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مقدمه 
امــروزه ايــن اتفاق نظر وجــود دارد كه 
يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي رشــد و توسعه 
مســتمر اقتصــادي كشــورها، بهره منــدي و 
دســت يابي اقتصادهــا به منابع پايــدار انرژي 

و يــا به عبارتى ديگر موضــوع امنيت عرضه 
انرژى است. امنيت عرضه انرژى به ويژه نفت 
و گاز از جملــه مقوله هايــى اســت كه مورد 
توجه كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده 
نفت و گاز قرار دارد. از يك ســو كشورهاى 

مصرف كننده و وابسته به واردات نفت و گاز 
به منظور تداوم رشــد و شــكوفايى اقتصادى 
خــود نياز فزاينده اى بــه واردات نفت و گاز 
دارند و از سوى ديگر كشورهاى توليدكننده 
نيز در راستاى حداكثر ســازي منافع ناشى از 

گاز طبيعى به عنوان سوختى پاك هر روزه با استقبال بيشترى روبرو مي شود. به طورى كه سهم اين حامل انرژى از سبد انرژى جهان در دهه هاى گذشته با افزايش 
قابل توجهى همراه بوده و براســاس پيش بينى ها اين ســهم در آينده روندى افزايشــى خواهد داشــت. بخش عمده اى از افزايش آتى تقاضاى گاز طبيعى توســط 
اقتصادهاى نوظهور از جمله چين و هند صورت خواهد گرفت. لذا مى توان گفت بازار آينده مصرف گاز طبيعى آســيا خواهد بود. اين دو كشــور در ســال هاى 
گذشته رشد اقتصادى قابل توجهى داشته اند كه اين شكوفايى اقتصادى در گرو دسترسى به منابع انرژى بوده است. اين در حالى است كه منابع داخلى اين دو كشور 

پاسخ گوى نياز مصرفى آنها نبوده و در آينده نيز بخش عمده اى از نياز انرژى اين كشورها از طريق واردات تأمين خواهد شد.
در اين خصوص چين حضور فعالى در كشــورهاى داراى منابع گاز طبيعى داشــته اســت. اما هند با وجود نزديكى به خليج فارس و آســياى ميانه، تا كنون برنامه 
مشــخصى براى كسب سهم قابل توجهى از توليد گاز طبيعى اين كشــورها انجام نداده است. كشورهاى ايران، تركمنستان و قطر به عنوان دارندگان اصلى ذخاير 
گاز طبيعى جهان در همسايگى هند قرار دارند و امكان انتقال گاز اين كشورها به سوى شبه قاره و حتى جنوب چين وجود دارد. با اين وجود، به استثناى واردات 
LNG از قطر، تاكنون به عللى از جمله عدم جديت مقامات هندى، تضاد با سياست هاى آمريكا در قبال ايران و هم چنين مسائل مرتبط با امنيت خطوط لوله مورد 

نظر، طرح هاى مطرح شده براى انتقال گاز اين مناطق به هند در حد پيشنهاد باقى مانده است.
براســاس پيش بينى ها، آسيا قطب مصرف آتى انرژى خواهد بود و كسب ســهم قابل توجهي از اين بازار مورد توجه توليدكنندگان نفت و گاز قرار دارد. ايران به 
لطف ذخاير قابل توجه گاز طبيعى، برخوردارى از مرز مشترك با كشورهاى آسياى ميانه و امنيت مناسب داخلى، ايمن ترين مسير براى انتقال گاز آسياى ميانه به 
هند و جنوب آسيا به شمار مى رود. از اين روى الزم است ايران ضمن فراهم كردن زيرساخت هاى انتقال گاز آسياى ميانه، مقدمات حصول توافقات چندجانبه بين 
توليدكنندگان و متقاضيان گاز طبيعى را فراهم آورده و در راستاى حداكثرسازى منافع خود و كسب جايگاه مناسب بين المللى گام بردارد. در خصوص هند نيز 
زمان آن رسيده كه اين كشور با در نظر گرفتن منافع بلندمدت خود، استراتژى شفاف و روشنى در قبال ايران اتخاذ كرده و از پيروى محض سياست هاى غربى، 

به ويژه آمريكا كه به طور قطع راهكارى دائمى براى رفع بحران آتى انرژى اين كشور نخواهد بود، پرهيز نمايد.
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صــادرات منابع هيدروكربورى خود، به دنبال 
بازارهاى با ثبات و رو به رشــد هستند. از اين 
روى هــر دو دســته اين كشــورها، تحوالت 
منطقه اى و جهانى در حوزه مصرف انرژى را 

در معادالت آتى خود لحاظ مى كنند.
مطالعات آينده پژوهي حاكي از آنســت 
كــه قطب مصــرف انــرژي جهان از ســمت 
كشورهاي غربي به سمت اقتصادهاي نوظهور 
در حال تغيير اســت و لذا اين كشــورها بازار 
عمده مصرف آتى انرژى از جمله گاز طبيعى 
خواهند بــود. چين و هند به عنوان دو قدرت 
اقتصادي دنيا از مجاورت با منابع نفت و گاز 
خاورميانه و آســياي ميانــه برخوردارند. اين 
موضوع فرصت مناســبى براي حداكثر سازي 
منافــع مصرف كننــدگان و عرضه كننــدگان 
انرژي اين منطقه به ويژه كشــورهاى نفت خيز 
و گازخيز با موقعيت ســرزمينى محصورشده 

در آسياى ميانه فراهم كرده است.

گاز  1- شـكل گيري قطـب جديـد مصـرف 
طبيعي در آسيا

بررســى وضعيت موجود ذخاير و توليد 
گاز طبيعــى جهــان حاكــى از اهميت منطقه 
بيضى انرژى متشكل از كشورهاى خاورميانه، 
آسياى ميانه و روسيه با مركزيت ايران است. 
در حال حاضر حــدود 74 درصد ذخاير گاز 
طبيعــى جهان در اين كشــورها جــاى دارد 
كه 61 درصد اين ميزان در اختيار 4 كشــور 
روســيه، ايران، قطر و تركمنســتان اســت. با 
اين وجود ســهم منطقه بيضى انرژى از توليد 
گاز طبيعــى جهان در ســال 2011 معادل 39 
درصد بوده اســت. منطقه آمريكاى شمالى و 
آسيا-پاســفيك بــه ترتيب بــا 26/5 و 14/6 

درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
از نظر مصرف گاز طبيعى، در سال 2011 

مناطق اروپا و اوراســيا، آمريكاى شــمالى و 
آسيا-پاســفيك به ترتيب بــا 34، 26 و 18/3 
درصد مصــرف جهانى در رتبه هــاى اول تا 
سوم قرار دارند. در اين سال كشورهاى چين 
و هند در مجموع 6 درصد از مصرف جهانى 

گاز طبيعى را به خود اختصاص داده اند.
پيش بيني هــاي انجام شــده در خصوص 
توليد گاز طبيعى در ســال 2035 نشان دهنده 
افزايــش توليــد از 3/1 تريليــون مترمكعب 
در ســال 2009 به 4/75 تريليــون مترمكعب 
در ســال 2035 اســت. مناطق بيضى انرژى، 
آمريكاى شــمالى و آسيا-پاســفيك در سال 
2035 به ترتيب با 41/5، 19/5 و 19/5 درصد 

در رتبه هاى اول تا سوم توليد خواهند بود.
از منظــر تقاضاى گاز طبيعــي نيز مناطق 
انــرژى، آسيا-پاســفيك و آمريكاى  بيضى 
شــمالى بــه ترتيــب بــا 31، 27 و 20 درصد 
تقاضاي جهاني بزرگ تريــن مناطق مصرفى 

گاز طبيعى خواهند بود.
در ميــان مناطــق مختلف جهان، آســيا 
بيشــترين ميــزان نــرخ رشــد تقاضــاي گاز 

طبيعي را در دوره مورد نظر خواهد داشــت؛ 
به طورى كــه از در فاصلــه ســال هاي 2009 
تا 2035 تقاضــاى گاز طبيعى آســيا بيش از 
143 درصــد رشــد خواهد داشــت. از ميان 
كشورهاى آســيايى، چين و هند به ترتيب با 
440 و 215 درصد بيشترين رشد تقاضاى گاز 
طبيعى را خواهند داشت. تقاضاى گاز طبيعى 
چين از 93 ميليارد مترمكعب در سال 2009 به 
502 ميليارد مترمكعب در سال 2035 افزايش 
خواهــد يافت. تقاضاى گاز طبيعى هند نيز از 
59 ميليارد مترمكعب در ســال 2009 به 186 
ميليــارد مترمكعــب در ســال 2035 افزايش 

خواهد يافت.
پيش بيني هــاي انجام شــده در خصوص 
جهــان  طبيعــي  گاز  تجــارت  چشــم انداز 
نشــان دهنده بروز تحــوالت گســترده اي تا 
ســال 2035 است و مسير تجارت جهاني گاز 
طبيعي به ســمت كشورهاي آسيايي و به طور 
عمده چيــن و هند تغيير جهــت خواهد داد. 
بنابراين اولويت صادركنندگان گاز، حضور 

در بازارهاي آسيايي خواهد بود.
1|  توليد جهاني گازطبيعي طي سال هاي 2035-1980 (ارقام به ميليارد مترمكعب) [2]

2035203020252020201520091980
آمريكاى شمالى932905865840814796658
اروپا304223240259279294219
آسيا - پاسيفيك93285478870558644871
آفريقا و آمريكاى التين71165359954845034857

بيضى انرژى197018391683153714361165523
جهان4749447241753889356530511528

2|  تقاضاي جهاني گازطبيعي طي سال هاي 2035-1980 (ارقام به ميليارد مترمكعب) [2]
2035203020252020201520091980
آمريكاى شمالى951925900877852811660
اروپا671666644627604537264

آسيا - پاسيفيك1282113199888772952771
آفريقا و آمريكاى التين39437335032528023248

بيضى انرژى14521375127211731100760473
جهان4750447341643889356528671516
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2- وضعيت موجود و آتي توليد و مصرف گاز 
طبيعي هند

2-1- وضعيت موجود
مصــرف انرژي اوليه هند در ســال 2011 
برابــر با 560 ميليون تن معــادل نفت خام بوده 
كــه به تنهايــي 4/6 درصد از مصــرف انرژي 
اوليه جهان را شــامل مي شــود. در اين كشور 
زغال ســنگ بــا ســهمي بيــش از 53 درصد 
عمده ترين تأمين كننده انرژي مصرفي به شمار 
مي رود و نفت خام با سهمي معادل 29 درصد 
دومين منبع انرژي هند قلمداد مي شــود. با اين 
وجــود تنها 10 درصد از انــرژي مصرفي اين 
كشــور از محل مصــرف گاز طبيعــي تأمين 

مي گردد (شــكل-1). دليل اين موضوع شايد 
ناشــي از ذخاير انــدك گاز طبيعي هند و در 
نتيجــه توليد به ميــزان كمتــر از تقاضاي گاز 
طبيعي اين كشــور باشــد. ذخايــر گاز طبيعي 
متعارف اين كشور تنها 1/2 تريليون مترمكعب 
است كه با توجه به روند توليد كنوني در كمتر 

از 27 سال به پايان خواهد رسيد.
 نگاهــي به رونــد توليد و مصــرف گاز 
طبيعي هند در طول دو دهه گذشــته نشــان از 
رشد ســريع مصرف اين كشور دارد. در واقع 
تــا اوايل دهه 2000 ميــالدي توليد و مصرف 
گاز طبيعــي ايــن كشــور برابر و حــدود 25 
ميليــارد مترمكعــب بود. اما در ســال هاي بعد 
مصــرف گاز هند به شــدت افزايــش يافت و 
توليد داخل پاسخ گو نياز روزافزون اين كشور 
نبود و بنابراين كمبود موجود از طريق واردات 

LNG تأمين گرديد.

در ســال 2011 توليــد گاز طبيعــي هنــد 
معــادل 46 ميليارد مترمكعب بوده كه نســبت 
به ســال قبل در حــدود 5 ميليــارد مترمكعب 
كاهش داشته است. با اين وجود كاهش توليد 
داخلى اين كشــور از طريــق واردات جبران 
شــده و ميزان مصــرف در ســطح 61 ميليارد 

مترمكعــب و تقريباً معادل ســال 2010 حفظ 
شده اســت (شــكل-2). به طور كلي تنها 75 
درصد نيــاز داخلي مصــرف گاز طبيعي هند 
از محل منابــع داخلي تأمين شــده و واردات 
گاز طبيعي اين كشــور در حــدود 15 ميليارد 
مترمكعب بوده اســت. ظرفيت فعلى واردات 
LNG هند 18 ميليارد مترمكعب اســت. برخى 

مشكالت موجود در توليد داخلى گاز طبيعى 
اين كشــور از جمله عمر زيــاد مخازن و عدم 
پيشــرفت مناسب پروژه هاى اكتشاف و توسعه 
در بلوك هايــى كــه در آب هــاى عميق قرار 
دارنــد و البته ميزان اندك ذخاير داخلى منجر 
بــه عدم اطمينان كافي از آينــده توليد داخلى 

گاز طبيعى شده است.

 2-2- وضعيت آتى
براســاس پيش بيني هاي مؤسسه بين المللي 
انــرژي، توليد ناخالص داخلــي هند در فاصله 
سال هاي 2010 تا 2035 به طور متوسط ساالنه 
در حــدود 6/6 درصد رشــد خواهد داشــت. 
در عين حال انتظار مــي رود كه در همين بازه 
زماني جمعيت اين كشــور از 1/16 ميليارد نفر 
بــه 1/51ميليارد نفر افزايــش يابد كه همه اين 
عوامل حكايت از نياز روزافزون هند به انرژي 

در آينده دارد.
مصرف انرژي اوليه هند در فاصله سال هاي 
2010 تا 2035 با بيش از 160 درصد رشــد از 
560 ميليون تن معادل نفت خام به 1465ميليون 
تن معــادل نفت خــام افزايش خواهــد يافت 
كه ايــن رقم به تنهايي 16 درصــد از افزايش 
تقاضاي انرژي اوليه جهان را شــامل مي شود. 
در سال 2035 سهم زغال سنگ از سبد انرژى 
مصرفى اين كشور به 42 درصد كاهش يافته و 
سهم ساير حامل هاى انرژى از جمله نفت خام، 
برق آبــى، گاز طبيعى و هســته اى بــه ترتيب 
معادل 25، 19، 10 و 4 درصد خواهد بود [2].

توليــد گاز  پيش بينــي موجود  براســاس  توليد و مصرف گاز طبيعي هند در دو دهه گذشته (ارقام به ميليارد متر مكعب) [1]    2  
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مقاالت تحليلي-كاربردي

طبيعــي اين كشــور از 46 ميليــارد مترمكعب 
در ســال 2011 به 120 ميليــارد مترمكعب در 
ســال 2035 افزايــش خواهد يافت. از ســوي 
ديگــر مصرف گاز طبيعي اين كشــور با 205 
درصد رشــد از 61 ميليارد مترمكعب در سال 
2011 به 186 ميليارد مترمكعب در سال 2035 
افزايش خواهد يافت كه اين ارقام حكايت از 
وابســتگي هند به واردات گاز طبيعي به ميزان 
66 ميليارد متر مكعب در اين ســال ها دارد. در 
شكل-3 پيش بيني توليد و تقاضاي گاز طبيعي 

هند نشان داده شده است.
به طــور كلــي از مجمــوع بيــش از 125 
ميليارد مترمكعب افزايش تقاضاي گاز طبيعي 
هند در دوره مورد بررســي، حدود 80 ميليارد 
مترمكعــب (معادل 66 درصد) بــه توليد برق 
اختصاص خواهد يافت. اين كشــور در فاصله 
ســال هاي 2011 تــا 2035 در مجموع حدود 
660 گيــگاوات ظرفيــت توليــد بــرق ايجاد 
خواهــد كرد. از اين ميزان حــدود 14 درصد 
(معادل 92 گيــگاوات) از طريق نيروگاه هاي 
گازي تأميــن خواهــد شــد كه ايــن رقم در 
مقايســه با 17 گيگاوات ظرفيت فعلى بيش از 
440 درصد رشد را نشان مى دهد. ناگفته نماند 
كه در افق موردنظر زغال ســنگ با 38 درصد 
سهم از ظرفيت جديد كماكان عمده ترين منبع 

توليد برق هند خواهد بود [2].

3- سياسـت هاي داخلـى و خارجـى هنـد در 
حوزه گاز طبيعي

همان گونه كه بيان شد مصرف گاز طبيعي 
هنــد در دو دهــه آتي بــا رشــد قابل توجهي 
مواجه خواهد شد كه پيش بينى مى شود حدود 
60 درصــد از ايــن افزايــش تقاضــا از طريق 
توليــد داخلــي تأمين گــردد. بنابراين يكي از 
اصلي تريــن سياســت هاي گازي اين كشــور 
افزايش توليد از منابــع داخلي خواهد بود. در 
اين راستا اقداماتي از جمله برگزارى مناقصات 

متعدد جهت افزايش توليد داخلى انجام شــده 
كه ايــن مناقصات به داليــل مختلفى به نتايج 

دلخواه منجر نگرديده است.
از سال 1979 تا سال 1998 براى واگذارى 
349 بلوك هند، 9 دوره مناقصه انجام شد كه 
در نهايت تنها به كسب 148 پيشنهاد و در نهايت 
امضــاى 28 قــرارداد منجر شــد. قراردادهاى 
امضاء شــده نيز به دليل طوالنى شدن مراحل 
تصويب با تأخيــر قابل توجهى مواجه گرديد. 
ايــن در حالى بود كــه محدوديت هاى قيمت 
خريــد گاز نيز كاهش عالقه ســرمايه گذاران 
داخلى و خارجى را در پى داشــت. لذا توليد 
داخلى اين كشــور نتوانســت به اهداف تعيين 
شــده دســت يابد. در ســال 1997 دولت هند 
به منظور رفع مشــكل و بهبود شــرايط فعاليت 
براى سرمايه گذاران سياست جديد پروانه هاى 
)1را ابالغ كرد كه اهدافى از  اكتشافى (
جمله تنظيم مجدد ســاختار بخش باالدســتى، 
بازكردن درهاى صنعت روى سرمايه گذاران 
بخــش خصوصى داخلــى و خارجى، اعطاى 
حق فــروش محصوالت توليدى به قيمت هاى 
بازار و حركت تدريجى به ســمت قيمت هاى 

بازار را دنبال مى كند.

پــس از ابــالغ سياســت جديــد اعطاى 
پروانه هاى اكتشــاف و از ســال 1999 تا سال 
2010، بــا برگــزاري 9 دوره مناقصــه، 360 
بلوك اين كشور براى واگذارى ارائه گرديد 
كه در نهايت 258 بلوك مورد پيشــنهاد قرار 

گرفت.
بــه اذعــان مســؤلين هنــدى، واگذارى 
بلوك هاى نفت و گاز به پيشــرفت مورد نظر 
منجر نشــده كــه از جمله داليــل آن مى توان 
به عالقه شــركت هاى دولتى به كســب سهم 
عمده اي از قرارداد، ســاختار مقررات داخلى 
صنعــت نفت و ريســك باالى اكتشــاف در 
مناطــق دريايى و آب هاى عميق اشــاره كرد. 
بنابراين با توجه به وضع موجود انتظار نمى رود 
هند بتواند به اهداف افزايش توليد گاز طبيعى 
خــود در دوره مــورد نظر دســت يابــد و در 
خوشبينانه ترين حالت، حصول به سقف توليد 
مشخص شده با تأخير امكان پذير خواهد بود.

بــا توجه بــه شــرايط توليد داخلــى گاز 
طبيعى، دولتمردان هندى براى پاســخ گويى به 
كمبود توليد داخلــى گاز دو گزينه را مدنظر 
از  واردات  و   LNG واردات  داده انــد:  قــرار 
طريق خط لوله كه در اين ميان برنامه واردات 

  3    پيش بيني توليد و تقاضاي گاز طبيعي هند (ارقام به ميليارد متر مكعب در سال) [2]
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LNG با شتاب بيشترى به پيش مى رود.

 ،LNG واردات گاز اين كشــور از طريق
به طور عمده از ســال 2004 آغاز شــد. قطر، 
اصلى ترين صادر كننده LNG به هند اســت. 
 LNG ظرفيت كنونــى دو پايانه فعال دريافت
اين كشــور معادل 18 ميليــارد مترمكعب در 
سال اســت و برنامه ريزي هايى جهت افزايش 
ايــن ظرفيــت انجام شــده اســت. براســاس 
برنامه ريزى هاى موجود، تا انتهاى سال 2013 
دو ترمينال ديگر به بهره بردارى خواهند رسيد 
كه ظرفيــت نهايــى واردات LNG هند را به 
25bcm افزايــش خواهند داد. هم چنين برنامه 

توســعه ظرفيت پايانه هاى موجود نيز در حال 
اجراست و انتظار مى رود تا سال 2016 ظرفيت 
كل به 45bcm افزايــش يابد. عالوه بر موارد 
باال تعــداد 7 پــروژه واردات LNG ديگر از 
سوى دولت هند برنامه ريزى شده كه تاكنون 
اقدام قابل توجهى در خصــوص اين پروژه ها 
انجام نشــده اســت. عمده ترين دليــل ناكامى 
ايــن پروژه ها، عــدم تأمين مالــى و هم چنين 
ثبت قراردادهــاى تأمين عرضــه بلندمدت با 
توليدكنندگان ذكر شــده است. با اين وجود 

در صــورت بهره بــردارى از تمامي طرح هاى 
موجود، ظرفيت واردات LNG اين كشــور به 
84bcm افزايــش خواهد يافت. بنابراين به نظر 

مى رسد هند نيازهاى وارداتى خود را پوشش 
خواهد داد. با اين وجود، عدم اطمينان از تحقق 
برنامــه توليد داخلــى و هم چنيــن پروژه هاى 
LNG در آينده نزديك، مقامات اين كشــور 

را به تأمين بخشى از نياز مصرفى خود از طريق 
خطوط لوله مجاب كرده اســت. اين در حالى 
اســت كه جديت ايــران در اجــراى خط  لوله 
صلح طرف هندى را به مشاركت در اين طرح 
و بهره  مندى از گاز  طبيعى ايران و كشورهاى 

همسايه  اش ترغيب كرده است.
در مجمــوع مى  تــوان تــالش هنــد براى 
احداث خطــوط لولــه واردات گاز طبيعى را 
در مقايســه با كشــورهاى رقيب از جمله چين 
ناكافى دانســت. به  طور مثال تعلل اين كشــور 
در احــداث خط  لولــه واردات گاز از ميانمار 
به حضــور چينى  ها در اين كشــور و احداث 
خطــوط لوله نفت و گاز به ســوى چين منجر 

گرديد.
گزينــه ديگــرى كه براى صــادرات گاز 

به هنــد مطــرح اســت خط  لولــه گاز طبيعي 
 (TAPI) تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند 
مى  باشــد كــه با مشــكالتي از جمله شــرايط 
ســخت محيطــى و هم  چنين امنيت در مســير 
(به  ويــژه در خاك افغانســتان) مواجه اســت. 
طول اين خط لوله 1680 كيلومتر و قطر آن 56 
اينچ خواهد بود و ظرفيت انتقال آن ساالنه 27 
ميليارد مترمكعب است. از اين ميزان افغانستان 
2 ميليارد مترمكعب و پاكستان و هند هركدام 
12/5 ميليــارد مترمكعب گاز دريافت خواهند 
كرد. در ســال  هاي گذشــته و با حمايت  هاي 
آمريكا، سران كشورهاى ذينفع مذاكراتي در 
اين خصوص انجام داد  اند كه تا كنون پيشرفت 

قابل  توجهي حاصل نشده است.
مسير ديگرى كه براى صادرات گاز طبيعى 
به هند مطرح اســت خط لوله ايران–پاكستان-

هند(خط  لوله صلح) مى  باشــد. ايــران از ذخاير 
قابل  توجه گاز طبيعى برخوردار است و توانسته 
بخش داخلى اين خط  لولــه را به اجرا درآورد. 
در عين حال بخشــى از خط  لوله كه در خاك 
پاكستان واقع شده نيز با مشاركت كشورمان در 
حال ساخت اســت. بنابراين ايران جديت خود 
را در راه  اندازى خط  لوله صلح به اثبات رسانده 
و همين امر نشــانه مثبتى بــراى هندى  ها جهت 
متمايل شــدن به حضور در پروژه اين خط  لوله 
به  شــمار مى  رود. هرچند اختالفات پاكستان و 
هنــد و مخالفت  هاى آمريكا بــا حضور هند از 
جمله موانع موجود ســر راه پيوستن اين كشور 
به اين پروژه به شمار مى  روند، اما هند هم  چنان 
به اجــراي نهايــي آن اميدوار اســت و پس از 
نهايى  شدن قرارداد ساخت خط  لوله در پاكستان 
مقامــات هند نيــز تمايل خــود را براى حضور 
مجدد در اين خط  لوله ابراز داشته  اند [9]. با اين 
وجود دو نگراني عمده از طرف مقامات هندي 

در خصوص اين خط لوله وجود دارد:
  4    خطوط لوله پيشنهادي صادرات گاز طبيعي به پاكستان و هند مصــرف زياد گاز طبيعــي ايران  كه از 
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  5    پيش بينى توليد گاز طبيعى كشورهاى منتخب آسياى ميانه و قفقاز ( ارقام به ميليارد متر مكعب) [2]

نگاه هندي  ها چالشــي عمده بر ســر راه تحقق 
اين خط لوله به  شمار مي  رود

 اختالفات هند و پاكستان
ايران با توجه به پتانسيل  هاى منطقه  اى خود 
از قدرت تأثيرگذارى در روند برقرارى صلح 
بين هند و پاكســتان برخوردار است. از سوى 
ديگر همســايگى ايران با كشــورهاى آسياى 
ميانه كــه منابع غنــى گازى دارنــد (از جمله 
تركمنستان)، نگرانى هندى  ها را از امنيت منابع 

تأمين عرضه گاز مرتفع خواهد كرد.

4- وضعيـت موجود و آتي توليـد گاز طبيعي 
آسياي ميانه و قفقاز

عمــده  منابــع  داراي  كشــورهاي 
هيدروكربوري واقع در منطقه آســياي ميانه و 
قفقاز شامل آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان 
و ازبكســتان در مجموع حــدود 14 درصد از 
ذخايــر گاز طبيعي جهــان را در اختيار دارند. 
اين در حالي اســت كه مناطق اكتشاف  نشــده 
وســيعي در ايــن كشــورها وجــود دارد كه 
احتمال افزايش ميــزان ذخاير هيدروكربوري 

را در سال  هاى آتى افزايش مى  دهد.
مقايســه ميزان توليد و مصرف گاز طبيعى 
اين كشورها در ســال 2011 حاكي از آنست 
كه اين كشــورها 150 ميليارد مترمكعب توليد 
و 91 ميليــارد مترمكعب مصــرف گاز طبيعي 
ارقام قابل  توجهي  بنابراين ســاالنه  داشــته  اند. 
نفت و گاز به صادرات اختصاص مي  يابد. در 
سال 2011 كشــورهاي مورد نظر در مجموع 
حدود 60 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي صادر 

كرده اند [1].
 ،IEA براســاس پيش  بيني  هــاي مؤسســه 
توليد گاز طبيعي كشــورهاى آسياى ميانه در 
طول دوره مورد بررســي افزايش قابل  توجهي 
خواهد داشــت و از 150 ميليارد مترمكعب در 
ســال 2011 به 260 ميليارد مترمكعب در سال 
2020 و در نهايــت 315 ميليارد مترمكعب در 

ســال 2035 افزايش خواهد يافــت. در مقابل 
اين افزايش توليد، رشــد تقاضــاي گاز كمتر 
خواهــد بــود و از 91 ميليــارد مترمكعب در 
ســال 2011 به 156 ميليارد مترمكعب در سال 
2020 و 180ميليارد مترمكعب در ســال 2035 
خواهــد رســيد. بنابراين توان صــادرات گاز 
طبيعى اين كشــورها از 60 ميليارد مترمكعب 
در ســال 2011 به 103 ميليــارد مترمكعب در 
در  مترمكعــب  ميليــارد  و 134  ســال 2020 
ســال 2035 افزايش خواهــد يافت كه بخش 
عمده  اى از اين افزايش ناشــى از افزايش توان 
صادرات تركمنستان و آذربايجان خواهد بود. 
بنابراين طى دو دهــه آتي مقادير قابل  توجهي 
گاز طبيعــي جهت تخصيص بــه صادرات در 
كشــورهاي آسياي ميانه و قفقاز و يا به  عبارتي 
منطقــه درياي خــزر در دســترس خواهد بود 
كه نشــان  دهنده اهميت استراتژيك اين منطقه 

براي كشورهاي مصرف  كننده انرژي است.
توليد گاز طبيعى تركمنستان از 60 ميليارد 
مترمكعــب در ســال 2011 بــه 128 ميليــارد 
مترمكعب در سال 2035 افزايش خواهد يافت 
كه با توجه به مصــرف 36 ميليارد مترمكعبى 
گاز، در اين ســال توان صادراتى اين كشــور 

معــادل 92 ميليــارد مترمكعــب خواهــد بود. 
ايــن ميزان معــادل 69 درصد صــادرات گاز 
كشــورهاى مورد نظر در ســال 2035 خواهد 

بود.
قبــل از فروپاشــى شــوروى ســابق، گاز 
تركمنســتان از طريــق سيســتم خطــوط لوله 
آســياى ميانه-مركز به روســيه صادر مى  شد. 
با اســتقالل تركمنســتان، اين كشــور به دنبال 
متنوع  ســازى مســيرهاى صادرات گاز خود و 
كاهش وابســتگى به روسيه اســت. از اين رو 
تركمنستان اقدام به احداث خطوط لوله متنوع 
كرده كه خط  لوله تركمنستان-چين با ظرفيت 
ســاالنه 30 ميليارد مترمكعب از موارد اجرايى 

اين اقدام به  شمار مى  رود.
 

نتيجه گيري
همان  گونــه كه بيان شــد، مصرف انرژى 
هند در دو دهه آتى با رشد قابل  توجهى روبرو 
خواهد شــد. ســهم زياد زغال  ســنگ در سبد 
انرژى مصرفى اين كشــور و عدم  انطباق رشد 
مصرف با رشــد توليد ايــن محصول، منجر به 
واردات زغال  سنگ در سال  هاى گذشته شده 
است (بيش از 73 ميليون تن معادل نفت  خام در 
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سال 2011). هم  چنين مشكالت زيست  محيطى 
ناشى از مصرف زغال  سنگ به همراه دشوارى 
اســتفاده از اين حامل انــرژى در كاربردهاى 
مختلف، هند را به تنوع بيشــتر در ســبد انرژى 
خــود متمايــل كرده اســت. لــذا بــا توجه به 
پيش  بينى  هاى موجود، سهم سوخت  هاى پاك 
از سبد انرژى اين كشور از جمله برق  آبى، گاز 
طبيعى و هســته  اى از 17 درصد در سال 2011 
بــه 33 درصد در ســال 2035 افزايش مى  يابد. 
در اين ميان هرچند سهم گاز طبيعى همان 10 
درصد باقى خواهد ماند اما مصرف اين حامل 
انــرژى در دوره مورد بررســى بيش از 3 برابر 

خواهد شد.
در خصــوص اين افزايــش مصرف گاز، 
دولت هند به  دنبال توســعه منابــع داخلى خود 
اســت و بر اســاس برنامه موجــود توليد خود 
را حدوداً ســه برابر خواهد كرد. با اين وجود 
نگاهى بــه برنامه  هاى توســعه  اى هند در زمينه 
گاز طبيعى در طول 50 ســال گذشــته، نشــان 
از عــدم موفقيت اين كشــور در دســت  يابى 
بــه اهداف توســعه  اى دارد. بنابرايــن مى  توان 
نتيجــه گرفت كه افزايش ســه برابــرى توليد 
در دهه آتى كمى خوشــبينانه به نظر مى  رســد 
و دست  يابى اين كشــور به اين سطح از توليد 

داخلى دشوار خواهد بود.

در زمينه واردات LNG نيز هند برنامه بسيار 
گسترده  اى را دنبال مى  كند؛ به  طورى  كه ظرفيت 
نهايــى دريافت LNG اين كشــور در نهايت به 
بيش از 80 ميليارد مترمكعب خواهد رســيد. اما 
به اذعان مسؤالن هندى با توجه به برنامه  هاى در 
دســت اجرا ظرفيت نهايى پايانه  هاى LNG در 
نهايــت به 45 ميليارد مترمكعب خواهد رســيد 
و تاكنون اقدامى در خصوص ســاير برنامه  هاى 
احداث پايانه  هاى LNG صورت نگرفته كه اين 
امر عمدتاً ناشــى از تأمين منابع مالى و هم  چنين 
عرضه گاز  است. بنابراين با توجه به عدم  اطمينان 
از برنامه  هــاى واردات گاز از طريــق LNG و 
هم چنين جديت ايران در اجراى مراحل نهايى 
اين خط لوله، گزينه بهره  مندى از گاز وارداتى 
ايــران از طريق خط  لوله نظــر هندى  ها را جلب 

كرده است.
در چند ماه گذشــته كه ايران و پاكســتان 
قرارداد ساخت مراحل نهايى خط  لوله صلح را به 
امضاء رساندند مقامات هندى به طرق مختلف 
عالقه خــود را به حضور در اين پــروژه اعالم 
كرده  اند. لذا به نظر مى  رسد در صورت اجرايى 
شــدن پروژه مورد نظر اين كشور مشتاقانه مايل 
به دريافت گاز از اين خط  لوله جهت تخصيص 

انرژى به مناطق شمال  غربى خود خواهد بود.
از ســوى ديگر ايران با وجــود دارابودن 

ذخايــر قابل  توجــه گاز طبيعــى، بــه لحــاظ 
جغرافيايى و امنيت مناســب داخلى نيز امكان 
دريافــت  گاز طبيعــى كشــور تركمنســتان 
به  منظــور انتقال به پاكســتان و هنــد از طريق 
خط  لولــه صلــح را داراســت كه ايــن عامل 
عالوه بر رفع نگرانى هندى  هــا از منابع تأمين 
عرضه ايــن خط  لوله، در تبديل خط  لوله صلح 
بــه پــروژه  اى بين  المللــى و مرتبط بــا امنيت 
كشــورهاى منطقه بســيار مؤثــر خواهد بود. 
به  طور كلى هند در ســال  هاى گذشته همواره 
با كارت ايران در مقابل آمريكا بازى كرده و 
امتيازاتى نيز دريافت كرده ولى با اين وجود به 
نظر مى  رسد كه در بلندمدت اين بازى به زيان 
اين كشور تمام خواهد شد؛ چراكه اين كشور 
در مقايســه با رقباى منطقــه  اى و جهانى كه به 
دنبال دست  يابى به منابع متنوع و پايدار انرژى 
هســتند عقب مانده است. بنابراين اكنون زمان 
آن رسيده كه هند در اين زمينه سياستى روشن 
و جدى و در راســتاى منافــع بلندمدت خود 
اتخاذ نمايد. هم  چنين ضرورى است ايران نيز 
با فراهم  آوردن زمينه همكارى  هاى چندجانبه 
و كمك به حل و فصل مناقشات منطقه  اى، دو 
طرف عرضه و تقاضا يعنى كشورهاى آسياى 
ميانــه و هند را به اجرايى  شــدن پــروژه انتقال 

انرژى ترغيب نمايد.
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