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 چکیده
زار و بررسی شرایط باا « صلح»و « تاپی»پژوهش حاضر پس از مرور تاریخچه دو خط لوله 

ویژه گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان، رفتار این دو کشاور را در ببااد دو    انرژی به

ها تحلیل کرده است؛ سپس با در نظر گارفتن   نظریه بازی کردیروخط لوله تاپی و صلح با 

های ابتصادی و  های ناشی از آن اعم از هزینه درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه

ی و ترتیبای باا   ا مرحلاه  تاب دو کشور هند و پاکستان با اتخاا  یاب باازی     سیاسی برای

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     

هاای آتای ایان دو کشاور      همچنین در ساد هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی بوده است.

یکی از پنج بدرت نوظهور در عرصاه ابتصااد   و « بریکس»عنوان عضو گروه  به ویژه هند به

خصوص گاز طبیعای بارای ایجااد     های انرژی فسیلی به مند حاملنیازشدت  به ی،الملل نیب

ؤسساه  تقاضای داخلی خاود خواهناد باود و بار اسااس بارآورد م       تأمینرشد ابتصادی و 

مطالعات نفت پاکستان فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعای در ایان کشاور در سااد     

میلیارد مترمکعب خواهد بود که این موضوع با نتیجاه مادد مبنای بار      40حدود  2020

هاای رربای    انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی همخوانی داشته اسات. باا اینکاه دولات    

کنناد و باه ایان مناسابت      ط لوله صالح حمایات نمای   باألخص ایاالت متحده آمریکا از خ

نمایناد، باا احتسااب ایان      های سیاسی هم به دو کشور هند و پاکستان تحمیل می هزینه
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گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛  تأمینها خط لوله صلح، همچنان گزینه جدی  هزینه

لولاه صالح بار     بنابراین جمهوری اسالمی باید با تأکیاد بار رلباه مناافت ابتصاادی خاط      

 ای کشورهای رربی در این زمینه شود. های سیاسی آن مانت از هژمونی رسانه هزینه

 ها، گاز طبیعی نظریه بازی خط لوله تاپی و صلح، هند و پاکستان، های كلیدی: واژه

 JEL: c7, k32, p28بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

 2و صلح 1تاریخچه خط لوله تاپی. 1

تالش ایران برای صاادرا    1998س جنوبی در سال پس از کشف میدان گازی پار
افزایش پیدا کارد  البهاه ماراکرا      LNGصور   گاز طبیعی از طریق خط لوله یا به

شروع شده باود   1979انهقال گاز ایران از طریق خط لوله به پاکسهان و هند از سال 
صور  جدی دنباال شادخ خاط لولاه صااز  گااز طبیعای را از         به 1994و از سال 

کندخ طول این خاط   های پارس جنوبی و عساویه به پاکسهان و هند منهقل می یدانم
کیاومهر این خط در خاک ایران  1150اینچ استخ  56کیاومهر و قطر آن  2775لوله 
 250کیاومهر آن مربوط به توسعه خط لوله از عساویه تا ایرانشارر و   900که  است

کیاومهر از این خط لولاه در   760هان استخ کیاومهر از ایرانشرر تا مرز ایران و پاکس
 (خ1387کیاومهر در خاک شبه جزیره هند است )رحیمی   900پاکسهان و 

ایان  هند به خط لوله صااز   -پاکسهان -خط لوله انهقال گاز ایرانوجه تسمیه 
رفت با همکاری دو کشورِ تشنه انرژیِ جنوب آسایا  پاکساهان و    که گمان می بوده
یاباد و باا گاره خاوردن      ها پایان می آن دشمنیه اقهصادی عظیم  در یک پروژ  هند

توأم با شاکوفایی اقهصاادیِ ناشای از حال       صاحی پایدار یکدیگرها به  اقهصاد آن
(1)شاود  برقرار مای مشکل کمبود انرژی  بین این دو 

 150ظرفیات ایان خاط لولاه      .
میایاون   60و میایون مهرمکعب آن سرم هند  90میایون مهرمکعب در روز است که 

مهاری ساطز زماین     1.5تا  1مهرمکعب سرم پاکسهان استخ این خط لوله در عمق 
                                                                                                                                 

1  . Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI) 

2  . Iran-Pakistan-India Pipeline 
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میایاون درر اساتخ قرارگااه     400میایاارد و   7احداث شاده و هزیناه آن باالر بار     
انادازی   بخش ایرانی خط لوله صااز را احاداث و راه  « ارنبیاء سپاه پاسداران خاتم»

میایون مهرمکعب گاز طبیعی به اساهان   50ود که از طریق آن روزانه حد کرده است
 (خ1387شود )رحیمی   سیسهان و باوچسهان  جنوب کرمان و هرمزگان منهقل می

با ورود جاسا  سران کشاورهای هناد  پاکساهان و ایاران باه       1999از سال 
تارین   تر شدخ در ایان میاان مرام    ها بابت این پروژه جدی ای جدید  پیگیری مرحاه

  فرمول قیمت گاز طبیعی بوده که پس از چندین بار باازنگری و  موضوع مراکرا 
درصد معادل قیمت نفت برنت توافاق شاده اساتخ در     13.4بحث  سرانجام روی 

اهم مراکرا  و موضوعا  مطرح صاز بین سه کشور ایاران  پاکساهان و    1جدول 
 هند در رابطه با خط لوله ارائه شده استخ

 (1387ط لوله صلح )رحیمی، سیر تاریخی مذاکرات خ. 1جدول 

 موضوعات مطرح تاریخ مذاکرات ردیف
 مذاکرات اجرای پروژه بین ایران و پاکستان 1994 1

2 1999 
از میدان عظیم پارس جنوبی ابتدا به  خود رایران پیشنهاد پیوستن هند را به خط لوله مطرح کرد تا گاز ا

نامه  سال موافقتاین در فوریه  شده انجام کراتمذا رد. بنا بکناز آن به هند صادر بعد پاکستان و 
 .مقدماتی بین ایران و هند امضا شد

 1385مرداد  3
برگزار شد. سه کشور  نو یدهلرتبه ایران، هند و پاکستان در  ای میان مقامات عالی مذاکرات دو روزه

 1.2قیمت برنت و  0.1 پیشنهاد معادل رانیا گذاری خرید گاز به توافق برسند؛ نتوانستند در مورد قیمت
 های ثابت داد که هند و پاکستان نپذیرفتند. بابت هزینه BTUدالر را در هر میلیون 

 1386خرداد  4
گذاری باعث شد تا مذاکرات ماه بعد در  در قیمت نظر اختالفمذاکرات این بار در تهران برگزار شد؛ اما 

 دهلی دنبال شود.

 1386تیر  5
ین تعرفه ترانزیت دریافتی پاکستان از هند انجام گرفت که به نتیجه نرسید. مذاکرات بیشتر حول تعی

 مذاکرات از این تاریخ به بعد بدون حضور هند برگزار شد.

6 2009 
قیمت » ها را یلی که آنبه دال 2009 ای امضا کرد و در سال با آمریکا قرارداد هسته 2008هند در سال 

کنار خواند از مذاکرات خط لوله صلح  می« ت خط لوله در پاکستانامنی دربارهنگرانی »و « باالی گاز
 .کشید

 2010مارس  7
قرارداد ، 2010مارس  16ای در آنکارا در  جلسه رغم فشار آمریکا بر پاکستان، ایران و پاکستان طی علی

 .پاکستان را امضا کردند -نهایی احداث خط لوله انتقال گاز ایران
 به تصویب رساند. رسماًستان قرارداد انتقال گاز از ایران به کشور خود را دولت پاک 2013ژانویه  8
 دولت هند تمایل خود را برای حضور دوباره در خط لوله صلح اعالم کرد. 2013 9

 1395دی  10
 و ایران گذاشتنامه قیمت خرید گاز در اختیار ایران  پاکستان الحاقیه پیشنهادی خود را در مورد توافق

، عملیات آنپس از تا  و تعدادی الحاقیه دیگر با پاکستان مذاکره کند مسئله اینباب که در  پذیرفت
 .دوها آغاز ش پاکستان در خاک پاکستان با همکاری چینی -ساخت خط لوله انتقال گاز ایران

آغااز   1«بانک توساعه آسایایی  »با هماهنگی  2004مراکرا  خط لوله تاپی در سال 

                                                                                                                                 

1  . Asia Development Bank (ADB) 
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هاای مجااور    میدان و 1«عثمان -یولهان»های  ار است گاز میدانشدخ این خط لوله قر
آن را در جنوب ترکمنسهان به افغانسهان  پاکسهان و هند منهقل کندخ ترکمنساهان در  

از میادان   2«تارانس کاساپین  »منظاور مشاارکت در پاروژه خاط لولاه       نظر دارد باه 
کنادخ   اپی اساهفاده نمای  برره ببرد  به همین دلیل از آن برای خط لوله ت 3«آباد دولت»

اینچ اساتخ ایان خاط لولاه بایاد       56کیاومهر و قطر آن  1680طول خط لوله تاپی 
میایاارد مهرمکعاب باه     14سالیانه پنج میایارد مهرمکعب گاز طبیعی باه افغانساهان    

 7.6میایارد مهرمکعب به هند منهقل کنادخ هزیناه توساعه خاط لولاه       14پاکسهان و 
گاز طبیعی خاط   4«یو تی میایون بی»شود هر  ده استخ گفهه میمیایارد درر برآورد ش

 325درر دارد که تقریباً برابر باا   9.6تا  9.2ی بین مهیقلوله تاپی در مرز ترکمنسهان 
مراتب بیشاهر از قیمات    هزار مهرمکعب استخ این قیمت به درر به ازای هر 335تا 

 -مهرمکعاب به ازای هر هازار  درر  247تا  241 -گاز صادراتی ترکمنسهان به چین
 (خGomes, 2013است )

که پیش از رسایدن باه مقاام     بود 5«حامد کرزی»خط لوله این  نخسهین مبهکر
هاای   سفیر آمریکا در افغانسهان از جماه ربی «زاد خایل»ریاست جمروری به همراه 
خ در آن زماان  آمدناد  باه شامار مای    «جورج بوش پسر»اصای این طرح در دسهگاه 

رغام انجاام    باه اماا    تشکیل شاد  6«یونوکال آمریکا»رهبری شرکت  باسیومی کنسر
چراکه طالباان باه     های مقدماتی موفق به انعقاد قرارداد با دولت طالبان نشد بررسی

 خواگرار کند 7«بریداس»توصیه القاعده ترجیز داد این پروژه را به شرکت آرژانهینی 
یاای از جمااه مخالفات آمریکاا باه      این پروژه در زمان حاکمیت طالبان به در

هاای زیااد    ها و تاالش  به دنبال سرنگونی دولت طالبان با پیگیری و سرانجام نرسید
هاای رسامی    هاا دوبااره در دساهور کاار اجاالس      تیم کرزی و حمایت آمریکاایی 

                                                                                                                                 

1  . Yolotan- Osman 

2  . Trans- Caspian Pipeline 

3  . Dauletabad field 

4  . MBTU 

5  . Hamid Karzai 

6  . Unocal Corporation 

7  . Bridas Corporation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bridas_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridas_Corporation
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و  1«مشار  »کارزی    میاان   2002 مای  30چندجانبه قرار گرفت و توافق اولیاه در  
اهم مراکرا  و موضوعا  مطرح در رابطاه   2تخ در جدول صور  گرف 2« نیازاُ»

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

(2)سیر تاریخی مذاکرات خط لوله تاپی .2جدول 
 

 موضوعات مطرح تاریخ مذاکرات ردیف
 ، افغانستان و پاکستانخط لوله بین ترکمنستان احداثتوافق اولیه  2002می  1
 پاکستان و افغانستان ،ترکمنستانمیان قرارداد رسمی احداث خط لوله انتقال گاز  یامضا 2006فوریه  2

 2008آوریل  3
پیوستن هند به مذاکرات خط لوله تاپی که با فشار آمریکا از مذاکرات خط لوله صلح کنار کشیده بود و 

 ل گازدر مورد انتقا توافق کلی چهار کشور

 2010دسامبر  4
این خط لوله بین رؤسای جمهوری ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و  یانداز نامه راه موافقت یامضا

 آباد وزیر نفت هند در عشق
 منظور همکاری بلندمدت در بخش گاز امضای یادداشت تفاهم بین ترکمنستان و افغانستان به 2012می  5

 2012 لیآور 6

های دخیل در خط لوله؛ بر اساس گزارش وزارت نفت و  امه هزینه ترانزیت بین طرفن امضای موافقت
یو است. هند باید  تی دالر به ازای هر میلیون بی 0.495منابع طبیعی پاکستان هزینه ترانزیت برابر با 

ا فقط پاکستان این هزینه ر که یدرصورتهزینه ترانزیت را هم به پاکستان و هم به افغانستان بپردازد؛ 
 پردازد. به افغانستان می

 1395اسفند  7

داران شرکت  بین سهام و آغاز کار عملی طراحی این پروژه یگذار هیبرای سرما یا نامه توافق یامضا

و در حضور وزرای نفت چهار کشور و مقامات ارشد بانک توسعه آسیایی  3«تاپی پایپ الین لیمیتد»

ی پروژه تاپی در دو ینامه مراحل اجرا بر اساس این توافق ؛در محل کاخ ریاست جمهوری افغانستان
های مرتبط با مسائل امنیتی و مدیریتی،  یریز برنامهمرحله نخست  انجام خواهد گرفت: مرحله

مسائل  ی وروب نیو اجتماعی، م یطیمح ستیهای پروژه، مطالعات ز ها، طراحی نامه سازی موافقت یینها
گیرد که این امور به یک شرکت آلمانی  در بر می ساله کی ای ی دورهمرتبط با استمالک زمین را برا

وساز پروژه  به کار عملی ساخت است که یک دوره سه سالهشامل  دوممحول شده است. مرحله 
 اختصاص خواهد داشت.

یکی از مشکال  جادی خاط لولاه تااپی حفاظات از تردیادهای تروریساهی در        
از  کیااومهر ایان خاط لولاه از افغانساهان و      735ی کاه  ا گوناه  باه افغانسهان اسات   

 84حادود   اکنون همگرردخ از طرفی ترکمنسهان  های ناامن هرا  و قندهار می اسهان
میایارد مهرمکعب در سال به چین و کشورهای آسیای مرکزی و ایاران گااز صاادر    

میایاارد   117کند و با اضافه شدن گاز صادراتی خط لولاه تااپی ایان عادد باه       می
رسااد کااه باارای افاازایش ظرفیاات تولیااد گاااز طبیعاای  نیازمنااد    عااب ماایمهرمک

                                                                                                                                 

1  . Musharraf 

2  . Niyazov 

3  . Tapi Pipeline Limited Company 
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در  -گراری خارجی در ترکمنسهان استخ حمایت آمریکا از این خاط لولاه   سرمایه
شود  ولی ذکار ایان نکهاه     نقطه قوتی برای آن محسوب می -مقابل خط لوله صاز

خصاو  در منااطق    گاراری باه   ضروری است که به دلیل ریساک بااری سارمایه   
  رو شاده اسات   گارار در ایان پاروژه باا مشاکل روباه       روریسهی  جرب سارمایه ت
در قارارداد  در   2017برداری از ساال   رغم ذکر تاریخ شروع برره ی که عایا گونه به

 ,Gomesکرد )جریان پیدا خواهد  2020برهرین حالت گاز در این خط لوله از سال 

 (خ2013

 شرایط بازار انرژی پاكستان و هند .2

این قسمت عرضه  تقاضا و واردا  انرژی اعم از نفت و گاز دو کشور هناد و  در 
پاکسهان تحایل شده استخ شناخت کاافی از شارایط باازار انارژی ایان دو کشاور       

 منظور تحایل رفهارشان در قبال دو خط لوله صاز و تاپی ضروری استخ به

 پاكستان .2-1

اقهصاد این کشور باا   خمواجه است اکنون پاکسهان با کمبود روزافزون گاز و برق هم
 باان یگر باه  مخهافی چون بیکاری  رشد اقهصادی آهسهه و تورم بار دست مشکال 

دریل ایجاد و ادامه این مسائل  ناتوانی پاکساهان بارای    نیتر است که یکی از عمده
کاه باه    دارداهمیت  یقدر این مسئاه به  پاسخگویی به تقاضای داخای انرژی است

خ (3)شده است کشور منجر برای اینجهماعی اکایدی سیاسی  اقهصادی و  یک مسئاه
  مصر  انرژی  نفت و گااز در پاکساهان رو باه افازایش اسات       1بر طبق نمودار 

و  36به ترتیاب   2020نسبت به سال  2030مصر  نفت و گاز در سال  که یطور به
 درصد رشد خواهد داشتخ 38
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 در پاکستانز . مصرف انرژی، نفت و گا1نمودار 

 
Source: IEA 2015 and The Oxford Institute for energy studies 

در پاکسهان رونادی رو باه رشاد خواهاد      و گازواردا  نفت  2با توجه به نمودار 
میایاارد مهرمکعاب    6.4باه   2030ی که واردا  گاز طبیعی در سال ا گونه بهداشت  

اصاالً گااز طبیعای     2015ر در ساال  خواهد رسید  این در حالی است که این کشو
 42حادود   2015نسبت به ساال   2030وارد نکرده است! واردا  نفت نیز در سال 

میایون تن معادل نفت خام خواهاد   31.3به  22.06درصد رشد خواهد داشت و از 
 رسیدخ

 . واردات نفت و گاز در پاکستان2نمودار 

 
Source: IEA 2015 and The Oxford Institute for energy studies 
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هاای موجاود و    سیاسات  نظار گارفهن  محاسبه عرضه گاز طبیعی در پاکسهان با در 
مؤسساه مطالعاا    »درصد توسط  4.5همچنین تقاضای گاز طبیعی بر اساس رشد 

پی دبایاو  »ای  درصدی توسط شرکت مشاوره 6.5و بر اساس رشد  1«نفت پاکسهان
کاه در ایان نماودار آماده      طاور  انهما صور  گرفهه استخ  3مطابق نمودار  2«سی

مراتااب بیشااهر از عرضااه آن اساات   اساات  تقاضااای گاااز طبیعاای در پاکسااهان بااه
بار اسااس    2020الهفااو  تقاضاا و عرضاه گااز طبیعای در ساال        مابه که طوری به

 4.5میایاارد مهرمکعاب و بار اسااس ساناریوی       50درصادی   6.5سناریوی رشاد  
 میایارد مهرمکعب استخ 40درصدی 

 عرضه و تقاضای گاز طبیعی در پاکستان .3 دارنمو

 
Source: The Oxford Institute for energy studies 

 هند .2-2

گاروه  »و عضاو   یالمااا  نییکی از پنج قادر  نوظراور در عرصاه اقهصااد با      هند
بزرگ صنعهی جراان تبادیل شاده و    های  قطبیکی از و اکنون به است  3«بریکس

                                                                                                                                 

1  . Pakistan Institute of Petrolium (PIP) 

2  . Price waterhouse Coopers (PWC) 

3  . Brics 
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 خافزایش داده است شیپ از  شیا به انرژی بهمین امر نیاز این کشور ر
مشخص است  تقاضای انرژی اولیه در هناد روناد    4که در نمودار  طور همان

  2015ی جدیاد  در ساال   ها استیسبر اساس سناریوی  که ینحو بهصعودی دارد  
میایون تن معادل نفت خاام بارآورد    1440و  1018  900 بیبه ترت 2030و  2020

میایون تان معاادل    219تقاضای نفت این کشور برابر با  2015ل شده استخ در سا
در  و باوده اسات  میایون تن معاادل نفات خاام     54نفت خام و تقاضای گاز برابر 

کنناده بازرگ انارژی دنیاا      سال  با پیشی گرفهن از ژاپن  به ساومین مصار   همین 
 هاا  ونیا ایم 2012کاه در ساال    (خ مصر  نفت هندIEA a, 2015تبدیل شده است )

خ دارد روزافزونای و رشاد  شده است اکنون بسیار بیشهر    همبودبشکه کمهر از ژاپن 
هاا و بخاش    توساعه اقهصاادی و تقاضاای زیااد کارخاناه      ایان رشاد  دلیل عماده  

 .خودروسازی این کشور برای انرژی است
ترتیب برابر با  بهتقاضای نفت و گاز هند  2020  در سال 4با توجه به نمودار 

تقاضاای   2015که در مقایسه باا ساال    استمیایون تن معادل نفت خام  58و  229
تقاضاای   2030درصد رشد داردخ در سال  7.5درصد و تقاضای گاز طبیعی  4نفت 

میایون تان معاادل نفات خاام      103و  329ترتیب برابر با  بهنفت و گاز این کشور 
تقاضاای گااز    درصاد و  50  تقاضای نفت 2015خواهد بود که در مقایسه با سال 

 درصد رشد خواهد داشتخ 90طبیعی 

 مصرف انرژی، نفت و گاز در هند .4نمودار 

 
Source: IEA oil market report 2015 and India Energy Outlook 2040 
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 24و  170.9 بیا باه ترت  2015نیاز وارداتی هند باه نفات و گااز طبیعای در ساال      
(خ باا توجاه باه    Trading Economics, 2016میایون تن معادل نفت خام بوده است )

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

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

 درصد رشد خواهد کردخ 137و  74.3

 واردات نفت و گاز در هند .5نمودار 

 
Source: Trading Economics 2016 and India Energy Outlook 2040 

 LNGدهد که به هناد نفات و گااز     پراکندگی کشورهایی را نشان می 7و  6نمودار 
میزان صادرا  گاز از طریق خط لوله به هناد صافر    2015اند )در سال  صادر کرده
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 (2015 -2014کشورهای صادرکننده نفت به هند ) .6نمودار 

 
Source: IEA 2015, India Energy Outlook 2040 

 (2015 -2014به هند ) LNGکشورهای صادرکننده گاز  .7نمودار 

 
Source: IEA 2015, India Energy Outlook 2040 

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

 وط لوله انهقال گاز به این کشور در باندمد  خواهد بودخدهنده توسعه خط نشان
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 2030واردات گاز به هند در سال  .8نمودار 

 
Source: IEA 2015, India Energy Outlook 2040 

 امنیت عرضه انرژی پاكستان و هند تأمینهای  سیاست .3

ان و های تأمین امنیت عرضه انارژی در دو کشاور پاکساه    در این بخش به سیاست
 هند پرداخهه شده استخ

 پاكستان .3-1

تأمین انرژی از تمامی منااب   اعالم کرد که  1396کمیهه امنیت مای پاکسهان در آبان 
رواباط    قصد دارد راسهادر این و  های این کشور است موجود در منطقه از اولویت

 .قاا دهاد  ارت کنناد  تاأمین  را  اوتوانند انارژی   دوجانبه خود را با کشورهایی که می
پاکسهان به دلیل کمبودهایی که در تأمین انرژی مورد نیااز بخاش صانعت و ساایر     

های مولد دارد  به معضال  اقهصادی از قبیل بیکاری  تاورم و رشاد نااچیز     بخش
 (4)اقهصادی دچار استخ

پاکساهان تصاویب شادخ     1«ساال آیناده   25سند امنیت انارژی  » 2005در سال 
های انرژی  ش امنیت عرضه انرژی بر مبنای تنوع حاملهد  اصای این برنامه افزای

هاای تجدیدپاریر    ای و انارژی  سنگ  هسهه آبی  نفت  گاز طبیعی  زغال اعم از برق
استخ هد  این برنامه کاهش وابسهگی این کشاور باه واردا  انارژی و افازایش     

                                                                                                                                 

1  . Energy Security Action Plan (2005-2030) 
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 (خEPD, 2007گراری داخای و خارجی در بخش انرژی تا حد ممکن است ) سرمایه
 2«برناماه یکپارچاه انارژی   »ساند   2010ساال   در 1«شورای بازرگانی پاکسهان»
هاای انارژی    تدوین کرد که در آن ترکیب برینه عرضه حامل سال آینده را 15برای 

مطرح شده استخ بر اساس برآورد این سند اگر پاکساهان باا هماین     2025در سال 
هزیناه واردا    2025ل روند و سیاست به مصر  و واردا  انرژی بپردازد  در سا

  سارم  9(خ در نماودار  Council, 2011میایارد درر خواهد رساید )  62اش به  انرژی
ساال  در سیسهم عرضه آن با رعایت مالحظا  امنیات انارژی در    های انرژی حامل
 ذکر شده استخ 2025

در  2025سال در  های انرژی در سیستم عرضه انرژی با رعایت مالحظات امنیت انرژی سهم حامل .9نمودار 

 کشور پاکستان

 
Source: Integrated Energy Planning and Pakistan’s Energy Future 

 هند .3-2

فقادان   را معضل بخاش انارژی   نیتر مرم  1997سال در میهه انرژی پارلمان هند ک
کاه منجار باه ناکارآمادی در      کرد سیاست باندمد  و منسجم در این حوزه اعالم

                                                                                                                                 

1  . Pakistan Business Council 

2  . Integrated Energy Plan 2010- 2025 
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طراحی اساهراتیی باندماد     خ به همین دلیلانرژی شده است یریکارگ عرضه و به
برای تنظیم راهبرد باندمد  خاود در زمیناه انارژی  در ساال      واین کشور را آغاز 

 طاور رسامی   بهاین سند  کردختدوین را « 2025 دروکربنیانداز ه چشم» سند 1999
جزئیاا    باه و  هدایت سیاست کالن انرژی هند منهشار شاد   برای 2000در فوریه 

و موارد مرم مرباوط باه امنیات انارژی      2025عرضه و تقاضای نفت و گاز تا سال 
آلااودگی   اناارژیاز جماااه ترکیااب مناااب  اناارژی  حفاظاات از   اساات  پرداخهااه

های تکنولوژیکی  امنیت خطوط لوله و بسهرسازی جرات     پیشرفتیطیمح ستیز
ایر مناب  انارژی همانناد   به س خ در این سندای و جرانی وگو و مشارکت منطقه گفت
 خده استشن یا و مناب  جدید اشاره یا نیروی هسهه  سنگ زغال

محورهای اسهراتیی انرژی هند بر مبنای ایان ساند باه شارح ذیال       نیتر مرم
 :است

منظور ورود به عرصاه   های نفهی و گازی داخای به اصالح و تقویت شرکت -
  های جرانی رقابت

منظاور   باه  یدساه  نییباردساهی و پاا   هاای  آزادسازی صنعت نفت در بخش -
  تسریل مشارکت بخش خصوصی

بااه مناااب  واردا  از طریااق مشااارکت فعااال در جاارب     یبخشاا تنااوع -
هاای نفات و گااز از سراسار جراان و نیاز دساهیابی باه          در بخاش  یگرار هیسرما

 ی های خارجی در بخش باردسه فرصت

  یسم تصویب قیمتسازی قیمت نفت و گاز از طریق حر  مکان منطقی -

 و اصالح بخش نیرو در جرت تولید برق شامل ساخهارهای انهقال و توزیا   -
  تولید نیرو برایمشارکت بیشهر بخش خصوصی خارجی 

از طریق  LNG  نفت و گاز یعیگاز طب سنگ  سازی قیمت برق  زغال منطقی -
مان تجاار   با قوانین سااز  دادن ها و مطابقت حر  عوارض و مالیا  بر انهقال آن

  جرانی

سنگ از طریاق جارب مشاارکت بخاش خصوصای در       اصالح بخش زغال -
  اسهخراج معادن و آزادسازی قیمت و توزی  آن
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گاز طبیعی در صنای  تولیاد   یریکارگ عالوه افزایش به تغییر ترکیب انرژی به -
  های صنعهی برق  کود و سایر فرآورده

  جدید یا کهور هسههآر ششاحداث  با یا تأکید بیشهر بر تولید برق هسهه -

های جدیاد از   وریاتکمیل و توسعه فن رایهای مالی و سیاسی ب ارائه کمک -
 جماه: انرژی باد  خورشید و بیو گازخ

تضامین و تاأمین     توان گفت اسهراتیی هناد در حاوزه انارژی    بر این مبنا می
 ازیا ساوخت موردن  ها  مناازل و  کنندگان داخای  اعم از کارخانه مصر  تمام انرژی

آن در  یریکاارگ  ونقل کشاور باا تأکیاد بار توساعه تکنولاوژی و باه        سیسهم حمل
که  یابیم درمیاز این سند  مطمئن استخ انرژی و نیز یافهن مناب  وارداتیِ یساز نهیبر

و تاالش ایان    کند یطور اساسی بر امنیت نفت و گاز تأکید م سیاست انرژی هند به
  افزایشی کاه باه دلیال    استدر سبد انرژی خود حامل  سرم این دو افزایشکشور 

 افزایش واردا  تأمین شودخ باکمبود مناب  داخای  ناگزیر باید 
سیاسهمداران هندی ابهکارا  سیاسی مهعاددی را در قباال نیااز رو باه رشاد      

دهنده اهمیت موضوع امنیت عرضاه انارژی و حفا      که نشان اند دهکرانرژی اتخاذ 
برای  نفت به ذخیره اسهراتییک توان یاز آن جماه مه انرژی است  ب جانبه همهنگاه 
سانگ  گااز      زغاال یا روز و توجه به سایر مناب  همانناد نیاروی هساهه    45تا  15

صادور  »عاالوه  در پای سیاسات جدیاد      باه  کرد جدید اشاره  یها یطبیعی و انرژ
اخاای  های مثبت مرمی در جرت کشاف و اسهحصاال منااب  د    گام «مجوز اکهشا 

از وابساهگی   کوشد تاا  میسیاسهی که با پیشبرد آن  دولت هند   برداشهه شده است
 دخبکاه های خود از مرز روزافزون به خارج

برای تاأمین امنیات    نو یدها» :نوشت در گزارشی 2016ی جوردر  «باومبرگ»
ا ایاران و روسایه گرفهاه تا     باسراسر جران  ازاعهماد نفت و گاز  انرژی و مناب  قابل

نفت و  های دانهای نفهی و می عربسهان و موزامبیک قراردادهای خرید سرام شرکت
سارعت در   دیگار باه   کشورتقاضا برای نفت در هند بیش از هر  .کند گاز منعقد می

هند  یمؤسسه اسهرالیا» المال نی  اسهاد روابط ب1«شوک شارماآ» .«حال افزایش است

                                                                                                                                 

1  . Ashok Sharma  
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تأمین و تضمین منااب    تا زمانی که»ه است: هدر این زمینه گف  «1مابورن در دانشگاه
هناد    اسات  «اولویات در سیاسات خاارجی   »  هناد اعهماد نفت و گااز بارای    قابل
 (5)«خبر امنیت انرژی تمرکز نکند تواند ینم

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

 2«ها نظریه بازی»

ساازی ایان پایوهش و پارامهرهاای      ها به نحوه مدل طرح مبانی تئوری نظریه بازی
تاب  مطاوبیت کشور پاکسهان و هند در قبال دو خط لوله صاز و تاپی  موضوعاتی 

 شودخ است که در این قسمت بررسی می

 نظریه بازی .4-1

مدل  هانهخاب عقالنی و شکل تخصصی و ریاضی شد هنوعی نظری «ها بازی هنظری»
 3«امیال باورل  »ن باار  نخساهی گیاری اساتخ    های تصمیم یهدر نظر «بازیگر خردمند»

بعاادها کااردخ مطاارح  1921در سااال  رادان باازرگ فرانسااوی ایاان نظریااه  ریاضاای
قضای    هکنناد  اثباا    4«ماان یجان فون نو»دان  دیگری از جماه ریاضی پردازان هینظر
 «زنای  چانه» هنظری   طراح5«شاینگ توماس»دان  دو اقهصا 1928در سال  «بیشینه  کم»

 (خ1384زاده   ند )سیفبه تکمیل این نظریه پرداخه

اش  کنش و رفهاار اجهمااعی  که  داند می عاقلها انسان را موجودی  بازی هنظری
کناد و   گرایانه و عقالنی است  یعنی انسان بر اساس سود و هزینه عمل مای  محاسبه

 .گرایانه اقهصادی و مادی دارد رفهار محاسبه

  به ایان معناا   است« کم بیشینه»ها اصل  بازی هینظر های اصای فرضیهیکی از 
به دسات آوردن آن  از هر بازیگر به دنبال بیشهر کردن کمهرین امهیازی است که  که

 ریناپار  مطمئن است و در پی کم کردن بیشهرین ضرری است که تحمل آن اجهناب

                                                                                                                                 

1  .  Melbourne 

2  . Game Theory 

3  . Emile Borel  

4  . John Von Neumann  

5  . Thomas Schelling 
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)حقیقات    کناد  البهه این اصل در بازی حاصل جم  عددی صفر صادق مای    است
 (خ1385

 اركان بازی .4-2

شود  درواق  ارکان بازی شرایط حاکم بار   هر بازی ارکانی دارد که با آن شناخهه می
 زندخ بازی  نحوه بازی بازیگران و نهیجه را رقم می

تواند شامل دو یا تعداد بیشهری بازیگر باشاد کاه در    بازیگران: هر بازی می -
 شرایط خاصی با یکدیگر تعامل دارندخ

خاا  از باازی    طیهار شارا  اعماالی کاه باازیگر در     مجموعاه : 1ما اقادا  -
 تواند  انجام دهدخ می

دهد که برای هر بازیگر چاه چیازی اهمیات     این رکن نشان می ترجیحا : -
بر فرض  معمورًدهدخ ترجیحا  بازیگران  دارد و چه چیز را به چه چیز ترجیز می

 شودخ اسهوار می 2عقالنیت

 تئوری عقالنیت .4-3

موجااود هااای  انهخاااب نیرا از باا یاقادام  گرانیباااز  تیااعقالن یتئااوراساااس  بار 
 Osborne andهاا داشاهه باشاد )    آن یرا بارا  تیا مطاوب نیشاهر یکاه ب  نناد یگز یبرم

Rubinstein, 1994  خ از نهایج تئوری عقالنیت آن است که اگر بازیگری ماورد)A  را
 Osborne andواهاد داد ) تارجیز خ  Cرا نیز بار   Aترجیز دهد   Cرا بر  Bو  Bبر 

Rubinstein, 1994خ) 

 بازی استراتژی  .4-4

 هردر آن  که ستا برهمکنشی یرگیااااا میاز تصااااام مدلی  تییکاسهرا زیبا یک
 ینو ا کناد  مای  بنهخاا همیشه ایبرو  بار یکرا  دخو حرکت برنامه گیرنده  تصمیم

« N»از  مهناهی ای مجموعاه از   لمد ینخ اشاود  می منجاا زمان هم صور  به  بنهخاا
 لویتاو بطهرا یکو  «Ai» هاا  حرکات از  مجموعه یک  «i» یگرزبا هر ایبر  بازیگر

                                                                                                                                 

1  . Actions 

2  . Rationality 
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∋a= (aj)jرا  حرکت ینما هرخ ستا هشد تشکیل  حرکا ینما مجموعهروی  𝑁 
« Aبا »را  Aj𝜖𝑁هااا مدآبر همه مجموعهو اساات  گرفهه نظردر  مدآبر یکعنااوان  بااه

  یریا گ میتصام  مسئاه یک با تییکاسهرا زیاب یک ساسیا و تفاخ هیمد نمایش می
است: هر باازیگر   Aiبه جای  Aمجموعه  iیگر زبا هر لویتاو تاب  تعریف وملزدر 
 هم یگرد انیگرزبا حرکت به باید باکه  باشد دخو هاای  حرکات  اننگر بایاد تنرا  نه

 :شود می ئهارا یرز تعریف تییکاسهرا زیبااز   خالصه طور بهخ کند توجه
 وعه مهناهی یک مجمN  )مجموعه بازیگرها( 

  یک مجموعه ناتُریAi  برای هر بازیگرiϵN های موجاود   )مجموعه حرکت
 ( iبرای بازیگر 

  یک تاب  اولویت روی مجموعهA    برای هار باازیگرiϵN    رابطاه اولویات(
 (خiبازیگر 

مهنااهی باشاد  باازی را     Aiصاور    باه  iهای هر بازیگر  اگر مجموعه حرکت
 یها تیدر وضع اسهفاده آن را  لمد ینا دنبو عیانهزا یبار جهدرنامیمخ  می مهناهی
 دفر یکصاور    باه  ننساا تواند  این مدل می یگرزباخ سازد ممکن می مهنوعی ربسیا
 هبرر  شرکت یک همدیر ئااتیه  لتدو مانند ییگرد رناادهیگ میتصاام واحااد هر یا

 هااای حرکاات مجموعهی ل رومدخ باشد انحیو یا هگیا یک حهی نقالبیا شاایجنب
 مجموعه ممکاان اساات ل مثا ایبر  اردند یهیودمحد هیچ یگرزبا یک ایبر دموجو

 یهااا نقشااهاز  رگبز ای شامل مجموعه یا باشد شههدا عضو ندکیا ادتعد تنرا ربوزم
 دبررکا ودهمحد  ینا دجوو باخ ستا مهنوعی  تفاقاا رناادهیدربرگ که شااود هپیچید

خ دگاارد یماا ودمحد یگرزبا هر ایبر لویتاو بطهرا یک دجوو وملز به توجه با لمد
 یمدهاآبراو از  سحسااز ا تابیزبا یسااادگ بااه توانااد یماا یگرزبا یک لویتوا بطهرا

 شانس کناد   ینم عملگاهانه آ که هگیا یک مثل هندز دموجو یک ردمودر  یا ممکن
 خباشد دمثلیاو در تول موفقیت
  انیگرزبا حرکاا   ینما برناه   عیطبیطاور   به ها تیاولو  از مسائل بعضیدر 

 رنحصاا یسااز  در مادل  ل مثا ایبر  شاود  یما  تعریفهایشان  حرکت نهایج برباکه 
 مجموعهو  میریا گ یما در نظار  هاا   بنگااه  مجموعهرا  انیگرزبا مجموعه  چندجانبه
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در  کنیمخ می تعریف ها بنگاه نهخابیا ممکن یها متیق مجموعهها را  آن های حرکت
را در  دسو تنراهاا   بنگااه  که هسهیم ضفر ینا زیسالمد بهمند  عالقه ما مسئاه ینا

را بااه دساات  دسو انمیز ینا که ]ممکن[ یهااا مااتیق ینما مجموعه به  گرفهه نظر
از نهایج را  Cعه مجمو  یطیاشر چنین زیسالمدمنظور  خ بهدنارند یا عالقه  دهد یم
ها را به نهاایج آن   حرکت کنیم که نمای تعریف می Cبر روی  Aصور  یک تاب   به

𝑎صاور    باه  iسازدخ رابطه اولویت را نیز برای هر بازیگر  مرتبط می > 𝑏   تعریاف
𝑔(𝑎)کنیم  اگر و تنرا اگر  می > 𝑔(𝑏) باشدخ 

 هاااای حرکااات ینما هنهیج که هسهیم یطیاشر زیسالمد یدر پااا ما گاهی
 فیدتصا یغیرهامه یار ثتأ تحتو  نیست رشکاها آ آن ایبر حرکتاز  قبل  انیگرزبا
 ینا میتوان یخ مخواهند برد نهیجه پی به انیگرزبا  حرکتاز  بعد تنرااست و نی وبر
𝐴و یک تاب   Ω لحهماا یفضا  نهایجاز  Cعه مجمو تعریف بارا  یطیاشر × Ω   C 
 حرکت ینما قهیو تعبیر ینا با  کناایم زیسالمد تییکاسهرا زیبا یکصااور   بااه

aϵA  در فیدتصا مهغیر تجایو wϵ Ω  باشد  آنگاهg(a,w)  نهیجه حرکت خواهد بودخ
شود  باید برای هار   نشان داده می C روی بر 1ریرتا یکصور   به ها حرکت ینما

ها مشخص گرددخ رابطه  ی مجموعه تمامی این رتاریبر رورابطه اولویت  iبازیگر 
𝑎شاود:   صور  زیر تعریاف مای   در یک بازی اسهراتییک به iاولویت بازیگر  > 𝑏 

باه رابطاه اولویات     با توجاه حداقل  g(a,0)خواهد بود  تنرا در صورتی که رتاری 
 باشدخ g(b,0)خوبی رتاری  به

در یک بازی اسهراتییک باا   iدر بسیاری از شرایط رابطه اولویت برای بازیگر 
𝑎که هرگاه  uiیک تاب  بازده  > 𝑏  آنگاه𝑢𝑖(𝑎) > 𝑢𝑖(𝑏) شودخ  باشد  نشان داده می

 گوییمخ مقادیر چنین تابعی مطاوبیت می به

 تعادل نَش .4-4-1

 گرینخست آنکاه هار بااز    شود  یم انیب هیبر اساس دو فرض یدر باز 2«تعادل نش»

                                                                                                                                 

1  . Lottery (Lotteries are probability distributions over outcomes. Mixed strategies 

therefore create lotteries) 

2  . Nash Equilbrium  



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

دوم د  رگیا  می میتصم تی  بر اساس عقالنگرانیدر مورد رفهار د به باورش با توجه
 ,Osborne & Rubinstein) اسات  زیصاح  گریکدیدر مورد  گرانیباز باورهایآنکه 

 شود: گونه تعریف می (خ بر این اساس تعادل نش این1994
و هایچ  اناد   کرده هایی انهخاب کنانیهمه بازدر آن است که  یتعادل نش حاله

بازیکناان   ها انگیزه تخطی از انهخابشان را ندارند  با در نظر گرفهن اینکه کدام از آن
 نخواهند دادخ رییانهخاب خود را تغ دیگر

 باه  پاسخی واق  نش در تعادل گرفتخ میتصم برینه طور به باید ط سهیزشرای در

 در را باازیکن  چناد  بین سهیز وضعیت توان می .مهضاد است شرایط در گیری تصمیم

های  بازی نظری  به حالت نخست کردخ بررسی حالت دینامیکی در یا اسهاتیکی حالت
 شودخ جر میدینامیکی منهای  بازی نظری  به دوم حالت و اسهاتیکی

sبه عبار  دیگر  برش اساهراتیی ) 
*

1, s
*

2, …, s
*

n   گاوییم   ( را تعاادل ناش مای
ای  های انهخابی سایر بازیکنان  هایچ باازیکنی انگیازه    هرگاه با ثابت بودن اسهراتیی

 برای تغییر اسهراتیی خود نداشهه باشدخ
Ui (s

*
1, s

*
2, …, s

*
i, …, s

*
n) ≥ Ui (s

*
1, s

*
2, …, s'i, … s

*
n) 

si مجموعه اسهراتیی بازیکن  i امخ 
Uiهای تمامی بازیگرانخ   مجموعه اسهراتیی 

sای برای تغییر اسهراتیی  هیچ انگیزه iبنابراین در تعادل نش  بازیکن 
*
i   ندارد

 ها استخ زیرا این اسهراتیی مناسب است یا برهر از سایر اسهراتیی

 ها پیشینه پژوهشی نظریه بازی .4-5

هاای همکاراناه     ( باه کماک نظریاه باازی    1393« )اده و همکارانجعفرز»در مقاله 
در صاادرا  گااز طبیعای از طریاق خاط لولاه        و ترکمنساهان همکاری میان ایران 

به اروپا بررسی شده استخ محققان این پیوهش رفهار ایران و ترکمنساهان  « نوباکو»
  مادل باازی   را در قبال خط لوله نوباکو  اسهراتییک دانسهه و با درک این موضاوع 

باه   دهاد کاه   خ نهایج این تحقیق نشاان مای  اند دادههمکارانه این دو کشور را توسعه 
 هاا وجاود   میان آندلیل شرایط اسهراتییک و توان تولید دو کشور  امکان همکاری 

تواند نقش مرام و فعاالی را    زنی بارتر  می دارد و ایران به دلیل داشهن قدر  چانه
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 فا کندخدر تشکیل این همکاری ای
 هیا نظر گیاری از  براره  اب (2010« )و همکاران یورگنسن» ی مرور یدر پیوهش

هاوا   یآلاودگ  ناه یشاده در زم  انجام های و ارائه پیوهش یبند به مطالعه  دسهه یباز
در مساائل   نویساندگان مقالاه   زیتصار  انادخ باه   اشاره کرده یموارد مرم  به پرداخهه

بنگااه   کیا معنا کاه رفهاار    به این  اردوجود د کیاسهراتی یوابسهگ یطیمح ستیز
 ریهام تاأث   گرانیبااز  گار ید تیا مطاوب بار خود  باکاه   تیمطاوب برتنرا  نه یاقهصاد

کشاورها مرام    نیبا  یمسائل آلاودگ  در رابطه باخصو   به موضوع نیا گرارد  یم
 کنناده  میتنظا  کیا   یدر بازاگر پیوهش آن است که  نیدر ا بسیار مرم  استخ نکهه

کند که  میتنظ یرا طور یوجود داشهه باشد و باز ادیبا قدر  ز یهماعاج رخواهیخ
 خاست ریپر امکان (6)پرتو نهیبه بر یابیشود  دسه نهیشیهمه جامعه ب تیمطاوب
ای با تحایل رفهار اوپاک بار اسااس نظریاه      ( در مقاله1391) «ماجدعبدلی و »
ای بارآورد الگاوی تحقیاق    های تاباویی که بر گیری از تکنیک داده ها و با بررهبازی

انادخ نهاایج مادل حااکی از آن      اسهفاده شده است  رفهار اعضای اوپک را مدل کرده
و فروش  شده اثبا است که مقدار فروش نفت اعضای اوپک رابطه مثبهی با ذخایر 

و مقادار فاروش    شده ثابتمجرور ذخیره سرانه  اینکه میان عالوه بهدوره قبل دارد  
 جود داردخنفت رابطه منفی و

های نفات   گیری در پروژه ( در مقاله خود  تصمیم2013« )کاسهاو و همکاران»
های نفهی و گازی  ها مدل ساخهه و سه مورد از پروژه و گاز را به کمک نظریه بازی

هاای   ها قابل قبول بوده استخ در پروژه اند که نهایج مدل در قبال آن را بررسی کرده
عدم قطعیت بار رفهار باازیگران  اساهراتییک اساتخ    نفت و گاز به دلیل ریسک و 

کناد     زمان حال مای   صور  هم های چند هدفی و چند سطحی را به این مدل  بازی
 .همچنین در حل مدل از الگوریهم ژنهیک نیز اسهفاده شده است

 یساز مدل .4-6

در این قسمت پس از تعیین نوع و اسهراتیی پروفایل باازی و باا در نظار گارفهن     
 شودخ فروضا  بازی  تواب  مطاوبیت کشور پاکسهان و هند محاسبه میم
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 بازیگران و اقدامات .4-6-1

ی و ترتیبی با اطالعا  کامال  ا مرحاه تکبازی مورد نظر در این پیوهش یک بازی 
 مشاخص تک مرحاه است که با انجام اقدام هر بازیگر نهیجه  رو نیااستخ بازی از 

ازیگران پس از مشاهده رفهار یکدیگر  اقدام خاود را  خواهد شد و رزم نیست که ب
بازی کردن  نهایج آن آشکار خواهاد شادخ همچناین     بار کتغییر دهند  بنابراین با ی

ناه   -که بازیگران اقداماتشان را به ترتیب شود  چرا صور  ترتیبی انجام می بازی به
پاکسهان خط لولاه   عنوان مثال در صورتی که دهند  به انجام می -زمان صور  هم به

صاز را ترجیز ندهد  ترجیز این خط لوله از سمت هناد نیاز غیارممکن خواهاد     
اندک فرض شده استخ  اریبسبود  البهه فاصاه بین اقدام هر بازیگر تا بازیگر بعدی 

گیاری باازیگران    آگاه است  زیرا نحوه تصامیم  کامالًهر بازیگر از نهایج اقدام خود 
باازی باا    رو نیا اند و از پیاماد هار اقادام او آگااه اساتخ از      دا ی میخوب بهدیگر را 

 اطالعا  کامل در نظر گرفهه شده استخ
ی سااز  نهیشا یبترتیب بازی به این صور  است که ابهدا پاکسهان با توجاه باه   

کندخ پس از  و سپس بازی را آغاز می انهخابسود خود یکی از این دو خط لوله را 
سازی سود خود یکی از ایان دو خاط    وجه به بیشینهگیرد و با ت آن هند تصمیم می

دهدخ پاکسهان به این دلیل آغازگر بازی است کاه   لوله را برای انهقال گاز ترجیز می
گاررد و بعاد از آن باه هناد      مسیر خط لوله صاز و تاپی ابهادا از ایان کشاور مای    

ولاه  رسدخ عدم حضور پاکسهان در هر کدام از این خطوط مان  از رسیدن خاط ل  می
 شودخ به کشور هند می

 استراتژی پروفایل بازی .4-6-2

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

ساهفاده کناد    کدام از دو خاط لولاه ا   صور  مسهقل از هیچ هند نخواهد توانست به
مهفااو  باا    کاامالً ای را  هاا خاط لولاه    هایی از بازی که هناد در آن  بنابراین حالت

ی جواب تعادلی بازی نیسهندخ اسهراتیی پروفایال  منطقطور  پاکسهان انهخاب کند  به
 استخ 3جدول بازی مطابق 
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 استراتژی پروفایل بازی .3جدول 

 پاکستان
 هند

 فقط خط لوله تاپی صلح فقط خط لوله 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.

جمهوری اسالمی بیشترین 
قیمت ممکن را در مذاکرات 

 قبول کند.
 

 فقط خط لوله تاپی

قیمت خرید گاز برابر با کمترین قیمت 
پیشنهادی ایران و ترکمنستان 

 ***است.
 

ترکمنستان بیشترین قیمت 
ممکن در مذاکرات را قبول 

 کند

زنی بیشهری دارند  قیمت مبنا برابر با کمهرین قیمات پیشانرادی    * به دلیل اینکه پاکسهان و هند قدر  چانه
 سهان استختوسط ایران و ترکمن

زنی بار برابر باا کمهارین قیمات پیشانرادی از      ** در این حالت پاکسهان قیمت گاز را به دلیل قدر  چانه
شاده باه پاکساهان از جمراوری      کندخ هند نیز گااز را باه قیمات فروخهاه     سوی ایران و ترکمنسهان تعیین می

 پیشنرادیِ ایران و ترکمنسهان استخ خرد  بنابراین قیمت مبنا برابر با کمهرین قیمت اسالمی ایران می
زنی بار برابار باا کمهارین قیمات پیشانرادیِ       *** در این حالت پاکسهان قیمت گاز را به دلیل قدر  چانه

خارد  باه     شده به پاکسهان از ترکمنسهان می کندخ هند نیز گاز را به قیمت فروخهه ایران و ترکمنسهان تعیین می
 با کمهرین قیمت پیشنرادیِ ایران و ترکمنسهان استخاین ترتیب قیمت مبنا برابر 

 مفروضات .4-6-3

 هزینه سیاسی مشارکت در خط لوله برای پاکسهان و هند برابر است  -

هزینه سیاسی سارنه مشارکت در خط لوله صاز برای پاکسهان و هند برابار   -
و در  به پاکسهان در نظار گرفهاه شاده اسات     2018با کمک نظامی آمریکا در سال 

 225صور  حضور هند و پاکسهان در خط لولاه صااز  ایان کشاورها ساارنه از      
 کمک آمریکا محروم خواهند شد  میایون درر

گیاری ایان دو    سایر خطوط لوله انهقال گاز به هناد و پاکساهان بار تصامیم     -
 کشور در قبال خطوط لوله صاز و تاپی تأثیر نخواهد گراشت 

دا  گاز در هناد و پاکساهان  شاد  انارژی در     مبنای درآمد حاصل از وار -
 بخش صنعت در نظر گرفهه شده استخ

 توابع مطلوبیت .4-6-4

زنناد تاا    کنندگان بازی بر اساس مطاوبیت خود دست به اقدام می هر یک از شرکت
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میزان آن را بیشینه کنندخ مطاوبیات هار باازیگر برابار باا میازان درآماد او منراای         
جمال  موجاود در هار تااب  مطاوبیات باا واحاد پاولی        استخ تمام  شیها نهیهز

شود و در نرایت مطاوبیت هر بازیگر بر اسااس واحاد پاول مشاخص      سنجیده می
مشخصا  خط لوله صاز و تاپی از منظر دو کشاور هناد    4خواهد شدخ در جدول 

 و پاکسهان ذکر شده استخ

 مشخصات خط لوله صلح از منظر دو کشور هند و پاکستان .4 جدول

 هند پاکستان نوانع
 کیلومتر 900 کیلومتر 760 کیلومتر( 2775طول خط لوله )طول کل خط لوله 

 میلیارد دالر 2.4 میلیارد دالر 2.02 میلیارد دالر( 7.4هزینه تقریبی ساخت )کل هزینه برابر با 
 BTUدالر بر میلیون  BTU 11.8دالر بر میلیون  11.8 قیمت گاز

 میلیون مترمکعب در روز 90 لیون مترمکعب در روزمی 60 میزان واردات گاز
 - BTUدالر بر میلیون  1.15 حق ترانزیت
 سال 25 مدت قرارداد

 مشخصات خط لوله تاپی از منظر دو کشور پاکستان و هند .5جدول 

 هند پاکستان عنوان
طول خط لوله )طول کل خط لوله 

 کیلومتر( 1814
 کیلومتر 826

رز هند و پاکستان صفر )این خط لوله تا م
 شود( کشیده می

هزینه تقریبی ساخت )کل هزینه 
 میلیارد دالر( 7.6برابر با 

 میلیارد دالر 1.9 میلیارد دالر 1.9

 قیمت گاز
نظر  با در) BTUدالر بر میلیون  11.8

 گرفتن حق ترانزیت افغانستان(

)با در نظر گرفتن  BTUدالر بر میلیون  13
 پاکستان(حق ترانزیت افغانستان و 

 میلیارد مترمکعب در سال 14 میلیارد مترمکعب در سال 14 میزان واردات گاز
 سال 30 مدت قرارداد

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

خطوط 
 لوله

 کشورها

 هزینه

توسعه خط 
 لوله

حق ترانزیت در 
 سال

هزینه  *قیمت گاز در سال
سیاسی در 

 قیمت ترکمنستان قیمت ایران سال
کمینه )ایران و 

 ترکمنستان(

خط لوله 
 صلح

 هند
میلیارد  2.4

 دالر
میلیارد دالر  1.33

(-) 
15.23 

 میلیارد دالر
 میلیارد دالر 13.64 

225 
 میلیون دالر

 پاکستان
2.02 

 میلیارد دالر
میلیارد دالر  1.33

)+( 
 میلیارد دالر 9.09  10.15

225 
 میلیون دالر

خط لوله 
 تاپی

 هند
میلیارد  1.9

 دالر
  ــ

 میلیارد دالر 6.49
)هزینه ترانزیت هم 

 لحاظ شده است.(

 میلیارد دالر 6.49
)هزینه ترانزیت هم 

 لحاظ شده است.(
0 

 پاکستان
میلیارد  1.9

 دالر
میلیارد دالر  0.75

 در سال )+(
 0 میلیارد دالر 5.89 میلیارد دالر 5.89 

درصد قیمت معادل نفت برنت بارای گااز طبیعای خاط لولاه صااز اساتخ ایان در          13.4* ایران خواهان 
درصد قیمت معادل نفت برنت بارای گااز طبیعای خاط لولاه تااپی طااب         12صورتی است که ترکمنسهان 

(خ بر اساس رفهار اسهراتییک بازیگران در انهخاب خطوط لوله و با توجه به آنچاه در  Gomes, 2013کند )  می
دو کشور هناد و   Pay Offها مبنای محاسبه  گراری قسمت اسهراتیی پروفایل ذکر شد  هر کدام از این قیمت

 گیردخ پاکسهان قرار می

محاسابه   1د مطاابق فرماول   درآمد حاصل از واردا  گاز طبیعی در پاکسهان و هنا 
 شودخ می

𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 =  
  𝑰𝒎𝒐 𝒆𝒅 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑮𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚
   (1)  

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

 پاکستان و هند درآمد خطوط لوله برای .7جدول 

خطوط 
 لوله

 کشورها
سهم صنعت در 

داخلی  ناخالصتولید 
 2015در سال 

تولید ناخالص 
داخلی در سال 

2015 

مصرف انرژی در 
بخش صنعت در 

 2015سال 

میزان واردات 
گاز طبیعی در 

 سال

درآمد حاصل 
از گاز وارداتی 

 در سال

خط 
لوله 
 صلح

 هند
 درصد 29.58

(Statista a, 

2015) 

میلیارد  2296.63
 ,IEA b)دالر 

2015) 

میلیون  195.265
خام تن معادل نفت 

(IEA b, 2015) 

میلیون  29.16
تن معادل نفت 

 خام

101.45 
 میلیارد دالر

 پاکستان
درصد  19.96

(Statista b, 

2015) 

میلیارد  215.82
 ,IEA c)دالر 

2015) 

میلیون تن  18.46
معادل نفت خام 

(IEA c, 2015) 

 میلیون 19.44
تن معادل نفت 

 خام

45.36 
 میلیارد دالر

خط 
لوله 
 تاپی

 درصد 29.58 هند
میلیارد  2296.63

 دالر
میلیون  195.265

 تن معادل نفت خام
میلیون تن  12.6

 معادل نفت خام
43.83 

 میلیارد دالر

 درصد 19.96 پاکستان
میلیارد  215.82

 دالر
میلیون تن  18.46

 معادل نفت خام
میلیون تن  12.6

 دل نفت خاممعا
29.40 

 میلیارد دالر
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 ها و پیشنهادهای سیاستی نتیجه

هاای   در این بخش با در نظر گرفهن درآمد حاصل از واردا  گاز طبیعای و هزیناه  
های اقهصادی و سیاسی برای هند و پاکسهان  با اتخاذ یک  ناشی از آن اعم از هزینه

سهراتییک ایان دو کشاور در   ی و ترتیبی با اطالعا  کامل  رفهار اا مرحاه تکبازی 
مشخص است که  8قبال خط لوله تاپی و صاز مدل شده استخ با توجه به جدول 

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 

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

Ui (s
*

1, s
*

2, …, s
*

i, …, s
*

n) ≥ Ui (s
*
1, s

*
2, …, s'i, … s

*
n) 

si مجموعه اسهراتیی بازیکن  i امخ 
Uiهای تمام بازیگرانخ   مجموعه اسهراتیی 

sای برای تغییر اسهراتیی  هیچ انگیزه iدر تعادل نش  بازیکن بنابراین 
*
i   ندارد

زیرا این اسهراتیی مناسب است یا برهر از هر اسهراتیی دیگری اساتخ ایان تعاادل    
صور  توأمان  شود که هند و پاکسهان خط لوله صاز و تاپی را به زمانی حاصل می

 انهخاب کنندخ
ضایز داده شاد  ایان دو کشاور در     تو 2-2و  1-2کاه در قسامت    طور همان

های آتی برای ایجاد رشد اقهصادی و تأمین تقاضای داخای خاود  نیااز بسایار     سال
عنوان یکای از پانج قادر  نوظراور در عرصاه       به زیادی به گاز طبیعی دارندخ هند

هاای انارژی فسایای     زیادی باه حامال  نیاز  و عضو گروه بریکس یالماا نیاقهصاد ب
مشاخص   1-2قسامت   3کاه در نماودار    طاور  هماان ی داردخ خصو  گاز طبیع به

است  بر اساس برآورد مؤسسه مطالعا  نفت پاکسهان فاصاه بین عرضه و تقاضای 
میایارد مهرمکعب خواهد بود که  40حدود  2020گاز طبیعی در این کشور در سال 

این موضوع با نهیجه مدل  مبنی بر انهخااب هار دو خاط لولاه صااز و تااپی نیاز        
 مخوانی داردخه
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 نتایج مدل .8 جدول

 پاکستان     
 هند

 فقط خط لوله تاپی فقط خط لوله صلح خط لوله صلح و تاپی

   (119.295،57.72) خط لوله صلح و تاپی
  (82.265،34.3) (57.72، 82.265) فقط خط لوله صلح
 (35.44،22.36)  (57.72، 35.44) فقط خط لوله تاپی

 ابل ارائه با توجه به نهیجه این پیوهش به شرح ذیل است:پیشنرادهای سیاسهی ق
با توجه به جغرافیای هند و پاکسهان و با عنایت باه اینکاه انهخااب هار دو      -

منظور تأمین گاز طبیعی  نقطاه تعاادلی رفهاار اساهراتییک      خط لوله صاز و تاپی به
ز طبیعای  این دو کشور است  جمروری اسالمی باید برای نرایی کردن صادرا  گا

تاری را در دساهور کاار     به این دو کشور از طریق خط لوله صاز  دیپاماسی جدی
 خود قرار دهدخ

های غربی باألخص ایار  مهحده آمریکا از خط لولاه صااز    با اینکه دولت -
هاای   کنند و حهی به این مناسبت به دو کشور هناد و پاکساهان هزیناه    حمایت نمی

هاای سیاسای خاط لولاه صااز       هسااب ایان هزیناه   نمایند  با اح سیاسی تحمیل می
همچنان گزینه جادی تاأمین گااز طبیعای ایان دو کشاور خواهاد باود  بناابراین          

هاای   جمروری اسالمی باید با تأکید بر غابه اقهصادی خط لوله صاز در برابر هزینه
 شودخ ای کشورهای غربی در این زمینه  سیاسی آن مان  از هیمونی رسانه

درصد برنت(  12هزینه هر مهرمکعب گاز طبیعی ترکمنسهان ) که ییآنجااز  -
تواناد  درصد برنت( است  جمروری اسالمی می 13.4تر از گاز طبیعی ایران ) ارزان

های هندی و پاکسهانی را بر اساس قیمات پیشانرادی    مبنای مراکرا  خود با طر 
دادن باازار  حاشیه ساود خاود ماان ِ از دسات      کم کردنترکمنسهان تنظیم کند و با 

 باندمد  گاز طبیعی این دو کشور شودخ
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  ها نوشت پی
1 خ  http://neconews.com/vdcaein0.49na015kk4.html 

2 خ  http://naftema.com/news/38150 

3 خ  http://naftema.com/news/38150 

4 خ  http://moqavemati.net/38109  
5 خ  https://www.farsnews.com/news/13950418000238 

این مفروم حالهی از تخصیص مناب  است که در آن امکان برهر نماودن وضاعیت یاک     خ6
 خفرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد

 منابع
(خ تحایال همکااری   1393قررمان )  عبدلیفرشادخ  ی مؤمن   عباسخشاکری   امیرخجعفرزاده

میان ایران و ترکمنسهان در صادرا  گااز باه اروپاا از طریاق خاط لولاه نوبااکو:        
  شاماره  3دوره  ایارانخ  انرژی اقهصاد پیوهشنامهخ چارچوب نظریه بازی همکارانه

 خ144-177      12
 .نشر دانشگاه مفید خقم خعاوم سیاسی یشناس روش(خ 1385) حقیقت  سید صادق

 اطالعاا  خ نشاریه  هاا  هاا و چاالش   خط لولاه صااز: فرصات    (خ1387رحیمی  غالمعای )
 خ211 - 200   (   250  )اقهصادی -سیاسی

نشار   :تراران  خجدیاد عاام سیاسات    یها هیمدرنیهه و نظر (خ1384) زاده  سید حسین سیف
 .میزان

خ مکاراناه (خ بررسی رفهار اوپک در قالب یک باازی ه 2012ماجد  وحید ) خعبدلی  قررمان
  خ50-27   :  (7)2  اقهصادی یساز مدل تحقیقا  فصانامه
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