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میدان گازی جدید اکتشاف 

 ترکیه

 خالصۀ مدیریتی 1
 ویژه در فراساحل راهبرای کشف میادین هیدروکربوری بدریای سیاه، امیدهای ترکیه کشف منابع گازی در 

نیز توانسته بود با همکاری شرکت اکسون موبیل، بلوک  رومانیافزایش داده است. پیش از ترکیه کشور 

برداری ترکیه کشف کند، اما این بلوک تاکنون به بهره ینپتون را در نزدیکی میدان تازه کشف شدۀ ساکاریا

برابر ذخایر فعلی گاز  ۹6میلیارد متر مکعب ) 0۶۱نرسیده است. حجم ذخایر گازی میدان ساکاریا حدود 

تولید از این میدان را آغاز کند. گرچه تعیین  ۶۱۶0و ترکیه قصد دارد تا سال  شودمیتخمین زده ترکیه( 

برداری از میادین گازی برداری از این میدان باتوجه به متوسط دورۀ زمانی بهرهدورۀ سه ساله برای بهره

صر بتواند همکاری رسد، اما اگر ترکیه به مانند منظر میهسال است، خوشبینانه ب 7تا  6فراساحل که بین 

های مالیاتی(، المللی انجام دهد )از جمله در نظر گرفتن مشوقهای بیننزدیک و کاملی را با شرکت

برداری از این میدان طی سه سال آینده و همزمان با صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه غیرممکن بهره

 نخواهد بود.

توان به موارد خواهد داشت که از آن جمله می همراهبهمنافع احتمالی  برای ترکیه کشف این میدان گازی 

 زیر اشاره کرد: 

 انداز تقاضای گاز ترکیه و کاهش مصرف زغال سنگبهبود چشم .1

 کاهش سهم واردات در سبد تقاضای گاز طبیعی ترکیه .0

 کمک به بهبود اقتصاد ترکیه .3

 گازترکیه در قراردادهای واردات  زنیچانهافزایش قدرت  .4

سهم ال ان جی  یچنین روند افزایشهای ترکیه برای کاهش سرعت رشد تقاضای گاز و همباتوجه به برنامه

در سبد واردات گاز این کشور، حتی پیش از کشف این میدان گازی نیز مسلم بود که قرارداد صادرات گاز 

برداری از این د. با فرض بهرهتواند با شرایط و قیمت فعلی تمدید شونمی ۶۱۶۹ایران به ترکیه در سال 

رسد ترکیه در می نظربهسال آینده و باتوجه به روند افزایشی واردات ال ان جی این کشور  ۹میدان طی 

چنان قادر است بدون واردات گاز از ایران تقاضای خود را تأمین کند. با این وجود، ترکیه هم ۶۱۶۹سال 

ان مرکز تجارت گاز بین خاورمیانه، روسیه و اروپا حفظ کند تمایل عنوهبرای اینکه بتواند جایگاه خود را ب

کشورهای قارۀ سبز  به خواهد داشت گاز ایران را با قیمتی کمتر از قیمت گاز در اروپا برای صادرات

خریداری کند. باتوجه به قیمت گاز در بازار اروپا این امکان وجود دارد که  قیمت فروش گاز ایران به 
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میدان گازی جدید اکتشاف 

 ترکیه

سنت به ازای هر مترمکعب است، کاهش یابد. در چنین شرایطی  ۶7تا نصف قیمت فعلی، که ترکیه حتی 

که وابستگی امنیت عرضه انرژی ترکیه به ایران از دست خواهد رفت و منافع اقتصادی نیز بشدت کاهش 

 یابد، اندیشکدۀ حکمرانی انرژی و منابع معتقد است ایران سه مسیر را پیش روی خود دارد:می

ل شرایط ترکیه در مذاکرات پیش رو برای حفظ تجارت گاز با این کشور: در این صورت منافع قبو .۰

 اقتصادی ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

چنان جزء های آتی صادرات همجایگزین کردن ترکیه با سایر کشورهای منطقه: اگر طی سال .۶

ر است به دنبال بازارهای پایدار مانند ، ایران بهتباشدهای اول کشور در حوزۀ مصرف گاز اولویت

بتواند امنیت عرضۀ انرژی این کشورها را به خود وابسته  تاکشورهای افغانستان و پاکستان باشد 

برای تأمین این تقاضا با توجه به افت طبیعی تولید گاز از میدان پارس جنوبی، کند. در این صورت 

 داخل بهبود یابد. باید تولید گاز افزایش و الگوی مصرف گاز در

عدم صادرات گاز: در صورتی که ایران نتواند تقاضای پایداری برای گاز خود پیدا کند، بهتر است  .0

آن به زنجیرۀ ارزش  تخصیصهای اول مصرف گاز در کشور نباشد و با صادرات گاز جز اولویت

عت اقتصادی را از میادین نفتی جهت افزایش و نگهداشت تولید نفت، حداکثر منفتزریق آن به یا 

 آن کسب کرد.
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 ترکیه

 فهرست مطالب 2
 6 مقدمه 6

 ۰                                           ز             گا و نفت اکتشاف یبرا هیترک یهاتلاش ۰

 ۹ اهیس یایدر در Tuna-1 یاکتشاف چاه ۹

 7                  لسوا چند به پاسخ 7

 7   است؟ نانهیبواقع اندازه چه تا دانیم نیا از گاز دیتول آغاز یبرا ۶۱۶0 سال یگذارهدف 7-۰

 ۶ باشد؟ تواندیم زانیم چه ایساکار دانیم از گاز دیتول ۀانیسال حجم 7-۶

                                                     هیترک یبرا ایساکار یگاز دانیم ۀتوسع یاحتمال اثرات 8

۰۱ 

  ۰۱                                                                        هیترک گاز یتقاضا اندازچشم بهبود 8-۰

 ۰۰            هیترک یعیطب گاز یتقاضا سبد در واردات سهم کاهش 8-۶

 ۰۰                                                                                 هیترک اقتصاد بهبود به کمک 8-0

 ۰۶ گاز واردات یقراردادها در هیترک یزنچانه قدرت شیافزا 8-6

 31                                                                           آذربایجان و روسیه 8-6-۰

 31                                                                           رانیا 8-6-۶

 ۰۹       یبند جمع ۶

 ۰7    منابع ۰۱
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میدان گازی جدید اکتشاف 

 ترکیه

 فهرست تصاویر  3
 اندازچشم گزارش: منبع) گاز و نفت دیتول و یابیارز اکتشاف، یبرا هیترک در حفرشده یهاچاه ۰ شکل

 ۹ (هیترک-ترانهیمد یانرژ

 7 ایساکار ۀشد کشف تازه دانیم محل ۶شکل

 ۶ ینفت/یگاز دانیم کی از دیتول مختلف مراحل 0 شکل

 ۰۱ ایساکار دانیم ۀتوسع یزمان ریس ینیبشیپ 6 شکل

 ۰۰ (سفوردآک یانرژ ۀمؤسس: منبع) ه،یترک گاز یتقاضا ینیبشیپ ۰ شکل

 ستادیر) منبع ا،یساکارا یگاز دانیم ۀتوسع ۀجیدرنت هیترک گاز واردات یهانهیهز کاهش نیتخم ۹ شکل

 ۰۶  (یانرژ

 ۰6 (امرا پتفورم، بوتاش،: منابع) هیترک کشور گاز واردات در یج ان ال سهم یشیافزا روند 7 شکل
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میدان گازی جدید اکتشاف 

 ترکیه

 مقدمه   4
 یهدر ترک یدیخبر از آغاز دوران جد یه،جمور ترک یساردوغان، رئ یبرجب ط ۶۱۶۱در اواسط ماه اگوست 

که به استخراج حجم قابل  یدرصورت یاهس یایواقع در در یهترک یهادر آب یگاز یدانم یکداد. کشف 

قرار دهد.  یعیگاز طب ۀنندیدکرا در مقام تول یهبار ترک یناول یبرا تواندیمنجر شود، م یعیاز گاز طب یتوجه

 مطرح یانرژ ۀحوز یباره در محافل تخصص یندر ا یاریبس هاییلسوالات و تحل خبر، ینپس از انتشار ا

به سؤالات مطرح  یه،در ترک یدروکربوریاکتشاف منابع ه یخچۀتار یشده با بررس یگزارش سع ین. در اشد

 د.کشور پرداخته شو ینبا ا یرانو تجارت گاز ا کیهتحولات بر تر ینا یرموضوع و تأث ینشده حول ا

 های ترکیه برای اکتشاف نفت و گازتالش 5
در سال  یهترک یرجمهو یسآغاز شد. اکتشاف نفت با تأس ۰۶در اواخر قرن  یهاکتشاف نفت و گاز در ترک

 ۰۶06اکتبر سال  ۰0روز  یهنسبتاً مدرن در ترک یچاه اکتشاف ینبرخوردار شد.  اول ییبالا یتاز اهم ۰۶۶0

 .یدرامان کشف گرد ۀدر منطق ۰۶6۰در سال  ینفت تجار ینحفر شد و اول

 یبنفت و گاز و ترغ یداخل یدتول یشافزا یبرا یهنفت ترک  ۹6۶۰ ۀقانون شمار ۶۱۰0سال  در

قانون،  ینا یبشد. بعد از  تصو یبتصو یو خارج یداخل یهاشرکت یاز سو گذارییهسرما

شرکت  ینفراساحل متمرکز شد. ا یاکتشاف هاییت، بر فعال TPAO یه،شرکت نفت ترک هایگذارییهسرما

انجام داد. در سال  یو سه بعد یدوبعد یالرزه یهاداده یآورجمع یبرا یاهس یایدر در یجامع تمطالعا

حفر کرد اما  یاهس یایرا در شرق در HPX-1 یچاه اکتشاف یپ یشرکت ب یشرکت با همکار ینا ۶۱۱۹

فراساحل رونق  حیدر نوا یراًاخ یهترک یاکتشاف هاییتنداشت. فعال یرا در پ یدبخشیام یجچاه نتا ینحفر ا

در  یاکتشاف یهاها چاهدرصد از آن ۰۱ حلقه چاه حفر شده است که 8۱گرفته و تاکنون تنها کمتر از 

نفت  یدو تول یابیاکتشاف، ارز یحفرشده برا یهاکه چاه ۰. مطابق شکل شوندیمحسوب م یقعم یهاآب

مورد اکتشاف قرار گرفته است.  رکیهت یهااز آب یتاکنون بخش کوچک دهد،یرا نشان م یهو گاز در ترک

 یاربس یلپتانس یهناح یندر ا یامطالعات لرزه یاه،س یایدر در یاکتشاف یحفار یدکنندهناام یجنتا رغمیعل

در ارتباط با اکتشاف منابع  هایییدواریام یراخ یهادر سال یاهس یای. علاه بر دردهدیرا نشان م یادیز

  .وجود آمده استهب یزترانه نیمد یایدر شرق در یدروکربوریه



 

~ 6 ~ 

 

میدان گازی جدید اکتشاف 
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 ترکیه(-انداز انرژی مدیترانهی اکتشاف، ارزیابی و تولید نفت و گاز )منبع: گزارش چشمهای حفرشده در ترکیه براچاه ۰شکل 

 در دریای سیاه Tuna-1چاه اکتشافی  6
متری  0۰0۱شروع شد. این چاه توسط کشتی فاتح تا عمق  ۶۱۶۱جولای سال  ۶۱در  Tuna-1حفاری چاه 

متری برای  6۰۶۰متر( حفر شده است. این چاه قرار است تا عمق  ۶۰۰۰از سطح دریا )با عمق آب 

های منتشرشده، ذخایر درجای این میدان حدود های دیگر حفر شود. طبق دادهشناسایی ذخایر بیشتر در لایه

 شود.میلیارد مترمکعب است، که بزرگترین اکتشاف گازی دریای سیاه محسوب می 0۶۱
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 ترکیه

 
 یاساکار ۀتازه کشف شد یدانمحل م ۶شکل

( بلوک یلومتریک ۰۱۱) یکیدر نزد یاساکار یگاز یداناز م Tuna-1 یمحل چاه اکتشاف ۶مطابق شکل 

 ینودوم یگاز یدانم یمتر ۶0۱در عمق  بلوک و یندر ا یرومان یناز ا یشنپتون قرار دارد. پ یقعم یهاآب

به  گاهیچه شود،یزده م ینمترمکعب تخم یلیاردم 86تا  6۶ ینآن ب یرکه ذخا یدان،م ینرا کشف کرده بود. ا

 .یدنرس یبرداربهره

 پاسخ به چند سوال 7
آغاز  یکشور برا ینا یگذارکشف بزرگ اعلام کرد که هدف یناردوغان، در مراسم اعلام ا یبرجب ط

 که: ینستا شود،یمطرح م ینهزم ینکه در ا یسوال یناست.  اول ۶۱۶0سال  یدانم یناز ا یدتول

 ینانهبتا چه اندازه واقع یدانم ینگاز از ا یدآغاز تول یبرا 0202سال  یگذار هدف   7-1
 است؟ 

تا زمان  از زمان کشف یگاز یا ینفت یدانم یککه  یسوال بهتر است ابتدا مراحل ینپاسخ به ا برای

 یابیارز یهامرحله حفر چاه ین. پس از آنکه اکتشاف صورت گرفت، اولشودمرور  کندیم یط یبرداربهره

ها، چاه ینگرفته از ا تصور هاییابیارز یجاست. پس از آن با کمک نتا یدانم ۀانداز ینتخم یبرا

مرحله هدف آن  ینشود. در ا ینتدو ایینهتا روند توسعه به شکل به شودیم سازییهمخزن شب یهامشخصه

 یدانم ۀتوسع ۀها، برناممدل ینشود. براساس ا ییننفت( تع یااستخراج گاز ) یبرا یوهش یناست که بهتر

است. در  یدانبرنامه در درون شرکت و توسط کشور مالک م ینا یبتصو یبعد ۀآماده خواهد شد. مرحل
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 ترکیه

فروش گاز،  یغاز خواهد شد. پس از عقد قراردادهاگاز کشف شده آ یابیبازار یها براتلاش ین،ح ینهم

آغاز خواهد شد. پس از  یدانم ۀتوسع ۀدر پروژ گذارییهسرما یبرا یمال ۀکنند ینتأم یافتن یجستجو برا

است. و بعد از  FID یا گذارییهسرما یبرا یینها گیرییممراحل، گام آخر تصم ینانجام تمام ا

 آغاز خواهد شد.  یدانم ۀتوسع ۀپروژ یزن گیرییمتصم

از سال  یگاز یدانم یناست. کار اکتشاف ا ینپتون رومان یگاز یدانم یا،ساکار یدانم یکیدر نزد یدانم تنها

 ی، چاه اکتشاف۶۱۰۶پتروم آغاز شد. در سال  یو اُ اِم و یلدو شرکت اکسون موب یو با همکار ۶۱۱8

اول در  ۀصورت گرفت که برنام یاکتشاف ۀدو برنام یدانم ینحفر شد. در ا یمتر ۰۱۱۱در عمق  ۰-ینودوم

حلقه چاه حفر شد که  7 یزدوم اکتشاف ن ۀبرنام ی. طیافت یانبه پا ۶۱۰۹دوم در سال  ۀو برنام ۶۱۰6سال 

 ۰.۰از  یشب ۶۱۰۹تا  ۶۱۱8 یهاسال یندو شرکت در مجموع ب ینگاز بودند. ا ۀدر بردارند یهاچاه اکثر آن

پروژه هنوز  ینوجود، ا ینبلوک کردند. با ا ینا یابیارز و یاکتشاف هاییتصرف فعالدلار تنها  یلیاردم

 یینها گیرییماعلام کرد که تصم یزن OMV Petromشرکت  یراًرا بگذارند و اخ FID ۀنتوانسته مرحل

 یلدلههم ب یلافتاده است. شرکت اکسون موب یقبه تعو ۶۱۶۰پروژه تا سال  یندر ا گذارییهدرمورد سرما

 یمتصم ۶۱۰۶نفت و گاز خواند، در سال  یینپا هاییمتو ق یدر رومان گرییمن تنظیقوان ییراتآنچه که تغ

 پروژه را اعلام کرد.  ینخروج از ا یخود برا

نظر هقرار دارد، ب یشتریدر عمق به مراتب ب یهترک ۀکشف شد یداننکته که م ینبه مطالب بالا و ا باتوجه

 یناز زمان وعده داده شده آغاز شود. با ا یرترد یاربس ی،برداردر صورت بهره یدان،م نیاز ا یدتول رسدیم

 یاست و آن هم اراده و جاه طلب یلدخ یدانم ینا یبردارروند بهره یعدر تسر یگرعامل مهم د یکوجود، 

 یدانم یاِن یتالیاییبا شرکت ا یعال یاربس یمثال مصر توانست با تلاش فراوان و همکار یاست. برا یهترک

 ۶8( را ظرف مدت شودیزده م ینمتر مکعب تخم یلیاردم ۹۰۱ یدانم ین)حجم گاز قابل برداشت ا "ظهر"

انداز منظر، اگر شرکت چشم ینبرساند. از ا برداریبهره، به ۶۱۰7ماه پس از اکتشاف آن، در دسامبر 

TPAO پروژه  ینرا در ا المللیینشرکاء ب یر،پذقابتر یاتیمال یطو با وضع شرا یهبتواند به کمک دولت ترک

در  المللیینب یهابا شرکت یعال یبتواند با تلاش مضاعف و همکار یهترک یدبا خود همراه سازد، شا

 را آغاز کند. یدانم ینگاز از ا ید( تول۶۱۶0اکتبر  ۶۶) یهترک یجمهور سیسسالگرد تأ ینصدم
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 باشد؟ تواندیم یزانچه م یاار ساک یدانگاز از م یدتول یانۀحجم سال 7-0
 یمبه سه مرحله تقس 0مطابق شکل  یدان نفتی/گازیم یکاز برداری بهره به طور کلی فرایند توسعه و

 ید. فاز کاهش تول0باثبات و  ید. فاز تول۶ ید،تول یش. فاز افزا۰: شودیم

 
 ی/نفتیگاز یدانم یکاز  یدمراحل مختلف تول 0شکل 

حجم  یمنطق ینود ندارد، تخمجو یاساکار یداندرمورد م یدر حال حاضر اطلاعات کاف ینکهباتوجه به ا

 یدانیگاز از م یدحجم تول توانیشناخت بهتر م یوجود، برا یندشوار است. با ا یدانم ینگاز از ا یانۀسال

 کرد. یبررس ار یل،اسرائ "تامر"مثال یبرا یر،ذخا ۀمشابه از نظر عمق آب و حجم اثبات شد

 0۱۶ یدانم ینگاز در ا ۀشداثبات یرمتر است. ذخا ۰۹7۱متر با عمق آب  687۰تامر حدود  یدانم یکل قعم

مارس  0۱در  یدانم یناز ا ید. تولشودیچاه استخراج م ۹از  یدانم ینمترمکعب است. گاز در ا یلیاردم

سال، در  ۹ظرف مدت  ۶۱۰0ال متر مکعب در س یلیاردم 6از  یدانم یناز ا یدآغاز شده است. نرخ تول ۶۱۰0

 یلیاردم ۰۱نرخ  یدانم ینبلندمدت ا ۀ. در توسعیدمتر مکعب در سال رس یلیاردم ۶از  یشبه ب ۶۱۰۶سال 

 هاییدانم ۀاند. با توجه به روند توسعکرده یگذارهدف یدانم ینباثبات از ا یدفاز تول یمترمکعب را برا

مترمکعب در  یلیاردم ۰۱ یدنرخ تول توانیحالت م ینبهتر در المللیینب یهامشابه و با فرض حضور شرکت

 در نظر گرفت.  یهترک یاساکار یدانباثبات در م یدفاز تول یسال را برا

 شود.بینی میپیش 6شده، فرایند توسعۀ این میدان مطابق شکل باتوجه به مطالب گفته
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 بینی سیر زمانی توسعۀ میدان ساکاریاپیش 6شکل 

 احتمالی توسعۀ میدان گازی ساکاریا برای ترکیهاثرات  8

 یهگاز ترک یانداز تقاضابهبود چشم 8-1
 یدکاهش سهم گاز در بخش تول یبرا یهترک یرویوزارت ن یهابرنامه یلدلبه یدانم یناز  کشف ا یشتا پ

 ۶۱0۱کشور تا سال  ینگاز ا یبخش، تقاضا یندر ا یدپذیرتجد هاییبر زغال سنگ و انرژ یدبرق و تأک

 .شدیزده م ینمترمکعب در سال تخم یلیاردم ۹۶تا  ۹۱ ینحداکثر ب ۰مطابق شکل 
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بینی تقاضای گاز ترکیه، )منبع: مؤسسۀ انرژی آکسفورد(پیش ۰شکل   

های زغال سنگ )که تواند با غیراقتصادی کردن نیروگاهبرداری احتمالی از آن میاما کشف این میدان و بهره

کنند(، تقاضای گاز ترکیه در بخش تولید برق و به تبع آن مجموع تقاضای گاز وارداتی کار میبا زغال سنگ 

تواند چنین میطبیعی ترکیه را افزایش دهد. افزایش احتمالی مصرف گاز و کاهش مصرف زغال سنگ هم

 های کربنی توسط این کشور در راستای معاهدۀ پاریس شود.منجر به کاهش انتشار آلاینده

 یهترک یعیگاز طب یهش سهم واردات در سبد تقاضاکا 8-0
 یعیگاز طب یسهم واردات در سبد تقاضا یدان،م ینگاز از ا یدو بسته به نرخ تول یبردارصورت بهره در

با ثبات  یدمترمکعب در سال به تول یلیاردم ۰۱در حدود نرخ  یدانم ین. اگر ایافتکاهش خواهد  یهترک

که  یکشور ین برایزام یندرصد خواهد شد. ا ۶۱حدود  یعیگاز طب یابرسد، سهم آن واردات در تقاض

 . شودیمحسوب نم یعدد کم کندیم ینواردات تأم یقگاز خود را از طر یدرصد از تقاضا ۶۶اکنون هم

 یهبه بهبود اقتصاد ترک کمک 8-2
ز و کاهش خروج به کاهش واردات گا تواندیتقاضا باشد، م یشاز افزا یشگاز، اگر ب یداخل یدتول افزایش

توسعۀ موفق این میدان تحت سناریوهای  (۹)شکل  بینی مؤسسۀ ریستاد انرژیطبق پیشارز کمک کند. 

های واردات ترکیه خواهد کاست. این میلیارد دلار در سال از هزینه ۰.۰میلیون تا  ۶۱۱تواند بین مختلف می

انجام  ۶۱۶۱بینی براساس بازۀ قیمت سربسری این میدان و متوسط قیمت گاز وارداتی ترکیه در سال پیش

دلار در هر یک میلیون بی تی  0.۰تا  0سری تولید گاز از این میدان بین شده است. ریستاد انرژی قیمت سرب

زند که بسیار کمتر از قیمت گاز وارداتی است. سنت در هر مترمکعب( تخمین می ۰۶.08تا  ۰۱.۹یو )معادل 

به  ۶۱۶۱تخمین این مؤسسه از متوسط قیمت واردات ال ان جی و واردات گاز خط لولۀ ترکیه در سال 

 است.سنت در هر مترمکعب(  ۶۶.۹6و  ۰۹.۹0دلار در هر یک میلیون بی تی یو )معادل  ۹.6و  6.7ترتیب 

 برداری برسد.به بهره ۶۱۶8این مؤسسه انتظار ندارد میدان ساکارای تا سال 
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 های واردات گاز ترکیه درنتیجۀ توسعۀ میدان گازی ساکارایا، منبع )ریستاد انرژی( تخمین کاهش هزینه ۹شکل 

 یتجار یهامانند احداث خطوط لوله  باعث بوجود آمدن فرصت یدان،م ۀتوسع هاییتفعال یگرد ییاز سو

 شد. واهدکشور خ ینشغل در ا یجادو به تبع آن ا اییهترک یهاشرکت یبرا

 زنی ترکیه در قراردادهای واردات گازافزایش قدرت چانه 8-4
زنی در مذاکرات مربوط خلی گاز ترکیه افزایش قدرت چانهترین تأثیر این اکتشاف برای بازار داشاید اصلی

میلیارد مترمکعب از  ۰8.۶۰حدود  ۰کنندگان کنونی و آینده است. طبق جدول به قراردادهای گازی با تأمین

در آستانۀ  ۶۱۶۹رسد. و حجم بیشتری نیز تا سال به اتمام می ۶۱۶۰قراردادهای گازی ترکیه تا پایان سال 

قرار خواهد گرفت. میدان گازی ساکاریا و اکتشاف احتمالی میادین گازی جدید قدرت مذاکرۀ مجدد 

گذاری افزایش خواهد ای را برای تأثیرگذاری بر شرایط قرارداد و مکانیزم قیمتهای ترکیهزنی شرکتچانه

 داد.
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 هاقراردادهای واردات گاز ترکیه و تاریخ انقضای آن ۰جدول 

 

 روسیهآذربایجان و  8-4-1
میلیارد  ۰۶.۹میزان واردات گاز ترکیه از آذربایجان از طریق دو خط لولۀ تاناپ و قفقاز جنوبی به حدود 

رسد. ترکیه در راستای کاهش وابستگی خود به روسیه در حال افزایش سهم واردات مترمکعب در سال می

درصدی  ۹.۶0ز ترکیه با افزایش در سبد واردات گا ۶۱۰۶گاز از آذربایجان است. سهم آذربایجان در سال 

ربایجان میلیارد مترمکعب گاز از آذ 6.۹ود نیز ترکیه حد ۶۱۶۱ماهۀ نخست سال  ۰درصد رسید. در  ۶۰.۶به 

 ۶۱۰۶وارد کرده است که باعث شده سهم این کشور در سبد واردات گاز ترکیه نسبت به مدت مشابه سال 

ربایجان رسماً به برترین صادرکننده گاز به ترکیه ، آذ۶۱۶۱ایش یابد. در ماه می سال درصد افز ۶۱.6حدود 

چنین ارادۀ سیاسی ترکیه برای کاهش تبدیل شد. با توجه به روند افزایشی واردات گاز از آذربایجان و هم

چنین بالا گرفتن اختلافات دلیل افزایش نفود این کشور در دریای سیاه و سوریه و همهوابستگی به روسیه، ب
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ربایجان دستخوش تغییر شود. های واردات گاز آذرسد قراردادهای لیبی، به نظر نمیباط با ناآرامیدرارت

ضمن اینکه گاز آذربایجان در استراتژی ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی نقشی راهبردی خواهد 

 داشت.

با خط لولۀ تازه  ۶۱۶۱ل در ارتباط با روسیه، تمام قراردادهای مربوط به خط لولۀ ترانس بالکان در سا

میلیارد مترمکعب در سال است جایگزین شده است. بدین ترتیب  ۰۹تأسیس ترک استریم که ظرفیت آن 

روسیه دیگر از طریق خط لولۀ ترانس بالکان تحت قراردادهای بلندمدت به ترکیه گاز صادر نخواهد کرد و 

میلیارد مترمکعب در روز گاز روسیه را به  ۰۹فیت تنها دو خط لولۀ ترک استریم و بلو استریم هرکدام با ظر

 ترکیه منتقل خواهند کرد.

همانطور که ذکر شد، پیش از کشف این میدان نیز ترکیه در حال کاهش سهم واردات گاز از روسیه بود. 

در سال میلیارد مترمکعب  ۰۰.۶به  ۶۱۰7در سال  ۶8.7صادرات گاز روسیه به این کشور طی دوسال از 

اهش یافته است. علاوه بر آذربایجان، واردات ال ان جی نیز نقش بسزایی در کاهش واردات گاز از ک ۶۱۰۶

 روسیه داشته است.

 
 روند افزایشی سهم ال ان جی در واردات گاز کشور ترکیه )منابع: بوتاش، پتفورم، امرا( 7شکل 

روند افزایشی خود را آغاز کرده  ۶۱۰0، سهم ال ان جی در سبد واردات گاز ترکیه از سال 7مطابق شکل 

میلیارد مترمکعب بود که تا  ۹.۰حدود  ۶۱۰0است.حجم واردات گاز ترکیه از طریق ال ان جی، در سال 

میلیارد متر مکعب رسیده است. در این مدت، ظرفیت  ۰۶.7با افزایش بیش از دو برابری به  ۶۱۰۶سال 

میلیون متر مکعب در روز رسیده  ۰۰7سه برابری به حدود  های واردات ال ان جی ترکیه نیز با افزایشپایانه
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است. باتوجه به قیمت بالای خرید گاز تحت قراردادهای بلندمدت )طبق گزارش مؤسسۀ آرگوس هزینۀ 

دلار در هر یک میلیون بی  7تا  ۹برای شرکت بوتاش بین  ۶۱۶۱خرید گاز از طریق خط لوله در فصل اول 

دلیل افزایش عرضه و کاهش هت ال ان جی در بازارهای اسپات آسیا و اروپا )بتی یو بوده است( و افت قیم

( ۰۶-تقاضا درپی رشد ضعیف اقتصاد جهان، افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد تولید برق و بحران کوید

به  های اسپات تأمین کند. با توجهترکیه تمایل دارد تا حجم بیشتری از نیاز خود به گاز را از طریق محموله

شوند مربوط به واردات گاز از روسیه است، منقضی می ۶۱۶۰دادهایی که تا سال راینکه بخش زیادی از قرا

تواند شرکت گازپروم روسیه کشف این میدان گازی همراه با افزایش ظرفیت واردات ال ان جی ترکیه، می

 مواجه سازد. گذاری خود را با تغییرات اساسیرا تحت فشار قرار دهد تا مکانیزم قیمت

 ایران 8-4-0
توان دریافت که حتی پیش از کشف این میدان گازی نیز، زنگ خطر برای با عنایت به مطالب ذکرشده، می

های به وجود آمده در بینیقرارداد ایران به صدا درآمده بود. باتوجه به کشف میدان گازی جدید و خوش

رسد نظر میهافزایشی واردات ال ان جی ترکیه، ب چنین روندارتباط با احتمال کشف ذخایر گازی دیگر و هم

بدون واردات از ایران نیاز خود به گاز را تأمین کند. در صورت وقوع  ۶۱۶۹تواند تا سال میاین کشور 

چنین اتفاقی، وابستگی امنیت عرضۀ انرژی ترکیه به ایران از بین خواهد رفت اما از آن جهت که ترکیه قصد 

چنان خواهان واردات گاز از ایران برای صادرات گاز در منطقه تبدیل شود، احتمالاً هم دارد به مرکز تجارت

 به اروپا باشد، اما با قیمت کمتر و تحت قراردادهای کوتاه مدت.

 در چنین شرایطی ایران سه راه پیش روی خود دارد:

این صورت منافع  قبول شرایط ترکیه در مذاکرات پیش رو برای حفظ تجارت گاز با این کشور: در .۰

 اقتصادی ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

چنان جزء صادرات هم یآت یهاسال یاگر طجایگزین کردن ترکیه با سایر کشورهای منطقه:  .۶

مانند  یدارپا یبهتر است به دنبال بازارها یرانمصرف گاز است، ا ۀاول کشور در حوز هاییتاولو

کشورها را به  ینا یانرژ ۀعرض یتگاز خود باشد که بتواند امن یاافغانستان و پاکستان بر یکشورها

 یبرا ی،پارس جنوب یدانگاز از م یدتول یعیطب فتصورت با توجه به ا ینخود وابسته کند. در ا

 .یابدمصرف گاز در داخل بهبود  یالگو ینچنو هم یشگاز افزا یدتول یدتقاضا با ینا ینتأم
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ایران نتواند تقاضای پایداری برای گاز خود پیدا کند، بهتر است عدم صادرات گاز: در صورتی که  .0

های اول مصرف گاز در کشور نباشد و با تزریق آن به زنجیرۀ ارزش یا صادرات گاز جز اولویت

 میادین نفتی جهت افزایش و نگهداشت تولید نفت، حداکثر منفعت اقتصادی را از آن کسب کرد.

 جمع بندی 9
های این کشور در نهایت پس از سه سال در دریای سیاه به نتایج ترکیه در آبهای اکتشافی تلاش

کشف منابع گازی  انداز روشن برایچشم برداری احتمالی از این ذخایر وای منجر شد. بهرههامیدوارکنند

دان با تواند ژئوپولتیک منطقه را با تغییرات بسیاری روبرو سازد. ترکیه، که پیش از کشف این میدیگر می

تواند یک گام دیگر به افزایش واردات ال ان جی سعی در کاهش وابستگی خود به روسیه داشت، اکنون می

تر شود. این کاهش وابستگی، قدرت مانور ژئوپولتیکی ترکیه را افزایش خواهد داد. از هدف خود نزدیک

شرق مدیترانه باعث خواهد  سوی دیگر کشف این میدان و احتمال اکتشاف منابع دیگر در دریای سیاه و

شد تا روند تبدیل ترکیه از کشوری که تنها در مسیر ترانزیت گاز دیگر کشورها قرار دارد به تاجر گاز و 

 هاب انرژی منطقه تسریع شود. 

رسد منافع سیاسی و اقتصادی ایران از صادرات گاز به ترکیه طی شش با توجه به تحولات ذکرشده، بنظر می

 یشسه راه پ یرانا یطیشرا یندر چنقرارداد فعلی به پایان خواهد رسید بشدت کاهش یابد.  سال آینده که

 خود دارد: یرو

صورت منافع  ینکشور: در ا ینحفظ تجارت گاز با ا یرو برا یشدر مذاکرات پ یهترک یطقبول شرا .۰

 .یافتکاهش خواهد  یشاز پ یشب یرانا یاقتصاد

چنان جزء صادرات هم یآت یهاسال یمنطقه: اگر ط یکشورها یربا سا یهکردن ترک یگزینجا .۶

مانند  یدارپا یبهتر است به دنبال بازارها یرانمصرف گاز است، ا ۀاول کشور در حوز هاییتاولو

به  اکشورها ر ینا یانرژ ۀعرض یتگاز خود باشد که بتواند امن یافغانستان و پاکستان برا یکشورها

 یبرا ی،پارس جنوب یدانگاز از م یدتول یعیتوجه به افت طبصورت با  ینخود وابسته کند. در ا

 .یابدمصرف گاز در داخل بهبود  یالگو ینچنو هم یشگاز افزا یدتول یدتقاضا با ینا ینتأم

کند، بهتر است  یداگاز خود پ یبرا یداریپا ینتواند تقاضا یرانکه ا یعدم صادرات گاز: در صورت .0

 یاارزش  یرۀآن به زنج یقرف گاز در کشور نباشد و با تزراول مص هاییتصادرات گاز جز اولو

   را از آن کسب کرد. ینفت، حداکثر منفعت اقتصاد یدو نگهداشت تول یشجهت افزا ینفت یادینم
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پژوهشکده مطالعات  وابسته به یرانو منابع ا یانرژ یحکمران یشکدهاند

و  یانرژتخصصی در حوزه کانون تفکر  یکبه عنوان  ،جمهوریریاست فناوری

بر  یو اثرگذار سازییمتصم یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا ،در کشور منابع

 و منابع یبخش انرژ هاییاستس ینتدو ینهدر زم گیـرییمتصم یندفرآ

 یصضمن تشخ یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس

 دستورکار در را هاآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل

را  یاستیس یراهکارهاعرصه  ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود

  .دهدیم یشنهادپ

 و منابع گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است. اندیشکده حکمرانی 

های گزارش»انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحولات طراحی کرده « رصدی

 .این حوزه بپردازد


