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براي  راه ها  ساده ترین  و  مهمترین  از  یکي 
اروپا  است.  لوله  خط  از  استفاده  گاز،  انتقال 
بالقوه ایران  از جمله بزرگترین بازارهاي گاز 
براي صادرات از طریق خطوط لوله محسوب 
صادرات  پروژه هاي  آنجایي که  از  مي شود. 
گاز نیاز به هزینه سرمایه گذاري و زمان زیادي 
دارند، پروژه هایي باید موردتوجه قرار گیرند 
که حداکثر منافع اقتصادي را حاصل مي کنند. 
از جمله مهمترین مشکالت ایران براي صادرات 
گاز به اروپا مي توان به این موارد اشاره کرد: 
موانع  روسیه،  مانند  بزرگي  رقباي  وجود 
جدي سیاسي و جغرافیایي براي صدور گاز، 
قراردادهاي  به  ایران  پایبندي همسایگان  عدم 
وجود  و  گاز  قیمت  بودن  پایین  بین المللي، 
در  لوله  خطوط  به  مربوط  امنیتي  مشکالت 

کشورهاي واقع در مسیر خط لوله.
دارنده  اولین  به عنوان  ایران  به جایگاه  باتوجه 
توان  افزایش  به منظور  و  جهان  گازي  ذخایر 
صادرات گاز کشور در راستاي تحقق اهداف 
سند چشم انداز 20 ساله، در این پژوهش اجراي 
پروژه صادرات گاز به اروپا از طریق مسیرهاي 
مختلف خط لوله بررسي شده است. براساس 
به عنوان اصلي ترین  اروپا  برنامه پنجم توسعه، 
خط  طریق  از  ایران  صادراتي  هدف  بازار 
لوله قلمداد مي شود، اما یکي از سواالتي که 
است  این  دارد  قرار  کارشناسان  ِ روي  پیِش 
انتقال گاز از کدام یک از مسیرهاي خط  که 
مي کند.  ایجاد  را  باالتري  افزوده  ارزش  لوله 
این  در  موجود،  اطالعات  و  آمار  براساس 
مطالعه 3 مسیر با نام هاي خط لوله ترکیه، خط 
لوله ارمنستان گرجستان ، اوکراین و خط لوله 
پرشین پایپ )خط لوله اسالمي( براي صادرات 
گاز به اروپا بررسي شده و مشکالت مربوط به 
هرکدام از پروژه ها بیان مي شود. در پایان نیز 
شده  آورده  پروژه ها  اقتصادي  ارزیابي  نتایج 

است. طبق نتایج این تحقیق در سطح میانگین 
قیمت گاز، پروژه خط لوله ترکیه از بیشترین 

اولویت اقتصادي برخوردار است.

1-خط لوله ترکیه
و  دارد  ممتازي  جغرافیایي  موقعیت  ترکیه 
مي تواند به عنوان کریدوري براي انتقال گاز از 
ناحیه قفقاز، ایران و حتي روسیه به کار گرفته 
شود. ایران مي تواند از ترکیه به عنوان یک راه 
امن براي انتقال گاز به اروپا بهره ببرد چرا که 
اروپاییان به دنبال ایجاد یک جایگزین در برابر 
روسیه هستند. اروپاییان به روس ها چندان اعتماد 
ندارند و روس ها نیز نشان داده اند که در صورت 
بُروز مشکالت امنیتي به راحتي گاز مصرفي آنها 
را قطع مي کنند. تهران مي تواند با پرداخت تعرفه 
ترانزیت گاز طبیعي به آنکارا، گاز خود را از 

طریق این کشور به اروپا صادر کند. 
مطالعات اولیه ساخت خط انتقال نهم سراسري 
جهت صادرات گاز طبیعي به قاره اروپا نهایي 
از  بخشي  تأمین  براي  خط  این  است.  شده 
آذربایجان  کرمانشاه،  لرستان،  استان هاي  گاز 
شده  پیش بیني  اروپا  به  گاز  صادرات  و 
خط  از  قسمت هایي  ساخت  تاکنون  است. 
تا  ششم )عسلویه  خط  ادامه  در  سراسري  نهم 
پاالیشگاه بیدبلند( به طول 500 کیلومتر تا اهواز 
انجام شده است. ظرفیت نهایي خط لوله انتقال 
گاز نهم سراسري32 میلیارد متر مکعب )110 
میلیون مترمکعب در روز ( و طول 1863کیلومتر 
از عسلویه در استان بوشهر تا بازرگان واقع در 
استان آذربایجان غربي در مجاورت مرز ایران 
و ترکیه مي باشد و 17 ایستگاه تقویت فشار، 
وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر 
عهده خواهند داشت. با بهره برداري از این خط 
لوله امکان انتقال روزانه 110 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعي وجود دارد. آغاز ساخت این خط 

لوله سال 1387 بوده است. با اجرایي شدن خط 
لوله نهم سراسري به ظرفیت روزانه 110 میلیون 
مترمکعب، 50 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه و 
60 میلیون متر مکعب گاز به اروپا صادر خواهد 

شد.

2-خط لوله ارمنستان،گرجستان،اوکراين
خط لوله موردنیاز براي انتقال گاز ایران به اروپا 
ازمسیر اوکراین طولي بیش از 5000 کیلومتر 
لوله  خط  هزینه  عالوه بر  که  داشت  خواهد 
مورد نیاز، هزینه تعرفه پرداختي به کشور هاي 
مسیر خط لوله نیز پروژه را گران مي سازد. مسیر 
ترانزیتي از طریق گرجستان بسیار هزینه بر است 
و به راحتي مي تواند با مسیر ارمنستان جایگزین 

شود.

3-خط لوله پرشین پايپ
ایران مي تواند از طریق عراق، سوریه و دریاي 
مدیترانه گاز خود را به یونان و ایتالیا صادر کند. 
توان  از  برخوردار  را  یاد شده  لوله  ایران خط 

الزم براي صادرات گاز به اروپا مي داند.
مزیت ساخت این خط لوله گاز، عبور آن از 
کشورهاي مشتري گاز به جاي ترانزیت گاز 
طبیعي از طریق کشورهاي شرق اروپا خواهد 
بود. اروپا به شدت به دنبال منابع تأمین گاز براي 
حال  در  که  ایران  و  است  خود  نیازهاي  رفع 
از  لوله پرشین" مي باشد،  "خط  توسعه پروژه 
طریق آن، گاز خود را به کشورهاي اروپایي 
مشارکت  با  پروژه  این  کرد.  خواهد  عرضه 

سوریه به اجرا در خواهد آمد.
ایران ترجیح مي دهد در صورت تکمیل شدن 
خط  این  از  پایپ"  "پرشین  لوله  خط  پروژه 
براي انتقال گاز خود تا یونان بهره ببرد. یکي 
از چالش هاي این خط لوله عبور آن از کشور 
عراق است. به طور خالصه مي توان گفت که در 

ــا از  ــه اروپ ارزيابــي اقتصــادي مســیرهاي مختلــف انتقــال گاز ايــران ب
طريــق خــط لولــه
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سال 2006 حدود100حمله بزرگ به خطوط 
لوله، تأسیسات و کارکنان نفتي عراق صورت 
گرفته است . پرسنل عملیاتي و امنیتي و محافظین 
عادي نیز مانند چاه ها، تأسیسات ایستگاه هاي 
لوله هدف حمله  از خط  پمپاژ و بخش هایي 
قرار گرفته اند. هدف اصلي نا  اَمني هاي موجود 
در کشور عراق تأسیسات تولید، انتقال، توزیع و 

پرسنل نفتي هستند. 

4-روش هاي ارزيابي
سرمایه گذاري  پروژه هاي  کردن  غربال  براي 
در  که  دارد  وجود  مختلفي  معیارهاي  گاز 
این بخش تنها برخي از شاخص هاي مهم در 
معیارهاي  مي شوند.  معرفي  پروژه ها  ارزیابي 
مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش خالص 
نرخ   )BP(  قیمت سربه سر ،)NPV(  فعلي
بازگشت داخلي  )IRR(، شاخص سودآوري  
)GRR(یا  سرمایه گذاري   رشد  نرخ   ،)PI(
 )MIRR( نرخ بازگشت داخلي اصالح شده

، مي باشد.

5-روش تجزيه و تحلیل
موردنظر،  پروژه هاي  رد  یا  پذیرفتن  براي 
اگر  مي شود؛  محاسبه  ارزیابي  معیارهاي  ابتدا 
آن  در  سرمایه گذاري  شود،  رد  پروژه اي 
نیز  موجب ضرر  بلکه  نیست،  نه تنها سودمند 
مراحل  قبول شود، در  پروژه اي  اگر  مي شود. 
گزینه ها  سایر  با  آن  رابطه  درباره  باید  بعد 
پذیرد.  صورت  بیشتري  تحلیل هاي  و  تجزیه 
باشد،  نامحدود  سرمایه گذاري  بودجه  اگر 
اقتصادي  صرفه  که  گزینه هایي  تمام  در  باید 
بودجه  اگر  کرد.اما  سرمایه گذاري  دارند، 
که  پروژه هایي  باشد،  محدود  سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري  براي  دارند  باالتري  اولویت 

انتخاب مي شوند.
در این مرحله باید به دقت مشخص کرد که چه 
معیارهایي براي ارزیابي اقتصادي و غربال کردن 
پروژه ها مورد استفاده قرار مي گیرد. در چنین 
ارزیابي هایي، هر شرکت معیارهاي مخصوص 
است  ممکن  مثال  براي  دارد.  را  به خود 

ایجاب کند  سیاست هاي کالن یک شرکت 
که تمام پروژه هایي که نرخ بازگشت کمتر از 
15درصد داشته، رد شود. قواعد تصمیم گیري 
درمورد معیارهاي این تحقیق در جدول-1 نشان 

داده شده است.

6- ارزيابي پروژه هاي خط لوله انتقال گاز 
ايران به اروپا

طریق  از  طبیعي  گاز  صادرات  پروژه هاي  در 
و  استخراج  از  پس  طبیعي  لوله ،گاز  خط 
به کشور  عملیات آماده سازي )گاز خوراك( 
گاز  قیمت  مي شود.  منتقل  مصرف کننده 
اکتشاف،  هزینه هاي  به  توجه  با  خوراك 
بر  مي شود.  تعیین  شیرین سازي  و  استخراج 
در  خوراك  گاز  قیمت  میانگین  اساس  این 
این تحقیق براي سال 89 حدود 1/8 دالر در 
هر میلیون بي تي یو در نظر گرفته شده است. 
همچنین قیمت هاي حداقل و حداکثر، حدود 
15 درصِد قیمت میانگین با این قیمت تفاوت 
براساس سناریوهاي مختلف،  بنابراین،  دارند. 
میلیون  هر  در  1/1،8/5و2دالر  قیمت ها  این 

بي تي یو مي باشند.
در  اقتصادي  تحلیل  امکان  ایجاد  جهت 
گاز  پروژه  یک  در  سرمایه گذاري  خصوص 
طبیعي معموالً هزینه ها به دو بخِش هزینه هاي 
سرمایه گذاري و هزینه هاي عملیاتي تقسیم بندي 
سرمایه گذاري  هزینه هاي  مهمترین  مي شوند. 
شامل هزینه هاي زمین شناسي، هزینه هاي حفاري 
و هزینه تجهیزات است. هزینه هاي عملیاتي نیز 
معموالً شامل هزینه هاي اداري، خدمات، هزینه 

تعمیرات و هزینه بیمه مي باشد.

هزینه هاي عملیاتي تقریباً 3 درصد هزینه هاي 
سرمایه گذاري است. دوره ساخت خطوط لوله 
به طور میانگین 5 سال در نظر گرفته شده و عمر 
مفید پروژه ها نیز 25 سال است. نوع قراردادهاي 
موجود در صنعت نفت و گاز مانند قراردادهاي 
بیع متقابل سبب شده است تا متوسط نرخ تنزیل 
در این قراردادها 12 درصد در نظر گرفته شود.

با  براي ارزیابي و مقایسه قیمت سربه سر گاز 
قیمت هاي تعیین شده، براي هرکدام از پروژه ها 
گرفته  نظر  در  مصرف کننده  براي  قیمت  سه 
شده که تحت سه سناریوي حداقل، میانگین و 
حداکثر قیمت مي باشد. این قیمت ها با توجه به 
دوره 10 ساله 2000 تا 2009 در نظرگرفته شده 
است )طبق آمار و اطالعات آژانس بین المللي 
انرژي و همچنین طبق نظر کارشناسان شرکت 
گاز، قیمت گاز وارداتي براي کلیه کشورهاي 
اروپا یکسان است(.  اتحادیه  اروپایي و عضو 
در طي این دوره، قیمت گاز جز در سال هاي 
2002 و 2009 ، همواره روند صعودي داشته 
است. حداقل قیمت گاز 2/8 دالر در هر میلیون 
بي تي یو مربوط به سال 2000 مي باشد. میانگین 
قیمت ها در این دوره 5/5 دالر در هر میلیون 
بي تي یو و حداکثِر قیمت، 11/45 دالر در هر 
میلیون بي تي یو در نظر گرفته شده است. روند 
قیمت ها براي سال 2005 به بعد باالي 5/5 دالر 
و براي سال هاي قبل از 2005 پایین 5/5 دالر 

مي باشد.

7-ارزيابي پروژه خط لوله ترکیه
صادرات  براي  الزم  سرمایه گذاري  هزینه 
گاز از این مسیر حدود 4 میلیارد دالر است. 

1| خالصه اي از معیارهاي سودآوري پروژه ها و قواعد تصمیم گیري

پروژه رد مي شود پروژه پذیرفته مي شود معیار تصمیم گیري

> صفر < صفر ie در)NPV( ارزش فعلي

1 < 1 > ie در )PI(شاخص سودآوري

> صفر < صفر ie در )PVR (نسبت ارزش فعلي

< ie ie> ie در MIRRیا)GRR (نرخ رشد سرمایه گذاري

P >  < P )BP(قیمت سربه سر
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انرژي،  بین المللي  آژانس  برآوردهاي  طبق 
حق ترانزیت این مسیر 0/5 دالر در هر میلیون 
بي تي یو مي باشد. براساس اطالعات دریافتي، 
ترانزیت  براي  شده  نظرگرفته  در  گاز  میزان 
میلیون   35 میزان  به  ترکیه  مسیر  از  اروپا  به 

مترمکعب در روز مي باشد.
حداقل  گاز  قیمت  که  وقتي  جدول-2  طبق 
مي باشد، این پروژه ارزش اقتصادي ندارد زیرا 
  PVR،کمتر از 12 درصد MIRR،منفي NPV

منفي و PI کمتر از یک مي باشد.
در سطح قیمت میانگین گاز، فقط در حالتي 
که قیمت گاز خوراك حداکثر مي باشد، این 
پروژه صرفه اقتصادي ندارد. در سطح قیمت 
نیز این پروژه در تمام سناریوها  حداکثر گاز 

ارزش اقتصادي دارد.
براي تعیین قیمت سربه سر باید قیمتي که در 
آن، ارزش حاِل خالِص پروژه صفر مي شود را 
به دست آورد. با توجه به قیمت هاي مختلف 
گاز خوراك، قیمت هاي سربه سر در جدول-3 

آمده است.

مي شود،  مشاهده  درجدول-3  که  همان طور 
در قیمت حداقل گاز خوراك، پروژه ترکیه 
در قیمت هاي باالتراز 4/72 دالر در هر میلیون 
و  مثبت  خالص  حال  ارزش  داراي  بي تي یو 
میلیون  از4/72 دالر در هر  پایین تر  قیمت  در 
بي تي یو داراي ارزش حال خالص منفي است. 
پروژه  از4/72  باالتر  قیمت هاي  در  بنابراین 
پذیرفته و در قیمت هاي پایین تر از آن پروژه رد 
مي شود. در سایر سناریو ها نیز قیمت هاي سربه 

سر با توجه به جدول-2 تأیید مي شوند.

8-ارزيابي پروژه ارمنستان،گرجستان،اوکراين
صادرات  براي  الزم  سرمایه گذاري  هزینه 
گاز از این مسیر حدود 4 میلیارد دالر است. 
انرژي،  بین المللي  آژانس  برآوردهاي  طبق 
حق ترانزیت این مسیر 0/8دالر در هر میلیون 
بي تي یو مي باشد. ظرفیت ساالنه این خط لوله 

حدود 12500000000 مترمکعب خواهد بود.
برطبق جدول-4 این پروژه هنگامي که قیمت 

گاز در باالترین سطح مي باشد در تمام سناریوها 
اقتصادي جذاب مي باشد. در سطح  لحاظ  از 
قیمت میانگین گاز نیز در حالتي که قیمت گاز 
خوراك در پایین ترین سطح باشد، این پروژه 

این  سناریوها  بقیه  در  دارد.  اقتصادي  ارزش 
پروژه فاقد ارزش اقتصادي است. طبق جدول 
-5  ارزش خالص فعلي این پروژه در قیمت هاي 
5/35 و5/98 و6/39)هر قیمت با توجه به قیمت 

قیمت گازخوراک)دالر در هر میلیون بي تي یو( قیمت گاز
میلیون  هر  در  )دالر 

2بي تي یو( 1/8 1/5

$ -568580441 $ -4882761927 $ -3686034145 NPV

2/8%-208/18 %-205/43 %1/16 MIRR

-1/42 -1/22 -0/92 PVR

-0/42 -0/22 0/08 PI

$ -518442993 $279375528 $1476103305 NPV

5/5%11/37 %12/26 %15/53 MIRR

-./13 0/06 0/36 PVR

0/87 1/06 1/36 PI

$10857369447 $11655196962 $12851924739 NPV

11/45%18/03 %18/27 %18/62 MIRR

2/71 2/91 3/21 PVR

3/71 3/91 4/21 PI

2| نتایج ارزیابي اقتصادي پروژه خط لوله ترکیه با نرخ تنزیل 12درصد

3 | قیمت سر به سر گاز طبیعي در قیمت هاي مختلف گاز خوراک با نرخ تنزیل 12 درصد

1/51/82قیمت گاز خوراک )دالر در هر میلیون بي تي یو(

4/725/345/76قیمت سر به سر )دالر در هر میلیون بي تي یو(

قیمت گازخوراک)دالر در هر میلیون بي تي یو( قیمت گاز
میلیون  هر  در  )دالر 

2بي تي یو( 1/8 1/5

$ -6752107725 $ -5971463374 $ -47711244883 NPV

2/8%-210/33 % -208/87 %-204/86 MIRR

-1/68 -1/49 -1/19 PVR

-0/68 -0/49 -0/19 PI

$ -1701092606 $ -889448274 $250518248 NPV

5/5%9/5 %10/87 %12/27 MIRR

-0/43 -0/22 0/06 PVR

0/57 0/78 1/06 PI

$9429578638 $10210492462 $11381458961 NPV

11/5%17/54 %17/82 %18/19 MIRR

2/35 2/55 2/84 PVR

3/35 3/55 3/84 PI

4 | نتایج ارزیابي اقتصادي پروژه خط لوله ارمنستان ،گرجستان ،اوکراین با نرخ تنزیل 12درصد



گزارش
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گاز خوراك مي باشد(برابر صفر مي باشد.

9-ارزيابي پروژه پرشین پايپ
هزینه سرمایه گذاري الزم براي صادرات گاز 
از این مسیر حدود 7 میلیارد دالر است. حق 

ترانزیت این مسیر حدود 2/75سنت براي هر 
متر مکعب )0/78دالر در هر میلیون بي تي یو( 
میلیارد   37 لوله  خط  این  سالیانه  ظرفیت  و 

مترمکعب مي باشد.
گاز حداکثر  قیمت  که  وقتي  طبق جدول-6 

زیرا  دارد  اقتصادي  ارزش  پروژه  این   باشد، 
  PVR،بیش از 12 درصد MIRR،مثبت NPV
سطح  در  مي باشد.  یک  از  بیشتر   PIو مثبت 
قیمت میانگین گاز، فقط در حالتي که قیمت 
گاز خوراك حداقل مي باشد این پروژه صرفه 
اقتصادي دارد. در سطح قیمت حداکثر گاز نیز 
این پروژه در تمام سناریو ها از لحاظ اقتصادي 
پروژه  سربه سراین  گاز  قیمت  است.  جذاب 
تحت قیمت هاي مختلف گاِز خوراك در نرخ 
تنزیل 12 درصد در جدول-7 نشان داده شده 

است.

10-مقايسه ي اقتصادي گزينه ها
میزان   BPو  MIRRو  NPV که  ازآنجایي 
لذا  نمي کنند،  لحاظ  را  اولیه  سرمایه گذاري 
هنگامي که محقق مي خواهد از میان چند پروژه 
دست به انتخاب بزند، این معیارها سبب بروز 
مشکل مي شوند. به همین دلیل در اینجا براي 
مقایسه اقتصادي گزینه ها از شاخص PVR و 

PIاستفاده مي شود.
با توجه به اینکه تمام پروژه ها در سطح حداقل 
قیمت گاز فاقد ارزش اقتصادي مي باشند، براي 
مقایسه اقتصادي پروژه ها سطح میانگین قیمت 
سطح  و  خوراك  گاز  حداقل  قیمت  با  گاز 
حداکثر قیمت گازبا قیمت هاي مختلف گاز 

خوراك بررسي مي شود)جدول-10( .

 نتیجه گیري 
با مطالعه نتایج به دست آمده مشاهده مي شود 
به ترتیب پروژه هاي ترکیه، پرشین پایپ و پروژه 
اولویت  در  اوکراین  گرجستان ،  ارمنستان ، 
اقتصادي قرار دارند. پروژه ترکیه مسیر بسیار 
مناسبي براي انتقال گاز به اروپاست. تالش در 
این  مي تواند  مسیر  هزینه هاي  کاهش  جهت 
پروژه را در اولویت اقتصادي باالتري قرار دهد.

قیمت گازخوراک)دالر در هر میلیون بي تي یو( قیمت گاز
میلیون  هر  در  )دالر 

2بي تي یو( 1/8 1/5

1836111012-$ 16146572878-$ $-1264692957 NPV

2/8%-241/19 %-2/213 %-04/211 MIRR

-2/62 -2/3 1/8 PVR

-1/62 -1/3 -0/8 PI

3506275384-$ 1195568125-$ $2270492748 NPV

5/592/8% 16/11% 26/13% MIRR

-0/5 -./17 0/32 PVR

0/5 0/83 1/32 PI

2944139180$ $32663046433 $35218077308 NPV

11/45
64/19% %20/04 % 20/43 MIRR

4/2 6/4 03/ 5 PVR

5/2 6/5 03/6 PI

6 | نتایج ارزیابي اقتصادي پروژه خط لوله پرشین پایپ با نرخ تنزیل 12درصد

 5 | قیمت سر به سر گاز طبیعي در قیمت هاي مختلف گاز خوراک با نرخ تنزیل 12 درصد

1/51/82قیمت گاز خوراک )دالر در هر میلیون بي تي یو(

5/355/986/39قیمت سر به سر )دالر در هر میلیون بي تي یو(

 7 | قیمت سر به سر گاز طبیعي در قیمت هاي مختلف گاز خوراک با نرخ تنزیل 12 درصد

1/51/82قیمت گاز خوراک )دالر در هر میلیون بي تي یو(

5/085/716/08قیمت سر به سر )دالر در هر میلیون بي تي یو(

 8 | نسبت ارزش حال و شاخص سودآوري پروژه ها در سطح میانگین قیمت گاز وقیمت حداقل گاز خوراک در نرخ تنزیل 12 درصد

پروژه
نسبت ارزش حال به سرمایه 

)PVR(اولیه)PI(شاخص سودآوري

0/361/36مسیرترکیه

0/061/06مسیرارمنستان،گرجستان،اوکراین
0/321/32مسیر پرشین پایپ


