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 چکیده

های سوویرسووازی مکشووورهای اروپایی جهت کاهو وابسووتگی خود به واردات گاز از روسوویه، نیازمند متنوع
ها برای صووادرات گاز به کشووورهای اروپایی، صووادرات گاز از   . یکی از بهترین گزینههسووتندواردات گاز 

صورت   توانند بهمیو عراق ترکمنستان  ، که در آن کشورهای ایران، آذربایجان  است طریق کریدور جنوبی 
شند      شته با ضور دا صادرات گاز به ترکیه    .بالقوه ح شور فوق برای  سیر دی  هر چهار ک گری احتیاج دارند و م
حل ریق راهو از ط . در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه نیست غیر از عبور از ترکیه میسر  

سناریوهای    ائتالف وزنی کشورهای مختلف  ، قدرت چانهشپلی  صادرات گاز به اروپا در  های ممکن جهت 
صور در آینده   یک  تعریف شوند. های ممکن، مشخص می به عنوان گزینههای محتمل بررسی و وضعیت  مت
له مهی بین   بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع  مسوووا بازی        المللی در  یک  به عنوان  پا  گاز ارو  سوووازی واردات 

 انداز ائتالفی بازیکنان مهی در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است. همکارانه و ترسیی چشی
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 مقدمه -1

 سووال در کند.می ایفا را مهمی بسوویار نقو طبیعی گاز جهان، اولیه انرژی مهی منابع میان در
  از درصد 7/23 که بود نفت معادل تن میلیون 3146 جهان شده مصرف  گاز منابع کل 2006
  بهبودبا وجود  گذشته  دهه یک از بیو در شد. می شامل  را جهان اولیه انرژی مصارف  کل

  افزایو با 2018 سوووالتا  گاز مصووورف پذیر،های تجدیدانرژی سوووهی افزایو و تکنولوژی
سی    ست   بوده روهروب محسو سیده  نفت معادل تن میلیون 309/3از بیو به که نحوی بها  و ر

 است.  یافته افزایو 8/23 از بیو به جهان اولیه انرژی مصارف  کل از پاک انرژی این سهی 
 8/35 از جهان اولیه انرژی مصارف از نفت سهی فوق، زمانی دوره در که است حالی در این

صد  صد  6/33 به 2006 سال  در در س  یافته کاهو 2018 سال  در در ( و 2018، 1ت )دودلیا
دامه نفت، اشووود، روند افزایو سووهی مصووارف گاز طبیعی و نزولی مصووارف   بینی میپیو

سووه درصوود از سووهی مصوورف نفت و     2بینی آژانس انرژی آمریکاداشووته باشوود. طبق پیو 
کاسته خواهد شد در حالی که   2050های نفتی از کل مصارف انرژی جهان تا سال فرآورده

 درصد به سهی مصرف گاز طبیعی افزوده خواهد شد.  4در همین دوره حدود 
(. 2018درصووود کل گاز جهان اسوووت )دودلی،      14مصووورف گاز طبیعی اروپا بیو از   
شورهای اروپایی جهت غلبه بر چالو  سر تامین گاز طبیعی موردنیاز خود   ک های موجود بر 

 مبادرت کردند. یکی از   3های واردات از طریق خط لوله و گاز مایع شوووده     به اجرای پروژه 
  یجایگزین  ،اسوووت مطرح گاز  مینتا  برای اروپایی  کشوووورهای  میان  در مباحثی  ترینمهی

  ابد.ی کاهو روسیه به کشورها این اتکایاست تا  عراق و خزر منطقه کشورهای از واردات
  که هسووتند کشووورهایی ترینمهی از عراق و آذربایجان ، نتاترکمنسوو ایران، کشووورهای

صلی  کنندگانمینتا عنوان به هاآن حضور  بحث ست  مطرح پروژه ا   توجه با مقاله، این در .ا
شی  به ضای  دازانچ ضعیت  از اطالعاتی ارائه و اروپا طبیعی گاز تقا صوص به انرژی و  گاز خ

  هایازیب نظریه رویکرد با چهارکشووور این میان همکاری تحلیل بهکشووورهای فوق  طبیعی
 اتمطالع بر مبتنی موضوووع پیشووینه، دوم بخو در مقدمه، از بعد شووود.می پرداخته همکارانه
 گاز تقاضووای اندازچشووی به سوووم بخو در گیرد.می ارقر بررسووی مورد خارجی و داخلی

  
1- Dudley 

2- U.S. Energy Information Administration  

3- LNG 
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صادرات گاز   جهت ایمنطقه بازیکنان ترینمهی شرایط  و نظرهای موردپروژه اروپا، طبیعی
های  ی نظری بازیمبان شامل پژوهو شناسیروش چهارم، بخو در د.شوبه اروپا بررسی می

شود. در بخو پنجی،   ارائه میو نحوه تعریف توابع مشخصه و مفروضات عددی     1همکارانه
است.    نظروردهای مدر حالت 2شود که محاسبه ارزش شپلی   نتایج محاسبات تحقیق ارائه می 

   ود.شمی ارائه یگذارسیاست پیشنهادهای ارائه نهایت در و گیریبندی و نتیجهدر انتها، جمع
 

 پژوهش پیشینه -2
 العاتمط منتخب از ادامه در است. شده ادهاستف همکارانه بازی نظریه از متنوعی مطالعات در

  شود.می ارائه ایخالصه اند،کرده استفاده بازی نظریه رویکرد از که خارجی و داخلی
ستفاده  با (1391) نیسی  و جعفرزاده مقاله در   راتصاد  سیاست   تحلیل به بازی نظریه از ا
شورهای  به گاز س  و هند ک ست.  شده  پرداخته نتاپاک  نظریه انیمب به توجه با همطالعاین  در ا
 ده،یادش  کشورهای  به روسیه  و ایران طریق از گاز صادرات  سیاست   است  شده  سعی  بازی
  که اسوووت ائتالفی شوووکل به هایبازی بر مبتنی شوووده، ارائه نظری چارچوب شوووود. تحلیل
ساس اصول مطرح شده توسط         ساس مبانی نظری بازی برا های همکارانه است و حل آن برا

دهد ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به ( است. نتایج این تحقیق، نشان می2003) 3ماسکین
این ائتالف بیو از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات  

 .گاز به این دو کشور مبادرت نورزند
ق از طری( با اسووتفاده از نظریه بازی به تحلیل صووادرات گاز  1393جعفرزاده و دیگران )

مطالعه، دو کشووور ترکمنسووتان و ایران به عنوان   این به اروپا پرداختند. در  4خط لوله نابوکو
  هسته حلراه طریق از و همکارانه هایبازی چارچوب در لوله خط ینصادرکنندگان بالقوه ا

 ودهب یشتر ب نتاترکمنس  از ایران زنیچانه قدرت دهدمی نشان  تحقیق، این یجتان د.شدن  مطالعه
 شووورک دو این میان همکاری امکان کشووور، دو تولید توان و اسووتراتژیک شوورایط دلیل به و

  این یلتشک  در را فعالی و مهی نقو زنی،چانه قدرت بودن بیشتر  دلیل به ایران و دارد وجود
   کند. ایفا تواندمی همکاری

  
1- Cooperative Game theory 

2- Shapley Value 

3- Maskin 

4- Nabucco Pipeline 
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 جمعم عضوووو کشوووورهای  بین بازی  مدل  تدوین  به  (1391) دیگران و مهدوی  تحقیق
ست.  پرداخته لوله خط طریق از طبیعی گاز صادرکننده  کشورهای   به توجه اب مقاله این در ا
  مدل تئوریک یک گاز، بازار رتاسوواخ  و ها محدودیت گرفتن نظر در با و موضوووع  اهمیت

  خط طریق از گاز صادرات زمینه در عضو کشورهای  همکاری برای هامبتنی بر تئوری بازی
ست  شده  تدوین لوله ست  آن مبین یجتان .ا شورهای  موانع، برخی وجود با که ا ض  ک می وع
 باشند. داشته یکدیگر با گاز ترانزیت زمینه در موثری همکاری توانند

های خط  (، مدل نظریه بازی برای بررسوووی پروژه    2016) 1در مقاله هوبرت و کوبانلی   
دهد نشان می  این مدل اند.بررسی شده   2لوله مهی صادرات گاز به اروپا در منطقه اورآسیا  

گذاری زیاد بسیار زیاد است که همین امر موجب سرمایه 3قدرت استراتژیک نورد استریی
ستراتژیک          ست که ارزش ا ست. این در حالی ا شده ا سیه روی این خط لوله  آلمان و رو

نسوووبت به این خط لوله بسووویار کی اسوووت و خط لوله نابوکوهی  ارزش   4اسوووتریی جنوبی
 ندارد. استراتژیکی 

  صورت 5لوله خط قدرت موضوع در (2012) کوبانلی و هوبرت توسط که ایمطالعه در
  )نورث لهلو خط پروژه سه  ثیراتتا بررسی  جهت همکارانه بازی نظریه از آنان است،  گرفته
ستریی  ستریی  نورد و ا سیا  طریق از اروپا به گاز تجارت در قدرت رتاساخ  بر (ا   ستفاده ا اورآ
 و نکرایوا کشووورهای به نیازی گاز انتقال جهت اسووتریی سوووث و اسووتریی دنور اند.کرده

همکارانه اسوووتفاده شوووده و   هایبازی در کمیهای روش از مطالعه  این  در ندارند.   بالروس
سه   از کدامبرای هر ست.  گرفته صورت  الزمهای بررسی  ،لوله خطاین   از ها،مدل این در ا
های  نندهیدکتول شووامل که اسووت شووده اسووتفاده یعیطب گاز برای اورآسوویا شووبکه کمی مدل

تا  کندمی محاسووبه را ارزش بعتا واسووت  مصوورف نواحی و کنندهاصوولی، کشووورهای منتقل
  پسسووو کنند.  بررسوووی را نظربازیگران اصووولی در خطوط لوله مورد   میان  متقابل   ارتباطات  
ند و قدرت چانه     حل کرده  را شوووده گرفته  نظر در های بازی   را بازیگران  از کدام زنی هرا

 نامبرده لوله خطوط از کدامکنند. در مدل مورداسوووتفاده این مطالعه، ارزش هرمی محاسوووبه

  
1- Hubert and Cobanli 

2- Eurosian 

3- Nord Stream 

4- South Stream 

5- Pipeline Power 
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 هایروژهپ استراتژیک و متقابل ارتباطات شکل، این به و شودمی محاسبه دیگران روی شده
  ارزش که شوووودمی مشوووخص فوق محاسوووبات طبق اند.کرده محاسوووبه همدیگر بر را فوق

ستراتژیک  ستریی  نورد ا سیار  ا ست   زیاد ب ستراتژیک  ارزش که حالی درا   ستریی ا سوث  ا
  آید.نمی نظر به زیاد چندان

 شووده انجام (2010) 2گیجسووبرگ و1 آیکونیکوف توسووط زمینه این در دیگری مطالعه
 در زمتمرک خارجی فروشندگان  و متمرکز داخلی خریداران با بازاری ،این مطالعه در است. 
ضیح  و شده  گرفته نظر   اخلید خریداران قدرت افزایو به داخلی مقررات که شده  داده تو
  وصیفت برای شپلی ارزش ازارجی کمک کرده است. در این مقاله خ فروشندگان مقابل در

ستفاده  دوجانبه انحصار  این در بازار قدرت و تجاری مازاد توزیع ست.  شده  ا  ازگ بازار در ا
شان  اروپا، اتحادیه طبیعی ست  هشد  داده ن  از تواندمی اروپا( )اتحادیه گذارقانون چطور که ا
 قدرت افزایو جهت را عرضوووه سوووازیمتنوع تشوووویق و کند اسوووتفاده مهمی هایسوووهمیه
   دهد. انجام را هاآن مازاد افزایو و خریداران
عات    در کلی طور به  طال له  خط بر داخلی م   نقو و شووووده تمرکز منطقه  در نابوکو  لو

به کل        سوووی نشوووده برر کامل   طور به  آلترناتیو  کشوووورهای  ند. در مطالعات خارجی هی  ا
قاله  مهای موجود و ممکن در مسیر کریدور جنوبی تاکید نشده است. در حالی که در گزینه
  خط تمام نقو بر هی و گاز صادرات  زمینه ، هی بر نقو تمامی کشورهای مطرح در حاضر 
   است. شده کیدتا آینده در ممکن و موجود هایلوله

 

 مباني نظري -3
ست بازیکنان به منظ در بازی   ور برخورداری از منافع دو یا چندجانبههای همکارانه، ممکن ا

در بازی با هی رقابت نکنند، بلکه به منظور دسوووتیابی به منافع بیشوووتر بر سووور انتخاب برخی  

ا هی باشد بها توافق کنند. این توافق ممکن است بین تمام بازیکنان یا چند بازیکن  استراتژی

کارگیری نیروی گویند. این توافق باید با انگیزه و بدون بهبه آن ائتالف می اصووطالحدر که 

ق  دهد که پیامد حاصل از توافقهریه باشد. در این صورت بازیکن موقعی تن به همکاری می  

و همکاری حداقل برابر پیامد مسوووتقل و رقابتی عمل کردن در بازی باشووود تا انگیزه برای              
  
1- Ikonnikova  

2- Gijsbert 
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مکاری و پیوستن به ائتالف در بازیکن به وجود آید. نظریه بازی همکارانه در قدم اول در  ه

  ها های ممکن در یک بازی به همراه پیامد هر یک از آن       جوی توافقات یا ائتالف  وجسوووت

که انگیزه پیوستن    است  ایتقسیی پیامد ائتالف بین اعضای ائتالف به گونه   ،ست. قدم دوم ا

 (. 1391اری فراهی شود )عبدلی، به ائتالف و همک

کار  در اقتصوواد نیز زیاد به شووودهای همکارانه اسووتفاده میازیمدل ایجاد توافق که در ب 

سیاری از معامالت در کسب    ای کهشو؛ به گونه گرفته می رارداد و ها مبتنی بر انعقاد قوکارب

 .  استدر نظر گرفتن جریمه در صورت تخطی طرفین درگیر از توافق 

کید دارند. به    اهای پایدار ت    بر اسوووتراتژی ی غیرهمکارانه،  بازیگران معموال   ها در بازی  

های غیرهمکارانه اسوووت؛ در     ل برای بازی طور مثال، تعادل نو مثال مناسوووبی از مفهوم ح      

های   اما در بازی  . اسوووتاسوووتراتژی مناسوووب    های هدف، پیدا کردن مجموعه    تعادل نو 

ائتالف   اسوووت که همه اعضوووای   های پیامد پایدار      ردن توزیعهدف پیدا ک   همکارانه معموال  

ند آن  ند )سووورنو  بتوان بازی 2007، 1را قبول کن تایج همکاری و اینکه          (.  نه بر ن های همکارا

ستراتژی     چطور این نتایج در میان بازیگران توزیع می سبت به ا شتری ن ها )که  شود، تمرکز بی

بازی  پا      در  نه مهی اسووووت( دارد ) کارا کاران های غیرهم بازی 2006، 2راچینو و هم های   (. 

شکل مطلوبیت قابل انتقال  ست و راه نوع بازیترین رایج ،3پذیرهمکارانه به  های همکارانه ا

 های ارائه شده در ادامه تحقیق، همگی در این بخو قرار دارند. حل

nبازی همکارانه   ≥   نفره را در نظر بگیرید که هی  محدودیتی برای تشوووکیل ائتالف 2

یا کسوووانی از مجموعه          با هر کس  بازیکن  بازیکنان( که دارای        Nندارند و هر  )مجموعه 

شند    شترک با شکیل ده ، میاهداف نزدیک و منافع م سهیل ت تواند ائتالف ت شکیل   د. برای ت

ه شووود بین یکدیگر پرداختی داشووته باشووند. این پرداختی بائتالف به بازیکنان اجازه داده می

ستراتژی کند که در        این دلیل انجام می شویق به انتخاب آن ا ضی از بازیکنان را ت شود تا بع

گویند. پذیر میبه آن بازی با مطلوبیت انتقال در اصوووطالحراسوووتای منافع ائتالف باشووود و     

  
1- Serrano  

2- Parrachino et al. 

3- Transferable Utility (TU Games) 
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در  اولین قدم ،بنابراین ؛شووودسوواختار یک بازی همکارانه از بازی غیرهمکارانه سوواخته می 

صه   ساخت یک بازی همکارانه، نمایو   شخ ست 1بازی همکارانه در فرم م صه    ا شخ . فرم م

Nدهند که در آن   نشوووان می (N,V)نفر بازیکن را با    nبازی با    = {1,2, … , n}  ،بودهV 
 دهنده پیامد هر ائتالف است.  تابع مشخصه و نشان

ازی حداکثر چقدر پیامد به دسووت میدهد هر ائتالف در یک بتابع مشووخصووه نشووان می 

مندی هر چه بیشتر از منافع ائتالف  بهره ،های همکارانه، هدفر بازیآورد. باالخص اینکه د

صل می      شکیل ائتالف جمعی حا ست که از طریق ت ص    ؛شود ا شخ ه،  زیرا طبق ویژگی تابع م

شووود، پیامدی که در صووورت تشووکیل هر ائتالف باالخص ائتالف جمعی عاید ائتالف می 

ک( اسووت. بعد از بدون عضووو مشووتر های مسووتقل )حداقل به اندازه مجموع عایدی ائتالف

 ست.  ا له مهی نحوه تقسیی پیامد ائتالف بین اعضاتشکیل ائتالف، مسا

ه هی   ای باشووود کتقسووویی پیامد )منافع( ائتالف بین اعضوووای آن باید عادالنه و به گونه    

ه از هی پاشیدن  باگر چنین نباشد  که مطلوب بازیکنان آن ائتالف نباشد، چرا  ائتالف دیگری

شود           شود. ئتالف منجر میآن ا ضای ائتالف منجر  ضایت اع صی که به ر صی سیی یا تخ   ،تق

Xبردار  ده و باتخصوویص عقالیی بو = (X1, … , Xn)    که در آن  شووودداده مینشووانiX  

از تقسیی منافع ائتالف است. هر تخصیص   iدهنده میزان پیامد تخصیص یافته به بازیکن نشان

ر با کل پیامد تخصوویص یافته به اعضووا براب  شوود: اول آنکهد دو ویژگی داشووته باعقالیی بای

∑یعنی  ؛مجموع پیامد تخصوویص یافته به اعضووا V(N)n
i=1   باشوود. دوم آنکه، پیامدی که از

 شوووود نباید کمتر از پیامد تنها عمل کردن در مقابلپیوسوووتن به ائتالف، عاید هر بازیکن می

و ده ش به آن عقالنیت فردی گفته  ر اصطالح دائتالف )با ائتالف وارد بازی شدن( باشد که   

 شود:به این صورت بیان می
 

Xi ≥ V({i})                         ∀i ∈ N 
 

 

 
  
1- Charecteristic Funcion 
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 شود: پس تخصیص عقالیی به صورت مجموعه نقاط زیر نشان داده می

 

{X = (X1, X2, … , Xn): ∑ Xi = V(N), Xi ≥ V({i})∀i ∈ N

i∈N

} 

 

به مفاهیی ا         با توجه  بازی  حال  تدایی  نه و همچنین معرفی فرم مشوووخصوووه و      ب های همکارا

   .ردکها را به شرح ذیل ارائه توان انواع راه حل های این نوع بازیهای تابع مشخصه، میویژگی
نفره در فرم مشوووخصوووه جهت همکاری   nشوووود که بازیگران بازی همکارانه فرض می 

ند و ائتالف کلی توافق می مد         نفره را تشوووکیل می  n 1کن یا ید بر توزیع پ با بازیگران  دهند. 

V(N)     در میان اعضووای ائتالف کلی توافق کنند. اولین چیزی که باید مشووخص باشوود این

 پذیر باشد. است که راه تقسیی کردن منافع، امکان

,X∗(Nمجموعه    V)  ای از بردارهای پیامد ممکن برای بازی     مجموعه(N, v)     ،اسوووت

,X∗(Nتسوواوی اگر  V) = {X ∈ RN/ X(N) ≤ V(N)}  در این تسوواوی،  برقرار باشوود .

نافع   Xبردار م ∈ RN   یده می نام بازیگر        ، ائتالف  مد را برای هر  یا که پ و تعریف  iشوووود 

,X∗(Nکند. بردارهای پیامد ممکن     مشوووخص می V)  که پیامد کل      اسوووتها  همه ائتالف

V(N) های    را افزایو نمی هد. اگر بردار ,X∗(Nد V)   کارآی ت اصوووول  ند و  ای را  مین ک

 به بیان شوند. را جدا کند، بردارهای پیامد کارآ نامیده می V(N)بردارهای پیامد ارزش کل 

,X(Nدیگر:  V) = {X ∈ RN/ X(N) = V(N)}. 
 

 نحوه محاسبه و حل از طريق ارزش شپلي -3-1

 : است زیرارزش شپلی، مقداری یگانه است که دارای خصوصیات 

v(sاگر  - ∪ i) = v(s ∪ j) همه  برایS ⊂ N ∖ i⋃j)  وi , j ∈ N ،آنگاه  برقرار باشد

∅
i
(v) = ∅

j
(v) شود. می 

  
1- Grand Coalition  
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v(sاگر  - ∪ k) = v(s)   برای همهS ⊂ N  وi , j ∈ N   وk ∈ N  ،آنگاه    برقرار باشووود

∅
k

(v) =  شود.  می 0

vاگر  - = v1 + v2  آنگاه∅
i
(v) = ∅

i
(v1) + ∅

i
(v2) شود.  می 

∑همیشه رابطه  - ∅i = v(N)i∈N  استبرقرار  . 

 .  1کنییدر ادامه با توجه به خصوصیات باال، منحصر به فرد بودن ارزش شپلی را اثبات می 

 از طریق تساوی i، ارزش منحصر به فرد شپلی برای هر بازیگر v: برای هر بازی نظریه

i∅رابطه   = ∑
(|S|−1)!(|N|−|S|)!

|N|!
[v(S) − v(s\{i})]

s:i,es این  در  آید.دسووت میهب

  | S ،| Nائتالف  اعضای  تعداد |i ،|𝑆بازیکن  به شده  داده تخصیص  سود  میزان xi رابطه

بدون حضوووور   Sارزش ائتالف v(S \{i}) و  Sائتالف  ارزش v(S) ، اعضوووا کل تعداد

 است. iبازیکن 
 

 براي اروپا خط لوله صادرات گاز به اروپا غیر از روسیه يهاپروژهاهمیت  -4
سوویار ب وابسووتهندک از یک سووو و مصوورف باال از سوووی دیگر،  ا تولید ذخایر یلدل به اروپا

  موجودهای بینیپیو که اسووت حالی در این .دارد طبیعی گاز و خام نفت واردات بهزیادی 
 کرده بینیپیو انرژی المللیبین آژانس دارد. بعدیهای دهه در وابسووتگی ادامه از حکایت
های  انرژی و باشد گاز و نفت اروپا، در انرژی مینتا منابع رینتمهی آتی، سال 50تا  که است
شد  وجود با نو شت.  خواهند اندکی سهی  انرژی مینتا در کماکان توجه، ابلق ر   راین،بناب دا

 از انرژی واردات به وابسووته کشووورهایهای دغدغه ترینمهی از انرژی امنیت مینمسوواله تا
  روسووویه طریق از اروپا گاز واردات از ایعمده هیسووو رود.می شوووماربه اروپا اتحادیه جمله
سلط  معنی به که شود می مینتا سیه  ت سیرهای  و منابع بر رو س  اروپا گاز مینتا م   همین وت ا
 گاز مینتا منابع به بخشووویتنوع جهت هاناخرسوووندی اروپا و تالش این کشوووور موجب امر

 قرار اروپا هب نسووبت سووبیمنا جغرافیایی موقعیت در که مناطقی از یکی اسووت. شووده طبیعی
شورهای  دارند، شیه  ک ستند  خزر حا ضعیت  لحاظ از که ه ضعیت  نیز گازی ذخایر و تا سب ن و
  دارند. مناسبی

  
 ست. استفاده شده ا Stolwijk (2010)برای اثبات از  -1
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  دنیا کل مصوورف 3/14حدود  اروپا طبیعی گاز مصوورف شووده منتشوور آمار آخرین طبق
 وارد را خود نیازدرصووود از گاز مورد 66 از بیو اروپا کشوووورهای .(2018اسوووت)دودلی، 

  این نیازتامین گاز مورد در واردات سوووهی 2000 سوووال در که اسوووت حالی در این کنند.می
 دیرش  گذشته،  هایسال  در اروپا طبیعی گاز مصرف  حقیقت، در بود. درصد  5/48 منطقه،
  طبق ت.اسوو شووده بیشووتر واردات به منطقه این وابسووتگیاز این رو،  و داشووته تولید از بیو

ید  (،2013) انرژی المللیبین آژانس گزارش پا  طبیعی گاز  تول  213 به  2040 سوووال در ارو
 مکعب متر میلیارد 667 به سوووال این در منطقه این طبیعی گاز مصووورف و مترمکعب میلیارد
بنابراین،   .اسووت طبیعی گاز واردات به منطقه این درصوودی 81 وابسووتگی منزله به که برسوود

 در .اسووت مهی بسوویار اروپا برای یطبیع گاز عرضووه امنیت ثبات و حفظ شووودمی مشوواهده
ند میمسووواله    این مقابل،     حوزه در را گازی  منابع  دارنده  کشوووورهای  زنیچانه   قدرت  توا

 رایب را ریخیتا  فرصوووت این و ببرد باال  اروپا،  در طبیعی گاز  کننده مصووورف کشوووورهای 
  ایارهباز وضوووعیت ارزیابی باتا  آورد خواهد وجود به گاز و نفت منابع دارنده کشوووورهای

های یویژگ به توجه با تریمناسوووب شووورایط در بتوانند طبیعی، گاز کنندهمصووورف بزرگ
شور،  هر خاص ضای  مورد طبیعی گاز ک شورها  این تقا   ترینمهی از برخی کنند. مینتا را ک
نابع  مینتا  جهت  اروپا  لوله  خطهای  پروژه   3اسوووتریی نورد ،2 2یمل  ،11یمل  خود گازی  م
 انجام وقف لوله خطوط طریق از بیشووتر  که اروپا به گازرسووانی  فعلی روندبا وجود  .هسووتند 

شورهای  همچون مناطقی در گذاریسرمایه  جهت فراوانی انگیزه اروپا شوند، می شیه  ک   حا
   دارد. گاز مینتا مسیرهای به بخشی تنوع و گاز واردات جهت خزر

هایی را  وپایی پروژهبا توجه به وابسووتگی اروپا به واردات گاز از روسوویه، کشووورهای ار 
ترین  اند. یکی از مهیسووازی کشووورهای صووادرکننده گاز به خود در نظر گرفته  برای متنوع

اسوووت. این   4مناطقی که مورد بررسوووی کشوووورهای اروپایی قرار دارد، کریدور گاز جنوبی
کریدور جهت صووادرات گاز کشووورهای حاشوویه دریای خزر و همچنین برخی کشووورهای  

ریزی شده است. مسیر این کریدور از آذربایجان به اروپا شامل خط  روپا برنامهخاورمیانه به ا

  
1- Yammal 1 

2- Yammal 2 

3- North Stream 

4- Southern Gas Corridor 
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اسوووت. در حال   3و خط لوله ترانس آدریانیک 2خط لوله ترانس آناتولی، 1لوله قفقاز جنوبی
کیلومتری   70واقع در  4دنیزکننده گاز این مسیر، میدان گازی شاهترین منبع تامینحاضر مهی

سرمایه   باکو در آذربایجان  ست. کل  سیر حدود  ا میلیارد یورو تخمین زده  45گذاری این م
سیر نظیر عراق،      5شود می . البته اتحادیه اروپا کشورهای دیگری را نیز برای پیوستن به این م

ایران و ترکمنسووتان را درنظر گرفته بود که به دلیل مسووایل سوویاسووی، هنوز به خطوط مسوویر  
ها به این  و در آینده احتمال پیوستن آن  6انداین ناحیه نپیوسته انتقال صادرات گاز به اروپا به  

مسیر وجود دارد. در این مسیر در حقیقت منابع گاز منطقه در ترکیه جمع شده و به اروپا )از 
از خود  توانند گشووود. بنابراین، ایران و عراق نیز میطریق خطوط لوله مختلف( فرسووتاده می

سانده و    ستقیی به ترکیه ر شود.       را م ستاده  سپس از آنجا به خطوط لوله مختلف در اروپا فر
تواند گاز خود را آذربایجان      همچنین ترکمنسوووتان از طریق خط لوله ترانس کاسوووپین می    

رسووانده و از آنجا به ترکیه و اروپا ارسووال کند یا اینکه از طریق ایران گاز خود را به ترکیه   
  توانند در آینده مدنظر باشند.ه مختلف میمسیرها، خطوط لولاین  برساند. با توجه به

شخص  شده  گفته مطالب به توجه با ست   م سیر  در لوله خطوط کها   به نوبیج کریدور م
 به رکیهت و اصوولی صووادرکنندگان عنوان به عراق و رانیا ترکمنسووتان، جان،یآذربا به اروپا
سیر  در ترانزیتر عنوان  هر گاز ذخایر .ستند ه مطرح اروپا به جنوبی کریدور گاز صادرات  م
 زیادنامبرده  مسیر  صادرکنندگان  ترینمهی عنوان به حضور  برای بالقوه طور به کشور  چهار
 حاضر، حال در؛ دارد وجود لیئمسا هاآن از برخی صادرات توان و تولید زمینه دراما  ،است

 در را گاز مترمکعب میلیارد 33 از بیو با صادراتی  توان و عرضه  مازاد بیشترین  ترکمنستان 
 کشووور این تولید کنونی روند ادامه خصوووصتردید جدی در ، اما در بلندمدت،دارد منطقه

  
1- South Caucasus Pipeline 

2- Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) 

3- Trans-Adriatic Pipeline 

4- Shah Deniz Gas Field  

5- www.tap-ag.com 

6- “Communication from the Commission of the European Parliament, the Council, 

The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

Second Strategic Energy Review – An EU Energy Security and Solidarity Action 

Plan”. European Commission. 13 November 2008. Retrieved 13 October 2014. 
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  روهروب مترمکعبی میلیارد 6/7 از بیو تولید مازاد با حاضوور حال در آذربایجان .1دارد وجود
 16 از بیو هب ظرفیت این دنیزشاه  گازی میدان دوم فاز اجرای با شود می بینیپیو کهاست  
 را تولید بیشترین  ،اشاره شده   کشورهای  تمام بین در ایران برسد.  سال  در مترمکعب میلیارد
صرف  به توجه با اما، دارد سبت  کمتری صادراتی  توان زیاد، م شورهای  به ن  و جانآذربای ک

 مصوورف کاهو هایبرنامه اجرای صووورت در و آینده در البته داشووت. خواهد ترکمنسووتان
ند می ایران صوووادراتی توان انرژی،   ترینمهی از یکی عنوان به  و شوووده بیشوووتر بسووویار  توا

  مباحثی شور ک گاز تولید توان ادامه خصوص البته در بیاید. حساب  به منطقه صادرکنندگان 
 به شوک  ایجاد موجب هاتحرییمساله   همچنین .2است  مطرح کارشناسان   از برخی میان در

  که شووودمی گاز و نفت تولید و گذارییهسوورما کاهودر نتیجه  و کالن اقتصوواد متغیرهای
 نیز عراق خصوص در (.1398)کیومرثی و دیگران،  باشد  داشته  نیز بلندمدت اثرات تواندمی
 لیلد به واسووت  همراه گاز صووورت به کشووور این گاز اغلب اینکه دلیل به شووود اذعان باید
شرفت  عدم سا خاطر  به کشور  این گاز و نفت میادین پی سیاسی و ا  م   مدتکوتاه ردمنیتی ئل 
 هب کشووور این بهد توانمی بلندمدت در تنها و ندارد وجود کشووور این گاز صووادرات امکان
  باشد. مطرح بالقوه گاز صادرکننده یک عنوان
 

 كاسپین ترانس لوله خط -4-1
عدی  پروژه پا  گاز  واردات در مهی ب حداث  منطقه،  این از ارو له  خط ا یای  گاز  لو  خزر در
 ساخت  است.  شده  تبدیل برانگیزچالو مسائل  از یکی بهاست که  « رخز انستر» به موسوم 
  منتقل آذربایجان جمهوری به خزر دریای بستر از را نتاترکمنس گاز است قرار لوله خط این
  این اندازی راه پیرامون مذاکرات تا   گرفت  تصووومیی 2011 مبرتا سوووپ در اروپا  اتحادیه   .کند 
 در زرخ ترانس گازی  لوله  خط .کند  آغاز  نتا ترکمنسووو و انآذربایج   نمایندگان    با  را پروژه

  
المنافع های مستقل مشترکهای عضو جامعه کشورکشورانستیتوی  رئیس بخو آسیای مرکزی در ،آندره گروزین -1

 گذاری و دریافت کمک از مراکزلحاظ سرمایه زبردن اهمیت سیاسی و جذابیت خود اآباد برای باال عشق :گویدمی

 یزان واقعی جلوه دهد.مایل است ذخایر گاز خود را بیو از م ،گوناگون قدرت در جهان

 اند که البته با واکنو وزارتبرخی از کارشناسان مباحثی درخصوص عدم توان صادرات گاز کشور مطرح کرده -2

 رو شده است. برای اطالعات بیشتر به منابع زیر رجوع کنید:نفت روبه

https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2335833  

https://www.shana.ir/news/294795  
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س  در باشی ترکمن   لوله خط طول شود. می کشیده  آذربایجان جمهوری در باکو و نتاترکمن
 عمق از باید لوله خط این اجرا، صووورت در و اسووت کیلومتر هزار 2 حدود خزر ترانس گاز
  قالانت لوله خط از قسووومتی واقع در لوله خط اینمتری دریای خزر عبور کند. همچنین  300
  توسووط آنجا از و آذربایجان به را نتاترکمنسوو گاز خزر، ترانس لوله خط .اسووت نابوکو گاز
 دور ار ایران و روسوویه ترتیب بدین و کرد خواهد صووادر مرکزی اروپای به نابوکو لوله خط

 سووال از بود بنا ،دشووومی زده تخمین یورو میلیارد 8تا  آن مخارج که پروژهاین  زد. خواهد
میلیارد مترمکعب گاز کشووورهای حاشوویه دریای خزر را به اتحادیه اروپا  30 ، سوواالنه2017
ساند  سیه  گاز صادرات  صار تا انح (2008، 1فیکاین)ی بر   هشکست    حدیتا  اتحادیه این به رو
  .ستنی معلوم آن رسیدن داریبربهره به زمان و دهتااف تعویق کنونتا پروژه این اما، دشو
 

 خط لوله قفقاز جنوبي -4-2

شاه دنیز  کند. را از طریق گرجستان به ترکیه متصل می   خط لوله قفقاز جنوبی، گاز میدان 
اسوووت. طول این خط لوله،  2سووویهان -تفلیس -این خط لوله موازی با خط لوله نفت باکو

 25اینچی تشوووکیل شوووده و ظرفیت انتقال آن،       42کیلومتر بوده که از خطوط لوله    692
میلیارد مترمکعب است. ظرفیت اولیه این خط لوله )که در حال حاضر در حال گازرسانی    

میلیارد مترمکعب  16میلیارد مترمکعب اسوت، اما فاز دوم این پروژه، بیو از   8/8اسوت(،  
با هزینه    به آن اضوووافه کرده که در آینده قابل بهره          3دیگر  برداری اسوووت میلیارد دالر 

 (. 2014، 3)سوکور
 

 نوباكو لوله خط پروژه -4-3

  جهت اروپایی کشووورهای  که اسووت  هاییپروژه ترینمهی از یکی ،خط لوله نوباکو پروژه 
گاز مورد   یاز تامین  مه   آن روی خود ن نا ند. کرده ریزیبر   لحاظ  از اهمیتی چنان  پروژه این ا
 یر،درگ کشوووورهای رسووویدن نتیجه به جهت بارها و بارها که دارد اروپا برای اسوووتراتژیک
ست.  شده  برگزار مذاکراتی ست  عبارت نابوکو پروژه ا   انتقال برای ایلوله خط احداث از ا

  
1- Yenikeyeff  

2- Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline 

3- Socor  
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  چند رد لوله خط شوووروع فیزیکی نقطه .اروپا مرکزتا  ترکیه  شووورق الیه منتهی از طبیعی گاز 
 آن یپایان   نقطه  دارد. قرار ارزروم در ترکیه  خاک  داخل  در و ترکیه  و ایران مرز کیلومتری

ست.این  1بومگارتن نام به محلی و اتریو کخا در ست  قرار لوله خط ا   کشور  5 خاک از ا
 هب گاز وصووول درصوووورت ند.ک عبور اتریو( و نتامجارسووو رومانی، ن،تابلغارسووو )ترکیه،
 به لهلو خط این در جاری گاز عمالً -اسووت  گاز توزیع اصوولی  ترمینال یک که- بومگارتن

  گارتنبوم به عبوری گاز از نیمی است  قرار نهایتدر و بازارهای اروپایی خواهد رسید  اکثر
  که است  کیلومتر 3300 لوله خط این طول شود.  مصرف  عبوری کشورهای  در بقیه و برسد 
  کیلومتردر 390رومانی، در کیلومتر 460ن،تابلغارس در کیلومتر 400ترکیه، در کیلومتر 2000
  ت.اس اتریو در کیلومتر 46و  نتامجارس

بین کنسووورسووویوم توسوووط دالر میلیارد 6/10 حدود ،گاز انتقال لوله خط این هایهزینه
 سوووال زا آن طریق از اولیه  گاز  انتقال  که  رفت می انتظار  و بود انجام  حال  در نابوکو  المللی
 و شووود مواجه خیرتا با بار چندین مختلف دالیل به لوله خط این احداث شوووود. آغاز 2009

 میزان به  آن گاز  های محموله  اولین تحویل  بود قرار شوووده انجام های  ریزیبراسووواس برنامه  
  اجرای حاضور  حال در .2شوود  آغاز میالدی 2014 سوال  از مکعبمیلیارد متر 10تا  8 سواالنه 
سیوم اداره   ت دلیل به لوله خط این سر شاه دنیز جمهوری آذربایجان به  رجیح کن کننده میدان 

 .(2013، 4)اسمیت است شده ف، متوق3گازرسانی از طریق خط لوله ترانس آدریانیک
 

 آناتولي ترانس لوله خط -4-4
 یدانم از را گاز کهاسووت  جنوبی گازی کریدور مرکزی قسوومت ،ترانس آناتولی لوله خط
 و رکیهت مرز در لوله خط این البته رسووواند.می اروپا به ترکیه طریق از و آذربایجان دنیزشووواه
 مسوویر .رسوواندمی اروپا به را گاز طریق آن از و پیوسووته آدریانیک ترانس لوله خط به یونان
 2018 ژوئن در و شد شروع 2015 سال از آن ساخت  کهاست   کیلومتر 1841 فوق لوله خط
 یاجرا ثابت گذاریسرمایه .است مترمکعب میلیارد 16 ،این خط لوله ظرفیت رسید. اتمام به

  
1- Baumgarten 

2- Bussiness Monitor International (BMI) 2018, Azarbaijan Oil & Gas Report Q1 

3 -Trans Adriatic Pipeline 

4- Smith 



 15    1399پاييز / 84/ شماره وپنجمبيستان/ سال هاي اقتصادي ايرپژوهش علمی فصلنامه

 .(2018، 1)ولت است بوده مترمکعب میلیارد 5/8 طرح این
 

 آدريانیک ترانس لوله خط .4-5
گاز اسوووت که  لومتریک 878به طول  یعیلوله انتقال گاز طبخط لوله ترانس آدریانیک، خط 

 رسووواند. این خط لوله ازو سوووایر کشوووورهای اروپای غربی می ایتالیای به و آلبان ونانی را از
فاز دوم بهره  جان و از طریق خط     طریق  بای یدان شوووواه دنیز از آذر له ترانس   برداری از م لو
از اوایل سال   دش بینی میبوده و پیو 2016شود. شروع این پروژه از سال    آناتولی تغذیه می

که این امر تاکنون به طور کامل محقق نشووده اسووت.   برداری کامل نیز برسوودبه بهره 2020
  .2درصد است 8/88مقدار پیشرفت پروژه در حال حاضر بیو از 

 

 پژوهش شناسيروش -5
 هب گاز صادرات  مسیر  در حاضر  بازیگران ترینمهی اتئالف نحوه بررسی  بهعه حاضر  در مطال
 اقعر و ایران ن،توواترکمنسووو آذربووایجووان، ترکیووه، یعنی؛ جنوبی کریوودور طریق از اروپووا
  است. شده استفاده همکارانه هایبازی ازمساله  این برای پردازیی.می

 نافعم بتوانتا  شووووند تعریف مشوووخصوووه توابع که اسوووت نیاز همکارانه، هایبازی برای
  سووود بعتا شووکل به مشووخصووه بعتا موردنظر، کشووورهای برای آورد. دسووتهب را بازیگران

 برای کشوووورها که ایفاصوووله به توجه با .اسوووت مطرح اروپایی کشوووورهای به گازرسوووانی
 از کدامتوان ارزش حال گازرسووانی هرمی سووود، محاسووبه کمی فروض و دارند گازرسووانی

  رزشاکرد و به عنوان منفعت نهایی ائتالف در نظر گرفت. همچنین  محاسوووبه   را ورها کشووو
سانی     صفر  تنهایی، به بازیگر هر منافع ست، زیرا در ائتالف گازر مصرف  کی حداقل بایدا
شته  وجود کنندهمنتقل یک و کننده شد  دا شکی  برای الزم تعداد حداقل؛ بنابراین، با  یک لت
 اروپایی ورهایکش به گازرسانی سود بعتا صورت به مشخصه توابع .است بازیگر دو ائتالف

ولووه     خط  طول  Lضرایب به این شرح هستند:  است که در آن  (1به صورت رابطه ) C، ل

 متر 1000 هر در قیمت p، باالدستی طراحی هزینه d، این  هر در لوله خط ساخت هزینه 

  
1- Welt  

2- https://www.tap-ag.com 



 / جعفرزاده هاي صادرات گاز از كريدور جنوبی به اروپازنی گزينهقدرت چانه   16

γ_tو  عملیاتی هزینه فنی نرخ β_t، اولیه گذاریسرمایه  فنی نرخ α_t، ظرفیت Q، مکعب

 .تخلیه فنی نرخ 
 
(1) 

NPV = ∑
NPVt

(1 + r)t

N

t=1

 

NPVt = Incomet − (Capext + Opext) 
Capext = αt(lc + d) 
Opext = βt(lc + d) 
Incomet = γt(pQ) 

 
 روژهپاین  حال ارزش اروپا، به گاز صووادرات شوودن اجرایی کلی سووود محاسووبه برای

   .1تاس شده استخراج( 1جدول ) شرح بهشود. اطالعات هزینه محاسبه می
 

 اروپا به گاز صادرات براي گذاريسرمايه هايهزينه -1 جدول
 مقدار واحد اندازه گیری عنوان

 9/259 هزار دالر (CAPEX)هزینه هر این  خط لوله در خشکی 
هزینه هر این  خط لوله در مناطق فراساحلی 

(CAPEX) 
 1/305 هزار دالر

 درصد 5 درصد از هزینه سرمایه ای کل (OPEX)هزینه عملیاتی ساالنه 
 Oil and Gas Journal 2019 ماخذ: 

 
تا   2016 سووال سووه در آلمان و انگلیس هلند، در گاز قیمت میانگین اسوواسقیمت نیز بر

 و ندهل در طبیعی گاز زمینه در آزاد بازار رتاسووواخ اینکه دلیل به شوووود.می محاسوووبه 2019
 و رضه ع وضعیت  به توجه با و انحصار  بدون مناطق این در گاز قیمت است،  برقرار انگلیس
  این و ندکمی وارد روسیه  از را خود گاز بیشتر  آلمان ،عالوه بر این است.  شده  تعیین تقاضا 
  سووه ینا میانگین کلی، طور به دارد. اروپا وارداتی گاز وضووعیت از خوبی تخمین نیز قیمت
  وارداتی ازگ قیمت از مناسووبی تخمین دارند(، هی با جزئی بسوویار اختالفات البته )که قیمت
  انتقال ههزین معادل نیز را گاز انتقال هزینه همچنین باشوود. تواندمی اروپایی کشووورهای برای

  
1- Oil and Gas Journal’s 2019 
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 مترمکعب میلیون هر ازای به 05/3 که کنییمی لحاظ کراینوا کشوووور در شوووده اعمال گاز
  .(2014، 1)پیرانی و دیگران است بوده 2013 سال در یلومترک 100در
 

 تحلیل نتايج -6
 و آذربایجان عراق، ایران، کشوووورهای مهی میادین فواصووول به توجه با حاضووور، تحقیق در

ستان  شورها،  این از گاز انتقال ظرفیت حداکثر همچنین و ترکیه از ترکمن   زنیچانه رتقد ک
شورهای  از یک هر ست.  شده  تحلیل و سی برر نامبرده ک ساس  هاتحلیل این ا س  برا   باتمحا

سانی  حال ارزش به مربوط سیه  از غیر به منطقه مختلف هایپروژه گازر   اکو،نوب جمله از رو
ست به ساله  30 زمانی دوره در و مختلف هایحالت در و... آدریانیک ترانس پی،سی تی   د

  مختلف مسوویرهای از زرسووانیگا آتی سووناریوهای و فعلی وضووعیت ادامه در اسووت. آمده
  .2شوندمی بررسی

 
  فعلي وضعیت -6-1
 و گازی  لوله  خط اتصوووال زمینه  در موجودهای  زیرسووواخت  به  توجه  با  ،حاضووور  حالت   در

  تحلیل  کشوووورها  از کدام هر جاری  منافع  و مشوووخصوووه  توابع انتقال،  و تولید های  ظرفیت 
 شوند.می

صاد    ضر، ایران و آذربایجان در حال  ستند. ظرفیت خط   در حال حا رات گاز به ترکیه ه
، حدود 2018در سووال  میلیارد مترمکعب اسووت که 7/13لوله صووادرات گاز ایران به ترکیه، 

ست      6/7 شده ا ستفاده  . ظرفیت خط لوله  (2018)دودلی،  میلیارد مترمکعب از این ظرفیت ا
 2/9حاضووور میلیارد مترمکعب در سوووال اسوووت که در حال  25گاز آذربایجان به ترکیه نیز 

صادر        ضر به ایران گاز  ستان در حال حا ست. همچنین ترکمن میلیارد مترمکعب از آن فعال ا
میلیارد    9/1میلیارد مترمکعب در سوووال اسوووت که تنها       20کند که ظرفیت این خط لوله     می

  شود.مترمکعب گاز از این محل وارد کشور می
  هب گاز صووادرات جهت لوله خطوط ینا باقیماندههای ظرفیت از توانمی اینکه به باتوجه

  که کرد تحلیل صوووورت این به را موجود وضوووعیت توانمی کرد، اسوووتفاده ترکیه  از اروپا 
  
1- Pirani & others  

 . شودمراجعه  1های مختلف، به پیوست جهت اطالع بیشتر از نحوه محاسبه ارزش حال سود گازرسانی پروژه -2
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 هببنابراین،  کرد. بررسی توانمی را موجود وضعیت در کشورها از کدام هر زنیچانه قدرت
ضعیت  در کلی صورت  شورهای  فعلی و س  و آذربایجان ایران، ک  ایران( قطری )از نتاترکمن

 فروض هب توجه با مشووخصووه توابع کنند. صووادر اروپا به گاز مترمکعب میلیارد 24 توانندمی
  .( است2رابطه ) صورت به موجود گاز انتقالهای ظرفیت و شده گرفته نظر در کمی

 
(2) 1 − V(TU) = 0 

2 − V(IR) = 0 

3 − V(AZ) = 0 

4 − V(TN) = 0 

5 − V(TU, IR) = 6.2 

6 − V(TU, AZ) = 29.1 

7 − V(TU, TN) = 0 

8 − V(IR, AZ) = 0 

9 − V(IR, TN) = 0 

10 − V(AZ, TN) = 0 

11 − V(TU, IR, AZ) = 39.9 

12 − V"("TU, IR, TN") = 4.7 

13 − V(TU, AZ, TN) = 28.7 

14 − V(IR, AZ, TN) = 0 

15 − V(TU, IR, AZ, TN) = 39.9 
 

دهنده خالص ارزش حال گاز صووادرات گاز در ( نشووان1توابع درج شووده در رابطه )
ستند. چهارتابع اول، خالص ارزش حالت شان می  های مختلف ه دهد حال را در حالتی ن

که هر کدام از کشوووورها به تنهایی اقدام به صوووادرات گاز به اروپا کنند. به دلیل اینکه  
شورهای تامین    سانی بدون ترکیه یا یکی از ک س کننده گاز امکانگازر ت، از این پذیر نی

 در شووود. تابع پنجی، خالص ارزش حال صووادرات رارو، این توابع مسوواوی با صووفر می
دهد که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صووادرات گاز به اروپا حالتی نشووان می
 2/6ها درخصوص صادرات گاز ایران به اروپا در وضعیت فعلی در حد کند. زیرساخت 

توان میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد، بنابراین، بدون ساختن خط لوله جدیدی می  
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ابع شووشووی همکاری آذربایجان و ترکیه را در صووادرات گاز به   اقدام به این کار کرد. ت
پا نشووووان می  با       ارو که خالص ارزش حال صووووادرات آن برابر  یارد دالر   1/29دهد  میل

های شووود و از زیرسوواختشووود. در این وضووعیت نیز خط لوله جدیدی سوواخته نمی می
میلیارد  8/17ار شود که امکان صادرات گاز به مقد  موجود در صادرات گاز استفاده می  

سال را فراهی می  شان مترمکعب در ستان و ترکی کند. تابع هفتی ن ه دهنده همکاری ترکمن
در صادرات گاز به اروپا است، اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن 
صادرات گاز عالوه بر توافق با ترکیه باید با یکی     شور جهت  به ترکیه را ندارد و این ک

صفر می       از  شد، این تابع برابر با  شته با شورهای ایران یا آذربایجان همکاری دا شود.  ک
، همکاری دو به دوی سووه کشووور ایران، آذربایجان و ترکمنسووتان را بدون 10تا  8توابع 

دهد که به دلیل عدم امکان صووادرات گاز این سووه کشووور  همکاری با ترکیه نشووان می
ندارد، در نتیجه      با صوووفر می    بدون ترکیه وجود  یازده    این مقادیر برابر  تابع  ی شووووند. 

دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راسووتای ارسووال گاز خود به اروپا  نشووان
صادرات    ست. این همکاری منجر به  شد    24ا سال به اروپا خواهد  میلیارد مترمکعب در 

به مقدار           شوووود. تابع  میمترمکعب در سوووال    9/39که باعث ایجاد خالص ارزش حال 
دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا   دوازدهی، نشان 

صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا         ستان قادر به  صورت ترکمن ست که در این  ا
خواهد بود، اما چون در وضعیت فعلی، زیرساخت انتقال گاز از سرخس )جایی که خط 

یابد( به بازرگان )محل صووادرات گاز از ایران به ن به ایران انتها میلوله گاز ترکمنسووتا
ترکیه و اروپا( وجود ندارد در این صووورت خالص ارزش حال صووادرات برابر با همان  

میلیارد مترمکعب در سووال خواهد شوود.   2/6مقدار صووادرات گاز ایران به ترکیه؛ یعنی 
 همکاری اذربایجان و ترکمنسووتان بادهنده تابع سوویزدهی بیانگر حالتی اسووت که نشووان  

ترکیه جهت صووادرات گاز به اروپا اسووت. در وضووعیت موجود به دلیل اینکه خط لوله   
ترانس کاسووپین سوواخته نشووده اسووت؛ بنابراین، همکاری میان آذربایجان و ترکمنسووتان   

دالر )برابر  1/29امکان وقوع ندارد، در نتیجه خالص ارزش حال صووادرات همان مقدار 
ست. حالت چهاردم به دلیل    با  صادرات گاز به اروپا( ا همکاری آذربایجان و ترکیه در 

ستان       سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمن صادرات گاز در حالت همکاری  عدم امکان 
با صوووفر می        با ترکیه، برابر  یانگر همکاری همه        بدون همکاری  پانزدهی ب تابع  شوووود. 
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، آذربایجان وترکمنسوووتان با ترکیه جهت       بازیگران؛ یعنی همکاری سوووه کشوووور ایران   
 صادرات گاز به اروپا است. 

را برای  1توان ارزش شوووپلی و ارزش نوکلئولوسهای اشووواره شوووده، میبا توجه به داده
با              نامبرده برابر  بازیگر  هار  به دسووووت آورد. ارزش شوووپلی برای چ یت موجود   وضوووع

 (19.1, 4.6, 16.4, -0.2)=(TU,IR,AZ,TN)  دسوووت آمده  ایج به اسوووت. طبق نت
زنی کشوور ترکیه از کشوورهای دیگر بیشوتر اسوت که به     شوود که قدرت چانه مشوخص می 

شورهای تامین  صادرات گاز    دلیل احتیاج ک شور ترکیه جهت  کننده گاز پروژه نابوکو به ک
زنی کشووور آذربایجان از ایران و ترکمنسووتان  به اروپا اسووت. بعد از این کشووور، قدرت چانه

ست    شتر ا ش     که به دلیل نزدیک بی سبت به ایران و همچنین ظرفیت بی شور ن تر تر بودن این ک
زنی ترکمنسووتان از همه  صووادرات گاز در حالت موجود نسووبت به ایران اسووت. قدرت چانه 

صادرات گاز          ستان امکان  ست که کشور ترکمن ست و آن هی به این دلیل ا کشورها کمتر ا
   ربایجان میسر نیست.این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذ

 

 آينده سناريوهاي -6-2
با توجه به اینکه در میان کشووورهای اشوواره شووده، کشووور عراق تنها کشوووری اسووت که در  

 ،دلیدو)مدت امکان صووادرات گاز به اروپا را به دلیل تراز منفی صووادرات گاز ندارد کوتاه
شور به ائتالف     ( . 2018 ستن این ک ستن و نپیو صادرات گ بنابراین حالت پیو از به اروپا های 

  شود.از طریق کریدور جنوبی به تفکیک بررسی می
 
 عراق كشور حضور بدون گاز صادرات ائتالف -1-2-5

در حالت وضوووعیت فعلی )یعنی عدم اجرای هر پروژه جدیدی(، ارزش شوووپلی برای چهار           
وضعیت   است. عراق نیز در (TU,IR,AZ,TN)=(7.4,2.9,4.4,0.1)بازیگر فوق برابر با 

ای  ای ندارد که بتواندگاز به اروپا از طریق ترکیه صادر کند. خالصه گونه خط لولهحاضر هی  
   ( ارائه شده است.3( و )2ها در صورت عدم پیوست عراق در جدول )از یافته

  
  
1- Nucleus Value 
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 پاارو به جنوبي كريدور از گاز صادرات در عراق كشور حضور بدون تحقیق هاييافته -2 جدول
 دالر( )میلیارد

 نام پروژه ها
 ارزش شپلی

TU IR AZ TN 

 -2/0 4/16 7/4 1/19 وضعیت موجود

 -4/0 3/6 4/9 3/12 اجرای پروژه جدید ایران

 -5/0 4/15 3/1 5/18 اجرای پروژه جدید آذربایجان

 -9/0 7/15 7/4 3/18 اجرای پروژه ترانس کاسپین

 2/3 2/17 0/4 2/23 اجرای هر دو پروژه جدید ایران و آذربایجان

 -3/1 6/16 6/2 2/15 اجرای هر دو پروژه ترانس کاسپین و جدید آذربایجان

 4/2 4/16 0/3 3/22 پروژه ها: جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپینهمه اجرای 

 1های پژوهو: یافتهماخذ

 
 ااروپ به جنوبي كريدور از گاز صادرات در عراق كشور حضور بدون تحقیقهاي يافته-3 جدول

 )درصد(

 هاهنام پروژ
 فاصله با وضعیت موجود ارزش شپلی

TU IR AZ TN TU IR AZ TN 

 0 0 0 0 0 41 12 48 وضعیت موجود

 -1 -18 23 -3 -2 23 34 45 اجرای پروژه جدید ایران

 -1 3 -8 6 -1 44 4 53 اجرای پروژه جدید آذربایجان
 -2 0 1 1 -2 42 12 49 اجرای پروژه ترانس کاسپین

 8 -2 -11 5 7 39 1 53 اجرای هر دو پروژه جدید ایران و آذربایجان
اجرای هر دو پروژه ترانس کاسپین و جدید 

 آذربایجان
46 8 50 4- 2- 4- 9 3- 

اجرای همه پروژه ها: پروژه جدید ایران و 
 آذربایجان و ترانس کاسپین

54 1 40 6 5 11- 2- 8 

 های پژوهویافتهماخذ: 

 
 هر که است  این، رسید  هاآن به( 3( و )2) جداول مشاهده  با توانمی که کلی نتیجه چند
 ،دهد افزایو را صووادرات ظرفیت بتواند که صووورتی در شووودمی اجرا که جدیدی پروژه

  
 ت. انجام گرفته اس افزار متلبنویسی در نرمبرنامه که از طریق بودهنفره  5و  4های محاسبات انجام شده برای بازی -1
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شور  زنیچانه قدرت تواندمی   صورتی  در البته دهد. افزایو را کنندهمنتقل و صادرکننده  ک
  دارای آن اصلی کنندهمنتقل که دهد افزایو را صادرات رفیتظ تواندمی جدید پروژه یک

  کاسپین ستران لوله خط که صورتی در مثال، طور به باشد. نیاز مورد اندازه به انتقال ظرفیت
 خاک از را مترمکعب میلیارد 30 اندازه به گاز صووادرات امکان نتاترکمنسوو شووود، اجرایی

شود   تواند عملیاتتی میصور  در امکان این اما، دارد اروپا به سپس  و ترکیه به آذربایجان ی 
قال  ظرفیت  حداکثر  با  خود جدید   لوله  خط آذربایجان،  که اول اینکه    یارد  16 گاز  انت   میل

در مجموع  1موجود لوله  خط ظرفیت  حداکثر  کنار  در که  کند  ایجاد  را گاز  در مترمکعب 
  دخودوم اینکه  باشوود. داشووته را سووال در گاز مترمکعب میلیارد 8/31 حداکثر انتقال ظرفیت

  خالی یتیظرف صورت این در زیرا؛ نکند ترکیه طریق از اروپا به صادرات به اقدام آذربایجان
 مشووواهده  ( 3( و )2، همانطور که در دو جدول )   بنابراین  ماند.  نمی باقی  نتا ترکمنسووو برای
 زیرا؛ دهد زایواف تواندنمی را نتاترکمنس  زنیچانه قدرت کاسپین  ترانس لوله خط شود می

 و است  وابسته  آذربایجان به بسیار  کاسپین  ترانس طریق از خود گاز انتقال برای نتاترکمنس 
 بان، بنابرای دهد.می افزایو توآمان طور به را آذربایجان کشور  زنیچانه قدرتمساله   همین
  نات ترکمنسووو زنیچانه   قدرت  -عموم تصوووور برخالف- کاسوووپین  ترانس لوله  خط اجرای
  وضوووعیت  از تغییر حالت   دو هر در یابد.  می افزایو آذربایجان   زنیچانه   قدرت  و وکاه 

ضعیت  به موجود ضافه  و  دو هر اجرای حالت از تغییر حالت در هی و 2لوله خط تنها شدن  ا
 قدرت ،TCP و آذربایجان و ایران پروژه سوووه هر اجرای به آذربایجان و ایران جدید پروژه
  یابد.می کاهو نتاترکمنس و افزایو آذربایجان زنیچانه

عدی  نکته    که  اسوووت این شووود، متوجه ( 3( و )2براسووواس دو جدول )   توانمی که  ب
 و کنندمی ایفا لوله خط طریق از گاز صادرات  در مهمی بسیار  نقو دهندهانتقال کشورهای 

 برای که  اسوووت ترانزیتری عنوان به  ترکیه  .اسوووت باال  ها آن زنیچانه   قدرت  علت  همین به 
 مکانا ترکیه همکاری بدون و کندمی ایفا مهی نقشی  شده،  ذکر کشور  چهار از گاز رسال ا

  زنیچانه   قدرت  حاالت،  تمام  در علت  همین به  ندارد.  وجودنامبرده   کشوووور چهار  اتصوووال
   .است باالتر کشورها بقیه از ترکیه کشور

  
میلیارد  2/7 حدود 2018که در سال  استمیلیارد مترمکعب در سال  25حداکثر ظرفیت خط لوله موجود آذربایجان  -1

 ر کشورهای اروپایی، گاز از طریق آذربایجان صادر شده است. میلیارد مترمکعب به سای 2مترمکعب به ترکیه و 

2- Trans Caspian Sea  
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شاهده  از که دیگری نکته سبات  یجتان م ست  این برد پی آن به توانمی محا  میان از هک ا
  کیه، تر برای حالت   بهترین کاسوووپین،  ترانس و آذربایجان   جدید   ایران، جدید   پروژه سوووه
  این رد ترکیه کشووور به رسوویده اقتصووادی منافع زیرا؛ اسووت آذربایجان جدید پروژه اجرای
  این رکیهت برای اتفاق بهترین کل در همچنین اسووت. بیشووتر دیگر مورد دو به نسووبت حالت
 از ااروپ به گاز انتقال ظرفیتتا  شووووند اجرا عراق و آذربایجان ایران، هایروژهپ که  اسوووت
 به صادیاقت منفعت بیشترین حالت این در شود. سال در مترمکعب میلیارد 5/56 ترکیه طریق
  ظرفیت هک است  هاییحالت ترکیه برای سودآورتر  بعدی هایحالت رسد. می ترکیه کشور 

 اروپا  به  را ریبیشوووت گاز  بتواند  ترکیه  چقدر  هر حقیقت  در کند.  منتقل  اروپا  به  را بیشوووتری
 بیشتری ژیکاسترات اهمیت و داده اختصاص خود به را بیشتری اقتصادی منافع کند، ترانزیت

   کند.می خود نصیب را
 
 عراق كشور حضور با گاز صادرات ائتالف -2-2-6
 7 اروپا،  به  یبجنو کریدور  از گاز  کننده مینتا  عنوان به  عراق حضوووور حضوووور به  توجه  با 

   شود.می هاآن به( 5( و )4) جداول در که است متصور حالت
 

 اروپا به جنوبي كريدور از گاز صادرات در عراق كشور حضور با تحقیق هاييافته-4 جدول
 دالر( )میلیارد

 هاهنام پروژ
 ارزش شپلی

TU IR AZ TN 

 62/0 5/8 7/3 5/14 اجرای پروژه جدید عراق

 7/2 9/9 5/6 4/17 اجرای پروژه جدید ایران و عراق

 4/1 5/12 8/3 4/20 اجرای پروژه جدید آذربایجان و عراق
 -4/0 5/7 3/3 5/13 اجرای پروژه ترانس کاسپین و عراق

 -6/5 0/14 8/8 4/25 اجرای هر سه پروژه جدید عراق، ایران و آذربایجان
 1/0 0/14 9/3 0/20 ین و جدید آذربایجاناجرای هر سه پروژه عراق، ترانس کاسپ

 8/3 4/12 6/7 6/23 اجرای همه پروژه ها: پروژه جدیدعراق و ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین
 های پژوهوماخذ: یافته
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 از ازگ صادرات در عراق كشور حضور با ائتالف كل از سهم صورت به تحقیق هاييافته-5 جدول
 دالر( )میلیارد اروپا به جنوبي كريدور

 هاهنام پروژ
 فاصله با وضعیت موجود ارزش شپلی

TU IR AZ TN TU IR AZ TN 

       0 0 41 12 48 وضعیت موجود

 -13 0 0 9 2 28 12 48 اجرای پروژه جدید عراق

 -13 6 1 -3 8 28 18 49 اجرای پروژه جدید ایران و عراق
 -10 -3 2 6 3 31 9 50 اجرای پروژه جدید آذربایجان و عراق
 -12 0 4 9 -1 29 12 52 اجرای پروژه ترانس کاسپین و عراق

اجرای هر سه پروژه جدید عراق و ایران و 
 آذربایجان

45 16 24 10 5 3- 4 17- 

اجرای هر سه پروژه عراق ترانس کاسپین و جدید 
 آذربایجان

50 10 35 0 6 2 2- 6- 

ایران و اجرای همه پروژه ها: پروژه جدیدعراق و 
 آذربایجان و ترانس کاسپین

48 15 25 8 4 0 3 16- 

 پژوهو یهاافتهماخذ: ی

 
 ،شووده گفته قبل قسوومت در که مواردی یدتای بر عالوه-( 3( و )2های )اطالعات جدول

 برای یرازاست؛   اروپا به جنوبی کریدور از گاز صادرات  در عراق کشور  بالقوه توانبیانگر 
شور  به باید اتنه اروپا، به صادرات  شرایطی  شود  ملحق ترکیه ک شورهای  سایر  برای که )   ک

  ترکیه به مسووتقیی صووورتهب نتواند که نیسووت نتاترکمنسوو همانند و دارد( وجود منطقه این
 .است االترب نتاترکمنس از مختلف موارد در کشور این زنیچانه قدرت ،بنابراین شود. وصل
 مواردی که اسووت بیشووتر عراق از نتاترکمنسوو کشووور زنیچانه قدرت مورد دو در تنها البته

 ز خود را بدون نیاز به   گا  تواند می ایران، جدید   پروژه کمک  به  نتا ترکمنسووو که  هسوووتند 
 را ترانزیتر یک نقو تواندمی ایران اینجا در بنابراین، برسووواند. ترکیه کشوووور بهآذربایجان 

 عدد بیشوووترین ،مطرح شوووده دموار در ایران زنیچانه قدرت شوووودمی موجب که کند اجرا
  باشد. ممکن
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 گیريبندي و نتیجهجمع -7
  این زا بعد .اسوت  دیگران حضوور  بدون ،ایران جدید پروژه اجرای حالت بهترین ایران برای
؛ شووود تلقی مناسووبی گزینه تواندمی ایران برای نیز عراق و ایران جدید پروژه اجرای حالت،
 گاز  انتقال  با  ایرانهمچنین  دهد. می قرار مناسوووبی  حالت   در را ایران زنیچانه   قدرت  زیرا

  این در شووود.با کاسوووپین ترانس لوله خط پروژه برای خوبی جایگزین تواندمی نتاترکمنسووو
 در فعال قشوووینتواند می ترانزیتر، عنوان به بلکه، تولیدکننده عنوان به تنها نه ایران صوووورت
 قدرت ازایران  برای آذربایجان جدید ژهپرو اجرای باشووود. داشوووته اروپا به گاز صوووادرات

 جانآذربای و ایران جنوبی، کریدور منطقه در حقیقت، در کاهد.می شدت  به ایران زنیچانه
 ودنب باالتر دلیل به همواره البته شووووند.می محسووووب گاز صوووادرات برای رقیبان ترینمهی
  این بیشووتر زنیچانه درتق همچنین و اروپا به آذربایجان از گاز صووادرات اقتصووادی فواید
 پروژه اما ،اییبوده اخیر هایسال  در آذربایجان پروژه پیشرفت  شاهد  ایران، به نسبت  کشور 

  است. نداشته پیشرفتی ایران، از صادرات
 دیگر کشوووورهای  در جدیدی   پروژه هی  که  اسوووت موردی حالت،   بهترین عراق برای
 دهد. یصتخص خود به تواندمی را اقتصادی منفعت بیشترین عراق حالت، این در نشود. اجرا

شتر  گاز انتقال همچنین   هی ازب که شود می عراق زنیچانه قدرت کاهو موجب ایران، از بی
 در د.سووازمی عیان را ترکیه طریق از اروپا به گازرسووانی زمینه در عراق و ایران میان رقابت
  پینکاس  ترانس شود،  اجرا غیرعراق کشورهای  در جدیدی هایپروژه باشد  قرار که صورتی 

  .است ایران جدید پروژه از ترمناسب عراق برای آذربایجان جدید پروژه و
جان    برای بای لت،    بهترین نیز آذر مان  اجرای حا ید    پروژه همز جان    ایران، جد بای  و آذر
سپین  ترانس شدن  اجرایی بدون عراق ست  کا سپین   ترانس کلی صورت  به .ا  قدرت زاکا
سپین،  ترانس لوله خط ایجاد حالت در زیرا کاهد،می بایجانآذر کشور  زنیچانه سمتی  کا  ق
 گاز نتقالا ظرفیت به آنکه بدون شووود،می مینتا نتاترکمنسوو طریق از اروپا نیاز مورد گاز از
 قدرت ترینپایین حاالت همه در نیز نتاترکمنسوو کشووور باشوود. داشووته ثیریتا آذربایجان از

  شود. متصل اروپا به سپس و ترکیه به مستقیی طور به واندتنمی زیرا دارد، را زنیچانه
شخص  شده،  گفته مطالب به توجه با ستگاه  که شود می م سی  د شور  دیپلما  بر بتنیم ک
ضوری  با تواندمی فوق مطالعه سی  در فعال ح سبت  ای،منطقه دیپلما   وزارت اب همکاری به ن
ست    اتخاذ جهت نفت شور  با همکاری جهت فعاالنه هایسیا  صادرات  جهت منطقه هایک
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 و حاضر  شرایط  در نتاترکمنس  مشارکت  جلب با تواندمی ایران .کند همکاری اروپا به گاز
 در زیرا ،ندک اقدام ترکیه طریق از اروپا به کشور دو این گاز انتقال به نسبت آینده، در عراق
 ریقط از گاز اتصادر  گزینه شود. می مینتا ایران هی و بازیگر دو این منافع هی صورت  این
  افزایو را کشور  این زنی چانه قدرت TCP لوله خط اینکه به توجه با نتاترکنس  برای ایران
سیر  و دهدنمی سیر  ایران م س  برای تریهزینهکی م ست  نتاترکمن سوب  مطلوبی گزینه ،ا   مح
 تواندمی ایران، مسوویر بودن ترایمن و ترهتاکو به توجه با نیز عراق برای طور همین شووود.می

نه   مکان ا طور همین و کشوووور دو این گاز  انتقال  به  توجه  با  نیز ایران باشووود.   مطلوبی گزی
 مطرح گاز صوادرات  ایمنطقه هاب یک عنوان به را خود تواندمی آینده، در گاز صوادرات 

  داد. خواهد افزایو المللیبین عرصه را آن زنیچانه قدرت که کند
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 لص ارزش حال صادرات گاز محاسبات مربوط به خا -1پيوست 
ست،  این در ست  روش پیو سی  هاپروژه از یک هر حال ارزش آوردن بد  از نمونه دو و برر

 سوواله 30تا  25 دربازه گاز صووادرات قراردادهای شووود.می ارائه، گرفته صووورت محاسووبات
ه  رائه شدا یجتانبنابراین،  است، شده  لحاظ ساله  30 هاپروژه همه اینجا در که شوند می منعقد
 در جاری هایقیمت براسواس  هاقیمت همچنین، .هسوتند  مناسوب  سواله  30 زمانی دوره برای
  اهمیت مطلق اعداد به نسووبت یجتان مقایسووه که جایی آن از اسووت. شووده لحاظ 2018 سووال
 شود.می یجتان بر اتکای موجب محاسبات تمام بودن یکساناز این رو،  دارد،

  طبق جاری هایهزینه .اسووت جاری هایهزینه و ایسوورمایه هایهزینه شووامل ها،هزینه
 در قیمت ضووربنیز  درآمد .اسووت کل هایهزینه از درصوود 5 مقاله، در شووده ارائه فروض
 آن، طریق از و شووده محاسووبه متغیر دو این طریق ازنقدی  جریان .اسووت صووادرشووده مقدار
  شوند.می مشخص هاپروژه حال ارزش خالص

ست. در حالت اول در        تعداد زیادی ارز شده ا سبه  سناریوهای مختلف محا ش فعلی برای 
حالت در خصوص اجرا یا عدم پروژه  7مقاله که رقابت گازرسانی بدون حضور عراق است،    

بازی         ها ذکر شووود. هر کدام از حالت       یل اینکه در یک  به دل به     4ها  یاز    15نفره اسوووت، ن
محاسوووبه ارزش فعلی گازرسوووانی در یک      ( ورودی دارد که هر ورودی در حقیقت    42 -1)

ست. بنابراین، در این حالت،     شده ا عدد برای ارزش فعلی تمامی حاالت   105حالت مفروض 
حالت با حضووور کشووور   8دسووت آمده اسووت. همچنین در حالت دوم، در نظر گرفته شووده به

از این رو،   نفره قرار دارند، 5عراق در نظر گرفته شوووده اسوووت که به دلیل اینکه در یک بازی 
عدد برای ارزش فعلی   248ورودی باید ارائه شود که در مجموع  31ها برای هرکدام از حالت

 دست آمده است.  تمامی حاالت به
   شوند.می ارائه تفکیکی صورت به نمونه جهت آمده دستهب فعلی ارزش 4 ادامه، در

در صووورتی که خط لوله   خالص ارزش حالت صووادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه -1
میلیارد دالر اسووت. برای محاسووبه خالص ارزش حال    35/7جدید ایران اضووافه شووود، برابر با  

با محاسووبه درآمد از طریق ضوورب   V(Tu,IRصووادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه )
قدار )  گاز صوووادراتی )        20م مت  یارد مترمکعب در سوووال ( در قی دالر در هر هزار   194میل

شووود.  ( می1( پیوسووت )1رمکعب(، جریان درآمدی کل پروژه به صووورت نمودار قسوومت )مت
ینه   آید. کل هز  دسوووت میهمچنین هزینه سووورمایه کل ایران با توجه به فروض گفته شوووده به          
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آید که در پنج سوووال اول قبل از شوووروع     دسوووت میمیلیارد دالر به   7/12ای برابر با  سووورمایه  
سا      ساخت زیر سانی )زمان  صد از    15و  5، 25، 15، 10های مورد نیاز( به ترتیب ختگازر در
ن  های صوووادرات گاز ای  یابد )با توجه به حالت معمول پروژه       این مبلغ به پروژه تخصووویص می 

میلیون   638درصد این مبلغ؛ یعنی  5رفتار برای همه موارد فرض شده است( هزینه عملیاتی نیز 
  آید. همچنین با توجه به اینکه هزینهدسووت میژه بهدالر برای هر سووال عملیاتی کردن این پرو

انتقال گاز، تنها انتقال درآمد اسووت؛ یعنی برای ایران هزینه و برای ترکیه درآمد محسوووب می
  شوووود، از این رو، برای ائتالف ایران و ترکیه در نهایت اثری ندارد. بنابراین، به طور کامل،          

 شود.ژه در قسمت اول ارائه میای این پروجریان نقدی درآمدی و هزینه
  ارقام واسووت  انجام قابل اکسوول در هزینه( منهای )درآمد نقدی جریان از NPV گرفتن

 داده نمایو نمودار در که ای هزینه و درآمدی جریان از اکسووول در گرفتن NPV طریق از
  است. آمده دستهب شده
 

 
 اروپا به ايران گاز صادرات يهاپروزه نقدي جريان و هزينه درآمد، جريان -1 نمودار

 های پژوهوماخذ: یافته

 
 از گاز انتقال شووروع صووورت در اروپا به آذربایجان گاز صووادرات حال ارزش خالص -2

  میلیارد 5/34 با برابر دارد، مترمکعب میلیارد 16 ظرفیت که کشور این جدید لوله خط طریق
 طریق از اروپا به نتارکمنسووت گاز صووادرات حال ارزش خالص محاسووبه برای .اسووت دالر
  حداکثر  مترمکعب  میلیارد  8/17) مقدار  ضووورب طریق از درآمد  (،V(TU,AZ)) ترکیه 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

هزینه کل درآمد جریان نقدی
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 مجموع در که  جدید   لوله  خط ظرفیت  مترمکعب  میلیارد  16 بعالوه فعلی لوله  خط ظرفیت 
مترمکعب(  هزار هر در دالر 194) صادراتی  گاز قیمت در شود( می مترمکعب میلیارد8/33
  دسوووتهب شوووده گفته فروض به توجه با ایران کل سووورمایه هزینه همچنین آید.می تدسوووهب

  اینکه دلیل به البته که آیدمی دسووتهب دالر میلیارد 4/9 با برابر ایسوورمایه هزینه کل آید.می
سبات  در و شود می تلقی 1شده انجام هزینه شده،  ساخته  خط این   هزینه گیرد.نمی قرار محا

  این کردن عملیاتی  سوووال هر برای دالر میلیون 469؛ یعنی مبلغ این درصووود 5 نیز عملیاتی 
  میلیون هر ازای به  دالر 05/3) گاز  انتقال  هزینه  به  توجه  با  همچنین آید. می دسوووتهب  پروژه

شور  از گاز انتقال کل هزینه کیلومتر(، 100در مترمکعب س  ک س  این در که نتاگرج  قرار یرم
 و درآمدی نقدی جریان کامل، طور به بنابراین شود. می سال  ره در دالر میلیون 256 دارد،
 شود.می ارائه اول قسمت در پروژه این ایهزینه

  ارقام واسووت  انجام قابل اکسوول در هزینه( منهای )درآمد نقدی جریان از NPV گرفتن
 داده نمایو نمودار در که ای هزینه و درآمدی جریان از اکسووول در گرفتن NPV طریق از
 است. آمده دستهب هشد

 

 
 اروپا به آذربايجان گاز صادرات هايپروزه نقدي جريان و هزينه درآمد، جريان -2 نمودار
 های پژوهوماخذ: یافته

 
  
1. Sunk Cost 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

کل هزینه ها درآمد جریان نقدی
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افزار متلب برای محاسبه ارزش شپلي در سناریوهای مختلفخروجي نرم -2پيوست   

  بترتی به کهاسووت  راقع حضووور با شووپلی ارزش برای متلب افزارنرم خروجی زیر، تصووویر
   .است متن در شده ذکر جدول
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صویر  ضور  بدون شپلی  ارزش برای متلب افزارنرم خروجی زیر، ت ست   عراق ح   به کها
  .است متن در شده ذکر جدول ترتیب
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 منابع
ها   نظریه . (1392) قهرمان  عبدلی،  های   آن کاربردهای   و بازی بازی  ناقص،  اطالعات  )

 انیانس علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان تهران: اول. چاپ. (همکارانه و تکاملی
 .انسانی علوم توسعه و تحقیق مرکز )سمت(، دانشگاهها
 لی تحل. (1393) قهرمان  عبدلی،  و فرشووواد مومنی، ،عباس  شووواکری، ،امیر جعفرزاده،
 لوله  خط قیطر از اروپا  به  گاز  صوووادرات در نتا ترکمنسووو و رانیا انی م یهمکار 
شنامه . همکارانه یباز هینظر چارچوب نوباکو: صاد  پژوه  ،3 هدور ،ایران انرژی اقت
 .144-177 ،12 شماره
 به گاز صوووادرات سووویاسوووت  تحلیل. (1391) عبدالسووواده نیسوووی، و امیر جعفرزاده،

 محیط اقتصوواد فصوولنامه. هابازی نظریه چارچوب در نتاپاکسوو و هند کشووورهای
 .73-91 ،2 شماره اول، سال ،انرژی و زیست

سعود  ی،ومرثیک صطف  ،فریمیسل  ،طاهر محمد ی،شادمهر  یاحمد ،م  ی،شم یابرو یم
 اداقتصوو در دیتول شووکاف بر یانرژ و یمالهای ییتحر اثر یبررسوو (.1398) دیحم
 .33-66 ،79 شماره چهارم، و بیست لسا ،رانیا یاقتصاد یپژوهشها .رانیا

 جالل دهنوی، و قهرمان  عبدلی،  ،محمدعلی  فالحی،  ،محمدحسوووین  عادلی،  مهدوی 
 .1-21 ،35 شماره نهی، سال ،انرژی اقتصاد مطالعات فصلنامه. (1391)
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