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چکیده
پژوهش حاضر پس از مرور تاریخچه دو خط لوله «تاپی» و «صلح» و بررسی شرایط باازار
انرژی به ویژه گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان ،رفتار این دو کشاور را در ببااد دو
خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازیها تحلیل کرده است؛ سپس با در نظر گارفتن
درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه های ناشی از آن اعم از هزینههای ابتصادی و
سیاسی برای دو کشور هند و پاکستان با اتخاا یاب باازی تابمرحلاهای و ترتیبای باا
اطالعات کامل ،رفتار استراتژیب این دو کشور در بباد خط لوله تاپی و صلح مادد شاده
است .بر اساس نتیجه نهایی مدد ،انتخاب هر دو خط لوله تااپی و صالح بارای دو کشاور
هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی بوده است .همچنین در سادهاای آتای ایان دو کشاور
بهویژه هند به عنوان عضو گروه «بریکس» و یکی از پنج بدرت نوظهور در عرصاه ابتصااد
بینالمللی ،بهشدت نیازمند حاملهای انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعای بارای ایجااد
رشد ابتصادی و تأمین تقاضای داخلی خاود خواهناد باود و بار اسااس بارآورد مؤسساه
مطالعات نفت پاکستان فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعای در ایان کشاور در سااد
 2020حدود  40میلیارد مترمکعب خواهد بود که این موضوع با نتیجاه مادد مبنای بار
انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی همخوانی داشته اسات .باا اینکاه دولاتهاای رربای
باألخص ایاالت متحده آمریکا از خط لوله صالح حمایات نمایکنناد و باه ایان مناسابت
هزینههای سیاسی هم به دو کشور هند و پاکستان تحمیل مینمایناد ،باا احتسااب ایان
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هزینهها خط لوله صلح ،همچنان گزینه جدی تأمین گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛
بنابراین جمهوری اسالمی باید با تأکیاد بار رلباه مناافت ابتصاادی خاط لولاه صالح بار
هزینههای سیاسی آن مانت از هژمونی رسانهای کشورهای رربی در این زمینه شود.

واژههای كلیدی :خط لوله تاپی و صلح ،هند و پاکستان ،نظریه بازیها ،گاز طبیعی
طبقهبندی c7, k32, p28 :JEL

مقدمه
 .1تاریخچه خط لوله تاپی 1و صلح

2

پس از کشف میدان گازی پارس جنوبی در سال  1998تالش ایران برای صاادرا
گاز طبیعی از طریق خط لوله یا بهصور

 LNGافزایش پیدا کارد البهاه ماراکرا

انهقال گاز ایران از طریق خط لوله به پاکسهان و هند از سال  1979شروع شده باود
و از سال  1994به صور

جدی دنباال شادخ خاط لولاه صااز گااز طبیعای را از

میدان های پارس جنوبی و عساویه به پاکسهان و هند منهقل میکندخ طول این خاط
لوله  2775کیاومهر و قطر آن  56اینچ استخ  1150کیاومهر این خط در خاک ایران
است که  900کیاومهر آن مربوط به توسعه خط لوله از عساویه تا ایرانشارر و 250
کیاومهر از ایرانشرر تا مرز ایران و پاکسهان استخ  760کیاومهر از این خط لولاه در
پاکسهان و  900کیاومهر در خاک شبه جزیره هند است (رحیمی )1387خ
وجه تسمیه خط لوله انهقال گاز ایران -پاکسهان -هند به خط لوله صااز ایان
بوده که گمان می رفت با همکاری دو کشورِ تشنه انرژیِ جنوب آسایا پاکساهان و
هند در یک پروژه اقهصادی عظیم دشمنی آنها پایان مییاباد و باا گاره خاوردن
اقهصاد آنها به یکدیگر صاحی پایدار توأم با شاکوفایی اقهصاادیِ ناشای از حال
مشکل کمبود انرژی بین این دو برقرار مایشاود( .)1ظرفیات ایان خاط لولاه 150
میایون مهرمکعب در روز است که  90میایون مهرمکعب آن سرم هند و  60میایاون
مهرمکعب سرم پاکسهان استخ این خط لوله در عمق  1تا  1.5مهاری ساطز زماین
)1. Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI
2. Iran-Pakistan-India Pipeline
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احداث شاده و هزیناه آن باالر بار  7میایاارد و  400میایاون درر اساتخ قرارگااه
«خاتم ارنبیاء سپاه پاسداران» بخش ایرانی خط لوله صااز را احاداث و راهانادازی
کرده است که از طریق آن روزانه حدود  50میایون مهرمکعب گاز طبیعی به اساهان
سیسهان و باوچسهان جنوب کرمان و هرمزگان منهقل میشود (رحیمی )1387خ
از سال  1999با ورود جاسا

سران کشاورهای هناد پاکساهان و ایاران باه

مرحاهای جدید پیگیریها بابت این پروژه جدیتر شدخ در ایان میاان مرامتارین
موضوع مراکرا

فرمول قیمت گاز طبیعی بوده که پس از چندین بار باازنگری و

بحث سرانجام روی  13.4درصد معادل قیمت نفت برنت توافاق شاده اساتخ در
جدول  1اهم مراکرا

و موضوعا

مطرح صاز بین سه کشور ایاران پاکساهان و

هند در رابطه با خط لوله ارائه شده استخ
جدول  .1سیر تاریخی مذاکرات خط لوله صلح (رحیمی)1387 ،
ردیف
1

تاریخ مذاکرات
1994

2

1999

3

مرداد 1385

4

خرداد 1386

5

تیر 1386

6

2009

7

مارس 2010

8
9

ژانویه 2013
2013

10

دی 1395

مراکرا

موضوعات مطرح
مذاکرات اجرای پروژه بین ایران و پاکستان
ا یران پیشنهاد پیوستن هند را به خط لوله مطرح کرد تا گاز خود را از میدان عظیم پارس جنوبی ابتدا به
پاکستان و بعد از آن به هند صادر کند .بنا بر مذاکرات انجامشده در فوریه این سال موافقتنامه
مقدماتی بین ایران و هند امضا شد.
مذاکرات دو روزه ای میان مقامات عالی رتبه ایران ،هند و پاکستان در دهلینو برگزار شد .سه کشور
نتوانستند در مورد قیمت گذاری خرید گاز به توافق برسند؛ ایران پیشنهاد معادل  0.1قیمت برنت و 1.2
دالر را در هر میلیون  BTUبابت هزینه های ثابت داد که هند و پاکستان نپذیرفتند.
مذاکرات این بار در تهران برگزار شد؛ اما اختالفنظر در قیمت گذاری باعث شد تا مذاکرات ماه بعد در
دهلی دنبال شود.
مذاکرات بیشتر حول تعی ین تعرفه ترانزیت دریافتی پاکستان از هند انجام گرفت که به نتیجه نرسید.
مذاکرات از این تاریخ به بعد بدون حضور هند برگزار شد.
هند در سال  2008با آمریکا قرارداد هسته ای امضا کرد و در سال  2009به دالیلی که آنها را «قیمت
باالی گاز» و «نگرانی درباره امنی ت خط لوله در پاکستان» می خواند از مذاکرات خط لوله صلح کنار
کشید.
علی رغم فشار آمریکا بر پاکستان ،ایران و پاکستان طی جلسهای در آنکارا در  16مارس  ،2010قرارداد
نهایی احداث خط لوله انتقال گاز ایران -پاکستان را امضا کردند.
دولت پاک ستان قرارداد انتقال گاز از ایران به کشور خود را رسماً به تصویب رساند.
دولت هند تمایل خود را برای حضور دوباره در خط لوله صلح اعالم کرد.
پاکستان الحاقیه پیشنهادی خود را در مورد توافق نامه قیمت خرید گاز در اختیار ایران گذاشت و ایران
پذیرفت که در باب این مسئله و تعدادی الحاقیه دیگر با پاکستان مذاکره کند تا پس از آن ،عملیات
ساخت خط لوله انتقال گاز ایران  -پاکستان در خاک پاکستان با همکاری چینیها آغاز شود.

خط لوله تاپی در سال  2004با هماهنگی «بانک توساعه آسایایی» 1آغااز
)1. Asia Development Bank (ADB
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شدخ این خط لوله قرار است گاز میدانهای «یولهان -عثمان» 1و میدانهاای مجااور
آن را در جنوب ترکمنسهان به افغانسهان پاکسهان و هند منهقل کندخ ترکمنساهان در
نظر دارد باه منظاور مشاارکت در پاروژه خاط لولاه «تارانس کاساپین» 2از میادان
«دولتآباد» 3برره ببرد به همین دلیل از آن برای خط لوله تاپی اساهفاده نمایکنادخ
طول خط لوله تاپی  1680کیاومهر و قطر آن  56اینچ اساتخ ایان خاط لولاه بایاد
سالیانه پنج میایارد مهرمکعب گاز طبیعی باه افغانساهان  14میایاارد مهرمکعاب باه
پاکسهان و  14میایارد مهرمکعب به هند منهقل کنادخ هزیناه توساعه خاط لولاه 7.6
میایارد درر برآورد شده استخ گفهه میشود هر «میایون بیتییو» 4گاز طبیعی خاط
لوله تاپی در مرز ترکمنسهان قیمهی بین  9.2تا  9.6درر دارد که تقریباً برابر باا 325
تا  335درر به ازای هر هزار مهرمکعب استخ این قیمت بهمراتب بیشاهر از قیمات
گاز صادراتی ترکمنسهان به چین 241 -تا  247درر به ازای هر هازار مهرمکعاب-
است ()Gomes, 2013خ
نخسهین مبهکر این خط لوله «حامد کرزی» 5بود که پیش از رسایدن باه مقاام
ریاست جمروری به همراه «خایلزاد» سفیر آمریکا در افغانسهان از جماه ربیهاای
اصای این طرح در دسهگاه «جورج بوش پسر» باه شامار مایآمدنادخ در آن زماان
کنسرسیومی با رهبری شرکت «یونوکال آمریکا» 6تشکیل شاد اماا باه رغام انجاام
بررسیهای مقدماتی موفق به انعقاد قرارداد با دولت طالبان نشد چراکه طالباان باه
توصیه القاعده ترجیز داد این پروژه را به شرکت آرژانهینی «بریداس» 7واگرار کندخ
این پروژه در زمان حاکمیت طالبان به دریاای از جمااه مخالفات آمریکاا باه
سرانجام نرسید و به دنبال سرنگونی دولت طالبان با پیگیریها و تاالشهاای زیااد
تیم کرزی و حمایت آمریکااییهاا دوبااره در دساهور کاار اجاالسهاای رسامی
1. Yolotan- Osman
2. Trans- Caspian Pipeline
3. Dauletabad field
4. MBTU
5. Hamid Karzai
6. Unocal Corporation
7. Bridas Corporation
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چندجانبه قرار گرفت و توافق اولیاه در  30مای 2002میاان کارزی «مشار » 1و
«نیازاُ » 2صور

گرفتخ در جدول  2اهم مراکرا

و موضوعا

مطرح در رابطاه

با خط لوله تاپی میان چرار کشور ترکمنساهان افغانساهان پاکساهان و هناد آورده
شده استخ
()2

جدول  .2سیر تاریخی مذاکرات خط لوله تاپی
ردیف
1
2

تاریخ مذاکرات
می 2002
فوریه 2006

3

آوریل 2008

4

دسامبر 2010

5

می 2012

6

آوریل 2012

7

اسفند 1395

موضوعات مطرح
توافق اولیه احداث خط لوله بین ترکمنستان ،افغانستان و پاکستان
امضای قرارداد رسمی احداث خط لوله انتقال گاز میان ترکمنستان ،افغانستان و پاکستان
پیوستن هند به مذاکرات خط لوله تاپی که با فشار آمریکا از مذاکرات خط لوله صلح کنار کشیده بود و
توافق کلی چهار کشور در مورد انتقال گاز
امضای موافقتنامه راهاندازی این خط لوله بین رؤسای جمهوری ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و
وزیر نفت هند در عشقآباد
امضای یادداشت تفاهم بین ترکمنستان و افغانستان به منظور همکاری بلندمدت در بخش گاز
امضای موافقتن امه هزینه ترانزیت بین طرف های دخیل در خط لوله؛ بر اساس گزارش وزارت نفت و
منابع طبیعی پاکستان هزینه ترانزیت برابر با  0.495دالر به ازای هر میلیون بیتییو است .هند باید
هزینه ترانزیت را هم به پاکستان و هم به افغانستان بپردازد؛ درصورتیکه پاکستان این هزینه را فقط
به افغانستان میپردازد.
امضای توافقنامهای برای سرمایهگذاری و آغاز کار عملی طراحی این پروژه بین سهامداران شرکت
3

«تاپی پایپ الین لیمیتد» و در حضور وزرای نفت چهار کشور و مقامات ارشد بانک توسعه آسیایی

یکی از مشکال

در محل کاخ ریاست جمهوری افغانستان؛ بر اساس این توافقنامه مراحل اجرایی پروژه تاپی در دو
مرحله انجام خواهد گرفت :مرحله نخست برنامهریزی های مرتبط با مسائل امنیتی و مدیریتی،
نهاییسازی موافقتنامهها ،طراحی های پروژه ،مطالعات زیستمحیطی و اجتماعی ،مینروبی و مسائل
مرتبط با استمالک زمین را برای دورهای یکساله در بر می گیرد که این امور به یک شرکت آلمانی
محول شده است .مرحله دوم شامل یک دوره سه ساله است که به کار عملی ساختوساز پروژه
اختصاص خواهد داشت.

جادی خاط لولاه تااپی حفاظات از تردیادهای تروریساهی در

افغانسهان اسات باهگوناهای کاه  735کیااومهر ایان خاط لولاه از افغانساهان و از
اسهانهای ناامن هرا

و قندهار میگرردخ از طرفی ترکمنسهان هماکنون حادود 84

میایارد مهرمکعب در سال به چین و کشورهای آسیای مرکزی و ایاران گااز صاادر
می کند و با اضافه شدن گاز صادراتی خط لولاه تااپی ایان عادد باه  117میایاارد
مهرمکعااب ماایرسااد کااه باارای افاازایش ظرفیاات تولیااد گاااز طبیعاای نیازمنااد
1. Musharraf
2. Niyazov
3. Tapi Pipeline Limited Company
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سرمایهگراری خارجی در ترکمنسهان استخ حمایت آمریکا از این خاط لولاه -در
مقابل خط لوله صاز -نقطه قوتی برای آن محسوب میشود ولی ذکار ایان نکهاه
ضروری است که به دلیل ریساک بااری سارمایهگاراری باهخصاو

در منااطق

تروریسهی جرب سارمایه گارار در ایان پاروژه باا مشاکل روباهرو شاده اسات
بهگونهای که عایرغم ذکر تاریخ شروع بررهبرداری از ساال  2017در قارارداد در
برهرین حالت گاز در این خط لوله از سال  2020جریان پیدا خواهد کرد (

Gomes,

)2013خ
 .2شرایط بازار انرژی پاكستان و هند
در این قسمت عرضه تقاضا و واردا

انرژی اعم از نفت و گاز دو کشور هناد و

پاکسهان تحایل شده استخ شناخت کاافی از شارایط باازار انارژی ایان دو کشاور
بهمنظور تحایل رفهارشان در قبال دو خط لوله صاز و تاپی ضروری استخ
 .1-2پاكستان

هماکنون پاکسهان با کمبود روزافزون گاز و برق مواجه استخ اقهصاد این کشور باا
مشکال

مخهافی چون بیکاری رشد اقهصادی آهسهه و تورم بار دستباهگریباان

است که یکی از عمدهترین دریل ایجاد و ادامه این مسائل ناتوانی پاکساهان بارای
پاسخگویی به تقاضای داخای انرژی است این مسئاه بهقدری اهمیت دارد کاه باه
یک مسئاه کایدی سیاسی اقهصادی و اجهماعی برای این کشور منجر شده است()3خ
بر طبق نمودار  1مصر
بهطوریکه مصر

انرژی نفت و گااز در پاکساهان رو باه افازایش اسات

نفت و گاز در سال  2030نسبت به سال  2020به ترتیاب  36و

 38درصد رشد خواهد داشتخ
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نمودار  .1مصرف انرژی ،نفت و گاز در پاکستان
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Source: IEA 2015 and The Oxford Institute for energy studies

با توجه به نمودار  2واردا

نفت و گاز در پاکسهان رونادی رو باه رشاد خواهاد

داشت بهگونهای که واردا

گاز طبیعی در سال  2030باه  6.4میایاارد مهرمکعاب

خواهد رسید این در حالی است که این کشور در ساال  2015اصاالً گااز طبیعای
وارد نکرده است! واردا

نفت نیز در سال  2030نسبت به ساال  2015حادود 42

درصد رشد خواهد داشت و از  22.06به  31.3میایون تن معادل نفت خام خواهاد
رسیدخ
نمودار  .2واردات نفت و گاز در پاکستان
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Source: IEA 2015 and The Oxford Institute for energy studies
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محاسبه عرضه گاز طبیعی در پاکسهان با در نظار گارفهن سیاساتهاای موجاود و
همچنین تقاضای گاز طبیعی بر اساس رشد  4.5درصد توسط «مؤسساه مطالعاا
نفت پاکسهان» 1و بر اساس رشد  6.5درصدی توسط شرکت مشاورهای «پی دبایاو
سی» 2مطابق نمودار  3صور

گرفهه استخ هماانطاور کاه در ایان نماودار آماده

اساات تقاضااای گاااز طبیعاای در پاکسااهان بااهمراتااب بیشااهر از عرضااه آن اساات
بهطوریکه مابهالهفااو

تقاضاا و عرضاه گااز طبیعای در ساال  2020بار اسااس

سناریوی رشاد  6.5درصادی  50میایاارد مهرمکعاب و بار اسااس ساناریوی 4.5
درصدی  40میایارد مهرمکعب استخ
نمودار  .3عرضه و تقاضای گاز طبیعی در پاکستان
80
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Source: The Oxford Institute for energy studies

 .2-2هند

هند یکی از پنج قادر

نوظراور در عرصاه اقهصااد باینالمااای و عضاو «گاروه

بریکس» 3است و اکنون به یکی از قطبهای بزرگ صنعهی جراان تبادیل شاده و
)1. Pakistan Institute of Petrolium (PIP
)2. Price waterhouse Coopers (PWC
3. Brics
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همین امر نیاز این کشور را به انرژی بیش از پیش افزایش داده استخ
همانطور که در نمودار  4مشخص است تقاضای انرژی اولیه در هناد روناد
صعودی دارد بهنحویکه بر اساس سناریوی سیاستهای جدیاد در ساال 2015
 2020و  2030به ترتیب  1018 900و  1440میایون تن معادل نفت خاام بارآورد
شده استخ در سال  2015تقاضای نفت این کشور برابر با  219میایون تان معاادل
نفت خام و تقاضای گاز برابر  54میایون تن معاادل نفات خاام باوده اسات و در
همین سال با پیشی گرفهن از ژاپن به ساومین مصار کنناده بازرگ انارژی دنیاا
تبدیل شده است

(a, 2015

)IEAخ مصر

نفت هند کاه در ساال  2012میایاونهاا

بشکه کمهر از ژاپن بود هماکنون بسیار بیشهر شده است و رشاد روزافزونای داردخ
دلیل عماده ایان رشاد توساعه اقهصاادی و تقاضاای زیااد کارخاناههاا و بخاش
خودروسازی این کشور برای انرژی

است.

با توجه به نمودار  4در سال  2020تقاضای نفت و گاز هند به ترتیب برابر با
 229و  58میایون تن معادل نفت خام است که در مقایسه باا ساال  2015تقاضاای
نفت  4درصد و تقاضای گاز طبیعی  7.5درصد رشد داردخ در سال  2030تقاضاای
نفت و گاز این کشور به ترتیب برابر با  329و  103میایون تان معاادل نفات خاام
خواهد بود که در مقایسه با سال  2015تقاضای نفت  50درصاد و تقاضاای گااز
طبیعی  90درصد رشد خواهد داشتخ
نمودار  .4مصرف انرژی ،نفت و گاز در هند
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Source: IEA oil market report 2015 and India Energy Outlook 2040
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نیاز وارداتی هند باه نفات و گااز طبیعای در ساال  2015باه ترتیاب  170.9و 24
میایون تن معادل نفت خام بوده است

(Economics, 2016

)Tradingخ باا توجاه باه

نمودار  5این کشور در سال  2020به ترتیب  194و  26میایاون تان معاادل نفات
خام نفت و گاز طبیعی وارد خواهد کرد بنابراین واردا

نفت و گااز در مقایساه

با سال  2015به ترتیب  13.5و  7.5درصد رشد خواهد داشتخ نیاز وارداتای هناد
به نفت و گاز طبیعی در سال  2030به ترتیب  298و  57میایون تان معاادل نفات
خام خواهد بود بنابراین واردا

نفت و گاز در مقایسه با ساال  2015باه ترتیاب

 74.3و  137درصد رشد خواهد کردخ
نمودار  .5واردات نفت و گاز در هند
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Source: Trading Economics 2016 and India Energy Outlook 2040

نمودار  6و  7پراکندگی کشورهایی را نشان میدهد که به هناد نفات و گااز
صادر کردهاند (در سال  2015میزان صادرا
است)خ

LNG

گاز از طریق خط لوله به هناد صافر
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نمودار  .6کشورهای صادرکننده نفت به هند ()2015 -2014

Source: IEA 2015, India Energy Outlook 2040

نمودار  .7کشورهای صادرکننده گاز  LNGبه هند ()2015 -2014

Source: IEA 2015, India Energy Outlook 2040

با توجه به نمودار  8در سال  2030کشورهای خاورمیانه و ناحیاه خازر از طریاق
خط لوله  10میایارد مهرمکعب گاز طبیعی به هند صادر خواهند کرد کاه ایان امار
نشاندهنده توسعه خطوط لوله انهقال گاز به این کشور در باندمد

خواهد بودخ

بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه «بازیها»77 ...
نمودار  .8واردات گاز به هند در سال 2030
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 .3سیاستهای تأمین امنیت عرضه انرژی پاكستان و هند
در این بخش به سیاستهای تأمین امنیت عرضه انارژی در دو کشاور پاکساهان و
هند پرداخهه شده استخ
 .1-3پاكستان

کمیهه امنیت مای پاکسهان در آبان  1396اعالم کرد که تأمین انرژی از تمامی منااب
موجود در منطقه از اولویتهای این کشور است و در این راسها قصد دارد رواباط
دوجانبه خود را با کشورهایی که میتوانند انارژی او را تاأمین کنناد ارتقاا

دهاد.

پاکسهان به دلیل کمبودهایی که در تأمین انرژی مورد نیااز بخاش صانعت و ساایر
بخشهای مولد دارد به معضال
اقهصادی دچار استخ

اقهصادی از قبیل بیکاری تاورم و رشاد نااچیز

()4
1

در سال « 2005سند امنیت انارژی  25ساال آیناده» پاکساهان تصاویب شادخ
هد

اصای این برنامه افزایش امنیت عرضه انرژی بر مبنای تنوع حاملهای انرژی

اعم از برق آبی نفت گاز طبیعی زغالسنگ هسههای و انارژیهاای تجدیدپاریر
استخ هد

این برنامه کاهش وابسهگی این کشاور باه واردا

انارژی و افازایش

)1. Energy Security Action Plan (2005-2030
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سرمایهگراری داخای و خارجی در بخش انرژی تا حد ممکن است ()EPD, 2007خ
«شورای بازرگانی پاکسهان» 1در ساال  2010ساند «برناماه یکپارچاه انارژی»

2

برای  15سال آینده را تدوین کرد که در آن ترکیب برینه عرضه حاملهاای انارژی
در سال  2025مطرح شده استخ بر اساس برآورد این سند اگر پاکساهان باا هماین
روند و سیاست به مصر

و واردا

انرژی بپردازد در سال  2025هزیناه واردا

انرژیاش به  62میایارد درر خواهد رساید

(2011

)Council,خ در نماودار  9سارم

حاملهای انرژی در سیسهم عرضه آن با رعایت مالحظا

امنیات انارژی در ساال

 2025ذکر شده استخ
نمودار  .9سهم حاملهای انرژی در سیستم عرضه انرژی با رعایت مالحظات امنیت انرژی در سال  2025در
کشور پاکستان

سال 2025

برق آبی زغال سنگ
%20
%15
نفت
%20

گاز مایع
%2
هسته ای
%3
تجدید پذیر
%12

گاز داخلی
%21

گاز وارداتی
%7
Source: Integrated Energy Planning and Pakistan’s Energy Future

 .2-3هند

کمیهه انرژی پارلمان هند در سال  1997مرمترین معضل بخاش انارژی را فقادان
سیاست باندمد

و منسجم در این حوزه اعالم کرد کاه منجار باه ناکارآمادی در
1. Pakistan Business Council
2. Integrated Energy Plan 2010- 2025
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عرضه و بهکارگیری انرژی شده استخ به همین دلیل طراحی اساهراتیی باندماد
این کشور را آغاز و برای تنظیم راهبرد باندمد

خاود در زمیناه انارژی در ساال

 1999سند «چشمانداز هیدروکربن  »2025را تدوین کردخ این سند به طاور رسامی
در فوریه  2000برای هدایت سیاست کالن انرژی هند منهشار شاد و باه جزئیاا
عرضه و تقاضای نفت و گاز تا سال  2025و موارد مرم مرباوط باه امنیات انارژی
پرداخهااه اساات از جماااه ترکیااب مناااب اناارژی حفاظاات از اناارژی آلااودگی
زیست محیطی پیشرفت های تکنولوژیکی امنیت خطوط لوله و بسهرسازی جرات
گفتوگو و مشارکت منطقهای و جرانیخ در این سند به سایر مناب انارژی همانناد
زغالسنگ نیروی هسههای و مناب جدید اشارهای نشده استخ
مرمترین محورهای اسهراتیی انرژی هند بر مبنای ایان ساند باه شارح ذیال
است:
 اصالح و تقویت شرکتهای نفهی و گازی داخای بهمنظور ورود به عرصاهرقابتهای جرانی
 آزادسازی صنعت نفت در بخشهاای باردساهی و پااییندساهی باهمنظاورتسریل مشارکت بخش خصوصی
 -تنااوعبخشاای بااه مناااب واردا

از طریااق مشااارکت فعااال در جاارب

سرمایهگراری در بخاش هاای نفات و گااز از سراسار جراان و نیاز دساهیابی باه
فرصتهای خارجی در بخش باردسهی
 -منطقیسازی قیمت نفت و گاز از طریق حر

مکانیسم تصویب قیمت

 اصالح بخش نیرو در جرت تولید برق شامل ساخهارهای انهقال و توزیا ومشارکت بیشهر بخش خصوصی خارجی برای تولید نیرو
 منطقیسازی قیمت برق زغالسنگ گاز طبیعی نفت و گاز  LNGاز طریقعوارض و مالیا

حر

بر انهقال آنها و مطابقت دادن با قوانین ساازمان تجاار

جرانی
 اصالح بخش زغالسنگ از طریاق جارب مشاارکت بخاش خصوصای دراسهخراج معادن و آزادسازی قیمت و توزی آن
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 تغییر ترکیب انرژی بهعالوه افزایش بهکارگیری گاز طبیعی در صنای تولیادبرق کود و سایر فرآوردههای صنعهی
 تأکید بیشهر بر تولید برق هسههای با احداث شش رآکهور هسههای جدید ارائه کمکهای مالی و سیاسی برای تکمیل و توسعه فناوریهای جدیاد ازجماه :انرژی باد خورشید و بیو گازخ
بر این مبنا میتوان گفت اسهراتیی هناد در حاوزه انارژی تضامین و تاأمین
انرژی تمام مصر کنندگان داخای اعم از کارخانهها مناازل و ساوخت موردنیااز
سیسهم حمل ونقل کشاور باا تأکیاد بار توساعه تکنولاوژی و باهکاارگیری آن در
برینهسازی انرژی و نیز یافهن مناب وارداتیِ مطمئن استخ از این سند درمییابیم که
سیاست انرژی هند بهطور اساسی بر امنیت نفت و گاز تأکید میکند و تاالش ایان
کشور افزایش سرم این دو حامل در سبد انرژی خود است افزایشی کاه باه دلیال
کمبود مناب داخای ناگزیر باید با افزایش واردا
سیاسهمداران هندی ابهکارا

تأمین شودخ

سیاسی مهعاددی را در قباال نیااز رو باه رشاد

انرژی اتخاذ کردهاند که نشان دهنده اهمیت موضوع امنیت عرضاه انارژی و حفا
نگاه همه جانبه به انرژی است از آن جماه میتوان به ذخیره اسهراتییک نفت برای
 15تا  45روز و توجه به سایر مناب همانناد نیاروی هساههای زغاالسانگ گااز
طبیعی و انرژیهای جدید اشاره کرد باهعاالوه در پای سیاسات جدیاد «صادور
مجوز اکهشا » گام های مثبت مرمی در جرت کشاف و اسهحصاال منااب داخاای
برداشهه شده است سیاسهی که با پیشبرد آن دولت هند میکوشد تاا از وابساهگی
روزافزون به خارج از مرزهای خود بکاهدخ
«باومبرگ» در جوری  2016در گزارشی نوشت« :دهاینو برای تاأمین امنیات
انرژی و مناب قابلاعهماد نفت و گاز از سراسر جران با ایاران و روسایه گرفهاه تاا
عربسهان و موزامبیک قراردادهای خرید سرام شرکتهای نفهی و میدانهای نفت و
گاز منعقد میکند .تقاضا برای نفت در هند بیش از هر کشور دیگار باهسارعت در
حال افزایش است»« .آشوک شارما» 1اسهاد روابط بینالمال «مؤسسه اسهرالیای هند
1. Ashok Sharma
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در دانشگاه مابورن »1در این زمینه گفهه است« :تا زمانی که تأمین و تضمین منااب
قابلاعهماد نفت و گااز بارای هناد «اولویات در سیاسات خاارجی» اسات هناد
نمیتواند بر امنیت انرژی تمرکز نکند»خ

()5

 .4تحلیل رفتار هند و پاكستان در قبال دو خط لوله صلح و تاپی به كمک
«نظریه بازیها»

2

طرح مبانی تئوری نظریه بازیها به نحوه مدلساازی ایان پایوهش و پارامهرهاای
تاب مطاوبیت کشور پاکسهان و هند در قبال دو خط لوله صاز و تاپی موضوعاتی
است که در این قسمت بررسی میشودخ
 .1-4نظریه بازی

«نظریه بازیها» نوعی نظریه انهخاب عقالنی و شکل تخصصی و ریاضی شده مدل
«بازیگر خردمند» در نظریههای تصمیمگیاری اساتخ نخساهین باار «امیال باورل»

3

ریاضاایدان باازرگ فرانسااوی ایاان نظریااه را در سااال  1921مطاارح کااردخ بعاادها
نظریهپردازان دیگری از جماه ریاضیدان «جان فون نویماان» 4اثباا کنناده قضای
«کم بیشینه» در سال  1928و اقهصاددان «توماس شاینگ» 5طراح نظریه «چانهزنای»
به تکمیل این نظریه پرداخهند (سیفزاده )1384خ
نظریه بازیها انسان را موجودی عاقل میداند که کنش و رفهاار اجهمااعیاش
محاسبهگرایانه و عقالنی است یعنی انسان بر اساس سود و هزینه عمل مایکناد و
رفهار محاسبهگرایانه اقهصادی و مادی

دارد.

یکی از فرضیههای اصای نظریه بازیها اصل «کم بیشینه» است به ایان معناا
که هر بازیگر به دنبال بیشهر کردن کمهرین امهیازی است که از به دسات آوردن آن
مطمئن است و در پی کم کردن بیشهرین ضرری است که تحمل آن اجهنابناپاریر
1. Melbourne
2. Game Theory
3. Emile Borel
4. John Von Neumann
5. Thomas Schelling
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است البهه این اصل در بازی حاصل جم عددی صفر صادق مایکناد (حقیقات
)1385خ
 .2-4اركان بازی

هر بازی ارکانی دارد که با آن شناخهه میشود درواق ارکان بازی شرایط حاکم بار
بازی نحوه بازی بازیگران و نهیجه را رقم میزندخ
 بازیگران :هر بازی میتواند شامل دو یا تعداد بیشهری بازیگر باشاد کاه درشرایط خاصی با یکدیگر تعامل دارندخ
 -اقاداما  :1مجموعاه اعماالی کاه باازیگر در هار شارایط خاا

از باازی

میتواند انجام دهدخ
 ترجیحا  :این رکن نشان می دهد که برای هر بازیگر چاه چیازی اهمیاتدارد و چه چیز را به چه چیز ترجیز میدهدخ ترجیحا

بازیگران معمورً بر فرض

عقالنیت 2اسهوار میشودخ
 .3-4تئوری عقالنیت

بار اساااس تئااوری عقالنیات بااازیگران اقادامی را از باین انهخااابهااای موجااود
برمیگزینناد کاه بیشاهرین مطاوبیات را بارای آنهاا داشاهه باشاد (
1994

Osborne and

)Rubinstein,خ از نهایج تئوری عقالنیت آن است که اگر بازیگری ماورد  Aرا

بر  Bو  Bرا بر  Cترجیز دهد  Aرا نیز بار  Cتارجیز خواهاد داد (

Osborne and

)Rubinstein, 1994خ
 .4-4بازی استراتژی

یک بازی اسهراتییک مدلی از تصااااامیمگیااا اری برهمکنشی است که در آن هر
تصمیمگیرنده برنامه حرکت خود را یکبار و برای همیشه انهخاب مایکناد و این
انهخاب بهصور

همزمان انجام میشاودخ این مدل از مجموعاهای مهناهی از «»N

بازیگر برای هر بازیگر « »iیک مجموعه از حرکات هاا « »Aiو یک رابطه اولویت
1. Actions
2. Rationality

بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه «بازیها»83 ...

روی مجموعه نمای حرکا

تشکیل شده استخ هر نمای حرکت را

𝑁 ∈(aj)j

=a

بااهعنااوان یک برآمد در نظر گرفهه اساات و مجموعه همه برآمدهااا 𝑁𝜖 Ajرا با «»A
نمایش میدهیمخ تفاو

اساسی یک بازی اسهراتییک با یک مسئاه تصامیم گیاری

در لزوم تعریف تاب اولویت هر بازیگر  iمجموعه  Aبه جای  Aiاست :هر باازیگر
نهتنرا بایاد نگران حرکاتهاای خود باشد باکه باید به حرکت بازیگران دیگر هم
توجه کندخ بهطور خالصه از بازی اسهراتییک تعریف زیر ارائه میشود:
 یک مجموعه مهناهی ( Nمجموعه بازیگرها)
 یک مجموعه ناتُری  Aiبرای هر بازیگر ( iϵNمجموعه حرکتهای موجاود
برای بازیگر )i
 یک تاب اولویت روی مجموعه  Aبرای هار باازیگر ( iϵNرابطاه اولویات
بازیگر )iخ
اگر مجموعه حرکتهای هر بازیگر  iباهصاور

 Aiمهنااهی باشاد باازی را

مهناهی مینامیمخ درجه باری انهزاعی بودن این مدل اسهفاده آن را در وضعیتهای
بسیار مهنوعی ممکن میسازدخ بازیگر این مدل میتواند انسان باهصاور

یک فرد

یا هر واحااد تصاامیمگیرنااده دیگری مانند دولت هیئاات مدیره یک شرکت رهبر
جنبشاای انقالبی حهی یک گیاه یا حیوان باشدخ مدل روی مجموعه حرکااتهااای
موجود برای یک بازیگر هیچ محدودیهی ندارد برای مثال ممکاان اساات مجموعه
مزبور تنرا تعداد اندکی عضو داشهه باشد یا شامل مجموعهای بزرگ از نقشااههااای
پیچیده شااود که دربرگیرنااده اتفاقا

مهنوعی استخ با وجود این محدوده کاربرد

مدل با توجه به لزوم وجود یک رابطه اولویت برای هر بازیگر محدود ماایگاارددخ
رابطه اولویت یک بازیگر مایتوانااد بااهسااادگی بازتابی از احساس او از برآمدهای
ممکن یا در مورد یک موجود زنده مثل یک گیاه که آگاهانه عمل نمیکناد شانس
موفقیت او در تولیدمثل باشدخ
در بعضی از مسائل اولویتها بهطاور طبیعی ناه بر نمای حرکاا

بازیگران

باکه بر نهایج حرکتهایشان تعریف مایشاود برای مثال در مادلساازی انحصار
چندجانبه مجموعه بازیگران را مجموعه بنگااههاا در نظار مایگیاریم و مجموعه
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حرکتهای آنها را مجموعه قیمتهای ممکن انهخابی بنگاهها تعریف میکنیمخ در
این مسئاه ما عالقه مند به مدلسازی این فرض هسهیم که بنگااههاا تنرا سود را در
نظر گرفهه به مجموعه نمای قیمااتهااای [ممکن] که این میزان سود را بااه دساات
میدهد عالقهای ندارندخ بهمنظور مدلسازی چنین شرایطی مجموعه  Cاز نهایج را
بهصور

یک تاب  Aبر روی  Cتعریف میکنیم که نمای حرکتها را به نهاایج آن

مرتبط می سازدخ رابطه اولویت را نیز برای هر بازیگر  iباهصاور

میکنیم اگر و تنرا اگر )𝑏(𝑔 > )𝑎(𝑔 باشدخ

𝑏 > 𝑎 تعریاف

گاهی ما در پااای مدلسازی شرایطی هسهیم که نهیجه نمای حرکاااتهاااای
بازیگران قبل از حرکت برای آنها آشکار نیست و تحت تأثیار مهغیرهای تصادفی
برونی است و تنرا بعد از حرکت بازیگران به نهیجه پی خواهند بردخ میتوانیم این
شرایطی را با تعریف مجموعه  Cاز نهایج فضای احهمال  Ωو یک تاب
بااهصااور

C 𝐴×Ω

یک بازی اسهراتییک مدلسازی کناایم با این تعبیر وقهی نمای حرکت

 aϵAو تجای مهغیر تصادفی در
نمای حرکتها بهصور

Ω

 wϵباشد آنگاه ) g(a,wنهیجه حرکت خواهد بودخ

یک رتاری 1بر روی  Cنشان داده میشود باید برای هار

بازیگر  iرابطه اولویت بر روی مجموعه تمامی این رتاریها مشخص گرددخ رابطه
اولویت بازیگر  iدر یک بازی اسهراتییک بهصور

زیر تعریاف مایشاود> 𝑏 :

𝑎

خواهد بود تنرا در صورتی که رتاری ) g(a,0حداقل با توجاه باه رابطاه اولویات
بهخوبی رتاری ) g(b,0باشدخ
در بسیاری از شرایط رابطه اولویت برای بازیگر  iدر یک بازی اسهراتییک باا

یک تاب بازده  uiکه هرگاه 𝑏 > 𝑎 آنگاه )𝑏(𝑖𝑢 > )𝑎(𝑖𝑢 باشد نشان داده میشودخ
به مقادیر چنین تابعی مطاوبیت میگوییمخ
 .1-4-4تعادل نَش

«تعادل نش» 2در بازی بر اساس دو فرضیه بیان میشود نخست آنکاه هار باازیگر
1. Lottery (Lotteries are probability distributions over outcomes. Mixed strategies
)therefore create lotteries
2. Nash Equilbrium

بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه «بازیها»85 ...

با توجه به باورش در مورد رفهار دیگران بر اساس عقالنیت تصمیم میگیارد دوم
آنکه باورهای بازیگران در مورد یکدیگر صاحیز اسات (

Osborne & Rubinstein,

)1994خ بر این اساس تعادل نش اینگونه تعریف میشود:
تعادل نش حالهی است که در آن همه بازیکنان انهخابهایی کردهاناد و هایچ
کدام از آن ها انگیزه تخطی از انهخابشان را ندارند با در نظر گرفهن اینکه بازیکناان
دیگر انهخاب خود را تغییر نخواهند دادخ
در شرایط سهیز باید بهطور برینه تصمیم گرفتخ تعادل نش در واق پاسخی باه
تصمیمگیری در شرایط مهضاد است .میتوان وضعیت سهیز بین چناد باازیکن را در
حالت اسهاتیکی یا در حالت دینامیکی بررسی کردخ حالت نخست به نظری بازیهای
اسهاتیکی و حالت دوم به نظری بازیهای دینامیکی منجر میشودخ
به عبار

دیگر برش اساهراتیی ( )s*1, s*2, …, s*nرا تعاادل ناش مایگاوییم

هرگاه با ثابت بودن اسهراتییهای انهخابی سایر بازیکنان هایچ باازیکنی انگیازهای
برای تغییر اسهراتیی خود نداشهه باشدخ

)≥ Ui (s*1, s*2, …, s'i, … s*n

si
Ui

*
)i, …, s n

*

…, s

Ui (s*1, s*2,

مجموعه اسهراتیی بازیکن  iامخ
مجموعه اسهراتییهای تمامی بازیگرانخ

بنابراین در تعادل نش بازیکن  iهیچ انگیزهای برای تغییر اسهراتیی  s*iندارد
زیرا این اسهراتیی مناسب است یا برهر از سایر اسهراتییها استخ
 .5-4پیشینه پژوهشی نظریه بازیها

در مقاله «جعفرزاده و همکاران» ( )1393باه کماک نظریاه باازیهاای همکاراناه
همکاری میان ایران و ترکمنساهان در صاادرا

گااز طبیعای از طریاق خاط لولاه

«نوباکو» به اروپا بررسی شده استخ محققان این پیوهش رفهار ایران و ترکمنساهان
را در قبال خط لوله نوباکو اسهراتییک دانسهه و با درک این موضاوع مادل باازی
همکارانه این دو کشور را توسعه دادهاندخ نهایج این تحقیق نشاان مایدهاد کاه باه
دلیل شرایط اسهراتییک و توان تولید دو کشور امکان همکاری میان آنهاا وجاود
دارد و ایران به دلیل داشهن قدر

چانهزنی بارتر میتواند نقش مرام و فعاالی را
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در تشکیل این همکاری ایفا کندخ
در پیوهشی مروری «یورگنسن و همکاران» ( )2010با برارهگیاری از نظریاه
بازی به مطالعه دسههبندی و ارائه پیوهشهای انجامشاده در زمیناه آلاودگی هاوا
پرداخهه به موارد مرمی اشاره کردهانادخ باهتصاریز نویساندگان مقالاه در مساائل
زیستمحیطی وابسهگی اسهراتییک وجود دارد به این معنا کاه رفهاار یاک بنگااه
اقهصادی نهتنرا بر مطاوبیت خود باکاه بار مطاوبیات دیگار باازیگران هام تاأثیر
میگرارد این موضوع بهخصو

در رابطه با مسائل آلاودگی باین کشاورها مرام

استخ نکهه بسیار مرم در این پیوهش آن است که اگر در بازی یاک تنظایمکنناده
خیرخواه اجهماعی با قدر

زیاد وجود داشهه باشد و بازی را طوری تنظیم کند که

مطاوبیت همه جامعه بیشینه شود دسهیابی به برینه پرتو( )6امکانپریر استخ
«عبدلی و ماجد» ( )1391در مقالهای با تحایل رفهار اوپاک بار اسااس نظریاه
بازیها و با بررهگیری از تکنیک دادههای تاباویی که برای بارآورد الگاوی تحقیاق
اسهفاده شده است رفهار اعضای اوپک را مدل کردهانادخ نهاایج مادل حااکی از آن
است که مقدار فروش نفت اعضای اوپک رابطه مثبهی با ذخایر اثبا شده و فروش
دوره قبل دارد بهعالوه اینکه میان مجرور ذخیره سرانه ثابتشده و مقادار فاروش
نفت رابطه منفی وجود داردخ
«کاسهاو و همکاران» ( )2013در مقاله خود تصمیمگیری در پروژههای نفات
و گاز را به کمک نظریه بازیها مدل ساخهه و سه مورد از پروژههای نفهی و گازی
را بررسی کردهاند که نهایج مدل در قبال آنها قابل قبول بوده استخ در پروژههاای
نفت و گاز به دلیل ریسک و عدم قطعیت بار رفهار باازیگران اساهراتییک اساتخ
این مدل بازیهای چند هدفی و چند سطحی را بهصور
همچنین در حل مدل از الگوریهم ژنهیک نیز اسهفاده شده

همزمان حال مایکناد
است.

 .6-4مدلسازی

در این قسمت پس از تعیین نوع و اسهراتیی پروفایل باازی و باا در نظار گارفهن
مفروضا

بازی تواب مطاوبیت کشور پاکسهان و هند محاسبه میشودخ

بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه «بازیها»87 ...
 .1-6-4بازیگران و اقدامات

بازی مورد نظر در این پیوهش یک بازی تکمرحاهای و ترتیبی با اطالعا

کامال

استخ بازی از اینرو تک مرحاه است که با انجام اقدام هر بازیگر نهیجه مشاخص
خواهد شد و رزم نیست که بازیگران پس از مشاهده رفهار یکدیگر اقدام خاود را
تغییر دهند بنابراین با یکبار بازی کردن نهایج آن آشکار خواهاد شادخ همچناین
بازی بهصور
بهصور

ترتیبی انجام میشود چراکه بازیگران اقداماتشان را به ترتیب -ناه

همزمان -انجام میدهند بهعنوان مثال در صورتی که پاکسهان خط لولاه

صاز را ترجیز ندهد ترجیز این خط لوله از سمت هناد نیاز غیارممکن خواهاد
بود البهه فاصاه بین اقدام هر بازیگر تا بازیگر بعدی بسیار اندک فرض شده استخ
هر بازیگر از نهایج اقدام خود کامالً آگاه است زیرا نحوه تصامیمگیاری باازیگران
دیگر را بهخوبی میداند و از پیاماد هار اقادام او آگااه اساتخ از ایانرو باازی باا
اطالعا

کامل در نظر گرفهه شده استخ

ترتیب بازی به این صور

است که ابهدا پاکسهان با توجاه باه بیشاینهساازی

سود خود یکی از این دو خط لوله را انهخاب و سپس بازی را آغاز میکندخ پس از
آن هند تصمیم میگیرد و با توجه به بیشینهسازی سود خود یکی از ایان دو خاط
لوله را برای انهقال گاز ترجیز می دهدخ پاکسهان به این دلیل آغازگر بازی است کاه
مسیر خط لوله صاز و تاپی ابهادا از ایان کشاور مایگاررد و بعاد از آن باه هناد
می رسدخ عدم حضور پاکسهان در هر کدام از این خطوط مان از رسیدن خاط لولاه
به کشور هند میشودخ
 .2-6-4استراتژی پروفایل بازی

نقطه تعادلی بازی نمیتواند انهخاب خط لوله صاز به ترجیز هند و انهخااب خاط
لوله تاپی به ترجیز پاکسهان یا عکس این حالت باشد زیرا بدون حضور پاکساهان
هند نخواهد توانست بهصور

مسهقل از هیچکدام از دو خاط لولاه اساهفاده کناد

بنابراین حالتهایی از بازی که هناد در آنهاا خاط لولاهای را کاامالً مهفااو

باا

پاکسهان انهخاب کند بهطور منطقی جواب تعادلی بازی نیسهندخ اسهراتیی پروفایال
بازی مطابق جدول  3استخ
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جدول  .3استراتژی پروفایل بازی
پاکستان
هند

خط لوله صلح و تاپی

خط لوله صلح و تاپی

قیمت خرید گاز برابر با کمترین قیمت
*
پیشنهادی ایران و ترکمنستان است.

فقط خط لوله صلح

**

قیمت خرید گاز برابر با کمترین قیمت
پیشنهادی ایران و ترکمنستان است.

فقط خط لوله تاپی

قیمت خرید گاز برابر با کمترین قیمت
پیشنهادی ایران و ترکمنستان
***
است.

* به دلیل اینکه پاکسهان و هند قدر

فقط خط لوله صلح

فقط خط لوله تاپی

جمهوری اسالمی بیشترین
قیمت ممکن را در مذاکرات
قبول کند.
ترکمنستان بیشترین قیمت
ممکن در مذاکرات را قبول
کند

چانهزنی بیشهری دارند قیمت مبنا برابر با کمهرین قیمات پیشانرادی

توسط ایران و ترکمنسهان استخ
** در این حالت پاکسهان قیمت گاز را به دلیل قدر

چانهزنی بار برابر باا کمهارین قیمات پیشانرادی از

سوی ایران و ترکمنسهان تعیین میکندخ هند نیز گااز را باه قیمات فروخهاهشاده باه پاکساهان از جمراوری
اسالمی ایران میخرد بنابراین قیمت مبنا برابر با کمهرین قیمت پیشنرادیِ ایران و ترکمنسهان استخ
*** در این حالت پاکسهان قیمت گاز را به دلیل قدر

چانهزنی بار برابار باا کمهارین قیمات پیشانرادیِ

ایران و ترکمنسهان تعیین میکندخ هند نیز گاز را به قیمت فروخههشده به پاکسهان از ترکمنسهان میخارد باه
این ترتیب قیمت مبنا برابر با کمهرین قیمت پیشنرادیِ ایران و ترکمنسهان استخ

 .3-6-4مفروضات

 هزینه سیاسی مشارکت در خط لوله برای پاکسهان و هند برابر است هزینه سیاسی سارنه مشارکت در خط لوله صاز برای پاکسهان و هند براباربا کمک نظامی آمریکا در سال  2018به پاکسهان در نظار گرفهاه شاده اسات و در
صور

حضور هند و پاکسهان در خط لولاه صااز ایان کشاورها ساارنه از 225

میایون درر کمک آمریکا محروم خواهند شد
 سایر خطوط لوله انهقال گاز به هناد و پاکساهان بار تصامیمگیاری ایان دوکشور در قبال خطوط لوله صاز و تاپی تأثیر نخواهد گراشت
 -مبنای درآمد حاصل از واردا

گاز در هناد و پاکساهان شاد

انارژی در

بخش صنعت در نظر گرفهه شده استخ
 .4-6-4توابع مطلوبیت

هر یک از شرکتکنندگان بازی بر اساس مطاوبیت خود دست به اقدام میزنناد تاا
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میزان آن را بیشینه کنندخ مطاوبیات هار باازیگر برابار باا میازان درآماد او منراای
هزینههایش استخ تمام جمال

موجاود در هار تااب مطاوبیات باا واحاد پاولی

سنجیده می شود و در نرایت مطاوبیت هر بازیگر بر اسااس واحاد پاول مشاخص
خط لوله صاز و تاپی از منظر دو کشاور هناد

خواهد شدخ در جدول  4مشخصا
و پاکسهان ذکر شده استخ

جدول  .4مشخصات خط لوله صلح از منظر دو کشور هند و پاکستان
عنوان
طول خط لوله (طول کل خط لوله  2775کیلومتر)
هزینه تقریبی ساخت (کل هزینه برابر با  7.4میلیارد دالر)
قیمت گاز
میزان واردات گاز
حق ترانزیت
مدت قرارداد

هند
 900کیلومتر
 2.4میلیارد دالر
 11.8دالر بر میلیون BTU
 90میلیون مترمکعب در روز

پاکستان
 760کیلومتر
 2.02میلیارد دالر
 11.8دالر بر میلیون BTU
 60میلیون مترمکعب در روز
 1.15دالر بر میلیون BTU

-

 25سال

جدول  .5مشخصات خط لوله تاپی از منظر دو کشور پاکستان و هند
عنوان
طول خط لوله (طول کل خط لوله
 1814کیلومتر)
هزینه تقریبی ساخت (کل هزینه
برابر با  7.6میلیارد دالر)
قیمت گاز
میزان واردات گاز
مدت قرارداد

پاکستان
 826کیلومتر
 1.9میلیارد دالر

هند
صفر (این خط لوله تا مرز هند و پاکستان
کشیده میشود)
 1.9میلیارد دالر

 13دالر بر میلیون ( BTUبا در نظر گرفتن
 11.8دالر بر میلیون ( BTUبا در نظر
حق ترانزیت افغانستان و پاکستان)
گرفتن حق ترانزیت افغانستان)
 14میلیارد مترمکعب در سال
 14میلیارد مترمکعب در سال
 30سال

در ادامه در جدول  6هزینه و درآمد خطوط لوله تاپی و صاز برای دو کشور هناد
و پاکسهان ذکر شده استخ
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جدول  .6هزینه خطوط لوله برای دو کشور پاکستان و هند ()Gomes, 2013

خطوط
لوله

خط لوله
صلح

خط لوله
تاپی

کشورها

هند
پاکستان

هزینه
قیمت گاز در سال*

توسعه خط
لوله

حق ترانزیت در
سال

 2.4میلیارد
دالر
2.02
میلیارد دالر

 1.33میلیارد دالر
()-
 1.33میلیارد دالر
()+

قیمت ترکمنستان

قیمت ایران

کمینه (ایران و
ترکمنستان)

15.23
میلیارد دالر

 13.64میلیارد دالر

10.15

 9.09میلیارد دالر

هزینه
سیاسی در
سال
225
میلیون دالر
225
میلیون دالر

هند

 1.9میلیارد
دالر

ــ

 6.49میلیارد دالر
(هزینه ترانزیت هم
لحاظ شده است).

 6.49میلیارد دالر
(هزینه ترانزیت هم
لحاظ شده است).

0

پاکستان

 1.9میلیارد
دالر

 0.75میلیارد دالر
در سال ()+

 5.89میلیارد دالر

 5.89میلیارد دالر

0

* ایران خواهان  13.4درصد قیمت معادل نفت برنت بارای گااز طبیعای خاط لولاه صااز اساتخ ایان در
صورتی است که ترکمنسهان  12درصد قیمت معادل نفت برنت بارای گااز طبیعای خاط لولاه تااپی طااب
میکند () Gomes, 2013خ بر اساس رفهار اسهراتییک بازیگران در انهخاب خطوط لوله و با توجه به آنچاه در
قسمت اسهراتیی پروفایل ذکر شد هر کدام از این قیمتگراریها مبنای محاسبه  Pay Offدو کشور هناد و
پاکسهان قرار میگیردخ

درآمد حاصل از واردا

گاز طبیعی در پاکسهان و هناد مطاابق فرماول  1محاسابه

میشودخ

𝒔𝒂𝑮 𝒍𝒂𝒓𝒖𝒕𝒂𝑵 𝒅𝒆 𝒐𝒎𝑰

()1

𝒚𝒕𝒊𝒔𝒏𝒆𝒕𝒏𝑰 𝒚𝒈𝒓𝒆𝒏𝑬 𝒍𝒂𝒊𝒓𝒕𝒔𝒖𝒅𝒏𝑰

= 𝒆𝒎𝒐𝒄𝒏𝑰

پارامهرهای معادله  1برای هند و پاکسهان در قبال خطوط لوله صاز و تااپی مطاابق
جدول  7استخ
جدول  .7درآمد خطوط لوله برای پاکستان و هند
خطوط
لوله

خط
لوله
صلح

خط
لوله
تاپی

کشورها

هند

سهم صنعت در
تولید ناخالص داخلی
در سال 2015
 29.58درصد
( Statista a,
)2015

 19.96درصد

پاکستان

( Statista b,
)2015

هند

 29.58درصد

پاکستان

 19.96درصد

تولید ناخالص
داخلی در سال
2015

مصرف انرژی در
بخش صنعت در
سال 2015

 2296.63میلیارد
دالر ( IEA b,

 195.265میلیون
تن معادل نفت خام

)2015

()IEA b, 2015

 215.82میلیارد
دالر ( IEA c,

 18.46میلیون تن
معادل نفت خام

)2015

()IEA c, 2015

 2296.63میلیارد
دالر
 215.82میلیارد
دالر

 195.265میلیون
تن معادل نفت خام
 18.46میلیون تن
معادل نفت خام

میزان واردات
گاز طبیعی در
سال
 29.16میلیون
تن معادل نفت
خام
 19.44میلیون
تن معادل نفت
خام
 12.6میلیون تن
معادل نفت خام
 12.6میلیون تن
معادل نفت خام

درآمد حاصل
از گاز وارداتی
در سال
101.45
میلیارد دالر
45.36
میلیارد دالر
43.83
میلیارد دالر
29.40
میلیارد دالر
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نتیجهها و پیشنهادهای سیاستی
در این بخش با در نظر گرفهن درآمد حاصل از واردا

گاز طبیعای و هزیناههاای

ناشی از آن اعم از هزینههای اقهصادی و سیاسی برای هند و پاکسهان با اتخاذ یک
بازی تکمرحاهای و ترتیبی با اطالعا

کامل رفهار اسهراتییک ایان دو کشاور در

قبال خط لوله تاپی و صاز مدل شده استخ با توجه به جدول  8مشخص است که
انهخاب هر دو خط لوله تاپی و صاز برای دو کشور هند و پاکسهان نقطاه تعاادلی
بازی است به عبار

دیگر برش اسهراتیی انهخاب هر دو خط لوله توسط هر دو

کشور هند و پاکسهان تعادل بازی است زیرا با ثابت بودن اسهراتییهاای انهخاابی
سایر بازیکنان هیچ بازیکنی انگیزهای برای تغییر اسهراتیی نداردخ

)Ui (s*1, s*2, …, s*i, …, s*n) ≥ Ui (s*1, s*2, …, s'i, … s*n

si
Ui

مجموعه اسهراتیی بازیکن  iامخ
مجموعه اسهراتییهای تمام بازیگرانخ

بنابراین در تعادل نش بازیکن  iهیچ انگیزهای برای تغییر اسهراتیی  s*iندارد
زیرا این اسهراتیی مناسب است یا برهر از هر اسهراتیی دیگری اساتخ ایان تعاادل
زمانی حاصل می شود که هند و پاکسهان خط لوله صاز و تاپی را بهصور

توأمان

انهخاب کنندخ
همانطور کاه در قسامت  1-2و  2-2توضایز داده شاد ایان دو کشاور در
سالهای آتی برای ایجاد رشد اقهصادی و تأمین تقاضای داخای خاود نیااز بسایار
زیادی به گاز طبیعی دارندخ هند بهعنوان یکای از پانج قادر

نوظراور در عرصاه

اقهصاد بینالماای و عضو گروه بریکس نیاز زیادی باه حامالهاای انارژی فسایای
بهخصو

گاز طبیعی داردخ هماانطاور کاه در نماودار  3قسامت  1-2مشاخص

است بر اساس برآورد مؤسسه مطالعا

نفت پاکسهان فاصاه بین عرضه و تقاضای

گاز طبیعی در این کشور در سال  2020حدود  40میایارد مهرمکعب خواهد بود که
این موضوع با نهیجه مدل مبنی بر انهخااب هار دو خاط لولاه صااز و تااپی نیاز
همخوانی داردخ
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جدول  .8نتایج مدل
پاکستان
هند
خط لوله صلح و تاپی
فقط خط لوله صلح
فقط خط لوله تاپی

خط لوله صلح و تاپی

فقط خط لوله صلح

()119.295،57.72
()57.72 ،82.265
()57.72 ،35.44

()82.265،34.3

فقط خط لوله تاپی

()35.44،22.36

پیشنرادهای سیاسهی قابل ارائه با توجه به نهیجه این پیوهش به شرح ذیل است:
 با توجه به جغرافیای هند و پاکسهان و با عنایت باه اینکاه انهخااب هار دوخط لوله صاز و تاپی بهمنظور تأمین گاز طبیعی نقطاه تعاادلی رفهاار اساهراتییک
این دو کشور است جمروری اسالمی باید برای نرایی کردن صادرا

گاز طبیعای

به این دو کشور از طریق خط لوله صاز دیپاماسی جدیتاری را در دساهور کاار
خود قرار دهدخ
 -با اینکه دولتهای غربی باألخص ایار

مهحده آمریکا از خط لولاه صااز

حمایت نمی کنند و حهی به این مناسبت به دو کشور هناد و پاکساهان هزیناههاای
سیاسی تحمیل مینمایند با احهسااب ایان هزیناههاای سیاسای خاط لولاه صااز
همچنان گزینه جادی تاأمین گااز طبیعای ایان دو کشاور خواهاد باود بناابراین
جمروری اسالمی باید با تأکید بر غابه اقهصادی خط لوله صاز در برابر هزینههاای
سیاسی آن مان از هیمونی رسانهای کشورهای غربی در این زمینه شودخ
 از آنجایی که هزینه هر مهرمکعب گاز طبیعی ترکمنسهان ( 12درصد برنت)ارزانتر از گاز طبیعی ایران ( 13.4درصد برنت) است جمروری اسالمی میتواناد
مبنای مراکرا

خود با طر های هندی و پاکسهانی را بر اساس قیمات پیشانرادی

ترکمنسهان تنظیم کند و با کم کردن حاشیه ساود خاود ماان ِ از دسات دادن باازار
باندمد

گاز طبیعی این دو کشور شودخ

بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه «بازیها»93 ...

پینوشتها
 http://neconews.com/vdcaein0.49na015kk4.htmlخ1
 http://naftema.com/news/38150خ2
 http://naftema.com/news/38150خ3
 http://moqavemati.net/38109خ4

 https://www.farsnews.com/news/13950418000238خ5

6خ این مفروم حالهی از تخصیص مناب است که در آن امکان برهر نماودن وضاعیت یاک
فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود نداردخ
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