
 181 - 219 / صفحات1394 پاییز / 46ي  ه/ شمار یازدهم مطالعات اقتصاد انرژي/ سالي  هنام فصل

 

 اولویت بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایران تعیین

  علی اکبر ناجی میدانی

  دانشکده علوم اداري و اقتصادي،  -استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
naji@um.ac.ir  

  غالمعلی رحیمی

  پردیس بین الملل ،دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
gh.rahimi@stu.um.ac.ir  

  10/12/93تاریخ پذیرش:      21/08/93 تاریخ دریافت:

  چکیده 

ن) درصـد از کـل ذخـایر گـاز جهـا      18(تریلیون متر مکعب گاز  6/33با داشتن حدود  ایران

خاص استراتژیک خود در  قعیتموبا توجه به اولین کشور دارنده ذخایر گازي در جهان است که 

تواند در آینده نقش بسیار حیاتی در معادالت انرژي جهان ایفـاء نمایـد.    می، خلیج فارسمنطقه 

واردات ، همکاري دو جانبه در بخش گاز با ارمنسـتان ، سیاست انتقال گاز از طریق ترکیه به اروپا

 و(با پاکستان و هنـد  صلح له گاز خط لومربوط به گاز از ترکمنستان و در نهایت انجام مذاکرات 

رود. لـذا    به شمار مـی ایران  صنعت گازهاي روشن توسعه و رشد  نمونه )درآینده با چیناحتماال 

امـري الزم و   ،بندي بازارهاي صـادرات گـاز طبیعـی کشـور     در این راستا مطالعه دقیق و اولویت

  باشد.   می ضروري

وضـع  -هـا  اه مدت (تـداوم رونـد جـاري تحـریم    دو وضعیت کوتنظر گرفتن در با این مطالعه 

گانـه   4گرایانه و مطلوب) و بر اساس معیارهـاي   واقع، سناریوهاي بدبینانه(موجود) و  بلند مدت 

اراده سیاسی همکاري گازي ، ژئوپلیتیک -هاي فنی و محیطی محدودیت، ظرفیت واردات :شامل

صورت گرفته است. بـا توجـه بـه    ، رجیمقاومت در برابر فشارهاي سیاسی خا چنین همبا ایران و 

توجـه بـه مقولـه اراده سیاسـی در     ، هیافتـ عد امنیتی نیز باقتصاد در حال حاضر این واقعیت که 

از توجه صرف بـه عوامـل اقتصـادي اسـت و ایـن نکتـه در       تر  ضروري ،هرگونه رویکرد همگرایانه

  قرار گرفته است. نظرمد  رو مطالعه پیش

ها) و بر اسـاس   در وضعیت کوتاه مدت (تداوم روند جاري تحریم، عهبر اساس نتایج این مطال

بـه ترتیـب بازارهـاي    ، در مورد بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایـران ، کور معیارهاي چهارگانه مذ

 عنـوان  بـه پرشـین پایـپ)   -سـوریه (مسـیر غربـی    -چین و عراق، پاکستان (مسیر شرقی)، ترکیه

با در نظر گـرفتن  ، در وضعیت بلند مدت چنین همشوند.  ین میي ایران تعی گانه چهارهاي  اولویت

ب) توافـق بـراي   ، بینی ورود منابع گازي نامتعارف الف) حفظ وضعیت موجود و پیش سه سناریو

ج) حـذف  و بینـی ورود منـابع گـازي نامتعـارف     ها و پیش توقف و حداقل کاهش تدریجی تحریم

، بینی ورود گسترده منـابع گـازي نامتعـارف    و پیش جی) ان ها و موانع فنی(تولید ال سریع تحریم

  گردد. مدت بازارهاي گاز طبیعی ایران ترسیم می هاي بلند انداز اولویت چشم

  JEL:H43, Q34, L95بندي  طبقه
اراده ، ژئوپلیتیـک ، ایـران ، جـی  ان ال، گـاز طبیعـی  ، بازارهاي صادراتی، اولویت: ها کلید واژه

  سیاسی
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  مقدمه - 1

علیــرغم تعــابیر  آنل معـاد  واژگــان دیگــر و» اسـتراتژي « و» اولویــت« مفهـوم  دواز 

 شـود  مـی  استفاده الملل بین سیاسی اقتصاد روابط در پیوستهشود،  متفاوتی که از آن می

 از سـت ا عبـارت  و شـود  مـی  تعریف کالن استراتژي چارچوب در اولویت، اولیه تعریف در

ـ  روابـط  در خاصی عرصه در بازیگر یک که نتایجی  و دهـد  مـی  قـرار  مـدنظر  دیگـران  اب

، دیگـر  بیان به. باشد می خود نظر مورد ممکن اهداف به نیل سازوکار به معناي استراتژي

 اسـتراتژي  و باشد می مشخص و مفروض محیط در ممکن نتایج از اي رده، بازیگر اولویت

.خواهد بود ممکن شکل بهترین به نتایج این دستیابی به  براي تالش، بازیگر
١
   

 مجـزا  هـم  از بایـد  هـا  اسـتراتژي  و هـا  اولویت، مشخص تعاملی رابطه یک در رو این از

ه و خود داشت تعاملی استراتژي با مداوم رابطه یک ها اولویت، تعاملی رابطه این در. باشند

 کـه  بـر ایـن اسـت    فـرض  اول ي لـه مرح در. گیرنـد  تعاملی شکل می ي نیز در یک رابطه

 بیرونـی  عوامـل تـأثیر   بـدون  مفروض فضاي یک در داخلی املعو از استهوبرخ ها اولویت

 ،تعـاملی  ینـد آفر در امـا ، شـود  آنهـا محسـوب مـی    تحقـق  و کسب راه استراتژي و است

. اسـت  تأثیرگـذار  بعـدي  هاي اولویت تدوین در استراتژیک محیط ساختار در ها استراتژي

 و» اولویـت «تأثیر متقابل  بررسی یازمندن ها اولویت تدوینامروزه  که است این مهم نکته

، هرچند در ابتدا، کنش جزء وضعیت ذاتی این رابطه است هم است و این بر» استراتژي«

  ي عینی آن است.  تر از جنبه ي ذهنی این رابطه برجسته هجنب

هاي صادرات گاز ایـران   در این مطالعه یک الگوي تحلیلی متمایز براي ترسیم اولویت

 روضات زیر است:شود که داراي مف مطرح می

. سـازد را از مفاهیم مشابه متمایز  مفهومی است که آن يتمایز ها نیازمند اولویتالف: 

ها و  تاکتیک مانندهاي مختلف از مفاهیم دیگري  ها در حوزه هاي دولت نظر اولویتاین از 

زنـی   چانـه  عضـ امتضـمن مو  تـر  بـیش  متمـایز اسـت و   ،ها مشی هاي ملی و خط استراتژي

باشـد.   مـی ، دهـد  که سیاست خارجی روزمره کشورها را تشکیل می، مذاکرات زودگذر در

دیگـر بـازیگران    ناي از منافع حیـاتی یـک بـازیگر در میـا     مجموعه» ها اولویت«در واقع 

  جهان است.

کالن آنهـا و  جدا از استراتژي ،  اولویت کشورها از نظر رابطه علی،  نظر تعریفی از ب: 

یش از تعـامالت  هرچنـد پـ  رو  و از ایـن  نبـوده  رهاودیگر کشار یا محیط استراتژیک و رفت
  

 

1- V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann, Balance of Power: Theory and Practice in 

the 21st Century (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2004).  
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امـا   گیـرد  مـی  شکل )ها ها یا دیگر تاکتیک مشوق، تهدیداتمانند (بازیگران سایر متقابل 

گـذار  تأثیرگیـري   هـا در مرحلـه بعـدي تصـمیم     فرآیند بازخورد رفتاري در تعیین اولویت

  است.

ها یکسـان فـرض    که گاهی با اولویت( ها ها و تاکتیک استراتژي، ها برخالف اولویت ج:

هاي رفتاري هستند که در میان اهداف سیاسـی دیگـر کشـورها شـکل      گزینه )شوند می

(سبنیوس گیرد می
١

هـا بـه معنـی تغییـر در      ایده تغییـر اولویـت   دلیلبه همین ). 1991، 

(موراوچک باشد استراتژیک نمی مشی خط
٢

 ،1997.(  

ایـران بـدون توجـه بـه اسـتراتژي کـالن سیاسـت         هاي صادرات گاز تعین اولویت :د

هاي صادرات گاز  آن اولویت ممکن نیست. عالوه بر کشورخارجی ایران و استراتژي انرژي 

کنشـی بـا    باشد که در یـک رابطـه بـرهم    ایران متاثر از محیط استراتژیک بیرونی نیز می

  یابد. عوامل داخلی تحقق می

  

  ادبیات موضوع -2

گـاز طبیعـی ایـران    تلفی در زمینه مطالعـه بازارهـاي صـادراتی    تاکنون مطالعات مخ

  د. شو اشاره میبرخی از آنها که در این قسمت  صورت گرفته

به انجام رسانیده  1370تی را در سال مطالعاوژه پرژي نرالمللی ا بینت مطالعاسسه ؤم

ان در رــ یا زاـگري اـتجي اـقبرین ـچن  همان و یراطبیعی ز گا ي هبالقوي که شامل تقاضا

می باشد.ور دور اـخو ا ـپارو
٣

  

بازارهــاي صــادراتی گــاز طبیعــی کشــور را بــا اســتفاده از مــدل ، )1385(رحیمــی 

صـادرات گـاز   . سازي جریان انرژي مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قـرار داده اسـت   بهینه

 و تبـدیل گـاز   ٤) LNG(  صـورت مـایع شـده    بـه ، لوله طبیعی به سه روش صادرات با خط

) GTL(  هاي مایع طبیعی به فرآورده
٥
مد نظر بوده و اولویت سنجی صادرات گاز طبیعی  

 25افـق   بـراي بین سه گزینه فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت. ایـن مطالعـه    

افـزایش  ، منظور از سه سناریوي قیمتی شامل ادامه روند موجـود  و بدین نجام شدهاساله 

  

 

1- Sebenius  

2- Moravcsik 

 . 1370، ژينرالمللی ا بینت سسه مطالعاؤم، انیرا طبیعیز تی گادراصاي هازارتعیین با -3

4- Liquefied Natural Gas (LNG). 
5- Gas to Liquid (GTL). 
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بـاال و  ، سه سناریوي نرخ تنزیل شامل نرخ تنزیـل متوسـط   ها و ها و کاهش قیمت قیمت

  .استفاده شده است پایین

طرح جامع صادرات گاز طبیعی ایران تا پایان برنامه پـنجم توسـعه   1388در سال 
١

 ،

هـاي اقتصـادي    تحـریم  چـه  چنان، اساس این طرح است.برانجام شده وزارت نفت  توسط

میزان  1393   تا پایان سال، قرار بود گردید می شد و قراردادهاي مربوط منعقد اعمال نمی

میلیـون متـر مکعـب در روز     200لوله به حدود   صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط

مکعب گـاز در روز بـه    میلیون متر 35صدور  ندر این رابطه با در نظر گرفت .یابد  افزایش

ـ تـر  بزرگ قاره سبز، کشورهاي اروپایی از سوي وزارت نفت ازار هـدف صـادرات گـاز    ین ب

شده بـود  بینی  پیش بر اساس این مطالعه بود.در نظر گرفته شده  93ایران تا پایان سال 

لولـه و معـادل    از طریق خـط در روز میلیون متر مکعب گاز  215سال آینده  10تا  ایران

  داشته باشد. صادرات گاز  LNGاز طریق  در روز میلیون متر مکعب گاز 356

انداز آن  چشم چنین همبه بررسی وضعیت کنونی صنعت گاز ایران و  ،)1386( رحیمی

پتانسیل صـادرات گـاز طبیعـی    و جایگاه آن در بازار جهانی گاز در دو دهه آتی پرداخته و 

  ایران در افق مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده است.

 
  هاي صادرات گاز ایران تدوین الگوي کوتاه مدت تعیین اولویت - 3

هـاي   الگوي تحلیلی تعیـین اولویـت  ، توجه به مفروضات ارائه شده در مقدمه مقاله با

گردد. با استفاده از این الگوي  ارئه می )1(صادرات گاز ایران در قالب مدلی مطابق شکل 

شـود و در ادامـه براسـاس     هاي ممکن صادرات گـاز پرداختـه مـی    ابتدا به گزینه، تحلیل

هاي محتملـی کـه    گزینه، هاي ممکن صادرات گاز ان گزینهاز می، هاي تشریح شده متغیر

انتخاب خواهند شد که در ، باشند کننده می هاي تعیین ین پشتیبانی متغییرتر بیش داراي

  ها کارگشا باشند. گیري روند تصمیم

هاي ممکن و محتمل صادرات گاز ایـران الزم اسـت تـا بـه صـورت       براي بیان گزینه

تولید و تقاضاي هر کشور به صـورت جداگانـه پرداختـه شـود.     هاي توان  جزئی به ویژگی

ظرفیـت ضـروري واردات   ، تفاوت ظرفیت تولید و میزان تقاضا در هریک از این کشـورها 

ریـزي   بازار صـادراتی خـود برنامـه    عنوان بهتواند برروي آن  این کشورهاست که ایران می

رها تنهـا متغیـر اولیـه و    سنجی هریک از ایـن کشـو   نماید. بدیهی است که عامل ظرفیت

  

 

 . 1388، طرح جامع صادرات گاز طبیعی ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت -1
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هاي ممکن صادرات گـاز ایـران اسـت. بـا مداخلـه عوامـل        ابتدایی براي شناسایی گزینه

مخالفت یا موافقت قدرت برتر نظـام  ، اراده سیاسیمانند ها ( چندگانه دیگر در این گزینه

الملل و میزان استقالل کشورهاي واردکننده گاز در مقابل فشارهاي قـدرت بـزرگ و    بین

مطلوب هاي محتمل و  توان به گزینه می ها و...) هاي ساختاري چون تحریم یز محدودیتن

  دست یافت.  

هاي صادرات گـاز ایـران اختصـاص     شناسی گزینه اولویتز مطالعه که به در این بخش ا

صـادرات  ، گذار در تعیین اولویتتأثیرمتغیرهاي  تأثیربه ترتیب بر اساس دخالت و ، دارد

متغیـر داشـتن ظرفیـت     تـأثیر گردد. در ابتدا بـر اسـاس    می بخش تقسیمبه سه زیر  زگا

صورت بالقوه در مناطق ژئوپلیتیکی  اي از کشورهایی که به فهرست اولیه، واردات کشورها

تهیـه  ، پتانسیل تبـدیل شـدن بـه بـازار واردات گـاز ایـران را دارنـد        ،پیوسته و ناپیوسته

شود با دخالت دادن متغیرهاي دیگر  سعی می(دوم و سوم)  هاي بعدي گردد و در گام می

تـر   تـر و عملـی   این فهرست اولیه واقعی، گذار در تعیین اولویت صادرات گازي ایرانتأثیر

  گردد.
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  الگوي کوتاه مدت پیشنهادي تعیین اولویت صادرات گاز جمهوري اسالمی ایران -1شکل 

 



    187  نتعیین اولویت بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایرا
  

 
 

و نیـز   ذیـل الگـوي پیشـنهادي    د براساسیگرد تالش ، اولیه فهرستاین  پاالیشبراي 

دلیـل اینکـه   ، اي و جهانی بررسی آماري در روندهاي مصرف گاز کشورهاي حوزه منطقه

شوند نیز بیان شود.  ها (کشورها) از اولویت صادرات گاز ایران حذف  می چرا برخی گزینه

 ها و موانـع صـادراتی خـود    شناسی گیران به برخی از آسیب شود تصمیم این امر سبب می

در برخی ، نیز پی ببرند. در برخی موارد فقدان اراده سیاسی کشور داراي ظرفیت واردات

سبب حـذف یـک    ،المللی موارد موانع جغرافیایی و در برخی موارد فشارهاي سیستم بین

، یهاي صادرات گیران الزم است با درك چرایی حذف این گزینه شود که تصمیم گزینه می

هاي انتخاب بازار صادرات گاز خـود   فهرست گزینهه گسترش نتیج  ع آن و درسعی در رف

رغـم داشـتن ظرفیـت واردات بـاال و داشـتن اراده       عنوان مثال هنـد بـه   باشند. بهداشته 

خط لوله صلح  ي متحده بر این کشور از پروژه دلیل فشارهاي ایاالت سیاسی در گذشته به

دلیل ، استفاده از این روش تحلیلیگیران با  الزم است تصمیم . بنابراینکنار کشیده است

حذف را به درستی دریافته تا با رفع آن به منافع ملـی کشـور کمـک کننـد. ایـن روش      

ها و نقاط ضعفی است که سبب  موجب افزایش آگاهی ما از آسیب، ها دخالت دادن متغیر

شود. به همین دلیل شایان ذکر اسـت کـه روش    هاي صادراتی می کاهش فهرست گزینه

گذار بر تعیـین  تأثیردادن گام به گام متغیرهاي  دخالت«: ل این پژوهش عبارتست ازتحلی
اراده ، ژئوپلیتیـک  -هاي فنـی و محیطـی   محدودیت، اولویت گازي شامل ظرفیت واردات
». مقاومت در برابر فشارهاي سیاسی خـارجی  چنین همسیاسی همکاري گازي با ایران و 

بـر  متغیر اولیـه   تأثیرهاي ممکن بر اساس  همه گزینهدر ادامه ما بر این اساس به تعیین 

  پردازیم. تعیین اولویت می
  

 هاي داراي ظرفیت) هاي ممکن(گزینه تعیین گزینه

هـاي   گـذار بـر تعیـین اولویـت    تأثیربا مداخله اولـین عامـل    شدهدر این بخش سعی 

مکان تبـدیل  فهرستی اولیه از کشورهایی که داراي ظرفیت واردات و ا، صادرات گاز ایران

ارائه شود. به این ترتیب بر اسـاس  ، شدن به بازار صادراتی ایران در سطح کمینه را دارند

به بررسی وضـعیت کشـورهاي نیازمنـد واردات     ١)BMI( بیزینس مانیتورمؤسسه آمارهاي 

شود که بسته به هر منطقه جداگانه ارائـه   هاي ژئوپلیتیکی چندگانه پرداخته می در حوزه

یعنـی  هدف اصلی  این بخش از مطالعه  با توجه بهحائز اهمیت این که  ي نکته. گردد می

از برآوردهـاي   هشـد  ) سعی1393-1394تعیین اولویت صادرات گاز در وضعیت کنونی (

رقباي تولیدکننده همان منطقه نیـز   تا حد امکانعالوه بر این  کوتاه مدت استفاده شود.

 هستند نیـز وستگی ژئوپلیتیکی با کشور واردکننده ین رقیبی که داراي پیتر مهم عنوان به

  .اند هدر نظر گرفته شد
  

 

1- Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI), 
www.businessmonitor.com 
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  منطقه خاورمیانه

  

میلیارد متر  -2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت واردات گاز منطقه خاورمیانه در سال  -1جدول 

  مکعب

  میزان نیاز به واردات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  4/19  6/74  94  امارات متحده عربی

  9/3  9/16  21  کویت

   1/0از  تر کم  7/13  7/13  بحرین

براي تبدیل به ، به رغم تراز مثبت گازي  2/32  7/23  عمان

LNG  متقاضی گاز ایران بوده و مذاکرات

  واردات گاز را نیز انجام داده است

  واردکننده مقادیر اندکی است  2017تا سال   2/1  2/1  عراق

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI): منبع

 
میلیارد متر -اي) (رقباي منطقه 2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت صادرات گاز در سال  -2جدول 

  مکعب

  ظرفیت صادرات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  1/126  151  9/24  قطر

  5/8  2/32  7/23  عمان

  Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI): منبع

  

  اروپاي مرکزي و شرقی، منطقه اوراسیا
  

  

  میلیارد متر مکعب -2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت واردات گاز در سال  -3جدول 

  میزان نیاز به واردات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  50  5/0  5/50  ترکیه

  8/43  7/21  5/65  اکراین

  4/13  6/6  20  هستانل

  7/7  2  7/9  مجارستان

  6/8  2/0  8/8  جمهوري چک

  4  5/9  5/13  رومانی

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 
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میلیارد متر  - (رقباي منطقه اي) 2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت صادرات گاز در سال  -4جدول 

  مکعب

  ظرفیت صادرات  برآورد تولید  آورد تقاضابر  نام کشور

  5/173  2/684  7/510  روسیه

  3/70  1/96  8/25  ترکمنستان

  5/17  1/68  6/50  ازبکستان

  7/1  3/15  6/13  آذربایجان

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI): منبع
 

  

  آفریقا

  میلیارد متر مکعب -2016ات گاز در سال برآورد کشورهاي داراي ظرفیت وارد -5جدول 

  میزان نیاز به واردات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  5/2  1/2  6/4  آفریقاي جنوبی

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI): منبع

  

میلیارد متر - منطقه اي)(رقباي  2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت صادرات گاز در سال  -6جدول 

  مکعب

  ظرفیت صادرات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  6/44  6/81  37  الجزایر

  4/34  9/42  5/8  نیجریه

  7/8  9/66  2/58  مصر

  8/6  8/13  7  لیبی

  8/2  6/3  8/0  آنگوال

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 

  

  وسعه یافته اروپایی و آمریکاکشورهاي ت
  

  میلیارد متر مکعب -2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت واردات گاز در سال   -7جدول 

  میزان نیاز به واردات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  8/71  5/8  3/80  آلمان

  7/68  6/7  3/76  ایتالیا

  5/16  7/726  2/743  ایاالت متحده

  8/53  9/31  7/85  بریتانیا

  95/33  05/0  34  اسپانیا

  Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 
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میلیارد متر -اي) (رقباي منطقه 2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت صادرات گاز در سال  - 8جدول 

  مکعب

  ظرفیت صادرات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  9/117  2/122  3/4  نروژ

  1/43  2/140  1/97  کانادا

  7/13  58  3/44  هلند

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 

  

  پاسفیک-آسیا
  

  میلیارد متر مکعب -2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت واردات گاز در سال  -9جدول 

  به وارداتمیزان نیاز   برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  7/119  3  7/122  ژاپن

  9/77  3/129  2/207  چین

  8/55  4/0  2/56  کره جنوبی

  6/32  2/38  8/70  هند

  8/20  2/38  59  تایلند

  75/17  25/0  18  تایوان

  6/1  7/39  3/41  پاکستان

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 

  
میلیارد متر -(رقباي منطقه اي)2016اي داراي ظرفیت صادرات گازدرسال برآورد کشوره -10جدول 

  مکعب

  ظرفیت صادرات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  87  9/118  9/31  استرالیا

  3/30  5/76  2/46  اندونزي

  4/44  2/80  8/35  مالزي

  72/9  83/9  11/0  پاپوا کینه نو

  Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 
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 آمریکاي التین

  

  میلیارد متر مکعب - 2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت واردات گاز در سال  -  11جدول 

  میزان نیاز به واردات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  7/24  8/42  5/67  مکزیک

  5/16  7/17  2/34  برزیل

  2  4/29  4/31  ونزوئال

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 

  
میلیارد متر - (رقباي منطقه اي) 2016برآورد کشورهاي داراي ظرفیت صادرات گازدرسال -12جدول 

  مکعب

  ظرفیت صادرات  برآورد تولید  برآورد تقاضا  نام کشور

  6/14  2/41  6/26  ترینیداد

  3/20  5/23  2/3  بولیوي

  Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI) منبع :

 

  ي ممکنها هاحتساب گزین -4

، ترین متغیر تعیین اولویت صادرات گـاز ایـران   اساس اولین و ابتدایی بر بخشدر این 

هاي ممکن صادرات گاز در  مولفه وجود ظرفیت کشورهاي جهان براي تعیین گزینه تأثیر

که در نتیجه آن فهرستی اولیه از کشورهاي داراي ظرفیـت واردات کـه    ته شدهنظر گرف

گـردد. ایـن    فراهم مـی ، هاي صادراتی ایران قرار بگیرند توانند جزء گزینه طور بالقوه می به

پـاالیش شـده و بـه     ،هاي دیگـر تعیـین اولویـت    فهرست به تدریج با دخالت دادن مولفه

، د. در ایـن رونـد از ایـن لیسـت طـوالنی     رسـن  مطلوب و مرجح مـی ، هاي محتمل گزینه

کنـار   دیسـتن هاي تعیـین اولویـت صـادرات گـاز ایـران ن      هایی که حائز سایر مولفه گزینه

 هاي ممکن بر اساس مناطق ژئوپلیتیکی عبارتند از: . فهرست گزینهشوند گذاشته می
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واردات (براي سال  ي ممکن صادرات گاز طبیعی کشور باتوجه به متغیر ظرفیتها هگزین -13جدول 

  میلیارد متر مکعب - )2016

برآورد تقاضا   نام کشور   میزان نیاز به واردات  برآورد تولید

  خاورمیانه منطقه

  4/19  6/74  94  امارات متحده عربی

  1/0از  تر کم  7/13  7/13  بحرین

  9/3  9/16  21  کویت

 LNGبراي تبدیل به ، به رغم تراز مثبت گازي  2/32  7/23  عمان

اضی گاز ایران بوده و مذاکرات واردات گاز را متق

  نیز انجام داده است

  (براي تراتزیت) 8  5/5  7  سوریه

  واردکننده مقادیر اندکی است  2017تا سال   2/1  2/1  عراق

  اروپاي مرکزي و شرقی، اوراسیا

  50  5/0  5/50  ترکیه

  8/43  7/21  5/65  اکراین

  4/13  6/6  20  لهستان

  7/7  2  7/9  مجارستان

  6/8  2/0  8/8  جمهوري چک

  4  5/9  5/13  رومانی

  آفریقا

  5/2  1/2  6/4  آفریقاي جنوبی

  کشورهاي توسعه یافته اروپاي غربی و آمریکاي شمالی

  8/71  5/8  3/80  آلمان

  7/68  6/7  3/76  ایتالیا

  5/16  7/726  2/743  ایاالت متحده

  8/53  9/31  7/85  بریتانیا

  95/33  05/0  34  اسپانیا

  پسفیک - ه آسیامنطق

  7/119  3  7/122  ژاپن

  9/77  3/129  2/207  چین

  8/55  4/0  2/56  کره جنوبی
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برآورد تقاضا   نام کشور   میزان نیاز به واردات  برآورد تولید

  6/32  2/38  8/70  هند

  8/20  2/38  59  تایلند

  75/17  25/0  18  تایوان

  6/1  7/39  3/41  پاکستان

  آمریکاي التین

  7/24  8/42  5/67  مکزیک

  5/16  7/17  2/34  برزیل

  2  4/29  4/31  ونزوئال

 Oil & Gas Report Q2 2014, Business Monitor International (BMI)منبع : 

 
کشـور   20شود که در یک فهرست اولیـه   این نتیجه حاصل می، جدول فوقمطالعهبا 

گیرند که با مداخله دیگر عوامل تعیـین   هاي ممکن صادرات گاز ایران قرار می جزء گزینه

ایـن اسـت کـه هـدف نهـایی تعیـین        شوند. نکته مهم در این بخش پاالیش می، اولویت

اي و  رغـم وجـود رقبـاي صـادرکننده منطقـه      هـایی اسـت کـه بـه     انتخاب گزینه، اولویت

ایران داراي مزیت صادراتی به این کشـورها خواهـد بـود. در بخـش بعـدي      ، اي فرامنطقه

» فهرسـت ممکـن  «بـر ایـن   » هاي فنی و محیطـی  محدودیت«متغیر مهم دیگري به نام 

  تهیه گردد.» فهرست محتمل«تا  شود اعمال می

 -هاي فنی و محیطی هاي محتمل(کاربرد متغیر محدودیت تعیین گزینه

 هاي ممکن) ژئوپلیتیک بر گزینه

در این بخش متغیر ، هاي ممکن تعیین گردید در ادامه بخش پیشین که صرفاَ گزینه

، هاي قبلـی  ینهشود تا با پاالیش گز ي ممکن اعمال میها هدیگري از الگوي نظري برگزین

ي هـا  هي نسـبت بـه گزینـ   تـر  بـیش  هاي صادراتی اولویت دار ایران با نسبت تحقق گزینه

کـه خـود   » ژئوپلیتیکی -عوامل فنی و محیطی«محقق شود. در این راستا متغیر ، ممکن

  د:نگیر د مورد استفاده قرار  مینشو زیر بخش تقسیم می 2به 

که از لحاظ فنی امکان صدور گاز ایران هاي فنی که شامل کلیه عواملی  محدودیت -

سازند. مواردي چون فاصله جغرافیایی و یـا   به کشور مورد نظر را با محدودیت مواجه می

  .در ایران LNGعدم وجود ظرفیت تولید 

هاي صادراتی رقیب  هاي محیطی که ناظر به برتري و مزیت نسبی گزینه محدودیت -

طـور مثـال برتـري     دهد. به ابتی ایران را کاهش میایران در همان منطقه بوده و توان رق
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جایگاه روسیه در حوزه ژئوپلیتیک پیوسته ژاپن و نیز نقش کشورهاي صادرکننده حـوزه  

استرالیا و گینه پاپوا نسبت به این کشور و یا نزدیکـی جغرافیـایی   ، پاسفیک چون مالزي

 کشورهاي صادرکننده گاز آمریکاي جنوبی نسبت به بازار برزیل.

در شـرایط کنـونی   ایـران  هاي صـادراتی   سبب کاهش گزینه، گذار تأثیراین دو مولفه 

) LNGمـثالَ ایجـاد ظرفیـت تولیـد     (هاي ایـران   گردد. هرچند تقویت هریک از مولفه می

هـاي   د. اما چون موضوع تعیین اولویتکشور خواهد شهاي صادراتی  سبب افزایش گزینه

توان گفت کـه در حـال    می، شود اي کنونی ترسیم میه صادرات گاز با توجه به توانمندي

  یاید. هاي محتمل ایران کاهش می گزینه، حاضر با به کار بستن این متغیر

  

  هاي ممکن کاربست متغیر دوم بر گزینه

  

 ي ممکنها ههاي مربوط به متغیرهاي فنی محیطی گزین ویژگی -14جدول 

  متغیر دوم: متغیرهاي فنی و محیطی  نام کشور

 طقه خاورمیانهمن

امکان صادرات از طریق خط لوله از مسیر عراق البتـه بـا مـانع بـزرگ موضـوع        سوریه - عراق

  ناامنی در عراق روبروست

ي هـا  سیاسـت ، امکان پذیري صادرات از طریـق خـط لولـه   ، نزدیکی جغرافیایی  عمان

 LNGراهبردي این کشور براي واردات گاز به منظور صادرات مجدد به صورت 

وجـود رقبـاي   ، امکان پذیري صادرات از طریق خـط لولـه  ، نزدیکی جغرافیایی  یتکو

  خصوص عراق قدرتمند صادرکننده گاز به

امارات متحده 

  عربی

وجـود رقبـاي   ، امکان پذیري صادرات از طریق خـط لولـه  ، نزدیکی جغرافیایی

  خصوص قطر  قدرتمند صادرکننده گاز به

وجـود رقبـاي   ، ري صادرات از طریق خـط لولـه  امکان پذی، نزدیکی جغرافیایی  بحرین

  خصوص قطر قدرتمند صادرکننده گاز به

  اروپاي شرقی و مرکزي، اوراسیا

  هاي صادراتی(خط لوله) نزدیکی جغرافیایی و فراهم بودن زیرساخت  ترکیه
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  متغیر دوم: متغیرهاي فنی و محیطی  نام کشور

امکـان اتصـال از طریـق    ، هاي فنی اتصال خط لوله در حـال حاضـر   محدودیت  اکراین

روابـط  ، اکراین و یا خط لوله وایت اسـتریم در بلندمـدت   -دریاي سیاه -ترکیه

 خصوص روسیه اي صادرکننده گاز به تنش آلود اکراین با رقباي منطقه

اي  وجـود رقبـاي منطقـه   ، هاي فنی اتصال خط لوله در حال حاضـر  محدودیت  لهستان

  خصوص روسیه صادرکننده گاز به

اي صادرکننده گـاز   وجود رقباي منطقه، اکوامکان اتصال گاز ایران از طریق نوب  مجارستان

  خصوص روسیه به

اي  وجـود رقبـاي منطقـه   ، هاي فنی اتصال خط لوله در حال حاضـر  محدودیت  جمهوري چک

  خصوص روسیه صادرکننده گاز به

اي صادرکننده گـاز   وجود رقباي منطقه، امکان اتصال گاز ایران از طریق نوباکو  رومانی

  خصوص روسیه به

  آفریقا

، ایراندر LNGبه دلیل عدم وجود تولید  LNGهاي فنی صادرات  محدودیت  آفریقاي جنوبی

وجود رقباي صادرکننده چون موزامبیک و نامبیا که در کوتاه مدت توان 

  صادراتی به آفریقاي جنوبی را دارند 

  کشورهاي توسعه یافته اروپاي غربی و آمریکاي شمالی

اي  وجـود رقبـاي منطقـه   ، خط لوله در حال حاضـر هاي فنی اتصال  محدودیت  آلمان

  خصوص روسیه صادرکننده گاز به

اي  وجـود رقبـاي منطقـه   ، هاي فنی اتصال خط لوله در حال حاضـر  محدودیت  ایتالیا

 -خصوص خط لوله جریان جنوبی روسیه و خط لوله الجزایـر  صادرکننده گاز به

  (ترانس مد) تونس به سیسیل

  ایراندر  LNGفقدان ظرفیت ، اي فاصله جغرافیاییه محدودیت  ایاالت متحده

  ایراندر  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی محدودیت  بریتانیا
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  متغیر دوم: متغیرهاي فنی و محیطی  نام کشور

ایران و وجود رقباي در  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی محدودیت  اسپانیا

 مـراکش بـه اسـپانیا    -خصوص خط لولـه الجزایـر    اي صادرکننده گاز به منطقه

  اروپا)-(مغرب

  پسفیک - منطقه آسیا

وجـود رقبـاي   ، ایراندر  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی محدودیت  ژاپن

اي چـون سـاخالین روسـیه و کشـورهاي مهـم صـادرکننده        صادرکننده منطقه

LNG در حوزه پاسفیک  

اي صــادرکننده گــاز  ایــران و وجــود رقبــاي منطقــهدر  LNGفقــدان ظرفیــت   چین

چـین و   -قزاقسـتان  -قرقیزستان -خط لوله گاز ترکمنستان، یهخصوص روس به

  حوزه پاسفیک LNGکشورهاي صادرکننده 

ایران و وجود رقباي در  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی محدودیت  کره جنوبی

  خصوص مالزي و استرالیا و گینه پاپوا اي صادرکننده گاز به منطقه

اي صــادرکننده گــاز چــون  د رقبــاي منطقــهدسترســی جغرافیــایی امــا وجــو  هند

  چون قطر LNGو میانمار و کشورهاي صادرکننده  TAPI(1( ترکمنستان

ایران و وجود رقباي در  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی محدودیت  تایلند

  خصوص مالزي و استرالیا و گینه پاپوا اي صادرکننده گاز به منطقه

ایران و وجود رقباي در  LNGفقدان ظرفیت ، جغرافیایی هاي فاصله محدودیت  تایوان

  خصوص مالزي و استرالیا و گینه پاپوا اي صادرکننده گاز به منطقه

اي صــادرکننده گــاز چــون  دسترســی جغرافیــایی امــا وجــود رقبــاي منطقــه   پاکستان

  چون قطر LNG) و کشورهاي صادرکننده TAPI( ترکمنستان

  

 

1- Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Pipeline (TAPI) 
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  متغیر دوم: متغیرهاي فنی و محیطی  نام کشور

  آمریکاي التین

  ایراندر  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی تمحدودی  مکزیک

ایـران و رقبـاي   در  LNGفقـدان ظرفیـت   ، هـاي فاصـله جغرافیـایی    محدودیت  برزیل

  نیداد و بولیويیصادرکننده چون تر

  ایراندر  LNGفقدان ظرفیت ، هاي فاصله جغرافیایی محدودیت  ونزوئال

  هاي تحقیق یافتهمنبع : 

 
  ي محتمل)ها ه(تعیین گزین دوم تعیین اولویتنتایج کاربست متغیر 

ي آن در جـدول فـوق   ها شاخصهاي محتمل که  متغیر دوم بر گزینه تأثیربا بررسی 

هـاي محتمـل صـادرات گـاز      گزینه، هاي جدول ذیل توان گفت که گزینه می، آمده است

 ایران هستند.

  
  هاي محتمل صادرات گاز طبیعی ایران تعیین گزینه -15جدول  

  هاي فنی و محیطی متغیر دوم: متغیر  م کشورنا

  منطقه خاورمیانه

امکان صادرات از طریق خط لوله از مسیر عراق البته با مانع بزرگ موضوع ناامنی   سوریه - عراق

  در عراق روبروست

ي راهبردي ها سیاست، امکان پذیري صادرات از طریق خط لوله، نزدیکی جغرافیایی  عمان

  LNGات گاز به منظور صادرات مجدد به صورت این کشور براي وارد

وجود رقباي قدرتمند ، امکان پذیري صاردات از طریق خط لوله، نزدیکی جغرافیایی  کویت

  خصوص عراق صادرکننده گاز به

امارات متحده 

  عربی

وجود رقباي قدرتمند ، امکان پذیري صاردات از طریق خط لوله، نزدیکی جغرافیایی

  صوص قطرخ صادرکننده گاز به

وجود رقباي قدرتمند ، امکان پذیري صاردات از طریق خط لوله، نزدیکی جغرافیایی  بحرین

  خصوص قطر صادرکننده گاز به

  اروپاي شرقی و مرکزي، اوراسیا

  هاي صادراتی(خط لوله) نزدیکی جغرافیایی و فراهم بودن زیرساخت  ترکیه

 -امکان اتصال از طریق ترکیه، اضرهاي فنی اتصال خط لوله در حال ح محدودیت  اکراین
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  هاي فنی و محیطی متغیر دوم: متغیر  م کشورنا

روابط تنش آلود ، اکراین و یا خط لوله وایت استریم در بلندمدت -دریاي سیاه

 خصوص روسیه اي صادرکننده گاز به اکراین با رقباي منطقه

اي صادرکننده گاز  وجود رقباي منطقه، امکان اتصال گاز ایران از طریق نوباکو  مجارستان

  خصوص روسیه به

اي صادرکننده گاز  وجود رقباي منطقه، امکان اتصال گاز ایران از طریق نوباکو  انیروم

  خصوص روسیه به

  پاسفیک - منطقه آسیا

 اي صادرکننده گاز چون ترکمنستان دسترسی جغرافیایی اما وجود رقباي منطقه  هند

)TAPI و میانمار و کشورهاي صادرکننده (LNG چون قطر  

 اي صادرکننده گاز چون ترکمنستان یی اما وجود رقباي منطقهدسترسی جغرافیا  پاکستان

)TAPI و کشورهاي صادرکننده (LNG چون قطر  

ایران و وجود  LNGفقدان ظرفیت ، جاسک - امکان دسترسی از طریق سرخس  چین

 -خط لوله گاز ترکمنستان، روسیه خصوص بهاي صادرکننده گاز  رقباي منطقه

  حوزه پاسفیک LNGشورهاي صادرکننده چین و ک -قزاقستان - قرقیزستان

 هاي تحقیق یافتهمنبع : 

  

تـر   گرایانه هاي صادرات گاز ایران واقع در ادامه با به کار بستن متغیرهاي بعدي گزینه

  شوند. می

 

هاي مطلوب از طریق کاربست متغیر سوم تعیین اولویت بر  احتساب گزینه

  مکاري)کاربست متغیر اراده سیاسی ه(هاي محتمل  گزینه

در این بخـش  ، هاي ممکن و محتمل پس از کاربست متغیرهاي فوق بر تعیین گزینه

در تعامالت ایـران  » اراده سیاسی همکاري«متغیر  تأثیرین گام این پژوهش که تر مهم به

شـود. اهمیـت ایـن بخـش از      پرداخته می، باشد و کشورهاي محتمل در صادرات گاز می

نوز همگرایی امنیتی و روندهاي بازار آزاد اقتصادي در روست که در کشورهایی که ه این

ي از تـر  بـیش  اراده سیاسـی رهبـران ایـن کشـورها نقـش     ، ها شکل نگرفته است بین آن

تداوم تعامالت دارد. متغیـر اراده سیاسـی بسـتگی     متغیرهاي اقتصادي در شکل بندي و

هـاي سیاسـت    واکنش وها  هاي کالن کشورها دارد که در کنش تام و تمامی به استراتژي

هـا و   رو بـا بررسـی رفتارهـا و کـنش     سـازد. از ایـن   خارجی کشورها خود را نمایـان مـی  
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هاي سیاسی کشورهاي مورد نظر و تحلیل سخنان دولتمردان آنها در مورد تعامل  واکنش

توان به وجود یا عدم وجـود اراده سیاسـی رهبـران ایـن کشـورها در زمینـه        می، با ایران

برد. برخی از پژوهشگران چون بوزان و  ویور ا ایران پیتعامل گازي ب
١

معتقدنـد   )،2003(

توجه به مقوله اراده ، عد امنیتی پیدا کرده استاقتصاد بدر حال حاضر که به دلیل اینکه 

تر از توجه صرف به عوامل اقتصادي اسـت.   ضروري ،سیاسی در هرگونه رویکرد همگرایانه

رد کارکردگرایـان مقابل رویک ي این سخن که نقطه
٢

همکـاري  معتقـد بودنـد   اسـت کـه    

 مورد توجه این پژوهش نیز قرار گرفته است.، دشو می اقتصادي سبب نزدیکی سیاسی

  

  هاي محتمل کاربست متغیر سوم بر گزینه

  
 هاي مربوط به متغیر اراده سیاسی همکاري گازي با ایران ویژگی -16جدول  

  یاسی همکاري گازي با ایرانمتغیر سوم: متغیر اراده س  نام کشور

 منطقه خاورمیانه

اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران براي مصارف داخلی و نیز اهداف   سوریه - عراق

  ترانزیتی وجود دارد

ي راهبردي این کشور براي واردات گاز به منظور صادرات مجدد به ها سیاست  عمان

اعضاي شوراي همکاري روابط خوب با ایران به نسبت دیگر ، LNGصورت 

  رویکرد میانجیگرانه عمان براي حل تنش سیاسی ایران و غرب، خلیج فارس

اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران وجود دارد اما نکته اینکه محدودیت   کویت

  ظرفیت واردات در مورد صادرات گاز به کویت وجود دارد

امارات متحده 

  عربی

ب خلیج ها هبراي مصارف داخلی و تبدیل شدن ب اراده سیاسی براي واردات گاز

  فارس

گیري ایران در مورد  در حال حاضر به دلیل تحوالت داخلی بحرین و موضع  بحرین

  اراده سیاسی وجود ندارد، اعتراضات شیعیان

  

 

1- Buzan and Waever 
2- W. Deutsch, Karl. The analysis of international relations, Canadian Journal of Political 

Science / Volume 3 / Issue 01 / March 1970, pp 171-172. 
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  یاسی همکاري گازي با ایرانمتغیر سوم: متغیر اراده س  نام کشور

  اروپاي شرقی و مرکزي، اوراسیا

ف ترانزیتی اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران براي مصارف داخلی و اهدا  ترکیه

  وجود دارد.

اراده سیاسی براي تعامل با ایران  با توجه به رابطه تنش آلود با روسیه براي   اکراین

 متنوع سازي منابع واردات گاز خود وجود دارد

باشد و در  می اراده سیاسی این کشور تابعی از تعامالت ایران با اتحادیه اروپا  مجارستان

  تحال حاضر چندان امید بخش نیس

باشد و در  می اراده سیاسی این کشور تابعی از تعامالت ایران با اتحادیه اروپا  رومانی

  حال حاضر چندان امید بخش نیست

  پسفیک - منطقه آسیا

در این کشور اراده سیاسی وجود ، ایراناي  هتا پیش از ارجاع پرونده هست  هند

گره) و تعامالت داشت ولی اکنون با توجه به دولت حاکمه این کشور(حزب کن

  اراده سیاسی همکاري وجود ندارد  ،این کشور با ایاالت متحده

در حال حاضر اراده سیاسی همکاري بین ایران و پاکستان در سطح عالیه براي   پاکستان

  صادرات گاز وجود دارد

هاي واردات گاز چین در استراتژي امنیت گازي این  ین گزینهتر مهمیکی از  چین

ست و اراده سیاسی باالیی در این زمینه  براي همکاري گازي ایران ا، کشور

  چین وجود دارد. - بین ایران

  هاي تحقیق یافتهمنبع : 

  

  هاي مطلوب نتیجه تعیین گزینه - 5

هـاي محتمـل صـادرات     با به کار بستن متغیر سوم (اراده سیاسی همکاري) بر گزینه

هاي مطلـوب   پاالیش گردیده و گزینه هاي ایران فهرست اولیه و طوالنی گزینه، گاز ایران

هاي مطلوب   یابد. بنابراین در حال حاضر گزینه هاي جدول ذیل کاهش می ایران به گزینه

  هاي صادرات گاز ایران عبارتند از: در تعیین اولویت
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  هاي مطلوب صادرات گاز طبیعی ایران تعیین گزینه -17جدول 

  متغیر سوم: متغیر اراده سیاسی  نام کشور

  منطقه خاورمیانه

اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران براي مصارف داخلی و نیز اهداف ترانزیتی   سوریه - عراق

  وجود دارد

ي راهبردي این کشور براي واردات گاز به منظور صادرات مجدد به صورت ها سیاست  عمان

LNG ،ارسروابط خوب با ایران به نسبت دیگر اعضاي شوراي همکاري خلیج ف ،

  رویکرد میانجیگرانه عمان براي حل تنش سیاسی ایران و غرب

اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران وجود دارد اما نکته اینکه محدودیت ظرفیت   کویت

  واردات در مورد صادرات گاز به کویت وجود دارد

امارات متحده 

  عربی

  ب خلیج فارسها هشدن ب اراده سیاسی براي واردات گاز براي مصارف داخلی و تبدیل

  اروپاي شرقی و مرکزي، اوراسیا

اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران براي مصارف داخلی و اهداف ترانزیتی وجود   ترکیه

  دارد.

اراده سیاسی براي تعامل با ایران  با توجه به رابطه تنش آلود با روسیه براي متنوع   اکراین

 ود داردسازي منابع واردات گاز خود وج

  پسفیک - منطقه آسیا

در حال حاضر اراده سیاسی همکاري بین ایران و پاکستان در سطح عالیه براي   پاکستان

  صادرات گاز وجود دارد

، هاي واردات گاز چین در استراتژي امنیت گازي این کشور ین گزینهتر مهمیکی از  چین

چین  -کاري گازي بین ایرانایران است و اراده سیاسی باالیی در این زمینه  براي هم

  وجود دارد.

  هاي تحقیق یافتهمنبع : 

  

هاي مرجح از طریق کاربست متغیر چهارم تعیین اولویت بر  احتساب گزینه

  (کاربست متغیر مقاومت در برابر فشارهاي خارجی )هاي مطلوب  گزینه

المللـی سـبب شـده اسـت کـه تنهـا بـا         وضعیت خاص سیاسی ایران در عرصه بـین 

هاي صرف اقتصادي نتوان به تحلیل تعیین اولویت پرداخت. به همین دلیل در این  رمتغی

(ایاالت متحده و اروپـا) در مداخلـه در    المللی متغیر فشارهاي بین تأثیرمرحله به بررسی 

شود. در ایـن متغیـر بـا بررسـی      تعامالت گازي ایران و شرکاي مطلوب خود پرداخته می

مقاومت ایـن کشـورها    / پذیريتأثیربه میزان ، نظر ایرانمواضع سیاسی کشورهاي مورد 
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شـود. لـذا سـعی     در مقابل فشارهاي آمریکا در زمینه قطع همکاري با ایـران اشـاره مـی   

رویکردهـاي چهارگانـه ایـاالت متحـده در     ، شود که با برداشتی ترکیبی از دو متغیـر  می

. ایـن متغیرهـاي دوگانـه    اعمال فشار بر صنایع نفت و گاز ایران تبیین و تشـریح گـردد  

اختاللـی) و دیگـري شـیوه اعمـال      تنبیهی/نـرم  (سـخت  شامل نوع اعمال قدرت و فشـار 

باشد که در نتیجه تعامل آنها منـتج بـه چهـار رویکـرد رفتـاري در       (مستقیم/متکثر) می

تنبیهی با شـیوه اعمـال    -رویکرد سخت -1 شوند: می تحمیل فشار بر صنعت نفت ایران

اختاللی بـا   -رویکرد  نرم -3، تنبیهی با شیوه اعمال متکثر -یکرد سخترو -2، مستقیم

  اختاللی با شیوه اعمال متکثر -رویکرد  نرم -4شیوه اعمال مستقیم و 

تواند در تعامالت گـازي   رویکرد چهارم مورد نظر بوده و می، از میان چهار رویکرد باال

هـاي اعـالم    تنبیهـی شـامل تحـریم    گذار باشد. رویکرد سختتأثیرایران با دیگر کشورها 

هـاي اعـالم شـده از طریـق سـازمانهاي       جانبه بر صنعت نفـت و گـاز و تحـریم    شده یک

رویکرد نرم اختاللی با شیوه اعمـال   چنین هماي است و  هاي منطقه المللی و سازمان بین

ت ترانزیـ ، صـادرات ، تولید، گذاريمستقیم نیز شامل اختالل مستقیم در تعامالت سرمایه

هـاي مـرجح از طریـق کاربسـت      انرژي ایران با دیگر کشورهاست که در احتساب گزینـه 

گـذار نبـوده و   تأثیرچندان قابـل اسـتفاده و    "مقاومت در برابر فشارهاي خارجی"متغیر 

اي و جهانی در تعـامالت   فقط رویکرد چهارم (که شامل اختالل همراه با متحدان منطقه

میزان مقاومت ، ترانزیت انرژي ایران با دیگر کشورهاست) ،صادرات، تولید، گذاري سرمایه

هر یک از کشورهاي هدف صادرات گاز طبیعی را در مقابل پـذیرش و یـا عـدم پـذیرش     

  سازد.  می المللی بر صنعت نفت ایران نمایان فشارهاي بین

  
  المللی در تحمیل فشار بر صنعت نفت ایران رویکردهاي رفتاري فشارهاي بین -18جدول 

رویکرد آمریکا در تحمیل 

  فشار بر انرژي ایران

  شیوه اعمال متکثر  شیوه اعمال مستقیم

 هاي اعالم شده یکجانبه تحریم  تنبیهی -قدرت سخت

انتقال ، اريگذ سرمایه، (مالی 

هاي باالدستی  آوري) در حوزه فن

  و پایین دستی

هاي اعالم شده از طریق  تحریم

 فعال ً UN( هاي بین المللی سازمان

اي رخ داده  در حوزه انرژي هسته

  )EU(اي  ههاي منطق است) و سازمان

اختالل مستقیم در تعامالت   اختاللی - قدرت نرم

، صادرات، تولید، گذاريسرمایه

ترانزیت انرژي ایران با دیگر 

  کشورها 

اي و  اختالل همراه با متحدان منطقه

، گذاري جهانی در تعامالت سرمایه

زیت انرژي ایران تران، صادرات، تولید

  با دیگر کشورها

  هاي تحقیق یافتهمنبع : 
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  هاي مربوط به متغیر مقاومت در برابر فشارهاي بیرونی ویژگی -19جدول 

  متغیر چهارم: متغیر مقاومت در برابر فشارهاي بیرونی  نام کشور

  منطقه خاورمیانه

 -سـوریه  -استراتژیک ایرانهاي سیاسی سوریه و اتحاد  با توجه به موضع گیري  سوریه - عراق

در حـال حاضـر توانـایی مقاومـت در برابـر      ، حمـاس در خاورمیانـه   -حزب اهللا

فشارهاي خارجی را دارد. اما نکته مهم ثبات سیاسی ایـن کشـور بـا توجـه بـه      

  تحوالت داخلی این کشور است.

به رغم سیاست راهبردي عمان براي میانجیگري کـاهش تـنش سیاسـی بـین       عمان

رفتار دوستانه با ایران به نسبت دیگر اعضـاي شـوراي    چنین همغرب و  ایران و

این کشور نیز توانایی مقاومت در برابر فشارهاي بیرونـی  ، همکاري خلیج فارس

براي عدم همکاري گازي بـا ایـران را نـدارد. سـابقه تـاریخی عـدم جـدیت در        

یط تحریم) نیـز  هاي نهم و دهم (شرا پیگیري واردات گاز از ایران در دوره دولت

  باشد. می موید این مطلب

خصـوص در نتیجـه    کویت با توجه به توافقات امنیتی که با ایـاالت متحـده بـه     کویت

اگـر  ، (آزادسازي کویت بعد از حمله عراق به آن کشور) دارد1991تحوالت سال

، تحت فشارهاي ایاالت متحده در مـورد قطـع همکـاري بـا ایـران قـرار بگیـرد       

  ت نخواهد داشت.توانایی مقاوم

امارات متحده 

  عربی

تفاهمات ارضی امارات با ایـران   سوء، اي ایران با توجه به مناقشات پرونده هسته

ها علیه ایـران   ایاالت متحده به اهمیت نقش امارات در موفقیت تحریم تأکیدو 

، امنیتی این کشور به غرب -هاي مالی و نیز وابستگی سیاسی خصوص تحریم به

توانایی مقاومت در برابر فشارهاي بیرونی براي عدم همکـاري گـازي   این کشور 

  با ایران را ندارد.

  اروپاي شرقی و مرکزي، اوراسیا

پیمـانی ایـن کشـور بـا      دولت کنونی ترکیه از حزب اعتدال و توسعه به رغم هم  ترکیه

هاي مضاعف غیر سازمان ملـل علیـه ایـران     صریحاً اعالم مخالفت با تحریم، ناتو

گـري بـراي حـل پرونـده      موده و یکی از کشورهایی است که درصدد میـانجی ن

و داراي نگـاه انتقـادي بـه اقـدامات یکجانبـه آمریکـا در       برآمده اي ایران  هسته

منطقه خاورمیانه است. اما اختالف نظـر ایـران و ترکیـه در خصـوص تحـوالت      

ایـران بـا ایـن     تواند در نوع تعامالت انـرژي  سوریه و نظم نوظهور خاورمیانه می

  گذار باشد.تأثیرکشور 

 2میزان مقاومت این کشور در برابر فشارهاي آمریکا بستگی تـام و تمـامی بـه      اکراین

مولفه کلی دارد: یکی نوع حزب حاکم و دیگري بـدبینی از سـلطه روسـیه کـه     

سبب نزدیکی اوکراین به آمریکا و اتحادیه اروپا شـده اسـت. بنـابراین در حـال     
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  متغیر چهارم: متغیر مقاومت در برابر فشارهاي بیرونی  نام کشور

کشور با توجه به تحوالت داخلی در جبهه غربی علیـه روسـیه قـرار    حاضر این 

به دلیل نیـاز بـه حمایـت    ( هاي این اتحادیه دارد و طبیعتا از یک سو از نگرش

در خصوص ایران تبعیت کرده و از سـوي دیگـر ممکـن     )سیاسی اتحادیه اروپا

ن بـه  است که به تعارض شدید این کشور با روسیه به تعـامالت اکـراین و ایـرا   

 دلیل همسویی ایران و روسیه نیز تسري پیدا کند.

بــا توجــه بــه عضــویت ایــن کشــورها در اتحادیــه اروپــا و وزن انــدك آنهــا در    مجارستان

گذاري در تصمیمات این اتحادیه و ارتباط نزدیک آنها با ایاالت متحده در تأثیر

ـ    ، بر اروپاي جوان تأکیدراستاي  ی در قطـع  مقـاومتی در برابـر فشـارهاي بیرون

  همکاري با ایران از سوي این کشور مورد انتظار نیست.

بــا توجــه بــه عضــویت ایــن کشــورها در اتحادیــه اروپــا و وزن انــدك آنهــا در    رومانی

گذاري در تصمیمات این اتحادیه و ارتباط نزدیک آنها با ایاالت متحده در تأثیر

ي بیرونـی در قطـع   مقـاومتی در برابـر فشـارها   ، بر اروپاي جوان تأکیدراستاي 

  همکاري با ایران از سوي این کشور مورد انتظار نیست.

  پاسفیک - منطقه آسیا

بـر خـط لولـه     تـر  بـیش  و تمرکز IPIکنارکشیدن این کشور از خط لوله گازي   هند

TAPI نشانه عدم مقاومت این کشور در  ،مبهم به دلیل فشار آمریکااي  هبا آیند

  ع همکاري با ایران است.  برابر فشارهاي بیرونی براي قط

گیـري ایـاالت    جهـت ، پایان جنگ سرد و کاهش اهمیت پاکستان براي آمریکـا   پاکستان

 تـر  مهـم متحده به سوي همکاري استراتژیک با هند(رقیب پاکسـتان) و از همه 

پــذیري ایــن کشــور از ایــاالت متحــده و نیــز تأثیر، تحــوالت درونــی پاکســتان

تواند بر چشـم انـداز    می ان کاهش یافته و ایرانهاي فشار آمریکا بر پاکست اهرم

  مثبت تعامل گازي با پاکستان امیدوار باشد.

امنیـت انـرژي خـود از     تـأمین چین با توجه به راهبرد انرژي خود مبتنـی بـر     چین

کشورهاي غیر وابسته با آمریکا و نیـز مشـی چندجانبـه گـراي ایـن کشـور در       

ي جـا  بـه  هـاي یکسـویه   بـه تحـریم  عرصه بین المللـی و نیـز نگـرش انتقـادي     

توانایی و خـط مشـی عملـی بـراي مقاومـت در      ، گفتگوهاي سازنده علیه ایران

برابر فشارهاي آمریکا براي قطع همکاري در حوزه انرژي با ایران را دارد. از این 

 هرچنـــدایران  نمـــی توانـــد در عرصـــه نظـــامی و سیاســـت واال ، گذشـــته

)HighPolitics( ومت در برابر آمریکا را داشـته باشـد امـا در    از چین انتظار مقا

  توان انتظار همکاري چین با ایران داشت. می LowPoliticsعرصه 

  هاي تحقیق یافتهمنبع : 
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  ي مرجحها هتعیین گزین

، صـادرات گـاز  هـاي   با کاربست متغیر نهایی مدل پیشنهادي در مورد تعیین اولویـت 

هـا   رجح ایران شناسـایی گردیـد. ایـن گزینـه    هاي م گزینه عنوان بهتنها چهار گزینه ذیل 

هاي الگوي پیشنهادي این مطالعه هستند. ترتیب این  ي مولفهها شاخصین تر بیش داراي

. در اند بندي نشده و هنوز اولویتبوده هاي جغرافیایی  هاي مرجح بر اساس موقعیت گزینه

هاي  اولویت ،هشبخش بعدي با کاربست هماهنگ و یکپارچه چهار متغیر الگوي این پژو

  .خواهند شدهاي صادرات گاز ایران تعیین  یک تا چهار گزینه
  

 هاي مرجح صادرات گاز طبیعی ایران تعیین گزینه - 20جدول 

  متغیر چهارم: متغیر مقاومت در برابر فشارهاي بیرونی  نام کشور

  منطقه خاورمیانه

مصارف داخلی و نیز اهداف اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران براي   سوریه - عراق

  ترانزیتی وجود دارد

  اروپاي شرقی و مرکزي، اوراسیا

اراده سیاسی براي واردات گاز از ایران براي مصارف داخلی و اهداف   ترکیه

هاي سیاسی دولت کنونی حزب اعتدال و  ترانزیتی با توجه به موضع گیري

  توسعه وجود دارد.

  پسفیک - منطقه آسیا

ل حاضر اراده سیاسی همکاري بین ایران و پاکستان در سطح عالی در حا  پاکستان

  براي صادرات گاز وجود دارد

هاي واردات گاز چین در استراتژي امنیت گازي این  ین گزینهتر مهمیکی از  چین

ایران است و اراده سیاسی باالیی در این زمینه  براي همکاري گازي ، کشور

  چین وجود دارد. - بین ایران

  هاي تحقیق یافته: منبع 

  

باشـند کـه هنـوز     هاي مرجح ایران می گزینه، فوقي چهارگانه مشخص شده ها هگزین

اند. طبیعتاً در هر متغیـر(مثالً ظرفیـت واردات) جایگـاه ایـن کشـورها از       بندي نشده رده

باشد و از اینرو قرار گرفتن کشورهاي با ظرفیت باالتر در جایگاه  لحاظ کمیت متفاوت می

هاي گازي ایران امري منطقی است. یا در مورد اراده سیاسی و یـا   بندي اولویت ر ردهباالت

ي هـا  هکیفیـت اراده سیاسـی ایـن گزینـ    ، هاي ایاالت متحـده  توان مقاومت در برابر فشار

چهارگانه با هم متفاوت بوده و به همین دلیل شرایط تـداوم اراده سیاسـی و یـا شـرایط     
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ت متحده و یا توان آنها در این زمینه متفاوت است. بنـابراین  تداوم مقاومت در برابر ایاال

شود که متغیرهاي چهارگانه به طور همزمان و هماهنگ بـر ایـن    در این بخش سعی می

هـاي اول تـا چهـارم مشـخص      بندي آنها با عنوان اولویت چهار گزینه اعمال گردد تا رده

ي هـر کشـور و   گـذار  سیاسـت شود که مالحظـات   گردد. در مورد هر کشور نیز سعی می

شرایط تحکیم و یا تزلزل همکاري بیان گردد. این شرایط با توجه به وضعیت سیاسـی و  

  المللی است.سیاسی کنونی و آتی این کشورها در عرصه بین  -اهداف اقتصادي

اساس نتایج مطالعـه مـذکور و بـر اسـاس معیارهـاي چهارگانـه شـامل         طورکلی بر به

اراده سیاسی همکاري گازي ، ژئوپلیتیک -هاي فنی و محیطی تمحدودی، ظرفیت واردات

در مورد بازارهـاي صـادراتی گـاز    ، مقاومت در برابر فشارهاي بیرونی چنین همبا ایران و 

سـوریه (مسـیر   -چین و عراق، پاکستان (مسیر شرقی)، به ترتیب بازارهاي ترکیه، طبیعی

بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایـران   هاي چهارگانه اولویت عنوان بهپرشین پایپ)  -غربی

شوند. البته در مورد هر یک از این بازارها برخی مالحظات سیاسی نیـز وجـود    تعیین می

  دارد که به تفصیل در مورد هر گزینه مورد بررسی قرار گرفته است.

  

  اولویت نخست: کشور ترکیه

بـه دیگـران داراي   از بین چهار مولفه الگوي تحقیق در هر چهار مولفه نسـبت   ترکیه

عدم وجود محدودیت فنـی و مقاومـت   ، اراده سیاسی، برتري است: ظرفیت باالي واردات

هــاي  در برابــر فشــارهاي ایــاالت متحــده در زمینــه قطــع همکــاريدولــت ایــن کشــور 

تشـدید تعـارض    ،گاز طبیعی تأمینبه دلیل ابهام و دشواري در منابع جایگزین اقتصادي.

و کاهش تمایل این اتحادیـه بـه افـزایش واردات گـازي اعضـاء(و       روسیه و اتحادیه اروپا

نکتـه   LNGکشورهاي متقاضی عضویت در این اتحادیه) از روسیه و هزینه باالتر واردات 

اسـت و هـم داراي تـوان     برخـوردار  ظرفیت واردات داخلـی  ازدیگر اینکه این کشور هم 

گـذاري   هـاي همکـاري و سـرمایه    زمینـه  چنـین  هـم . را داردترانزیت گاز صادراتی ایران 

هاي اقتصادي نسبت به رقبا بین ایران  مشترك در ابعاد افزایش ظرفیت با توجه به مزیت

  و ترکیه وجود دارد.
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  بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایرانوضعیت ترکیه در معیارهاي چهارگانه تعیین اولویت  -21جدول 

  گذارتأثیرنی متغیرهاي بیرو  گذار تأثیرمتغیرهاي داخلی   

ابعاد 

  سیاسی

خط مشی خارجی براي مقاومت در برابر   وجود اراده سیاسی همکاري

  فشارهاي بیرونی

حاکمه این کشور به  هیأتنگرش مثبت  -

بر مبادالت  تأکیدسیستم سیاسی ایران و 

اقتصادي مشترك به رغم برخی تعارضات 

  در مورد بحران سوریه

ي این ا اعالم سیاست همگرایی منطقه -

  کشور 

نزدیکی ژئوپلیتیکی این کشور به ایران و  -

  همسایگی با ایران

وجود سیاست خارجی نسبتاَ همسو در  -

جز موضوع  اي (به مورد موضوعات منطقه

  داعش و کردهاي عراق)، سوریه

هاي مضاعف تحمیلی مبنی  نفی تحریم -

هاي اقتصادي غرب از  بر عدم همکاري

  سوي این کشور

مقابل مخالفت صریح  مقاومت در -

ایاالت متحده در مورد عدم خرید گاز از 

  سوي ایران 

تالش براي میانجیگري حل بحران  -

و عدم سمت گیري سیاسی و اي  ههست

نیز تالش براي حل تمام مشکالت خود 

  با محیط پیرامونی

ابعاد 

  اقتصادي

پذیري) و متغیر  (امکان متغیر فنی  وجود ظرفیت واردات گاز

  قبا)(ر محیطی

میلیارد  50افزایش مصرف گاز تا -

میلیارد  65و  2016مترمکعب تا سال 

میزان  که حالیدر  2022مترمکعب تا سال 

به ترتیب  ها هتولید داخل در همین دور

 میلیارد مترمکعب برآورد 51/0و  57/0

(براساس گزارش بیزینس  شود می

  1مانیتور).

هاي مناسب براي  وجود زیر ساخت -

و صادرات گاز در بخش پایین انتقال 

  دستی گاز

نزدیکی جغرافیایی به بازار مصرف گاز  -

اروپاي شرقی و جنوبی و پتانسیل تبدیل 

  شدن به درگاه انرژي منطقه

پذیري خط لوله  تشکیک در امکان -

گاز  تأمینمنبع مهم  عنوان بهترانس خزر 

نوباکو  با توجه به روند کند اجراي این 

الت زیست محیطی پروژه و وجود مشک

  این خط لوله

وضعیت مبهم و برآوردهاي بدبینانه  -

 تأمینآذربایجان در  2 حوزه شاه دنیز

  گاز نوباکو

هاي فنی(خط لوله) در  وجود زیرساخت -

  جهت انتقال گاز 

بلندمدت امنیت انرژي  تأمینامکان  -

ترکیه با توجه به ذخایر عظیم ایران به 

  نسبت مصر و آذربایجان

  هاي تحقیق : یافتهمنبع 

  

 

1-Turkey Oil & Gas Report, Q2 2014, Business Monitor International (BMI). 
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  اولویت دوم: پاکستان(مسیر شرقی)

هـاي الگـوي پیشـنهادي داراي مزیـت نسـبت بـه        پاکستان در همه مـوارد و مولفـه  

از  تـر  کـم . نه تنها ظرفیت مصـرف داخلـی آن   ) مزیت داردجز ترکیه به(هاي دیگر  گزینه

حال حاضـر در   بلکه بحث نقش ترانزیت گاز توسط این کشور به هند نیز در، ترکیه است

ظرفیت واردات براي مصـرف  ، ابهام است. در حال حاضر پاکستان در موارد اراده سیاسی

نزدیکی جغرافیایی و رویکردهاي مقاومت گرایانه این کشور در مقابـل فشـارهاي   ، داخلی

هـاي   ایاالت متحده داراي مزیت نسبی است که به همین دلیل پس از ترکیه در اولویـت 

 گیرد. ایران قرار می صادرات گازبعدي 

امنیت انرژي درازمدت پاکستان را تحت  تأمینهاي بدیل  نا امنی در افغانستان گزینه

دهد. به طور کلی پاکستان نسبت به افغانستان موضع دوگانه و متناقضی  الشعاع قرار می

 TAPIدارد. از یکسو تحقق ثبات و حذف طالبان سبب تکمیل و اجرایی شدن خط لولـه  

د و از سوي دیگر همین ثبات سبب کـاهش ابزارهـاي نفـوذ کـالن پاکسـتان در      گرد می

شود. به این ترتیب پاکستان سیاست نـاامنی کنتـرل شـده را در     افغانستان قدرتمند می

قبال افغانستان دارد تا از طریق ایاالت متحده نیز متهم به حمایـت از تروریسـم نگـردد.    

گیـري در انتقـال گـاز بـه      رقیب چشم، فغانستانحاصل این است که با ابهام در امنیت ا

  پاکستان از طریق خط لوله وجود ندارد.
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  بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایرانوضعیت پاکستان در معیارهاي چهارگانه تعیین اولویت  -22جدول 

  گذارتأثیرمتغیرهاي بیرونی   گذار تأثیرمتغیرهاي داخلی   

ابعاد 

  سیاسی

خط مشی خارجی براي مقاومت در برابر   ريوجود اراده سیاسی همکا

  فشارهاي بیرونی

حاکمه این  هیأتنگرش مثبت  -

کشور به سیستم سیاسی ایران و 

  بر مبادالت اقتصادي مشترك تأکید

سفرهاي دیپلماتیک رئیس جمهور  -

سابق پاکستان به ایران و انعقاد 

قرارداد در گذشته و تمایل رئیس 

  از ایرانجمهور فعلی به واردات گاز 

نزدیکی ژئوپلیتیکی این کشور به  -

  ایران و همسایگی با ایران

وجود سیاست خارجی نسبتاَ همسو  -

در مورد موضوعات یکجانبه گرایی و 

  گري آمریکا در خاورمیانه نظامی

هاي مضاعف تحمیلی مبنی بر  نفی تحریم -

هاي اقتصادي غرب از سوي این  عدم همکاري

  کشور

مخالفت صریح ایاالت  مقاومت در مقابل -

متحده در مورد عدم خرید گاز از سوي ایران از 

 IP1طریق خط لوله  

 اي بودن این کشور و امکان مقاومت هسته -

در مقابل فشارهاي بیرونی و استقالل  تر بیش

  گیري در تصمیم

پاکستان را به سمت ، نزدیکی آمریکا به هند -

ایران) سوق ، روسیه، (چین رقباي آمریکا

  دهد می

ابعاد 

  اقتصادي

  پذیري) و متغیر محیطی(رقبا) متغیر فنی(امکان  وجود ظرفیت واردات گاز

میلیارد  6/1افزایش واردات گاز تا  -

بر اساس  2016مکعب تا سال تا  متر

  2گزارش بیزینس مانیتور

هاي مناسب براي انتقال  زیر ساخت -

و صادرات گاز در بخش پایین دستی 

  گاز

افیایی به بازار مصرف نزدیکی جغر -

ریزي براي  گاز هند و چین  و برنامه

تبدیل بندر گوادر به درگاه انرژي 

  منطقه

 TAPIپذیري خط لوله  تشکیک در امکان -

گاز شبه قاره با توجه  تأمینمنبع مهم  عنوان به

به مشکالت امنیتی افغانستان و با توجه به روند 

  لولهبسیار طوالنی و کند اجرایی شدن این خط 

وضعیت مبهم و برآوردهاي بدبینانه در امکان  -

  تحقق تعهدات صادرات گازي ترکمنستان

هاي فنی(خط  سهولت در ایجاد زیرساخت -

  لوله) انتقال گاز 

بلندمدت امنیت انرژي پاکستان  تأمینامکان  -

با توجه به ذخایر عظیم ایران به نسبت 

ترکمنستان بدون وابستگی امنیتی به کشور 

  کشور نا امن افغانستان) خصوص به( ثالث

  هاي تحقیق منبع : یافته

  

 

1- Iran-Pakistan Pipeline (IP) 
2- Pakistan Oil & Gas Report, Q2 2014, Business Monitor International (BMI) 
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  اولویت سوم : چین

مقاومت در برابر فشارهاي ایاالت متحده و ظرفیـت  ، چین در سه مولفه اراده سیاسی

براي ایران داراي فرصت است اما به دلیل ضعف کنـونی مربـوط بـه عـدم     ، باالي واردات

هـایی   اسـتراتژي کوتـاه مـدت بـا محـدودیت      در، ایـران در  LNGتولیـد  وجود ظرفیـت  

  گیرد. به همین دلیل در اولویت سوم قرار می، روبروست

جاسـک   -ه پیشنهادي سرخسبه بازار مصرف انرژي چین از طریق خط لول دسترسی

باشـد.   مـی  هاي فنـی نیـز   پذیري داراي محدودیت ده که به رغم امکانشمطرح  نیز اخیراً

اسـت کـه در وضـعیت کنـونی بـا ابهـام        LNGوسعه ظرفیت گزینه دیگر ایران ایجاد و ت

سـلطه آمریکـا    تحتچین بر تمرکز بر کشورهاي تولیدکننده انرژي که  تأکیدروبروست. 

اي  رقبـاي منطقـه   کـه  حـالی فرصتی را در اختیار ایـران قـرار داده اسـت. در    نیز نیستند

 د.نشبا منطقه پاسفیک نیز تهدیدي جدي براي ایران می LNGکننده تولید

  
  بازارهاي صادراتی گاز طبیعی ایرانوضعیت چین در معیارهاي چهارگانه تعیین اولویت  -  23جدول 

کشور 

  چین

  گذارتأثیرمتغیرهاي بیرونی   گذار تأثیرمتغیرهاي داخلی 

ابعاد 

  سیاسی

خط مشی خارجی براي مقاومت در   وجود اراده سیاسی همکاري

  برابر فشارهاي بیرونی

حاکمه این  هیأتجویانه   نگرش همکاري -

بر  تأکیدکشور به سیستم سیاسی ایران و 

مبادالت اقتصادي مشترك با توجه به رویکرد 

  عدم مداخله در امور داخلی شرکاي خود

اهمیت امنیت انرژي در سطح اهمیت  -

بر کشورهاي صادرکننده  تأکیداستراتژیک و 

  انرژي که تحت سلطه غرب نیستند.

ي استراتژیک در عرصه گرایش به توازن گر -

  بین المللی

هاي مضاعف تحمیلی  نفی تحریم -

هاي اقتصادي  مبنی بر عدم همکاري

  غرب از سوي این کشور

مقاومت در مقابل مخالفت صریح  -

ایاالت متحده در مورد عدم تعامالت 

  انرژي

  

ابعاد 

  اقتصادي

پذیري) و متغیر  متغیر فنی(امکان  وجود ظرفیت واردات گاز

  قبا)محیطی(ر

میلیارد  78پیش بینی افزایش واردات گاز تا  -

میلیارد متر  138و   2016متر مکعب تا سال 

 - امکان اتصال خط لوله سرخس -

جاسک و اتصال به خط لوله صادراتی 
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کشور 

  چین

  گذارتأثیرمتغیرهاي بیرونی   گذار تأثیرمتغیرهاي داخلی 

اساس گزارش بیزینس بر 2022مکعب تا 

  1مانیتور

توسعه گسترده بخش پایین دستی و  -

  باالدستی بخش انرژي چین

گذاري مالی و فنی  ظرفیت باالي سرمایه -

ولت هاي چینی که همگی کارگزار د شرکت

  چین هستند

متنوع سازي منابع واردات  رچین ب تأکید -

  انرژي

  گاز ترکمنستان به چین 

اختالفات بر سر قیمت با روسیه و  -

طلبانه روسیه علیه  گرایشات برتري

  چین

برتري ژئوپلیتیکی رقباي  -

چون صادرکننده گاز به چین 

روسیه و کشورهاي  -ترکمنستان

صادرکننده شرق آسیا نسبت به 

  ایران(محدودیت فنی براي ایران)

 ایران LNGعدم وجود ظرفیت  -

  (محدودیت فنی براي ایران)

  هاي تحقیق منبع : یافته

  

  سوریه (مسیر غربی) - اولویت چهارم: عراق

ایـران را بـراي    عراق و سوریه داراي ظرفیت مصرف کمـی هسـتند و گـاز    کشورهاي

 ،هـا  در بسـیاري از مولفـه   موضـوع کنند که ایـن   ف ترانزیتی خود پیگیري میاهداتحقق 

سـازي   سوریه صرفاَ از جهت متنـوع  -هاي ساختاري و فنی است. مسیرعراق داراي ضعف

هـاي   مسیرهاي انتقال انرژي ایران به حوزه غربی اهمیت دارد وگرنـه بـا بررسـی مولفـه    

با توجه به عبور از  باالگذاري بسیار  به ترکیه به دلیل هزینه سرمایه نسبت، سنجی اولویت

مزیـت  ، آدریاتیـک جهـت اتصـال بـه بـازار اروپـا      دریـاي  بستر دریاي مدیترانه و سپس 

  )1389(عبدالهی،  ي دارد.تر کماقتصادي و فنی 

یک پروژه سیاسی است که براي ایران به لحاظ حمایـت از یـک متحـد     سوریهمسیر 

وضعیت مبهم کنونی سوریه و ناامنی در  چنین همتژیک در خاورمیانه اهمیت دارد. استرا

هـا در عـراق و    زیرا اگر وضعیت کنونی درگیري ،نماید آینده این مسیر را مبهم می ،عراق

اي اسـت از بـین    هـاي توسـعه   ین پیش شرط برنامـه تر مهم امنیت که، سوریه تداوم یابد

باز هم مشکالت عمده زیرسـاختی بـراي   ، نیز حل شود رود و حتی اگر مشکل ناامنی می

هـاي   یکـی از اولویـت   عنـوان  بهانتقال گاز ایران وجود دارد. با این حال در شرایط کنونی 
  

 

1- China Oil & Gas Report, Q2 2014, Business Monitor International (BMI) 
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بخشی از نیاز وارداتی گاز طبیعی عراق (هرچنـد   تأمینصادرات گاز طبیعی ایران جهت 

 رود.  می اندك) به شمار

  

بازارهاي صادراتی گاز طبیعی گانه تعیین اولویت  4معیارهاي سوریه در -وضعیت عراق -24جدول 

  ایران

  گذارتأثیرمتغیرهاي بیرونی   گذار تأثیرمتغیرهاي داخلی   خط لوله پرشین

خط مشی خارجی براي مقاومت در   وجود اراده سیاسی همکاري  ابعاد سیاسی

  برابر فشارهاي بیرونی

 -اتحاد استراتژیک سیاسی -

دولت کنونی امنیتی ایران و 

  سوریه

 -محور موسوم به مقاومت ایران -

  حزب ا...  -سوریه

نزدیکی ژئوپلیتیکی این کشورها  -

  به ایران 

تمرکز سیاسی سوریه و قرار  -

 عنوان بهگرفتن اقتصاد 

گیري سیاسی  زیرمجموعه جهت

  دولت

هاي مضاعف تحمیلی  نفی تحریم -

هاي اقتصادي  مبنی بر عدم همکاري

  ین کشورهاغرب از سوي ا

وضعیت مبهم و نامشخص سوریه  -

در مقابل معارضان که سناریوهاي 

آینده در مورد گرایشات سیاسی 

آینده این کشور در مورد رابطه با 

  دهد.  ایران را تحت الشعاع قرار می

پذیري) و متغیر  متغیر فنی(امکان  وجود ظرفیت واردات گاز  ابعاد اقتصادي

  محیطی(رقبا)

ي استراتژیک براي ریز برنامه -

تبدیل شدن به مسیر ترانزیتی گاز 

آذربایجان و مصر به ، عراق، ایران

  اروپا

 هاي ضعیف زیر ساخت -

  محدودیت)(

نزدیکی جغرافیایی به بازار  -

مصرف گاز اروپا و پتانسیل تبدیل 

  شدن به درگاه انرژي منطقه

پذیري خط لوله  تشکیک در امکان -

  اقپرشین با توجه به امنیت عر

هاي  ها و پایانه ضعف زیرساخت -

LNG  سوریه براي انتقال گاز ایران

  به اروپا

عدم مطلوبیت اقتصادي براي   -

ایران نسبت به مسیر ترکیه و مسیر 

  شرقی ایران

برتري میزان منابع ایران نسبت  -

به رقباي احتمالی در گزینه 

  ترانزیتی سوریه

  هاي تحقیق منبع: یافته
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  هاي صادرات گاز طبیعی ایران مدت تعیین اولویت بلند تدوین الگوي  -6

المللـی نظیـر آژانـس     ات مهـم بـین  مؤسسـ بینی  هاي پیش برآوردها و داده بررسیبا 

دبیرخانه اوپک و بیـزینس  ، )EIA( اداره اطالعات انرژي آمریکا، )IEA( المللی انرژي بین

بینـی   نیز آمارهـاي پـیش  ) از وضعیت بازارهاي مصرف گاز در بلندمدت و BMI( مانیتور

ي مطـرح شـده   ها سیاستظرفیت صادراتی تولیدکنندگان گاز در بلندمدت و نیز ارزیابی 

تـوان   بر صادرات گاز طبیعی در این سند) مـی  تأکید( ساله ایران 20در سند چشم انداز 

هاي بلندمدت صادرات گاز با توجـه بـه متغیرهـاي اصـلی      اینگونه تحلیل کرد که اولویت

در الگوي بلندمدت تعیین اولویت صادرات گاز طبیعی جمهوري اسالمی ایـران   گذار تأثیر

  گرایانه و مطلوب قرار خواهد گرفت. واقع، در سه سناریوي بدبینانه، 2مطابق شکل 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعیین اولویت صادرات گاز جمهوري اسالمی ایران الگوي بلند مدت پیشنهادي -2شکل 
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بینی  هاي بلند مدت با حفظ وضعیت موجود و پیش ینانه: اولویتسناریوي بدب

  ورود منابع گازي نامتعارف

هـاي کوتـاه مـدت     گـذار در تعیـین اولویـت   تأثیربا فرض ثبات عوامل  سناریودر این 

وضع موجود) همراه با ورود یک عامـل جدیـد تحلیـل     -ها ایران(تداوم روند جاري تحریم

  هاي زیر مواجه خواهد بود: با مشخصه کشورعت گاز خواهد شد. در این سناریو صن

گذاري توسعه باالدستی و پـایین دسـتی    تحریمی در بخش سرمایه فشارهايتداوم  -

گاز که با توجه به رشد تقاضاي داخلی نهایتاً منجر به کاهش توان صـادراتی گـاز ایـران    

 خواهد شد. 

، (ترکیـه  اران بالفعـل تحریمی منجـر بـه تحمیـل فشـار بـر خریـد       فشارهايتداوم  -

(فهرسـت   به بعد و عراق) و بالقوه ایران 2015(پاکستان از  شده  يریز هبرنام ،ارمنستان)

 هاي ممکن صادرات گاز ایران در وضعیت کوتاه مدت) خواهد شد. گزینه

سبب فشار بیش از حد بـراي غیررقـابتی    ،ورود منابع گاز نامتعارف در حجم وسیع -

درات گاز به کشورهاي ترکیه و پاکستان از سـوي آمریکـا خواهـد    کردن توسعه و نیز صا

 شد.

آوري حفاري افقی و شکست هیدرولیکی به کشورهایی که بـالقوه داراي   انتقال فن -

 ترپـذیر  امنیت تقاضاي گاز ایران را آسیب، (چین و هند) باشند ذخایر عظیم گاز شیل می

 خواهد کرد.

احـدهاي مـایع سـازي گـاز طبیعـی ایـران       توسـعه و ، فشارهاي تحریمـی  وجودبا  -

نظر از اقتصـادي بـودن    خیر روبرو خواهند بود. در این شرایط حتی با صرفأبا ت چنان هم

گاز ایـران از طریـق    تاهم صادر باز، LNGدر شرایط اشباع بازار ، ایجاد واحدهاي جدید

بـه چـین    LNGد. در این شرایط گزینه انتقال گاز طبیعی به صـورت  خط لوله خواهد بو

ین کشـورهاي داراي پتانسـیل وارداتـی و اراده سیاسـی بـراي      تـر  مهـم  یکـی از  عنوان به

 مبهم خواهد ماند. چنان همهمکاري با ایران 

هاي صـادرات   گزینه، رسد که در این سناریوي بدبینانه موارد فوق به نظر می توجهبا 

و با ابهام زیاد منحصـر بـه    تر شده هاي کوتاه مدت نیز محدود گاز طبیعی ایران از اولویت

(بـا ظرفیـت    پاکستان و ارمنسـتان ، (به دلیل داشتن قرارداد بلند مدت) سه کشور ترکیه

  محدود) خواهد بود.
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هاي بلند مدت با فرض توافق براي توقف و حداقل  اولویت: گرایانه سناریوي واقع

  بینی ورود منابع گازي نامتعارف ها و پیش کاهش تدریجی تحریم

با فرض اینکه باالخره با انجام نوعی توافق سیاسی در خصوص پرونده ، ین سناریودر ا

تـدریجاً  به تدریج از فشار سیاسـی تحریمـی غـرب بـر ایـران کاسـته شـده و        ، اي هسته

هـاي ایـن سـناریو     ین مشخصـه تـر  مهـم  نیز توسعه پیدا خواهد کرد.هاي صادراتی  گزینه

  عبارتند از:

هـاي خـارجی    گـذاري شـرکت   سـرمایه افـزایش   کاهش فشارهاي تحریمـی سـبب   -

دستی گاز  گذاري توسعه باالدستی و پایین در بخش سرمایه  )خصوص چینی به( غربیغیر

، رغم این کاهش فشار تواند نهایتاً منجر به افزایش توان صادراتی گاز ایران شود. اما به می

ار اسـت. بـا ابهـام در    هاي غربی در ایران دور از انتظـ  از سرگیري گسترده فعالیت شرکت

 کشـور  LNGتوسعه واحدهاي ، هاي صاحب تکنولوژي مایع سازي گاز ورود سریع شرکت

 خیر مواجه خواهد بود.أبا ت چنان همنیز 

 کاهش فشارهاي تحریمی منجر بـه کـاهش فشـار سیاسـی بـر خریـداران بالفعـل        -

(فهرسـت   بالقوه ایرانبه بعد) و  2015(پاکستان از  ریزي شده برنامه ،ارمنستان)، (ترکیه

 هاي ممکن صادرات گاز ایران در وضعیت کوتاه مدت) خواهد شد. گزینه

صـادرات گـاز    اي هاي منطقـه  کاهش فشارهاي غرب احتماال سبب عملی شدن پروژه

پاکستان و ترکیه شده و احتماال ، ارمنستان، عراق، ایران به کشورهاي حوزه خلیج فارس

 قرار گیرد.تواند در اولویت صادرات گاز  یاي آمریکا مهند نیز مجدداً با رفع فشاره

در حجم وسیعی وارد بـازار جهـانی شـده و امنیـت      چنان هممنابع گازي نامتعارف  -

 تقاضاي ایران در بازار رقابتی را تهدید خواهد نمود.  

آوري حفاري افقی و شکست هیدرولیکی به کشورهایی که داراي ذخـایر   انتقال فن -

 امنیــت تقاضــاي گــاز ایــران را، (چــین و هنــد) باشــند م گــاز شــیل مــیبــالقوه عظــی

 خواهد کرد.پذیرتر آسیب
  

هـاي سـناریوي    توان نتیجـه گرفـت کـه عـالوه بـر گزینـه       با توجه به عوامل فوق می

عمـان و  ، (امارات متحـده عربـی   اي در خلیج فارس وارد کنندگان بالقوه منطقه، بدبینانه

  هاي صادراتی این سناریو تبدیل خواهند شد. لویتکویت) و احتماالً هند به او
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ها و موانع  با فرض حذف سریع تحریم بلندمدتهاي  اولویت: سناریوي مطلوب

  بینی ورود گسترده منابع گازي نامتعارف در ایران) و پیش LNGفنی(تولید 

 هـا و  باشد با حذف سریع تحریم ترین سناریو براي ایران می در این سناریو که مطلوب

ورود گسـترده گـاز    چنـان  هـم موانع فنی توسعه صنعت گاز طبیعی قابل تحقق است اما 

 سبب تهدید امنیت تقاضاي همه کشورهاي تولید کننده سنتی، نامتعارف به بازار جهانی

  هاي این سناریو عبارتست از: ین مشخصهتر مهم (از جمله ایران) خواهد شد.

هـا و فشـارهاي ایـاالت متحـده بـر       تحریم با حصول توافق نهایی و روند سریع رفع -

هاي صـاحب تکنولـوژي غربـی     روند توسعه صنعت گاز با مشارکت گسترده شرکت، ایران

 گردد؛ تسریع شده که این امر منجر به رشد ظرفیت صادراتی گاز ایران می

انحصـار  ، سـازي گـاز   ي مـایع هـا  ههاي فنی پـروژ  در این سناریو باحذف محدودیت -

تواند کشورهاي شرق آسـیا را   می کشوروسیله خط لوله شکسته شده و  ن بهصادراتی ایرا

 هاي صادراتی خود منظور نماید. نیز جزء اولویت

برتري ژئوپلیتیکی ایران نسبت به رقباي تولیدکننده گـاز طبیعـی چـون قطـر کـه       -

سبب خواهد شد که ایران هم از طریق خط لوله ، است LNGصادراتش عمدتا به صورت 

اي  اتحادیه اروپا و کشـورهاي منطقـه  ، (هند و پاکستان) هاي مصرف جنوب آسیا وزهبه ح

ین بازارهـاي  تـر  مهـم  بـه  LNGهاي  دسترسی داشته باشد و هم بتواند از طریق محموله

 روبه رشد مصرف آتی گاز طبیعی در شرق آسیا دسترسی داشته باشد.

زار جهـانی شـده و امنیـت    در حجم وسیعی وارد بـا  چنان هممنابع گازي نامتعارف  -

اما این تهدید در ایـن سـناریو تنهـا    ، تقاضاي ایران در بازار رقابتی را تهدید خواهد نمود

 اقتصادي است و نه سیاسی.

موضع ایران در ، صادراتی گاز طبیعی ایران / در این سناریو با افزایش توان تولیدي -

اي صــادرکننده گــاز و مجمــع کشــوره ١)IGUمجــامعی چــون اتحادیــه جهــانی گــاز (

)GECF(تواند در تصمیمات آتی در خصوص تثبیت حضور خـود   نیز تقویت شده و می ٢

 نقشی تعیین کننده داشته باشد. ،در بازارهاي مصرف
  

  

 

1- International Gas Union (IGU) 
2- Gas Exporting Countries Forum (GECF) 
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  گیري بندي و نتیجه جمع - 7

مدت و  بلندمدت و بر اسـاس معیارهـاي چهارگانـه     این مطالعه در دو وضعیت کوتاه

اراده سیاســی ، ژئوپلیتیــک -هــاي فنــی و محیطــی دیتمحــدو، شــامل ظرفیــت واردات

صـورت  ، مقاومت در برابر فشارهاي سیاسـی خـارجی   چنین همهمکاري گازي با ایران و 

مـدت و بـر اسـاس معیارهـاي چهارگانـه       کوتـاه ، گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه

(مسـیر   سـوریه  -چین و عراق، (مسیر شرقی) پاکستان، ترتیب بازارهاي ترکیه به، مذکور

چهارگانه بازارهاي صادراتی گاز طبیعـی ایـران   هاي  اولویت عنوان بهپرشین پایپ) -غربی

  شوند.  تعیین می

، با در نظرگرفتن سه سناریوي الف) حفظ وضـعیت موجـود (بدبینانـه)   ، در بلندمدت

گرایانه) و ج) حذف سریع  ها (واقع ب) توافق براي توقف و حداقل کاهش تدریجی تحریم

(مطلـوب) و پـیش بینـی ورود گسـترده منـابع       LNGها و موانع فنی نظیر تولید  تحریم

هـاي بلندمـدت بازارهـاي گـاز طبیعـی ایـران        اولویت، گازي نامتعارف در هر سه سناریو

هاي صادرات گاز طبیعی ایـران از   تعیین گردیده است. بر اساس سناریوي بدبینانه گزینه

منحصر به سه کشـور ترکیه(بـه    ،دتر شده و با ابهام زیادمدت نیز محدو هاي کوتاه اولویت

(با ظرفیت محدود) خواهد بـود. در   پاکستان و ارمنستان، قرارداد بلند مدت) وجوددلیل 

وارد کننـدگان بـالقوه   ، هـاي سـناریوي بدبینانـه    عـالوه بـر گزینـه   ، گرایانه سناریوي واقع

و کویـت) و احتمـاالً هنـد بـه     عمـان  ، (امارات متحـده عربـی   اي در خلیج فارس منطقه

، در سـناریوي مطلـوب   چنـین  هـم هاي صادراتی این سناریو تبدیل خواهند شـد.   اولویت

  هاي بلند مدت صادرات گاز طبیعی جمهوري اسالمی ایران عبارتند از:   اولویت
  

بـازار اروپـا (مسـیر    : اولویت نخست صادرات گاز در بلند مدت از طریق خـط لولـه   -

  سوریه) -ترکیه و عراق

بـازار جنـوب آسـیا بـه     : اولویت دوم صادرات گاز در بلند مدت از طریق خط لولـه  -

  ترتیب هند و پاکستان 

بازارکشـورهاي حـوزه   : اولویت سوم صادرات گاز در بلند مدت از طریق خـط لولـه   -

  خلیج فارس

ــه   - ــد مــدت ب ــاز در بلن ــت نخســت صــادرات گ ــه : LNGصــورت  اولوی ــازار منطق ب

  جنوبی و حتی هند در جنوب آسیا کره، چین، امل کشورهاي ژاپنآسیاپاسفیک ش

  بازار اروپا: LNGاولویت دوم صادرات گاز در بلند مدت به صورت  -
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