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روبرو کرده است.  یجد داتیصادرات نفت و گاز منطقه را با تهد یهارساختیو ارمنستان ز آذربایجان نیجنگ ب

دو کشور  نیب هایریدرگ نیدتریشاهد شد 199۰ ۀده لیباغ است که از اواقره-ناگورنو ۀنزاع، منطق نیمرکز ا

شاهرگ  نیتریاتیکه ح هان،یج-سیتفل-باکو تنف ۀاز خط لول یلومتریک 4۰ یال 3۰ ۀمنطقه در فاصل نی. اباشدیم

دو  نیا یقرار دارد. گرچه در حال حاضر خطر یگاز قفقاز جنوب ۀو خط لول شود،یمحسوب م آذربایجان ینفت

 ۀاختالل در عرض جادیباعث ا تواندیم هایریدرگ دیاما تداوم و تشد کند،ینم دیمنطقه را تهد یانرژ یاصل رساختیز

 گردد. یالمللنیب یابه بازاره یانرژ

اثر  نیشتریب ،آذربایجان یانرژ یهارساختیگزارش، اختالل در ز نیصورت گرفته در ا یهایبه بررس باتوجه

 که: رایخواهد داشت، ز آذربایجانرا بر خود  یمنف

هزار بشکه در روز است، در کوتاه مدت باتوجه به  7۰۰تا  ۶۵۰ نیکه ب ،آذربایجانتوقف صادرات نفت  •

 آذربایجاننفت  تیفی. از آنجا که کباشدیم تیریقابل مد یبازار نفت که با مازاد عرضه مواجه هست به سادگ تیوضع

 ر،یتحت تأث ترانهیمد ۀو سبک در منطق نیگنفت سن متیاز نوع سبک با گوگرد کم است، احتماالً تنها اختالف ق

 .ردیقرار گ ،یهرچند جزئ

بازار صادرات گاز  نیتریاست. اصل تیریقابل مد یبه راحت زین آذربایجاناکثر حجم صادرات گاز  ینیگزیجا •

واردات گاز خود توانا  یه نشان داده تا چه حد در متنوع ساختن پورتفوتشگذ انیسال یاست که ط هیکشور ترک نیا

و بلو  میترک استر ۀدو خط لول قیاز طر هیو هم واردات گاز روس یواردات ال ان ج تواندیکشور هم م نیاست. ا

متوجه گرجستان  آذربایجانگاز  انیدر ارتباط با توقف جر دیتهد نیشتریب رسد،یدهد. بنظر م شیرا افزا میاستر

در حال حاضز  زیکشور ن نیو تنها راه حل ا کندیم نیتأم آذربایجانگاز خود را از  یدرصد از تقاضا 9۵باشد که 

 است. هیروس سمتبازگشت به 

 ز،یخط لوله ن نیا یانداز، هنوز اغاز نشده است، اما با فرض راهTAP ۀخط لول قیگرچه صادرات از طر •

بلغارستان و  ا،یتالیمقصد )ا یه کشورهاممکن است، چرا ک یاحجام در کوتاه مدت به سادگ نیکردن ا نیگزیجا

 ۀگاز، که خط لول یجنوب دوریکر قت،یگاز خود بازگردند. در حق نیتأم یمجدداً به منابع کنون توانندی( مونانی

TAPیمنابع کنون نیگزیرا پاسخ نخواهد گفت و صرفاً جا یدیجد یتقاضا کینزد یاندهیاز آنست، در آ ی، بخش 

 گاز در اروپا خواهد شد. ۀعرض

 7۵و صادرات نفت و گاز است. صادرات نفت خام  یدروکربوریکامالً وابسته به بخش ه آذربایجاناقتصاد  •

 اریکشور بس نینفت ا ۀو هرگونه اخالل در خطوط لول دهدیم لیکشور را تشک نیا یصادرات یدرصد از درآمدها

کشور  نیا ۀوجه شتریب ،یدر حجم کنون ،آذربایجانگاز  انیگاز است. توقف جر ۀدردسرسازتر از اخالل در خطوط لول

 .کندیم بیقابل اعتماد تخر ی!کنندهنیرا بعنوان تأم

 

 

 

 یتیر یمد ۀخالص
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 مقدمه
 کیهاست که وجود دارد اما تاکنون به قزه باغ مدت-ناگورنو ۀو ارمنستان در منطق آذربایجان نیها بتنش

به نظر بسیار جدی شروع شد،  ۲۰۲۰که در اواخر ماه سپتامبر  یمنجر نشده بود. جنگ اریتمام ع یریدرگ

سازمان ملل  زین مبرسپتا ۲9منطقه را وادار کرد تا موضع خود را مشخص کنند و روز  یو قدرت ها است

خاص خود است.  یهایدگیچیپ یمسئله دارا نیحول ا یکیتوقف جنگ را خواستار شد. مسائل ژئوپولت

خود را  یاسیو س یمناسبات اقتصاد گرید یبا ارمنستان دارد، اما ازسو یکیهاست که روابط نزدمدت هیروس

 تیزدر تران آذربایجانبا  یکشور به نوع نیاست. ا کینزد آذربایجانبه  هیحفظ کرده است. ترک آذربایجانبا 

 دانیم ،آذربایجان یباالدست یاصل یهادر پروؤه نیچنخطوط لوله همکار است و هم قینفت و گاز از طر

 است. کیشر زین ز،یدنشاه یگاز دانیو م  یگونشل-چراغ-یآذر ینفت

اکنون هم کهیاست. درحال کینزد اریبس یریدرگ یۀبه ناح آذربایجانصادرات نفت و گاز  ۀلول خطوط

تا ابعاد  شودیم یگزارش سع نیدر ا شود،یم یابیارز نییپا اریخطوط لوله بس نیا تیاحتمال اختالل در فعال

خطوط لوله در  نیاز ا یانرژ انیتوقف جر ی: اثرات احتمالردیقرار گ یمورد بررس از منظر انرژی یریدرگ نیا

کشور است که صادرکنندل  نیاست، چراکه ا آذربایجان یرو نجایادر  یتمرکز اصل ست؟یچ یجهان یبازارها

و  ینفت یازهایو تمام ن شودیکوچک گاز محسوب م ۀکنندمصرف کیارمنستان  کهینفت و گاز است، درحال

 .کندیم نیواردات تأم قیخود را از طر یگاز

 آذربایجانو صادرات نفت و گاز  دیتول
درصد از  7۰. ردیگیصورت م زیدنو شاه ACGفراساحل،  دانیدو م قیاز طر باًیتقر آذربایجان یانرژ دیتول

در حال حاضر از فاز  دانیم نینفت از ا دی. تولشودیم نیتأم ACG دانیاز م آذربایجاننفت  دیحجم تول

صورت گرفته کنترل شده  وممدا یهایگذارهیسرما قیاز طر دیکاهش تول زانیثابت گذشته، اما م دیتول

از  دیهزار بشکه در روز بود. نرخ تول 8۰۰با نرخ حدود  ۲۰۰9-1۰در سال  دانیم نینفت ا دیاست. اوج تول

نفت خام عمدتاً به صورت  زین زیدنشاه دانی. از مدیهزار بشکه در روز رس ۵3۰به  ۲۰19در سال  دانیم نیا

و  افتیخواهد  شیافزا زین عاناتیم دیتول دان،یم نیدر فاز دوم ا زگا دیتول شی. با افزاشودیم دیتول عاناتیم

در  زیدنشاه دانیم عاناتیم دی. با اضافه کردن حجم تولابدییم شیافزا زین آذربایجاننفت خام  دیتول جهیدرنت

 تولید دانیدو م نیاز ا آذربایجاندرصد از نفت خام  8۰تن بود، حدود  ونیلیم 3.۵، که معادل ۲۰19سال 

 .شودیم دیتوسط شرکت سوکار تول زین ماندهیدرصد باق ۲۰. شودمی

 اردیلیم ۲4.۵ به یدرصد ۲8با رشد  ۲۰19در سال  آذربایجانگاز  دیتول ز،یدنشاه دانیم تیآغاز فعال با

 لیرا تشک آذربایجانگاز  دیدرصد از تول 77در مجموع حدود  ACGو  زیدنشاه دانی. دو مدیمترمکعب رس

همراه  یبه گازها مربوط زیدرصد ن 9و  زیشاه دن دانیم ۲و  1 هایدرصد آن مربوط به فاز ۶8که  دهندیم

 است. ACG ینفت دانیم
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 ، منبع: شرکت بی پیآذربایجان: تولید نفت و گاز کشور 1شکل 

 شیپاال ۀنشان داده شده است. حجم ساالن 1در جدول  آذربایجانمصرف و صادرات نفت و گاز  د،یتول زانیم

هزار بشکه در روز  14۰تا  1۲4 نیب رد،یگیباکو صورت م یهاشگاهیکه عمدتاً در پاال ،آذربایجاننفت خام 

معادل  ،آذربایجان یدیتول تدرصد نف 83حدود  ۲۰19. در سال شودیصادر م دشدهینفت تول یاست و مابق

 هزار بشکه در روز صادر شد. ۶۶۰

 آذربایجانآمار  ۀتیمنبع، کم ،آذربایجانمصرف و صادرات نفت و گاز  د،ی: تول1جدول 

 نفت خام )هزار بشکه در روز(

 ۲۰1۵ ۲۰1۶ ۲۰17 ۲۰18 ۲۰19 

 793 8۲1 818 8۶8 88۰ تولید نفت خام

حجم نفت خام پاالیش 

 شده
138 1۲9 1۲4 131 133 

 ۶۶۰ ۶9۰ ۶94 739 74۲ صادرات نفت خام

 83 84 8۵ 8۵ 84 درصد صادرات نفت

 گاز طبیعی )میلیارد مترمکعب(

 ۲4.۵ 19.۲ 18.۲ 18.7 19.۲ تولید گاز

 1۲.۶ 11.1 1۰.9 11.۲ 11.4 تقاضای داخلی گاز

 ۰ 1.8 ۲.1 ۰.3 ۰ واردات گاز

 11.8 9.9 8.9 8 8.1 صادرات گاز
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 4۰سانگاچال در  ۀانیصادرات نفت خام وجود دارد که از پا ۀدو خط لول آذربایجان، در ۲مطابق شکل 

هزار بشکه در روز و  1۲۰۰ تی( با ظرفهانیج-سیتفل-)باکو BTC  ۀ: خط لولشوندیباکو آغاز م یلومتریک

 یصادرات خامهزار بشکه در روز. اکثر نفت  1۰۰ تی(، با ظرفسوپسا-یا باکو) یغرب ریصادرات مس ۀخط لول

حجم  ۲۰19. در سال شودیارسال م هیدر ترک هانیبه بندر ج هان،یج-سیتفل-باکو ۀاز خط لول آذربایجان

در سال  لومتریک 83۰به طول  ساپسا-باکو ۀهزار بشکه در روز بود. خط لول ۶4۰خط لوله  نیاز ا ینفت عبور

 انتقال داده است. اهیس یایهزار بشکه در روز نفت خام را به بندر سوپسا گرجستان در در 77حدود  ۲۰19

 

 
 آذربایجان: خطوط لولۀ نفت و گاز ۲شکل

دو خط لوله نشان داده شده است.  نیا قیسانگاچال و از طر ۀانی، آمار صادرات نفت خام از پا۲در جدول 

قزاقستان،  یاز نفت کشورها یاست، اما بخش آذربایجانخطوط لوله نفت  نیاز ا یگرچه اکثر نفت عبور

 .شودیصادر م انهیپا نیاز ا زیو ترکمنستان ن هیروس
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 یپ یسانگاچال )هزار بشکه در روز(، منبع: شرکت ب ۀانی: صادرات نفت خام ازپا۲جدول 

 ۲۰17 ۲۰18 ۲۰19 

 ۶44 ۶99 ۶93 به بندر جیهان BTCاز طریق خط لولۀ 

 77 77 77 ساپسا-باکواز طریق خط لولۀ 

 7۲1 77۵ 77۰ کل صادرات از پایانۀ سانگاچال

 شود،یتنها در صورت لزوم به کار گرفته م راًیاما اخ شدیکه در گذشته از آن استفاده م یگرید ۀخط لول

 ۲3۰آن به طول  آذربایجانهزار بشکه در روز است که بخش  1۰۵ تیبا ظرف سکینووُراس-باکو ۀخط لول

 .شودیم تیریتوسط سوکار مد لومتریک

 آذربایجانگاز  یبازارها

 ترکیه
میلیارد  4۵حدود  ۲۰19ترکیه، که در حال حاضر تقریباً هیچ تولید گازی در داخل ندارد، در سال 

درصد آن از طریق ال  ۲8درصد آن از طریق خط لوله و  7۲مترمکعب )بی سی ام( گاز وارد کرده است، که 

ز این کشور است. در کنندۀ گادرصد، اولین تأمین 34بی سی ام، معادل   1۵.۲ان جی بوده است. روسیه با 

درصد از بازار گاز  ۵۲حدود  ۲۰17گذشته، سهم بازار روسیه بسیار بیشتر از این بود، برای مثال در سال 

های اخیر، که در سال های بازی در بازار گاز ترکیه در سالترکیه در اختیار روسیه بود. یکی از تغییردهنده

ان جی است. بازندۀ اصلی این بازی اما روسیه بود:  شدت گرفت، نفوذ ال ۲۰۲۰و نیمۀ اول سال  ۲۰19

شود. حجم بی سی ام تخمین زده می 4.7تنها  ۲۰۲۰حجم صادرات گاز روسیه به ترکیه در نیمۀ اول سال 

دنیز افزایش یافت، به طوریکه در حال حاضر، این کشور اندازی فاز دوم میدان شاهاما با راه آذربایجانگاز 

، از طریق ۲به ترکیه، مطابق شکل  آذربایجانشود. صادرات گاز گاز به ترکیه محسوب میبرترین صادرکنندۀ 

 گیرد.خط لولۀ قفقاز جنوبی صورت می

بنابراین ترکیه توانسته منابع تأمین گاز خود را بسیار متنوع سازد: ترکیبی از واردات گاز از طریق خط 

هم از طریق قراردادهای بلندمدت و هم از طریق بازار  جی و واردات ال ان آذربایجانلوله از روسیه، ایران و 

 .های ال ان جی عمدتاً کشورهای قطر، نیجریه و الجزایز و اخیراً آمریکا است()مبدأ این محموله اسپات

 ۲۰19تواند قابل توجه باشد، اما این حجم، که در سال می آذربایجانبرای ترکیه، کاهش واردات گاز 

تواند با واردات گاز از احتماالً بیشتر خواهد بود، به راحتی می ۲۰۲۰بی سی ام بوده و در سال  9.۶حدود 

روسیه و یا واردات ال ان جی جایگزین شود. خطوط لولۀ ترک استریم و بلو استریم به روسیه توانایی انتقال 

تواند کل تقاضای گاز دهد. در عمل، ترکیه میبی سی ام گاز طبیعی را به ترکیه می 3۰بیش از  مستقیم
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 ۲۰۲۰ سالات ال ان جی )در نیمۀ اول درهای روسی و واکثر ظرفیت زیرساختخود را با استفاده از حدا

 بی سی ام ال ان جی وارد کرده است( تأمین کند. 1۰ترکیه بیش از 

 گرجستان
 نیواردات تأم قیگاز خود را از طر یام است و تمام تقاضا یس یب ۲.۵گاز گرجستان حدود حجم بازار 

 یگاز دانیاز م یبرداراما با بهره گرفت،یصورت م هیاز روس نی. عمده واردات گاز گرجستان سابق بر اکندیم

درصد از گاز  9۵ود حاضر، حد لاورد. در حا یرو آذربایجانگاز خود به  نیتأم یکشور برا نیا ز،یدنشاه

بازار گاز گرجستان، نقش  یهااز مشخصه گرید یکی. شودیم نیتأم آذربایجانگرجستان از کشور  یواردات

ام در  یس یب ۲کشور  نیگاز از ا تیبه ارمنستان است. متوسط ترانز هیکشور در انتقال گاز روس نیا یتیترانز

، 3شده است. مطابق شکل  دهیام کش یس یب 7 تیو با ظرف جنوباز شمال به  یتیخط ترانز نیسال است. ا

 یب 1.۲وارد کرده است، که  آذربایجاناز  یعیام گاز طب یس یب ۲.4درمجموع  ۲۰19گرجستان در سال 

شده است. در  یداریشرکت سوکار خر قیاز طر زیآن ن 1.۲3و  زیشاه دن دانیاز م میام به طور مستق یس

است. البته  هیصادرات گاز از روس یریازسرگ ن،یگزیتنها راه حل جا ،ذربایجانآ ازصورت توقف واردات گاز 

 ۲۰1۶-۲۰17گاز وارد کند. گرچه در زمستان  زین رانیارمنستان از ا قیاز طر تواندیگرجستان م

 نداده است. یرو یاتفاق نیخصوص انجام شد، تاکنون چن نیدر ا ییهاصحبت

 

 
 گری عرضۀ آب و انرژی گرجستان)میلیون مترمکعب در سال(، منبع: کمیسیون تنظیم: واردات گاز گرجستان 3شکل 
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 و بلغارستان ایتالیا ونان،ی؛ TAP ۀمربوط به خط لول یبازارها
فصل چهارم  یخط لوله برا نیاز ا یبردارنشده است )بهره یهنوز راه انداز TAP ۀکه خط لول ییاز آنجا

از اعراب ندارد  یحجم ازدست رفته محل ینیگزیجا ۀشده است(، بحث درمورد نحو یزیربرنامه ۲۰۲۰سال 

 . دهندیخود را پاسخ م یتقاضا گریمنابع د قیبازارها در حال حاضر از طر نیچراکه ا

 ایتالیام به ا یس یب ۶آن ) قیام گاز از طر یس یب 8خط لوله و صادرات  نیا لیوجود، پس از تکم نیا با

واردات  ،یبا واردات ال ان ج توانندی(، ان کشورها مونانیام به هرکدام از دو کشور بلغارستان و  یس یب 1و 

 پاسخ دهند. اخود ر یتقاضا ا،یتالیا قیاز طر ریو واردات گاز الجزا هیگاز روس

 آذربایجانو گاز در اقتصاد  نفت
و گاز بخش  ینفت یهاخام، فراوردهوابسته است. نفت  یدروکربوریشدت به منابع هبه آذربایجاناقتصاد 

 نیا یدرامد را برا نیشتری، نفت خام ب3. مطابق جدول دهندیم لیکشور را تشک نیاز صادرات ا یاعظم

درصد بود و  83، حدود ۲۰14کشور در سال  نیدر کل صادرات ا اهیس یکشور کسب کرده است. سهم طال

اما  افته،ینفت کاهش  متیافت ق لیو بدل ۲۰1۰-۲۰11در سال  دیگرچه حجم صادرات نفت از زمان اوج تول

 ۀصادرکنند آذربایجانمربوط به نفت خام است.  آذربایجان یصادرات یدرصد از درآمدها 74چنان هم

هزار بشکه در روز  13۰حدود  ر،کشو نیدر ا شدهشی. متوسط حجم نفت پاالباشدمی زین ینفت یهافراورده

کشور  نیا زلید دیباشد، اما تول نیداخل به بنز ازین نیکشور تأم نیا یشیپاال استیس رسدیاست. بنظر م

 است. زلید زیکشور ن نیا یصادرات ۀفراورد نیتریاست و اصل ازیاز ن شیب

 ۲۰19در سال  یدارد. حت آذربایجاندر صادرات  یتربا نفت خام، نقش به مزاتب کمرنگ سهیدر مقا گاز

درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داد. به طور کل، نفت خام،  13گاز تنها  د،یحجم تول شیبا افزا

 دهند.یرا شکل م آذربایجاندرصد از کل صادرات  9۰و گاز در مجموع  ینفت یهافراوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 12 ~ 

 یانرژ ۀن در حوزآ یاحتمال یامدهایناگورنو و پ-باغنزاع قره

 آذربایجان: صادرات نفت و گاز 3جدول 

 ۲۰14 
۲۰1

۵ 
۲۰1۶ ۲۰17 ۲۰18 ۲۰19 

کل صادرات کاال )میلیارد 

 دالر(
3۰.۲ 1۶.۶ 13.1 1۵.۵ ۲۰.3 19.۵ 

صادرات نفت خام 

 )میلیارد دالر(
۲4.9 1۲.4 1۰.3 1۲.3 1۶.3 14.4 

های نفتی صادرات فراورده

 )میلیارد دالر(
1.۵ ۰.8 ۰.4 ۰.3 ۰.۵ ۰.۵ 

صادرات گاز طبیعی 

 )میلیارد دالر(
۰.3 1.۵ 1 1.3 1.7 ۲.۶ 

مجموع نفت و گاز 

 )میلیارد دالر(
۲۶.7 14.7 11.7 13.9 18.۶ 17.۵ 

سهم درامدهای نفت و 

 گاز در کل صادرات )%(
88 88 89 9۰ 91 9۰ 

سهم درامدهای نفتی در 

 کل صادرات )%(
83 7۵ 79 79 8۰ 74 

سهم درامدهای گاز در 

 کل صادرات )%(
1 9 7 8 8 13 
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 گیرینتیجه
المللی نفت و گاز در حال حاضر با عرضۀ مازاد مواجه بوده و بسیار منعطف هستند. بازار نفت بین بازارهای

شرایطی، ر حجم تولید خود هستند. در چنین تحت فشار است و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ در حال مها

یت است. گرچه تمام در کوتاه مدت به راحتی قابل مدیر آذربایجانجایگزینی تمام یا بخشی از حجم نفت 

منتقل کرد، اما  سکینووُراس-یا باکو WREPتوان به خطوط لولۀ را نمی BTCحجم نفت عبوری از خط لولۀ 

از بازار حذف نخواهد  آذربایجانعبارتی دیگر، احتماالً تمام نفت ه امکان انتقال بخشی از آن وجود دارد. ب

تر است. برای مثال افزایش شدید سهم ال ان یار منعطفشد. بازار گاز اروپا نسبت به دو سه سال گذشته بس

سازد. در مقیاس کمتر، یونان نیز ماه گذشته این موضوع را روشن می 18جی در سبد واردات گاز ترکیه طی 

چنین تغییر مشابهی را انجام داده است و بهبود فعالیت خطوط لوله در مرز بلغارستان و یونان باعث شده تا 

جی واردشده به یونان به بلغارستان نیز ارسال شود. احتماالً تنها کشوری که با چالش جدی  بخشی از ال ان

در بخش عرضه مواجه شود، گرجستان است، که باید تصمیم سختی را ازلحاظ ژئوپولتیکی اتخاذ کرده و به 

آن هم وابستگی خواهد بود. دلیل  آذربایجانسمت روسیه بازگردد. اما بزرگترین مشکل احتمالً برای خود 

شدید اقتصاد این کشور به نفت است. در حقیقت، نفت خام حرف اول را در صادرات منابع هیدروکربوری این 

 را سرپا نگه داشته است. آذربایجانهای اقتصاد چنان ستونزند و این نفت است که همکشور می
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به عنوان یک کانون تفکر  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا تخصصی در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 ینتدو ینهدر زم گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار سازییمتصم

 یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع یبخش انرژ هاییاستس

 ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصضمن تشخ یمسئله محور

 گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار در را هاآن شناسییبآس

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس یعرصه راهکارها ینا

و  گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده  منابع

حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

ریق، به رصد، پایش و طراحی کرده است تا از این ط« های رصدیگزارش»

 .تحلیل تحوالت این حوزه بپردازد


