی شدن پروژه ساخت خـط لولـه اهمیـت دارد. منـابع تـامین      

گاز نابوکو هنوز محل مناقشه است که در این میان اجماعی در میـان بسـیاري از کشـورهاي    

 ی شدن نابوکو وجود دارد و آن خرید گاز ایران براي نابوکو است.خواهان اجرای

وابستگی به روسـیه را   کنندگان گاز خود،اتحادیه اروپا در تالش است تا با تنوع بخشی تامین

بیشترین امکان بـراي تـامین گـاز مـورد      کاهش دهد. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازي ،

 خـط  گـاز  تامین در اکنون هم سیاسی   اختیار دارد اما به دلیل جنجال هاينیاز این خط لوله را در 

- بهـره  بـه  2014 سـال  از لولـه  خط این بود قرار .است نگرفته عهده به ايشایسته نقش نوباکو لوله

. طبـق  1بـود میلیارد مترمکعب درسـال در نظـر گرفتـه شـده      32 آن نهایی ظرفیت و برسد برداري

بـوم   کیلومتري که آنکارا در ترکیه را بـه  2000 هدر فاز اول، یک خط لول بودتوافقات اولیه قرار 

لوله بـین مرزهـاي ترکیـه      تأسیسات موجود خطشود و کند، ساخته  در اتریش متصل می 2گارتن

کـه فعالیـت    سازد استفاده شود. این امر، پروژه را قادر می براي مدت دو سالایران و گرجستان یا 

 در حــالی کنــدشــروع  2012میلیــارد مترمکعــب در ســال را در ســال   8ه یــخــود بــا ظرفیــت اول

بـه همـین   . شـد  خواهـد  تکمیـل  و انجام آن موازات به   نیز لوله خط هاي قسمت باقی ساخت   که

 سـاخت  شـامل  کـه  بکشـد  طول 2013 سال اواخر تا 2012 سال از دوم فاز شکل قرار بود ساخت

بـه نظـر   طبق وضع موجود پـروژه   . البتهاستبین مرز ترکیه به گرجستان و ایران   باقیمانده قسمت

 

1- Barysch, K (2010) 
2- Baumgarten 
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 محقـق شـوند. سـهامدران ایـن شـرکت عبارتنـد از       2017رسد که این موارد تا قبـل از سـال    نمی

OMV  ،اتریشMOL   ،مجارستانTrangaz  ،رومانی Bulgargaz   ،بلغارستان BOTAS   ترکیـه

  .آلمان  RWEو 

توسـط کنسرسـیوم بـین     میلیارد دالر 10,6 حدود ،خط لوله انتقال گاز اینهزینه هاي 

رفـت کـه انتقـال گـاز از طریـق آن از سـال       المللی ناباکو در حال انجام است و انتظار می

آغاز شود. متاسفانه احداث این خط لوله بـه دالیـل مختلـف چنـدین بـار بـا تـاخیر         2009

تحویل اولـین محمولـه   بود انجام شده قرار  مواجه شده است و بر اساس برنامه ریزي هاي

 مـیالدي آغـاز شـود    2014میلیارد متر مکعب از سال  10تا  8هاي گاز آن به میزان ساالنه 

مـیالدي   2020همچنـین ایـن خـط لولـه تـا سـال        .1موکـول شـده اسـت    2015اما به سـال  

ي و خاورمیانـه  میلیارد متر مکعب گاز را از مناطق آسیاي مرکز 32قادرخواهد بود ساالنه 

به اروپا انتقال دهد و نقش بسزایی در کاهش وابستگی ایـن قـاره بـه گـاز روسـیه خواهـد       

هایی که  ریزي توجه به تمهیدات و برنامه با  . این مسیر)90، ص 1390فر،  يبهروز( داشت

 بـا توجـه بـه اینکـه    . اسـت الوصـول  سـهل ، ترکیه در خصوص خط لوله نابوکو انجام داده

در صـورت اقـدام از ایـن مسـیر، خطـوط       استر آستانه ورود به اتحادیه اروپا ترکیه که د

تـرین  مهـم  متصـل خواهـد شـد    اروپـا  لوله گاز ایران مستقیما به کشورهاي عضـو اتحادیـه  

  ایران و ترکمنستان هستند. کشورهاي تامین کننده گاز 

زمینـه بـازار گـاز،    هاي کشورهاي اروپایی و فعـاالن مـرتبط در   ترین دغدغهیکی از مهم

انتخاب بهترین گزینه براي تأمین گاز این پروژه است. مطالعـاتی در ایـن زمینـه انجـام شـده      

است، اما تاکنون مطالعه اي در چارچوب نظریه بازي ها در این زمینه یعنی انتخـاب بهتـرین   

بـه  انتخـاب بهتـرین گزینـه گازرسـانی      گزینه گازرسانی به این پروژه، صورت نگرفته است.

هاي موجود در خصوص پـروژه نوبـاکو اسـت  بنـابراین     ترین چالشاین پروژه، یکی از مهم

بررسی توانایی و فرصت ها و چـالش هـاي گازرسـانی از هـر کـدام از کشـورهاي ایـران و        

 هـاي اصـلی گازرسـانی بـه ایـن منطقـه هسـتند، مسـأله بسـیار خطیـر و           ترکمنستان که گزینه

  مهمی است.
 

1- Bussiness Monitor International (BMI) 201, Azarbaijan Oil & Gas Report Q1 
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  هاي تأمین کننده گاز خط لوله نوباکووضعیت گزینه -4

گازرسـانی   هايکه گزینه ایران و ترکمنستان وضعیت ذخایر گاز کشورهاي  در این قسمت،

 به خط لوله نوباکو هستند، به طور خالصه بررسی می شود.  

  

  ایران -4-1

بـزرگ دارنـده    اولین کشـور   از کل ذخایر ثابت شده گاز طبیعی جهان،درصد  18ایران با داشتن 

باشد: مصرف داخلی، تزریق بـه   برنامه ریزي توسعه صنعت گاز حول چهار محور می. 1استگاز 

صادرات گاز طبیعی و کسب درآمد ارزي، تبـدیل گـاز  بـه      ت جهت افزایش بازیافت،فمخازن ن

از  بهینه دهستفاا گانهرچها يهارمحو بر زگا بخشدر  انیرا ژينرا سیاست هاي مختلـف.   فرآورده

 یعزتو خلیدا شبکه توسعه ،خلیدا ژينرا فمصر سبددر  زگا سهم یشافزا ،طبیعیزگا منابع

 2ستا ارستوا جهانی زاربادر  زگا هکننددرصا یک انعنو به انیرا موقعیت يتقاو ار دبهبوو  زگا

که صادرات گاز طبیعـی بـه لحـاظ درآمـدزایی و ایجـاد موقعیـت اسـتراتژیک بـراي کشـور، از          

  اولویت هاي مهم سیاستگذاران می باشد.   

  نشان داده شده است. 2013تا  1990) روند تولید و مصرف گاز طبیعی از سال 1در نمودار (

  

  
روند تولید و مصرف گاز در ایران (میلیارد متر مکعب) -)1(نمودار   

Source: Bp Statistical Review of World Energy, 2014 
 

1- BP Statistical Review of  World Energy (2014) 
ــردي    نمجموعــه بر -2 ــزي و نظــارت راهب ــران، معاونــت برنامــه ری ــنج ســاله پــنجم توســعه جمهــوري اســالمی ای   امــه پ

  1389جمهور، اسفند رییس
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با نگاهی به روند تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران مشاهده مـی شـود کـه ایـن دو در     

کعـب  میلیـارد مترم  8,4، 2012اکثر سال ها نزدیک به هم بوده اند. همچنین  ایـران در سـال   

میلیارد مترمکعب آن به ترکیـه   7,5گاز از طریق خط لوله صادر کرده است که از این میان، 

میلیـارد   9,4  آن به آذربایجان اختصاص داشته است. واردات گاز ایران در این سـال،  0,9و 

. بنـابراین  اسـت میلیارد مترمکعب از ترکمنستان و مابقی از آذربایجان  9که  استمترمکعب 

صادرات از واردات در این سال کمتر بوده که نشان از فزونی تقاضا بـر عرضـه گـاز    مقادیر 

 امـا تواند به عنوان صادرکننده بالفعل گاز تلقی شود ایران نمی است بنابراینطبیعی در ایران 

می تواند در آینـده بـه عنـوان      با توجه به اینکه بیشترین ذخایر گازي دنیا در ایران قرار دارد،

  ن صادرکننده دنیا شناخته شود . تریمهم

چنانچه ایران بتواند فازهاي باقیمانده پارس جنوبی را به اتمام برساند، توانایی تولید 

سال آتی شود. در  5میلیارد متر مکعب در سال تا افق  400تواند به  گاز طبیعی ایران می

ضاي گـاز ایـران   امکان پیشی گرفتن عرضه به تقا  این صورت و با کنترل شرایط تقاضا،

نقـش ایـران را در تـأمین گـاز       وجود دارد. از همین رو، بسیاري از تحلیلگـران انـرژي،  

مورد نیاز دنیا در قرن بیسـت و یکـم، مهـم قلمـداد مـی کننـد و بسـیاري از کشـورهاي         

اروپــایی خواســتار برطــرف شــدن مشــکالت جهــت اســتفاده از تــوان بــالقوه ایــران در  

  هستند. صادرات گاز به این ناحیه

  

  ترکمنستان -4-2

درصـد از ذخـایر گـاز     9,3 گـاز  تریلیارد مترمکعب 17,5کشور ترکمنستان با داشتن حدود 

. به دلیل مصرف بسیار کم داخلی از این منبع انرژي کـه  1دنیا را به خود اختصاص داده است

تـرین هـدف بخـش انـرژي ایـن کشـور،       ، مهـم اسـت به دلیل کم توسعه یافتگی این کشـور  

) 2در نمـودار (  روند تولیـد و مصـرف گـاز طبیعـی ایـن کشـور       . استصادرات گاز به دنیا 

  نمایش داده شده است.

 

1- BP Statistical Review of  World Energy 
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 روند تولید و مصرف گاز در ترکمنستان (میلیارد مترمکعب)  -)2نمودار (

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2014  

  

بـیش از مصـرف آن     ) در اغلب سال ها تولید گاز طبیعی این کشـور، 2نمودار (براساس 

شـود.   بوده است بنابراین به عنوان یک کشور مهـم در صـادرات گـاز طبیعـی محسـوب مـی      

میلیارد مترمکعـب بـه ایـران و     9میلیارد مترمکب به روسیه،  9,9 ،  2012ترکمنستان در سال 

میلیارد مترمکعب از طریق خط لوله گاز  1/41مجموع  میلیارد مترمکعب به چین و در 21,3

صادرات گاز داشته است از این رو تولید کنونی کشور ترکمنسـتان مناسـب اسـت و امکـان     

تردیـد جـدي در خصـوص ادامـه رونـد        صادرات این کشور فراهم است امـا در بلندمـدت،  

 .  1کنونی تولید این کشور وجود دارد

 

هـاي مسـتقل مشـترك     هـاي عضـو جامعـه کشـور     انیسیتوي کشـور  آندره گروزین ـ رئیس بخش آسیاي مرکزي در  -1

باال بردن اهمیت سیاسی و جذابیت خود ار لحاظ سرمایه گذاري و دریافت کمـک از   المنافع می گوید عشق آباد براي

کـنم بـا توجـه    فکر مـی  .هان مایل است ذخایر گاز خود را بیش از میزان واقعی جلوه دهدگوناگون قدرت در ج مراکز

 اصـطالح ه هاي بـ  میزان واقعی بودن ارقام اعالم شده براي ذخایر گاز، تمام خط لوله به اطالعات منتشره درباره بیشتر از

احـداث یـا برنامـه ریـزي      هاي در دسـت  جایگزین در زیر عالمت سوال بزرگی قرار می گیرند. منظور نه فقط خط لوله

هـایی اسـت کـه کـار احـداث       همچنین خط لولـه  شده همچون نابوکو یا خط لوله عبور کننده از کف دریاي خزر بلکه

چینی بودم بخاطر این موضوع که خـط لولـه مـورد نظـر را بـا چـه گـازي مـی          آنها روبه پایان است . اگر بجاي دوستان

  .جدي نگران می شدمبطور بسیار  خواهند پر کنند

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

تولید گاز مصرف گاز

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 129 ... و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا رانیا انیم يهمکار لیتحل

 

  مبانی نظري -5

مبانی نظري مورد نیاز براي بررسـی همکـاري میـان ایـران و ترکمنسـتان کـه       در این بخش، 

  شود.   مبتنی بر بازي همکارانه است، ارائه می

  

  هسته -5-1

اي از  مجموعـه  Nکـه   شـود گرفتـه مـی  در نظر  (N,V)بازي همکارانه با مطلوبیت قابل انتقال 

وجود داشته باشد که در آن هـر   Cدهد. اگر ائتالف  تابع مشخصه را نشان می بازیگران و 

مغلـوب   yنسـبت بـه    ����را ترجیح بدهد، آنگـاه جایگشـت     yبازیگري در این ائتالف، 

��شود. این حالت به صورت ریاضی به شکل  محسوب می ≤ �بـراي همـه     �� ∈ نشـان    �

را از طریق تهدید کردن به ترك ائتالف کلی، مجبور کنـد کـه    iتواند  می  C .شود داده می

∑شرط  �� ≥ . زمانی کـه هسـته وجـود دارد و خـالی هـم نیسـت،       کندرا برقرار   �∋�(�)�

  اي از  جایگشت هاي غیر مغلوب، وجود دارند.  مجموعه

تعریف دیگري از هسته به این صورت است کـه هسـته مجموعـه اي از تخصـیص هـاي      

  که شروط زیر را تأمین کند:   است ����منفعت 

∑کارآیی         �� = �(�)�∈�  

∑عقالنیـت ائـتالف       �� ≥ هــاي)   هــاي (ائـتالف  بــراي همـه زیــر مجموعـه     �∋�(�)�

��   

  ) دو شرط تابع مشخصه ذیل را تأمین کند.n,vهمچنین، عالوه بر شروط فوق، الزم است تا (

( )V     

( ) ( ) ( )s T s T s T         

اي است که سیستمی از  هسته یک بازي همکارانه ممکن است تهی باشد. هسته مجموعه

  . 1استکند. لذا، هسته محدب  هاي خطی ضعیف را تأمین می نامساوي

 

1- L. Shapley and M. Shubik  (1969) 
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  ارزش شپلی -5-2

 که است G(N,v)مرتب  زوج یک مشخصه، تابع فرم در نفره nهمکارانه  بازي یک

}=Nعضـو مـی باشـد     nبـا   محـدود  مجموعـه  یک Nآن  در , , ,   n}   و در واقـعN 

 راحتـی  شـود. بـه   می نامیده ائتالف S, (S ⊆ N) زیرمجموعه  است. بازیگران مجموعه

 مجموعـه  شـامل  کـه  است گیريشکل قابل ائتالف n2مجموع  در که توان دریافت می

 بـازیگرانِ  مطلوبیـت  کـه مقـدار   اسـت  حقیقـی  مقـدار  یک vهم است.  Nخود  و تهی

  دهد.می نشان را ائتالف

نمـایش داده   )N; v(ارتباطات متقابـل میـان بـازیگران از طریـق بـازي در فـرم مشخصـه        

 دهـد و تـابع ارزش (یـا مشخصـه)     اي از بازیگران را نشان مـی  مجموعه Nشود که در آن  می

:  Nv R  هـاي نهـادي و اقتصـادي     کنـد. تـابع مشخصـه ویژگـی     منافع را مشخص مـی

حیاتی نظیر جغرافیاي شبکه، هزینه هاي مختلف خطوط لوله جـایگزین، تقاضـا بـراي گـاز،     

ها بر اساس اینکه بازیگران  گیرد. در این رویکرد، منافع ائتالف را  در بر می ...هزینه تولید و 

  آید.  دست میه ، بکنند بیرون از ائتالف چه می

 !�تمـام   روي میـانگین گیـري   از کـه  اسـت  اي حاشـیه  مشـارکت  متوسط شپلی ارزش

 یـک  مطلوبیـت  افـزایش  اي، مقدار حاشیه است. مشارکت آمده دسته حالت جایگشت  ب

ه بـ  بـازیگر  یـک  سـهم  بنـابراین  اسـت  ائـتالف  آن بـه  خـارجی  بازیگر یک ورود با ائتالف

  : آیدمی دسته ب )1( رابطه صورت

  

   
    

! !
\

!

 

i
ies

S N S
v S v s i

x N

 
   



  

 اعضـاي  تعـداد  |�|،  iبـازیکن   به شده داده تخصیص سود میزان xi :عبارت این در که

بـدون   Sارزش ائتالف S ، v(S \ {i})ائتالف  ارزش v(S)  ،اعضا کل تعداد | S ،| Nائتالف 

 است. iحضور بازیکن 
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 اسـت  غیرهمکارانـه  حالـت  به نسبت سود افزایش میزان ائتالف، یک ارزش از مقصود

  .1آیدمی دست به ائتالف آن تشکیل با که

  

  بازیگران -5-3

بـه عنـوان تولیدکننـده و    ) TN( ترکمنسـتان و  )IRدر اینجا سـه بـازیگر وجـود دارد؛ ایـران (    

کننـده  منتقل کشور به عنوان (TU)کننده گاز طبیعی از طریق خط لوله و کشور ترکیه  عرضه

. در بازي مورد نظر، ایران و ترکمنستان براي ترانزیت گاز مطرح هستندگاز طبیعی در مسیر 

کنند و هـر کـدام    تشکیل ائتالف گازرسانی به کشورهاي اروپایی از طریق ترکیه رقابت می

تواننـد ائـتالف را    بتوانند منافع بیشـتري را بـراي کشـورهاي تقاضـاکننده داشـته باشـند، مـی       

  تشکیل بدهند. 

  

  مشخصه تعریف توابع -5-4

در این نوع بازي، براي کمی کردن، نیاز است که توابع افرازي تعریف شوند تـا بتـوان   

منافع بازیگران را بدست آورد. براي کشورهاي ایـران و ترکمنسـتان، تـابع افـرازي بـه      

اي کـه   شکل تابع سود گازرسانی به کشورهاي اروپایی مطرح است. با توجه بـه فاصـله  

نی به کشورهاي مـورد نظـر دارنـد و فـروض کمـی محاسـبه       هر دو کشور براي گازرسا

توان ارزش حال گازرسانی هر کدام از کشورها را محاسـبه کـرد و بـه عنـوان      سود، می

 منفعت نهایی ائتالف، آنها در نظر گرفت. 

همچنین ارزش منافع هر بازیگر به تنهایی، صفر است، زیرا در ائتالف گازرسانی،  

ده و یک منتقل کننده وجود داشته باشد، بنابراین حـداقل  حداقل باید یک مصرف کنن

 تعداد الزم براي تشکیل یک ائتالف دو بازیگر است. 

  

  

 

  ) 1392عبدلی ( -1
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  فروض کمی -6

براي محاسبه سـود کلـی اجرایـی شـدن صـادرات گـاز بـه اروپـا، ارزش حـال پـروژه فـوق            

  شود.   استخراج می )1جدول (شود. اطالعات هزینه از به شرح  محاسبه می
  

  گذاري براي صادرات گاز به اروپا هاي سرمایه هزینه - )1(جدول 

  مقدار  گیري واحد اندازه  عنوان

  30  میلیارد مترمکعب در سال  ظرفیت خط لوله

  300  میلیون دالر )CAPEXطراحی بخش پایین دستی (

  86,8  هزار دالر  )CAPEXهزینه هر اینچ خط لوله در خشکی (

فراساحلی هزینه هر اینچ خط لوله در مناطق 

)CAPEX(  
  101,9  هزار دالر

  رصد 8  اي کل درصد از هزینه سرمایه  )OPEXهزینه عملیاتی ساالنه (

Source: Oil and Gas Journal’s Annual Pipeline Economics Special Report 2013 

  

شـود بـه ایـن صـورت کـه       قیمت نیز بر اساس ارزش گاز تحویلی به اروپـا محاسـبه مـی    

هاي اخیر گرفته شده اسـت. بیشـتر واردات گـاز آلمـان از      قیمت گاز تحویلی آلمان در سال

 بنـابراین   شـود،  باشد و خط لوله نوباکو رقیبی براي خط لوله روسیه محسـوب مـی   روسیه می

تی را بر مبناي قیمـت گـاز تحـویلی آلمـان لحـاظ کـرد. البتـه،        توان حداکثر قیمت دریاف می

قیمت گاز صادراتی از روسیه به آلمان به دلیل انحصار روسیه باال است و در صـورت اجـرا   

بـه   2013شدن نوباکو این قیمت کاهش خواهد یافت. قیمت گـاز تحـویلی آلمـان در سـال     

هاي این قیمت را نیـز در   باید افزایشاما  است BTUدالر در هر میلیون  10,63طور میانگین 

کـه در  )NBP(. نکته جالب اینکه قیمت گـاز انگلسـتان   ه استهاي گذشته در نظر گرفت سال

شود به همین قیمت گرایش پیدا کرده است که نشان از درستی ایـن قیمـت    رقابت تعیین می

بنابراین براي پروژه در نظر گرفته شده، قیمت گاز میانگین قیمت  استدر تعیین ارزش گاز 

دالر در  9,8گاز تحویلی آلمان از روسیه براي پنج سال گذشته در نظر گرفت کـه برابـر بـا    

  .  استدالر در هر هزار متر مکعب  353یا  BTUهر میلیون 
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ه در کشـور اکـراین   همچنین هزینه انتقال گاز را نیز معادل هزینه انتقال گـاز اعمـال شـد   

دالر بـه ازاي   3,05کـه   شـود مـی (قبل از مشکالت سیاسی جاري و در حالت طبیعی) لحاظ 

  . 1بوده است 2013کیلومتر در سال  100هر میلیون مترمکعب در

 

  نتایج محاسبات تحقیق -7

  باشد. هاي بوجود آمده به صورت زیر می با توجه به فروض کمی، منافع ائتالف

  

( , )

( , )

( , , )

V TU IR

V TU TN

V TU IR TN

 

 

 

 

 

  
 

  

کننده گـاز  خالص ارزش حال صادرات ایران به ترکیه و وارد شدن ایران به عنوان تأمین

ــاکو،   ــه نوب ــارد دالر  39,45خــط لول ــتمیلی ــادرات  اس ــال ص ــین، خــالص ارزش ح . همچن

گـاز خـط لولـه نوبـاکو،      ترکمنستان به ترکیه و وارد شدن این کشور به عنوان تـأمین کننـده   

. در صــورتی کــه هــر دو کشــور ایــران و ترکمنســتان بــه عنــوان  اســت میلیــارد دالر 35,46

صادرکننده گاز به خط لوله نوباکو با هم همکاري کنند، خالص ارزش حال صـادرات ایـن   

ها (مثال همکاري ایران و ترکمنستان شود.  در سایر حالتمیلیارد دالر می 40,81دو کشور، 

بدون همکاري با ترکیه) به دلیل عـدم امکـان تشـکیل توافـق بـراي صـادرات بـه خـط لولـه          

  شود.  نوباکو، منافعی از این پروژه نصیب کشورها نمی

در ادامه با توجه بـه دو روش مشـخص شـده در مبـانی نظـري یعنـی ارزش هسـته و        

اسـت کـه یـا     شود. در روش هسته، فرض بـر ایـن  نتایج و تفاسیر آنها بررسی می  شپلی،

شود یا امکان تشکیل وجود ندارد یا اصطالحاً ارزش هسته تهی  ائتالف کلی تشکیل می

است. با توجه به ارزش هسته و اصول کارآیی و عقالنیت ائتالف در این روش، مقـدار  

xمحاسبه شده بـراي       بـه صـورتx     معنـی کـه ارزش    باشـد. بـه ایـن    مـی

 

1- Pirani Simon et al (2014) 
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باشـد. ارزش محاسـبه شـده     مـی  5,35اختصاص یافته به ایران در محدوده مابین صفر و 

xبراي ترکمنستان یعنی    به صورتx   شود کـه   است بنابراین مشاهده می

باشـد. ارزش   حداکثر ارزش اختصاص یافته بـه کشـور ترکمنسـتان از ایـران کمتـر مـی      

xاختصاص یافته به کشور ترکیه یعنی    نیز به صورتx     است. تفسیر ایـن

باشد و امکان ائتالف میان سـه کشـور    مینتایج به این صورت است که اوالً هسته تهی ن

هاي اختصاص یافته به کشور ترکیه از ایران و ایران از  وجود دارد و ثانیاً حداکثر ارزش

هــاي  ترکمنسـتان بـاالتر اســت بنـابراین در تخصــیص نهـایی امکـان بیشــتر بـودن ارزش      

از  زنـی ایـران  اختصاصی بـه ترکیـه و ایـران بـیش از ترکمنسـتان اسـت و قـدرت چانـه        

ترکمنستان در خصوص انتقال گاز به اروپا از طریق ترکیه بیشتر است. همچنین به دلیل 

اینکه گازرسانی به خط لوله نوباکو غیر از مسیر ترکیه امکان پذیر نیست، قـدرت چانـه   

زنی این کشور در این خط لوله از منتقل کنندگان بیشتر است. البته مسأله اصلی در این 

کنندگان یعنی ایـرن و ترکمنسـتان اسـت. چنانچـه     زنی عرضهرت چانهزمینه، مقایسه قد

حداکثر ارزش ممکن براي هر کشوري بر اسـاس ارزش هسـته، بـه دسـت آیـد در ایـن       

هاي تخصیص یافته به کشورهاي ترکیه، ایران و ترکمنسـتان بـه ترتیـب،     صورت ارزش

 است.  1,36و  5,35، 34,1

به ترکیـه، عـدم امکـان پـذیري اجـرا شـدن       دلیل تفاوت زیاد ارزش تخصیص یافته 

نوباکو بدون ترکیه است. اما مسأله مهم، مقایسـه تـوان چانـه زنـی ایـران و ترکمنسـتان       

اســت. در ایــن زمینــه چنانچــه حــداکثر ارزش بــه همــه کشــورها تخصــیص یابــد، ارش  

هـاي بدسـت آمـده     تخصیص یافته به ایران بیش از ترکمنستان است. اما طبـق نامسـاوي  

ن بوجـود آمـدن شـرایط دیگـر نیـز امکانپـذیر اسـت. بـه ایـن صـورت کـه ارزش            امکـا 

باشد اما این ارزش براي ایـران بـه طـور مثـال      1,36تخصیص یافته به ترکمنستان همان 

 38,25باشـد. در ایـن صـورت ارزش تخصـیص یافتـه بـه ترکیـه،         1,20عددي هماننـد  

اینکه ترکیه با ترکمنستان وارد شود. تفسیر این نتیجه به این صورت است که امکان  می

زنی و تشکیل ائتالف شوند به نحوي که سهم ایران از عرضه گـاز بـه خـط    فرآیند چانه
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زنی میان این دو کشور دارد.  امکانپذیر است که بسته به نوع چانه  لوله نوباکو کم شود،

میلیـارد   30به طور مثال، چنان چه نوع قرارداد خط لوله نوباکو بـه شـکلی باشـد کـه از     

میلیارد آن را ترکمنستان تعیـین کنـد و مـابقی را     20مترمکعب ساالنه براي این پروژه، 

شـود. عکـس ایـن     ایران، این مسأله به کاهش ارزش تخصیص یافته به ایـران منجـر مـی   

زنـی میـان کشـورها بـه صـورتی      قضیه نیز امکانپذیر است به این صورت که فرایند چانه

عرضه بیشتري را به پروژه داشته باشد کـه در ایـن صـورت ارزش    باشد که ایران بتواند 

اختصاص یافته به ایـران طبـق ارزش هسـته بیشـتر از ترکمنسـتان خواهـد شـد. بنـابراین         

مســایل سیاســی و اســتراتژیک میــان کشــورهاي ایــران و ترکمنســتان بــا ترکیــه و البتــه  

تعیـین ارزش تخصـیص   اي در  کننـده نقش بسـیار تعیـین   1کشورهاي واردکننده اروپایی

  یافته به این دو کشور را دارد. 

هـاي اختصـاص یافتـه بـه      حـدود ارزش  - تنهـا بـا فـرض تشـکیل ائـتالف کلـی      - روش هسته 

تـوان قـدرت چانـه زنـی کشـورها را حتـی در        امـا در روش شـپلی مـی     شـود، کشورها تعیین مـی 

اي ایـران و ترکمنسـتان   صورتی که ائتالف اصلی شکل نگیرد و امکان اینکه هر کدام از کشوره

کند و بر اساس آن قدرت چانه زنی هـر کشـور    به تنهایی به خط لوله نوباکو بپیوندد را بررسی می

کند. با توجه به داده هاي فوق، ارزش شـپلی بـراي بـازیگران مختلـف بـه صـورت       را محاسبه می

( ; , ) ( , ,TU IR TN           است. تفسیر نتایج بـه دسـت آمـده بـه ایـن صـورت 

است که اوالً اختالف زیاد میان عدد بدست آمده کشور ترکیه با دو کشور ایـران و ترکمنسـتان،   

باشـد. ایـن مسـأله     به دلیل عدم اجرا شدن نوباکو بدون حضور ترکیـه و کشـورهاي اروپـایی مـی    

کند اصوالً در فرآیند شروع ائتالف براي گازرسانی، خواسـت و اراده واردکننـده و    مشخص می

ــودن عــدد    کشــورهاي ــاالتر ب ــاً ب ــاالیی برخــوردار اســت. ثانی در مســیرهاي ترانزیــت از ارزش ب

تخصیص داده شده به ایران نسبت به ترکمنستان نشـان دهنـده قـدرت چانـه زنـی بیشـتر ایـران از        

 ترکمنسـتان اسـت. ایــن مسـئله بـه دلیــل موقعیـت بهتــر جغرافیـایی ایـران و نزدیکــی بـه ترکیــه و         

  هاي کمتر گازرسانی از طریق ایران است.  هزینه

 

  اند.در این جا همه این کشورها در ارزش اختصاص یافته به ترکیه نشان داده شده -1
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  گیري  بندي و نتیجه جمع -8

با توجه به اینکه ایران در کنار برخورداري از منابع نفت فراوان از منـابع گـازي بسـیاري    

بنـابراین  به طوري که به عنوان دارنده دومین ذخایرگـازي مطـرح اسـت     استنیز برخوردار 

هـاي اخیـر،    . در سـال اسـت این منابع گـاز بسـیار مهـم     هاي مختلف استفاده از بررسی گزینه

بحث صادرات گاز به کشورهاي همسایه از طریق خطوط لوله، مطرح شـده اسـت. یکـی از    

هاي مورد بررسی، طرح صادرات گاز ایران به کشورهاي اروپایی از طریـق خـط لولـه     طرح

در زمینـه بررسـی   اي مبتنـی بـر چـارچوب نظـري مشخصـی       تا به حال، مطالعـه  است.نوباکو 

مقاله با ارائه مبانی نظـري مبتنـی بـر نظریـه      و در این اقتصادي این خط لوله انجام نشده است

هاي همکارانه به بررسی رقابت میان ایران و ترکمنستان جهت صادرات گـاز از طریـق    بازي

   پرداخته شد.این خط لوله 

ســبه قــدرت چانــه زنــی ، بــا دو روش ارزش هســته و ارزش شــپلی بــه محاایــن مقالــهدر 

کشورها و امکان تشکیل ائتالف کلی پرداخته شـد و نتـایج حاصـل شـده، حـاکی از بیشـتر       

. اسـت زنی ایران از ترکمنستان به عنوان عرضه کننده گاز به این خط لولـه  بودن قدرت چانه

  هــاي  البتـه قـدرت چانـه زنـی کشـورهاي واردکننـده و منتقـل کننـده در مجمـوع از کشـور          

نده بیشتر است که در واقعیت بازار انرژي نیز همین مسأله حاکم است کـه توانـایی   کنعرضه

کننده نقـش  تقلنهاي م هاي واردکننده و نحوه تعامل این کشورها با کشور و خواست کشور

  کنند.   بسزایی در فرآیندگازرسانی ایفا می

زنـی ایـران از   دسـت آمـده و مشـخص شـدن اینکـه قـدرت چانـه       ه با توجـه بـه نتـایج بـ    

پیشـنهاد   بنـابراین ترکمنستان رد زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله نوبـاکو بیشـتر اسـت،    

تـر در ایـن    تواند با دیپلماسـی فعـال   شود ایران نقشی فعال در این زمینه ایفا کند. ایران می می

مچنـین  زمینه، شکل دهنده قاعده بازي در این پروژه باشد. با توجه به مشـکالت تحـریم و ه  

عدم وجود گاز به اندازه کافی در کوتاه مدت در ایران براي صـادرات گـاز بـه کشـورهاي     

شود ایران با ارائه نقشی فعال در زمینه مـذاکرات خـط لولـه نوبـاکو در      اروپایی، پیشنهاد می

. بـه ایـن   کنـد کوتاه مدت امکان صادرات گاز ترکمنستان از طریق این خط لولـه را فـراهم   
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ر انتقال از ترکمنستان به ترکیه از ایران عبور کند. در این صورت با توجه به صورت که مسی

، ترکمنسـتان امکـان صـادرات گـاز در     اسـت اینکه ذخایر گازي ترکمنستان از ایران کمتـر  

در این بازه زمانی ایـران    و ساله را به این خط لوله دارد 10تا  5کوتاه مدت و در بازه زمانی 

کننـده   برد و بعد از این بازه زمانی ایران به عنوان تأمین رون کشور سود میاز انتقال گاز از د

تـوان رقابـت میـان ایـران و      مـی کنـد بنـابراین   نقـش   يتوانـد ایفـا   گاز خط لوله نوبـاکو مـی  

تولیـد گـاز و     داد. شـرایط دو کشـور از لحـاظ ذخایرگـاز،     تغییـر ترکمنستان را به همکاري 

تواننـد بـه عنـوان مکمـل هـم مطـرح        ي است که دقیقـاً مـی  اهمچنین شرایط سیاسی به گونه

شـود کـه ایـران     مشخص می  با توجه به مدل ارائه شده و نتایج بدست آمده از آن، اما  باشند،

توانـد منـافع    اي را در این زمینه دارد و دیپلماسـی فعـال در ایـن زمینـه مـی      نقش تعیین کننده

  .  کنداقتصادي و استراتژیک را نصیب ایران 
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  محاسبات مربوط به ارزش شپلی -1 پیوست

  : آیدمی دسته ب )1( رابطه بصورت بازیگر هر در ارزش شپلی سهم
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آوریم. باید  سهم سه بازیگر ایران، ترکمنستان و ترکیه را بدست می )، 1براساس رابطه (

به این نکته توجه کرد که ائتالف با یک نفر امکان پذیر نیسـت و حـداقل تعـداد الزم بـراي     

ــت    ــازیگر اس ــازي، دو ب ــن ب ــتالف در ای ــکیل ائ ــه   ؛تش ــدون عرض ــه ب ــرا ترکی ــده و زی   کنن

ها بدون کشور ترانزیتر یعنی ترکیه امکان گازرسانی به اروپا را ندارند. همچنین کنندهعرضه

  هاي ممکن که در متن مقاله نیز وجود دارد، به شرح زیر است.  ارزش منافع ائتالف
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  :  شودبه شرح زیر محاسبه میبا توجه به این نکات سهم هر بازیگر 
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  آید.  دست میه ب 6,36منفعت ترکمنستان مساوي با 
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  آید.  بدست می 26,08منفعت ترکیه 
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  محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز  -2پیوست  

ها و درآمدها، جریـان نقـدي    براي محاسبه خالص ارزش حال صادرات گاز با بررسی هزینه

شوند. سـاختار ارزیـابی طـرح     ها معین می دست آورده سپس خالص ارزش حال پروژهه را ب

(مصـلح و دیگـران    »گـازي در ایـران  استفاده بهینه از منابع «اقتصادي صادرات گاز از کتاب 

  )) استخراج شده است.   1387(

اي و  شـامل سـرمایه    ها، شوند. هزینه ساله منعقد می 30تا  25قراردادهاي صادرات گاز در بازه 

هـاي   درصد از هزینـه  8  هاي جاري طبق فروض ارائه شده در مقاله، هاي جاري است. هزینه هزینه

در مقدار صادرشده است. جریان نقدي از طریق این دو متغیـر  کل است. درآمد نیز ضرب قیمت 

  شوند.   ها مشخص می خالص ارزش حال پروژه  محاسبه شده و از طریق آن،

اسـت کـه در    )1(فروضی که براي این کار در نظر گرفته شده اسـت، بـه شـرح جـدول     

    :خود مقاله نیز وجود دارد

  صادرات گاز به اروپاگذاري براي  هاي سرمایه هزینه - )1جدول (

  مقدار  گیري واحد اندازه  عنوان

  30  میلیارد مترمکعب در سال  ظرفیت خط لوله

  300  میلیون دالر )CAPEXطراحی بخش پایین دستی (

  86,8  هزار دالر  )CAPEXهزینه هر اینچ خط لوله در خشکی (

  101,9  هزار دالر  )CAPEXهزینه هر اینچ خط لوله در مناطق فراساحلی (

  درصد 8  اي کل درصد از هزینه سرمایه  )OPEXهزینه عملیاتی ساالنه (

Source: Oil and Gas Journal’s Annual Pipeline Economics Special Report 2013 

  

میلیـارد دالر   39,45خالص ارزش حال صادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه برابر با  - 1

ــه        ــق ترکی ــا از طری ــه اروپ ــران ب ــاز ای ــادرات گ ــال ص ــالص ارزش ح ــبه خ ــراي محاس ــت. ب   اس

)),( IRTUV) میلیارد مترمکعب در سـال ) در قیمـت گـاز     30)، درآمد از طریق ضرب مقدار

آیـد،  جریـان درآمـدي کـل پـروژه بـه       دالر در هر هزار مترمکعب) حاصل مـی  353(صادراتی 

همچنین هزینه سرمایه کل ایران با توجـه بـه فـروض    شود.  می 1پیوست  1صورت نمودار قسمت 

میلیون دالر بدست مـی آیـد کـه در     3932اي برابر با  آید. کل هزینه سرمایه گفته شده بدست می
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، 10هاي مـورد نیـاز) بـه ترتیـب      وع گازرسانی (زمان ساخت زیرساختچهار سال اول قبل از شر

یابد (با توجه به حالت معمـول پـروژه هـاي     درصد از این مبلغ به پروژه تخصیص می 25و 45، 20

درصـد ایـن مبلـغ     8صادرات گاز این رفتار براي همه موارد فرض شده است). هزینه عملیاتی نیز 

سال عملیاتی کردن این پروژه بدست می آید. همچنـین بـا توجـه    میلیون دالر براي هر  315یعنی 

کیلـومتر)، هزینـه کـل انتقـال      100دالر به ازاي هر میلیون مترمکعب در 3,05به هزینه انتقال گاز (

جریـان    شود. بنابراین به طور کامـل،  میلیون دالر در هر سال می 3020گاز از کشورهاي ترانزیتر، 

  شود. این پروژه در قسمت اول ارائه میاي  نقدي درآمدي و هزینه
  

  
  

و ارقام از  استاز جریان نقدي (درآمد منهاي هزینه) در اکسل قابل انجام  NPVگرفتن 

  که در نمودار نمایش داده شده گرفتن در اکسل از جریان درآمدي و هزینه اي NPVطریق 

  دست آمده است. ه ب

 40,81خالص ارزش حال صادرات گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ترکیـه برابـر بـا     -2

. خالص ارزش حال صادرات گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ترکیه برابر استمیلیارد دالر 

. براي محاسبه خالص ارزش حال صـادرات گـاز ترکمنسـتان بـه     استمیلیارد دالر  35,46با 

),(اروپا از طریق ترکیه ( TNTUV) میلیارد مترمکعـب   30)، درآمد از طریق ضرب مقدار

دالر در هـر هـزار مترمکعـب)، بدسـت مـی آیـد.        353در سال ) در قیمت گـاز صـادراتی (  

آیـد. کـل هزینـه     همچنین هزینه سرمایه کل ایران با توجه به فروض گفته شـده بدسـت مـی   
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آیـد کـه در چهـار سـال اول قبـل از شـروع       مـی  میلیون دالر بدست 8031اي برابر با  سرمایه

درصد از این  25و 45، 20، 10هاي مورد نیاز) به ترتیب  گازرسانی (زمان ساخت زیرساخت

یابد (با توجه به حالت معمول پروژه هاي صادرات گاز این رفتار  مبلغ به پروژه تخصیص می

میلیـون   642ن مبلـغ یعنـی   درصد ایـ  8هزینه عملیاتی نیز  ،براي همه موارد فرض شده است)

دالر براي هر سال عملیاتی کردن این پروژه بدست مـی آیـد. همچنـین بـا توجـه بـه هزینـه        

کیلومتر)، هزینه کل انتقـال گـاز    100دالر به ازاي هر میلیون مترمکعب در 3,05انتقال گاز (

جریـان    کامل،شود. بنابراین به طور  میلیون دالر در هر سال می 3020از کشورهاي ترانزیتر، 

  شود. اي این پروژه در قسمت اول ارائه می نقدي درآمدي و هزینه
  

  
  

باشد و ارقام  از جریان نقدي (درآمد منهاي هزینه) در اکسل قابل انجام می NPVگرفتن 

گرفتن در اکسل از جریان درآمدي و هزینه اي کـه در نمـودار نمـایش داده     NPVاز طریق 

  دست آمده است. ه ب  شده است

ترکمنستان به اروپا از طریـق ترکیـه برابـر بـا     -خالص ارزش حال صادرات گاز ایران -3

. در این حالت، این دو کشور با هم همکاري کـرده و کـل مقـدار    استمیلیارد دالر  40,81

هاي موجود میـان دو   شوند. به دلیل وجود زیرساخت مورد نیاز پروژه با کمک هم تأمین می

  عدم نیاز به سـاخت خـط لولـه جدیـد جهـت رسـاندن گـاز ترکمنسـتان بـه ترکیـه          کشور و 
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همچنین عدم وجود مسیر فراساحلی در صورت همکاري دو کشور، خالص ارزش حـال در  

  آید. دست میه این حالت بیشتر از سایر موارد ب

   ترکمنسـتان بـه اروپـا از طریـق ترکیـه     - براي محاسبه خالص ارزش حال صادرات گاز ایـران 

)),,( TNIRTUV) میلیارد مترمکعب در سـال ) در قیمـت    30)، درآمد از طریق ضرب مقدار

دالر در هر هزار مترمکعب)، جریان درآمدي کل پروژه به صـورت نمـودار    353گاز صادراتی (

همچنین هزینه سرمایه کل ایران با توجـه بـه فـروض گفتـه شـده بـه       شود.  می 1پیوست  1قسمت 

میلیون دالر به دست می آید که در چهـار سـال    2897اي برابر با  آید. کل هزینه سرمایه میدست 

 25و 45، 20، 10هاي مورد نیاز) به ترتیـب   اول قبل از شروع گازرسانی (زمان ساخت زیرساخت

یابد (با توجه به حالت معمول پروژه هاي صادرات گـاز   درصد از این مبلغ به پروژه تخصیص می

 232درصـد ایـن مبلـغ یعنـی      8ار براي همه موارد فرض شده اسـت) هزینـه عملیـاتی نیـز     این رفت

میلیون دالر براي هر سال عملیاتی کردن این پروژه بدست می آید. همچنین، بـا توجـه بـه هزینـه     

کیلـومتر)، هزینـه کـل انتقـال گـاز از       100دالر به ازاي هر میلیون مترمکعـب در  3,05انتقال گاز (

جریـان نقـدي     شود بنابراین به طـور کامـل،   میلیون دالر در هر سال می 3020انزیتر، کشورهاي تر

  شود. اي این پروژه در قسمت اول ارائه می درآمدي و هزینه
  

 
 

باشد و ارقام  از جریان نقدي (درآمد منهاي هزینه) در اکسل قابل انجام می NPVگرفتن 

هزینه اي کـه در نمـودار نمـایش داده     گرفتن در اکسل از جریان درآمدي و NPVاز طریق 

  بدست آمده است.   شده است،
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