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ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و  شده در گزارشمطالب بیان

های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع  کننده دیدگاهبیان

 ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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  ی کی.  نمود  خواهد  منطقه  یکشورها  ب ینص  را  ی متعدد  عوائد  منطقه  در  یعیطب  گاز  تجارت

  زین  یتیو امن  یاسیس  یهاجنبه  ،یکه عالوه بر فوائد اقتصاد  یا منطقه   یهاتجارت   نیتراز جذاب

و    زیدنشاه  دانیپس از کشف م  جانیآذربا   یاست. جمهور  یعیدارد، صادرات و واردات گاز طب 

. ه است شد لیتبد یعیطب گاز تجارت  در یامنطقه گرانیباز از  یکی بهاز فاز اول آن  یبردار بهره

در    یعیصادرات گاز طب  ت ی ظرف  دهد،یم  نشان  جانیآذربا  یعی طب  گاز  ذخائر  زانیم   از  هاینیبشیپ

  در   زین  ران یا  یاسالم  یجمهورمتر مکعب در سال خواهد بود.    اردی لیم  ۲۰کشور در حدود    نیا

طب  ازی ن  ریاخ  یهاسال گاز  ب  یعیبه واردات  پ  شیرا  م  شیاز  بنابرا دینمایاحساس    یبررس  نی. 

  رانیا   یاسالم  یجمهور  ایخواهد کرد که آ  نییتع  جانیآذربا  ی صادرات  ی هارساخت یبازارها و ز 

 یا خیر.  کند  نیتام جانیآذربا از را خود  یعیطب گاز ازین از یبخش تواندیم

  یجمهور  تاپ،  و  تاناپ  انتقال  خطوط  احداث  با  دهد،یم  نشان  شدهانجام  یهایبررس

.  داشت  خواهد اروپا به را سال در یعیطب گاز  مکعب  متر اردیل یم ۱۰ صادرات ییتوانا جانیآذربا

حجم صادرات گاز    ،۲۰۲۰  سال  در  مکعب  متر  اردی لیم  ۹.3  حدود  ،یخبر   یها گزارشبراساس  

اختصاص    هیبه ترک   عمدتاً  جانیآذربا  یمازاد صادرات  ت یبه اروپا بوده است. ظرف  جانیآذربا  یعیطب

  متر  اردیلیم  ۶.۶  هیترک   د،یرس  اتمام  به  ۲۰۲۱  سال  لیآورکه در ماه    یداشته و براساس قرارداد

  جانیو آذربا  هیاتمام قرارداد فوق، ترک   با.  است   کرده  وارد  جانیآذربا  از  سال  در  یعیطب  گاز  مکعب 

از   هیترک   یعیشدند. اخبار حاصله بر کاهش واردات گاز طب  دیقرارداد جد  یوارد مذاکرات برا

  یکشورها  و   مبادی  از  خود  ی انرژ  نیمأت  سبد  در  تنوع   دنبالبه  ه یترک .  دارد  داللت   جانیآذربا

  اری اخت در دیجد  قرارداد اتی جزئ از  یکامل  اطالعات جانیآذربا و  هیترک  اگرچه. باشدیم مختلف

 را مخابره نمودند.   هیواردات ترک  یدرصد ۵۰کاهش   هادهیشن اما ندادند قرار هارسانه

کشور به تجارت نفت    نی اقتصاد ا  دیشد  یو وابستگ  جانی آذربا   یاقتصاد  طی توجه به شرا  با

کشور   نیا  ی برا  یبه چالش  جانیآذربا  یجمهور  یعیمازاد صادرات گاز طب   ت ی ظرف  ،یعیو گاز طب

 خالصۀ مدیریتی 
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  رساخت یز  یبوده که دارا  هیهمسا   یصادرات، کشورها  یبرا  نهیگز  نیترمناسب بدل خواهد شد.  

  جانیاز آذربا  یعیانتقال گاز طب  رساخت یز  یدارا  هیروس   و  رانی هستند. ا  ز ین  یعیانتقال گاز طب

متر    اردیلیم  ۱.۵  حدود  هیدارند. روس  زین  جانیاز آذربا  یعیهستند و درحال حاضر واردات گاز طب

سوآپ   ی برامتر مکعب    اردی لیم   ۰.۵  حدود  زین  رانی ا  و  کردهوارد    جانیاز آذربا   یعیطب  گاز مکعب  

 معادل یتیظرف جانیآذربا و رانیا نیب یعیطب گاز انتقال خط. کندیم وارد نبه نخجوا یعیگاز طب

 از   یعیطب  گاز  واردات  یبرا  یمناسب  اریبس   رساخت یز  نیا  و  دارد  سال  در  مکعب   متر  اردیلیم  ۱۰

نمود.    رانیا  یبرا  جانیآذربا خواهد    رانیا  یاسالم  یجمهور  شود،یم  شنهادیپ  نیبنابرافراهم 

. کنداستفاده  جانیآذربابا  یعیخط انتقال گاز طب رساخت یخود از ز یعیگاز طب ازیمنظور رفع نبه

  از رانیا یعیطب گاز صادرات   ت ی ظرفمترمکعب  اردیل یم 7تا  ۶شده حدود  انجام ی هانیبنابر تخم

  یبرا  زین  یتیامن  و  یاسیس  فوائد  ،یاقتصاد  عوائد  بر  عالوه  فوق  تجارت.  بود  خواهد  جانیآذربا

 . داشت  خواهد  کشور دو هر
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 ۲۱ ........................................................................................ یبند جمع

 فهرست تصاوير 

 ۶ ............................................................ جانیآذربا ی. نقشه جمهور۱شکل 

 ۹ .............................. ز یدن شاه دانیساالنه فاز اول و دوم م  د یتول ی نیبش ی. پ۲شکل 

 ۱4 ........................................................ ی. نقشه خط لوله قفقاز جنوب3شکل 

 ۱۵ ....................... آستارا-مزدک و باکو-ماگومد -ی. نقشه خطوط انتقال کاز 4شکل 

 ۱۶ ................................................. . نقشه خطوط انتقال تاناپ و تاپ.۵شکل 

 فهرست جداول 

 8 ............ جان یآذربا  ی ع ید، مصرف و صادرات گاز طبی تول  ی نیبشی. سابقه و پ۱جدول 
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 مقدمه 

کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر    ۶۰۰هزار و    8۶جمهوری آذربایجان با مساحتی حدود  

هزار نفر، بزرگترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی    ۱3۹میلیون و    ۱۰

کشورهای ایران در جنوب،    .. پایتخت آن باکو استواقع شده استو در کنار دریای خزر  

 ارمنستان و ترکیه در غرب، گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال، همسایگان جمهوری

ین کشور دارای مرز آبی با کشورهای ترکمنستان و  شوند؛ همچنین اآذربایجان محسوب می 

 .است خزر دریایقزاقستان در کناره 
  نامناسب  و پهلو چند  کشورآذربایجان شکلنیز مشخص است،  ۱طور که در شکل همان

این    ،دهد. از زاویه دیگرالشعاع قرار می است. همین موضوع امنیت طبیعی آذربایجان را تحت

شکل نامناسب سبب شده است آذربایجان با چندین کشور مرز مشترک داشته باشد. مرزهای  

  دیدگاه  از  آذربایجان  المللی بین  مرزهای.  هستند   برخوردار  مناسبی   راهبردی  عمق  ازآذربایجان  

کیلومتر    8۲۵ز  با وجود برخورداری ا  آذربایجانر  کشو  .هستند   خاص  هایویژگی   دارای  امنیتی 

دریای خزر، به آبهای آزاد دسترسی ندارد و چون از نظر موقعیت طبیعی ژئوپلیتیکی    ر ساحل د

محسوب   "۱محصور "کشورهای    ءجز  محصور در خشکی و دارای منابع انرژی فراوانی است

وجود عامل بسته بودن تبعاتی از قبیل »تأثیر منفی در تجارت با شرکای استراتژیک«  شود.می 

دهد.  الشعاع قرار می حتت  آورد که ارتباط آن کشور با ایران رام می را برای آذربایجان فراه

با   آذربایجان  تجاری  مبادالت  و  تجارت  در  طبیعی  ارتباطی  سیستم  بودن  بسته  که  چرا 

مرز تأثیر منفی دارد؛ به ویژه با کشورهایی همچون آمریکا و ترکیه. الزم به همکشورهای غیر

 

1 . Land Lock 
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یادآوری است که آذربایجان در مورد هرگونه ارتباط با ترکیه به عنوان متحد راهبردی آن 

 . باشد دولت در منطقه، متکی به خاک گرجستان یا ایران می 

 
 ن . نقشه جمهوری آذربایجا۱شکل 

  اقتصاد  بر  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  هابلشویک  دوران  در   که  هایی تمحدودی  وجود  با

  طبیعی   جغرافیایی   موقعیت  داشتن  علت  به  منطقه  این  اقتصاد  است،  شده  تحمیل  آذربایجان

  دارای   گوناگون  هایزمینه  در   اقتصادی  توسعه  برای  سرشار  طبیعی  ذخایر  بودن  دارا  و  مناسب

این کشور در بین کشورهای قفقاز جنوبی به جهت وسعت و جمعیت   .است  فراوان  امکانات

مناسب به طور بالقوه بیشترین امکانات را برای   بیشتر، منابع انرژی فسیلی، آب و خاک نسبتاً

های دور  رشد و رسیدن به قدرت ملی باال داراست و دارای موقعیتی ویژه است که از گذشته

 .ای بوده استای و فرامنطقههای منطقهمورد توجه قدرت



  

7 

 

 قرارداد صادرات گاز آذربایجان به ترکیه؛ بازشدن پنجره واردات گاز برای ایران عدم تمدید بلند مدت 
 

صادرات  به  وابسته  بسیار  اقتصادی  که  است  کشورهایی  ازجمله  آذربایجان  جمهوری 

درصد از    ۹۰المللی پول، صادرات نفت و گاز حدود  ارد. طبق آمارهای صندوق بینانرژی د

دهد. برهمین اساس، تولید و صادرات گاز طبیعی  صادارت این کشور را به خود اختصاص می 

باشد. از این حیث،  در جمهوری آذربایجان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی در این کشور می 

آذربایجان سعی در   توسعه زیرساختجمهوری  های گاز طبیعی  جذب سرمایه خارجی و 

خود نموده تا بدین وسیله بتواند درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی مازاد بر مصرف داخل  

 . را افزایش دهد 

 گاز طبیعی در آذربایجان  وضعیت

در سال   استقالل خود  از  آذربایجان پس  را  ۱۹۹۱جمهوری  مثبتی  اقتصادی  ، تحوالت 

شمار  ه است. ذخایر بزرگ نفت و گاز این کشور علت اصلی این تحوالت بهپشت سر گذاشت

دهد.  درصد درآمدهای صادراتی جمهوری آذربایجان را نفت و گاز تشکیل می   ۹۰رود.  می 

ای پیدا  میالدی رشد فزاینده  ۲۰۰۰دنیز، تولید نفت و گاز در دهه  پس از کشف میدان شاه

دنیز، جمهوری ای رسید. تا پیش از کشف میدان شاهسابقهبه سطح بی   ۲۰۱۰کرد و در سال  

برداری از این میدان به صادرکننده  آذربایجان واردکننده گاز طبیعی بود اما پس از کشف و بهره 

سزایی در اقتصاد این  گاز طبیعی تبدیل شد. امروزه صادرات گاز طبیعی در آذربایجان نقش به 

 الشعاع خود قرار داده است.را نیز تحتکند و روابط با همسایگان کشور ایفا می 

منبع گاز   نیبزرگتر)  زیشاه دن   دانی( م۱است:  طبیعی  گاز   ی سه منبع اصل  یدارا  جانیآذربا

   ACGاز بلوک    ۲همراه( گاز  ۲( ؛  ۲۰۲۰در سال  تولید  متر مکعب    اردیلی م  ۱۹کشور حدود    نیا

  یهادانیم  ریو سا  ی کم عمق گوناشل   دانی از م  SOCARشده توسط    د یتول  ی( حجم ها3و  

 

2 . Associated Gas 
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میدان دنیز است.  عمده تولید و کلیه صادرات گاز طبیعی آذربایجان از میدان شاه  تر.کوچک

شاه بزرگترینگازی  گازی دنیز،  کشور میدان  آذربایجان در  در   جمهوری  که  است 

یدان کشف شد. م  ۱۹۹۹در سال   باکو کیلومتری جنوب شرقی   7۰و   دریای مازندران جنوب

کیلومتر مربع را پوشش   8۶۰و در حدود    متری از سطح دریا واقع شده  ۶۰۰دنیز، در عمق  شاه

شاهدهد می  میدان  توسعه  و  کشف  از  پیش  تا  راه.  و  جنوبیدنیز  قفقاز  لوله  خط  ، 3اندازی 

فاز    ۵دنیز دارای  جمهوری آذربایجان واردکننده گاز طبیعی از روسیه بود. میدان گازی شاه

برداری قرار گرفت. برای صادرات به ترکیه مورد بهره  ۲۰۰۶اشد که فاز اول آن در سال  بمی 

برداری رسید. براساس برنامه توسعه فاز  به بهره   ۲۰۱8دنیز در سال  فاز دوم میدان گازی شاه

تا   این فاز  مترمکعب خواهد رسید. میزان گاز    ۱۶دوم، میزان تولید گاز طبیعی در  میلیارد 

 تولیدی از این فاز تاکنون کمتر از این مقدار گزارش شده است.

 ۲۰۲۱طور که در جدول ذیل نیز مشخص است، حجم تولید گاز طبیعی در سال  همان

میزان    3۱.3حدود   این  از  که  بوده  مکعب  مت  داخل   ۱3.4میلیارد  در  مترمکعب  میلیارد 

ش از نیمی از تولید ساالنه گاز  آذربایجان مصرف شده است. بنابراین جمهوری آذربایجان بی

 کند. طبیعی خود را صادر می 

 جانیآذربا یعی مصرف و صادرات گاز طب  د،یتول  ینی ب شی. سابقه و پ۱جدول 

 صادرات مصرف تولید  سال

2010 ۱۶.7 ۱۲.۲ 4.۵ 

2021 3۱.3 ۱3.4 ۱7.۹ 

2025 3۵.۲ ۱4.۹ ۲۰.3 

2030 3۵ ۱۵.7 ۱۹.3 

 
3 South Caucasus Pipeline 
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های  دنیز در سال برداری از میدان شاهشود با توجه به بهره بینی می ، پیش ۱براساس جدول  

آتی، تولید گاز طبیعی با افزایش همراه باشد اما پس از مدتی از این شیب کاسته شده و تولید  

 گاز طبیعی در آذربایجان در سطح ثابتی قرار گیرد.  

 

 دنیز ساالنه فاز اول و دوم میدان شاهبینی تولید  . پیش ۲شکل 

دنیز ارائه شده است.  بینی تولید ساالنه از فازهای یک و دو میدان شاهپیش   ۲در شکل  

، تولید گازطبیعی از این دو فاز با  ۲۰۲۵طور که در نمودار نیز مشخص است از سال  همان

شاه میدان  ساختار  به  توجه  با  البته  بود.  خواهد  همراه  کاهشی  هزینهشیب  و  بودن دنیز  بر 

ای از  برداری از فازهای بعدی این میدان در هالهتر میدان، بهرههای پایینبرداری از عمقبهره 

سرمایه جذب  صورت  در  دارد.  قرار  و  ابهام  آذربایجان  جمهوری  دولت  توسط  گذاری 

شاهبهره  میدان  بعدی  فازهای  از  آذبرداری  در  طبیعی  گاز  تولید  شرایط  شاید  ربایجان  دنیز 

 ای دیگر رقم بخورد.  گونهبه
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 مقاصد صادراتی گاز طبیعی آذربایجان 

های دنیز و تبدیل آذربایجان به یکی از صادرکنندگان گاز طبیعی، گزینهبا توسعه میدان شاه

متفاوتی برای صادرات گاز طبیعی پیش روی آذربایجان قرار گرفت. از این میان جمهوری 

برداری کیه و اروپا را در سبد صادرات خود قرار داده است. با بهرهآذربایجان، صادرات به تر

دنیز مجموع صادرات گاز طبیعی آذربایجان به ترکیه افزایش یافت. طبق  از فاز دوم میدان شاه

میلیارد مترمکعب خواهد رسید و مقصد    ۱۶برنامه توسعه فاز دوم، میزان تولید از این فاز تا  

اروپا خواهند بود.  این حجم از صادرات، ترکی قفقاز جنوبی  دوم و خط لوله    زیشاه دن ه و 

اروپا   هیانتقال گاز خزر به اتحاد  یبرا  ی گاز جنوب   دوریکر  رساختیپروژه ز  ید یکل  یهابخش

 ونانیبه    ه ی( که از ترکTANAP)  ی عبارتند از خط لوله ترانس آناتول  گرید  یهاهستند. بخش

.  رودمی   ای تالیبه ا  ی آلبان  قیاز طرو    ونانیاز  که  (TAP)  کیاتیگذرد و خط لوله ترانس آدری م

TANAP    و    برداری قرار گرفتمورد بهره  هیرسماً در ترک  ۲۰۱8در ژوئنTAP    در  نیز

انتقال    .شده است  یراه انداز  ۲۰۲۰اواخر سال   البته صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط 

TAP    وTANAP   برداری از گیرد. به موازات توسعه بهره با حداکثر ظرفیت صورت نمی

دنیز، ظرفیت انتقال گاز طبیعی به اروپا نیز افزایش یافته و در صورت توسعه فازهای  میدان شاه

میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را به   3۱دنیز، آذربایجان در نظر دارد تا مقدار  بعدی میدان شاه

 اروپا صادر نماید. 

 ترکیه
به  سال  ترکیه  در  آذربایجان  طبیعی  گاز  صادرات  اصلی  مشتریان  از  یکی   ۲۰۰۱عنوان 

قراردادی با جمهوری آذربایجان منعقد نمود. حسب این قرارداد، جمهوری آذربایجان متعهد  

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خطوط لوله قفقاز جنوبی و از    ۶.۶شد ساالنه حداکثر  

به ترکیه صادر نماید. گاز طبیعی صادراتی به ترکیه از افتتاح فاز اول میدان   طریق گرجستان
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چنین برنامه افتتاح فاز دوم میدان شاه دنیز و صادرات گاز طبیعی  شود. هممین می أدنیز تشاه

ریزی شد. حسب این برنامه توسط جمهوری آذربایجان طرح  ۲۰۱8از ترکیه به اروپا در سال  

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی عالوه بر قرارداد پیشین به ترکیه صادر   ۶،  جمهوری آذربایجان

 نماید.  می 

میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال    ۶.۶دنیز که به موجب آن  قرارداد فاز اول میدان شاه

میلی  به پایان رسید. اخبار حاصله حاکی از بی   ۲۰۲۱آوریل سال    ۱7شد در  به ترکیه صادر می 

چون تغییرات آب و هوایی در ترکیه و کاهش  امه این قرارداد است. دالیلی همترکیه به اد

تقاضای گاز طبیعی سبب شده، ترکیه نیازی به واردات گاز طبیعی از آذربایجان نداشته باشد.  

مین نماید. با این حال  أرسد، ترکیه تقاضای گاز طبیعی خود را از ایران و روسیه تنظر می به

از متفاوتی  منتشر شده است که در جای خود مورد    اخبار  آذربایجان  ترکیه و  میان  توافق 

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

 اروپا
 ق یاست که گاز خزر را از طر  ی گاز جنوب   دوریمنبع گاز پروژه کر  دنیز،فاز دوم میدان شاه

مکعب  متر  میلیارد  ۱۶  این فاز،  د یتولمقدار  کند. حداکثر  ی به اروپا منتقل م  ه یگرجستان و ترک

به میلیارد متر مکعب از این حجم    ۶،  بر اساس قرارداد بلند مدتریزی شده است.  برنامه

  SOCARشده است.    تهفروخ  ا یتالی، بلغارستان و اونانمیلیارد متر مکعب به ی  ۱۰و    هیترک

هنوز مشخص    است، اما   ی در حال بررس   زین دشاه  یبرا  3اعالم کرد که فاز    ۲۰۱8در سال  

اولین صادرات گاز    ۲۰۲۰. در اواخر سال  ریخ  ای  افتی کار ادامه خواهد    نیا  ایکه آ  ستین 

طور که پیشتر اشاره شد طبق قرارداد تا  طبیعی آذربایجان به اروپا با موفقیت انجام شد. همان

ظرفیت صادرات  برداری از این میدان،  دنیز و افزایش بهره و با توسعه میدان شاهچند سال آتی  
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تر در در حال حاضر با ظرفیت پایین  لی یلیارد متر مکعب خواهد رسید وم  ۱۶این خط به  

 مدار قرار دارد. 

 روسیه
بهره  و  از کشف  پیش  میدان شاهتا  از  گاز  برداری  واردکننده  آذربایجان  دنیز، جمهوری 

بهره  از کشف و  از روسیه بود. پس  از میدان شاهطبیعی  ای که برای  دنیز، خط لولهبرداری 

گرفت، برای صادرات به روسیه استفاده  طبیعی از روسیه مورد استفاده قرار می   واردات گاز

سال   در  با همان ۲۰۱۰شد.  را  به روسیه  طبیعی خود  گاز  آذربایجان صادرات  ، جمهوری 

می  استفاده  واردات  برای  که  قبلی  حدود  زیرساخت  ساالنه  و  نمود  آغاز  میلیارد    ۱.۵شد، 

 کند.یه صادر می مترمکعب گاز از این طریق به روس

 ایران 
دلیل سوآپ گاز طبیعی به منطقه نخجوان انجام  صادرات جمهوری آذربایجان به ایران به 

د. البته سابقه مراودات گاز طبیعی میان ایران و جمهوری آذربایجان بسیار قدیمی است  وش می 

باکو از سال  -و خط لوله  پیشینه بسیار دورتر  از سال    ۲۰۰۶آستارا  جمهوری ،  ۲۰۰۶دارد. 

آذربایجان برای رساندن گاز طبیعی به منطقه نخجوان، گاز طبیعی را به ایران صادر نمود و  

میلیارد متر مکعب    ۰.۵کرد. ساالنه حدود  ایران معادل همان مقدار را به نخجوان صادر می 

 شود. گاز طبیعی بدین ترتیب بین آذربایجان و ایران جابجا می 

ای از میزان صادرات گاز آذربایجان به مقاصد مختلف خالصه  ۲بر این اساس در جدول  

 آمده است.
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 ی مقاصد صادرات کیبه تفک  جانیآذربا یعیصادرات گاز طب  زانی. م۲جدول 

 ایران  روسیه اروپا  ترکیه  سال 

2010 4 - - ۰.۵ 

2020 ۶.۶ ۹.3 ۱.۵ ۰.۵ 

 های صادرات آذربایجان زیرساخت 

مورد   در  مناسب  تحلیلی  داشتن  برای برای  آذربایجان  جمهوری  محتمل  راهبردهای 

های صادرات گاز این کشور را مورد بررسی قرار داد.  صادارت گاز طبیعی بایستی زیرساخت

 زیرساخت انتقال گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به شرح ذیل است:

 ارزروم  -تفلیس- باکوخط لوله  
  در دنیزمیدان گازی شاه از  ،کیلومتر  ۶۹۲به طول   قفقاز جنوبی   گاز طبیعی  خط لوله انتقال 

ازن  آذربایجا  جمهوری عبور  از  پس  و  شده  کشور آغاز  در  در تفلیس،   گرجستان، 

می  ترکیه ارزروم شهر در سال  یابد.  پایان  مذکور  لوله  از کشف   ۲۰۰۱احداث خط  پس  و 

این خط  گاز طبیعی  ظرفیت انتقال به پایان رسید.    ۲۰۰۶دنیز آغاز شده و در سال  میدان شاه

-تفلیس-خط لوله باکو باشد. این خط موازی بامترمکعب می   میلیارد  ۲۵معادل    ساالنهلوله  

 .است یحانج
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 . نقشه خط لوله قفقاز جنوبی 3شکل 

 مزدک   -  ماگومد-کازی خط لوله گازی 
کیلومتر، راه واردات گاز طبیعی از روسیه به آذربایجان بوده    ۶8۰به طول  این خط لوله  

نفت آذربایجان در سال  است.   بین گازپروم و شرکت  این جریان ۲۰۰۹تحت موافقتنامه   ،

، این  ۲۰۰7. تا قبل از سال  شودمی   صادرگاز طبیعی از آذربایجان به روسیه  معکوس شده و  

ب از روسیه  انتقال می خط لوله گاز طبیعی را  اما به موجب توافقنامه سال  ه آذربایجان  داد، 

 ۱3حدود  ظرفیتی  با    ۲۰۱۰، صادرات گاز از طریق این خط لوله به روسیه از سال  ۲۰۰۹

 آغاز شد.سال مترمکعب در میلیارد 

 آستارا   -و  خط لوله باک
در نتیجه تنش بین آذربایجان و ارمنستان، آذربایجان مبادله گاز طبیعی با ایران را از سال  

آستارا، نسبت به انتقال    -  آغاز کرد. بر این اساس آذربایجان از طریق خط لوله باکو   ۲۰۰۶

نخجوان نسبت به   -  کند و سپس ایران از طریق خط لوله سلماسگاز به ایران مبادرت می 

 کند.به نخجوان اقدام می  انتقال گاز

نخجوان به دلیل دور افتادن از سرزمین اصلی آذربایجان )به دلیل وجود خاک سرزمینی  

ساله   ۲۵ه خط لوله سراسری این کشور وصل نشده است. مطابق با یک قرارداد بارمنستان(، 
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ران و  بین مسئوالن انرژی ته  ۲۰۰۶گاز طبیعی بین ایران و جمهوری آذربایجان که در سال  

باکو امضا شد، ایران روزانه نزدیک به دو میلیون مترمکعب گاز تحویلی از آذربایجان را از  

  ۱۵کند. حق کمیسیون ایران برای این حمل و نقل  طریق مرز آستارا به نخجوان سوآپ می 

  ۱۰کیلومتر و ظرفیت انتقال آن حدوداً    ۲۹۶.۵طول خط لوله مذکور    درصد اعالم شده است.

 متر مکعب در سال است. میلیارد 

 

 آستارا - مزدک و باکو-ماگومد-. نقشه خطوط انتقال کازی4شکل 
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 (TANAPتاناپ )خط لوله  
خط لوله تاناپ بزرگترین بخش از پروژه انتقال گاز طبیعی دریای خزر به اروپا موسوم 

شود  ترکیه و گرجستان آغاز می به کریدور گاز جنوبی است. ظرفیت این خط لوله که از مرز  

میلیارد مترمکعب بوده و قابلیت ارتقاء تا   ۱۶شود،  و به کیپوی در مرز یونان و ترکیه ختم می 

احداث   ۲۰۱۵کیلومتر بوده و در سال    ۱84۱میلیارد مترمکعب را دارا است. طول این خط    3۱

جان از طریق این خط  اولین صادرات گاز طبیعی از آذربای  ۲۰۲۰آن آغاز و در اواخر سال  

انجام شد. خط لوله قفقاز جنوبی به همراه خطوط تاناپ و تاپ، وظیفه صادرات گاز طبیعی  

 دنیز آذربایجان به اروپا را برعهده دارند. میدان شاه

 ( TAPخط لوله تاپ )
خط لوله تاپ در ادامه خط تاناپ، شهر مرزی کیپوی را به مرز دریایی ایتالیا به دریای  

نماید. حسب این قرارداد، گاز طبیعی آذربایجان به کشورهای آلبانی و  متصل می   آدریاتیک

می  صادر  خط  ایتالیا  این  طول  حدود    878شود.  در  ظرفیتی  و  بوده  میلیارد    ۱۰کیلومتر 

این خط لوله که صادارت گاز   را دارا است. احداث  مترمکعب برای صادرات گاز طبیعی 

آغاز شده و در پایان   ۲۰۱8کند در سال  را تکمیل می   طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا

 ، اولین صادرات گاز طبیعی از طریق آن انجام شد.   ۲۰۲۰سال 

 

 .. نقشه خطوط انتقال تاناپ و تاپ۵شکل 
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 آینده تجارت گاز طبیعی آذربایجان 

آذرباایجاان باه ذخاایر نفات و گااز و باا توجاه باه وابساااتگی شااادیاد اقتصااااد کالن جمهوری  

برداری  گذاری باال برای بهرهها و از طرفی نیاز به سارمایهصاادرات نفت و گاز و مشاتقات آن

از ذخایر عمیق نفت و گاز دریای خزر، جمهوری آذربایجان با صادرات گاز طبیعی به ترکیه  

رساد اساتراتژی  می و اروپا در حال تالش برای جذب سارمایه در این بخش اسات. به نظر  

جمهوری آذربایجان نگاه به سامت غرب و صاادرات گاز طبیعی به کشاورهای غربی اسات. 

  ۱۰توانایی صاادرات   میلیارد مترمکعبی خط تاپ، آذربایجان عمالً  ۱۰اما با توجه به ظرفیت 

میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به اروپا را خواهد داشاات. این موضااوع بدان معنی اساات که  

ادرات آذربایجان به کشااورهای همسااایه مثل ترکیه، گرجسااتان، روساایه و ایران  مابقی صاا 

خواهد بود. در این میان بیشاترین ساهم از صاادرات گاز آذربایجان از آن ترکیه اسات. البته 

متناقضاای در ارتباط با صااادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به    اخبار متفاوت و بعضاااَ

 رسد.  ترکیه به گوش می 

تر ذکر شاد، براسااس قرارداد ساال  طور که پیشت گاز طبیعی آذربایجان به ترکیه همانصاادرا

دنیز انجام شااد. حسااب این برداری و توسااعه فاز اول میدان شاااهو همزمان با بهره  ۲۰۰۱

شاد. قرارداد مذکور در  میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صاادر می   ۶.۶قرارداد سااالنه  

گیری  پایان رساااید و طرفین برای ادامه همکاری بایساااتی تصااامیم به  ۲۰۲۱آوریل ساااال  

 کردند. اما اخبار متفاوتی از تصمیم طرفین در خصوص این قرارداد مخابره شده است. می 

  هیو ترک  جانیآذربا  نیبفروش گاز    د یساله جد  3قرارداد   کی  یاز امضاا  انهیاوراسا   یخبرگزار

  بر.  اند نشاده  قرارداد نیا  مورد  در  شاتریب اتییجز هئو گفت دو کشاور حاضار به ارا داد خبر

به متنوع    هیترک  لیو تما  جانیآذربا  گاز کمبود  رینظ   ی عاتیشااا یخبرگزار نیاساااس نظرات ا

اسات. شارکت   شاده  ی گاز صاادرات متیعدم توافق بر سار ق موجب  ،گاز نیکردن منابع تأم
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 ی جنوب  قفقااز  گااز  لولاه خط  در  گااز  داریا خر  تنهاا  هیا گااز ترک  ی کنناده دولتبوتااش باه عنوان وارد

  تیا کمتر از ظرف، کرده یداریا خر  ی از خط لولاه قفقااز جنوبکاه    یگاازن حجم تااکنو و اسااات

از .  افتیخواهد   انیتنها ساه سااله اسات و به سارعت پا  زین   د یقرارداد جد  .اساتخط لوله 

د، قادرت  نیااز دارعنوان تنهاا مسااایر صاااادرات گااز باه اروپاا  ترکیاه باه  باه  آذرباایجاان  آنجاا کاه

 نیدر ا  درصاادی 8تا  ۵  توجه قابل فیتخف از  هیشااود ترکی گفته مو   زنی باالیی نداردچانه

 .4بردی سود مترانزیت گاز قرارداد  

 و  د یتول  بلندمدت  قرارداد  تینها در  هیترک و  جانیآذربااما در مقابل انرژی اینتلیجنس نوشت  

این    .۵کردناد   د یا تماد   را  شاااد ی م  نیمأتا   زیدن شااااه  دانیا م  اول   فااز  از  کاه  ی عیطب  گااز  فروش

های طرفین نسابت به قرارداد و حجم گاز  خبرگزاری به جزئیاتی مانند مدت قرارداد، دیدگاه

 ای نکرده است. مورد نظر اشاره

متناقض است و   بنابراین با توجه به این که اخبار دریافتی از توافق جدید بسیار کلی و بعضاً

ساااله را   ۲۰قرارداد  جزئیات و مفاد آن علنی نشااده اساات، مشااخص نیساات طرفین همان  

تمدید کردند یا توافق جدید مفاد جدیدی دارد. بدیهی اسااات از جهات اقتصاااادی و مالی  

های زیادی باشااد چرا که شاارایط هر دو کشااور توافق جدید با قرارداد قبلی دارای تفاوت

متفاوت شااده اساات اما سااوال اصاالی اینجا اساات که ترکیه تا چه میزان گاز طبیعی را از 

رساااد ترکیاه باه دنباال تنوع در ساااباد انرژی خود ان وارد خواهاد کرد  باه نظر می آذرباایجا 

مین کند. اخبار حاصاله  أدهد از طریق کشاورهای مختلف نیاز خود را تباشاد و ترجیح می می 

میزان کااهش   .کناد ییاد می أاز مناابع مختلف کااهش واردات گااز ترکیاه از آذرباایجاان را تا 

این درحاالی اسااات کاه  شاااود.  واردات نیز تاا نصاااف حجم قرارداد قبلی تخمین زده می 

عالوه محدودیت  به ترکیه نیاز دارد. به  آذربایجان برای صاادرات گاز طبیعی به اروپا شادیداً

 
4 . EurasiaNet, 24 Sep 2021 
5 . Energy Intelligence, 22 Sep 2021 
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در ظرفیات صاااادرات گااز طبیعی باه اروپاا و کااهش تماایال ترکیاه باه واردات، آذرباایجاان را 

 ندیشد.اهای صادراتی خود نیز بید تا به سایر گزینهکنوادار می 

تمامی شاواهد گواه این مطلب اسات که جمهوری آذربایجان اروپا را به عنوان هدف نهایی  

و بلندمدت صااادرات گاز طبیعی خود انتخاب کرده اساات. با این وجود توجه به این نکته 

متکی اسات و این محدودیت،    ضاروری اسات که آذربایجان برای صاادرات به اروپا به ترکیه

دهد. از طرفی محدودیت در  ریساک توجه صارف به صاادرات اروپا را به شادت افزایش می 

ظرفیت صاادرات گاز طبیعی به اروپا، آذربایجان را به سامت صاادرات به ترکیه ساوق داده تا 

عنوان یک شاااریک اساااتراتژیک هم خللی در روند صاااادرات به اروپا وارد نکند و هم به

تری گاز طبیعی مازاد بر ظرفیت صااادرات به اروپا باشااد. این در حالی اساات که ترکیه  مشاا 

. به عبارت  استمین انرژی خود أدنبال واردات گاز از کشورهای مختلف و تنوع در سبد تبه

های خود را در یک سبد قرار دهد و نگاه مرغدیگر، عاقالنه نیست که آذربایجان تمامی تخم

ادرات گاز طبیعی اتخاذ نماید. به عالوه این که اقتصااد کالن این کشاور ای در صا یک جانبه

شاادت به صااادرات نفت و گاز وابسااته اساات و هرگونه خللی در صااادرات گاز طبیعی، به

 .کند شدت تهدید می اقتصاد آذربایجان را به

 نقش ایران در تجارت گاز طبیعی آذربایجان 

مین أرات به اروپا و از طرفی توانایی ترکیه برای تنیاز شاادید آذربایجان به ترکیه برای صاااد

زنی آذربایجان را پایین خواهد آورد. ها و کشاورهای مختلف، قدرت چانهانرژی خود از راه

بنابراین ممکن اسات    شادت وابساته به همین صاادرات اسات.عالوه اقتصااد آذربایجان بهبه

ت به اروپا را تساهیل نماید منتهی بعید  ایجاد روابط اساتراتژیک و بلندمدت با ترکیه، صاادرا

های سایاسات را نادیده گرفته و اسات دولت آذربایجان تغییرات سایاسای و فراز و نشایب

اقتصااد خود را به ترکیه و صاادرات گاز به اروپا محدود کند. در این میان، ایران که به سابب 
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این محصاول بوده و به  شارایط منفی بودن تراز گاز طبیعی در ساال های اخیر به شادت تشانه  

 واردات آن نیااز دارد، گزیناه منااسااابی برای صاااادرات گااز طبیعی آذرباایجاان خواهاد بود.

زیرساااخت انتقال گاز طبیعی از آذربایجان به ایران فراهم بوده و ظرفیت این خط  عالوه،  به

 میلیارد مترمکعب در سال است.  ۱۰لوله، حدود  

د در همساایگان و منطقه یک مزیت از جهات مختلف برای ایران، اساتفاده از ظرفیت موجو

شااود. با توجه به شاارایط تولید گاز طبیعی ساایاساای، اقتصااادی و اجتماعی محسااوب می 

تواند، بخشای از گاز طبیعی خود های آتی، ایران می بینی تولید آن در ساال آذربایجان و پیش

یجاان در حوزه صاااادرات گااز هاای آذرباامین کناد، باا توجاه باه اساااتراتژیأرا از آذرباایجاان تا 

تواند تا طبیعی و صاادرات به اروپا، در صاورت کاهش واردات آذربایجان به ترکیه، ایران می 

میلیارد مترمکعب در ساال از آذربایجان واردات داشاته باشاد که با توجه به ظرفیت   7حدود  

ت زیرسااخت  تر از ظرفیت هم بوده و مشاکلی از جهخط لوله مذکور، این مقدار حتی پایین

وجود نخواهاد داشااات. اگرچاه مصااارف گااز طبیعی در ایران چنادین برابر تولیاد سااااالناه  

آذربایجان اسااات. با این حال واردات گاز طبیعی از آذربایجان، برای ایران، منفی بودن تراز  

های سایاسای و اقتصاادی به همراه خواهد داشت. گرایش  گاز طبیعی را جبران نموده و مزیت

باایجاان باه ترکیاه و غرب از جهاات امنیتی نیز باه صاااالح ایران نخواهاد بود و چه  افراطی آذر

بسااا برقراری خرید و فروش گاز طبیعی به کاهش گرایشااات افراطی آذربایجان به ترکیه و 

غرب نیز کمک نماید. از طرفی جمهوری آذربایجان نیز تمامی ظرفیت خود را در یک سااو 

ریسک صادرات گاز طبیعی را خواهد داشت. بنابراین   مصرف نخواهد کرد و توانایی تسهیم

رساااد، برقراری ارتباط اقتصاااادی میان ایران و آذربایجان با خرید و فروش گاز  به نظر می 

های مفیدی را فراهم خواهد نمود. برهمین اساس پیشنهاد طبیعی، برای هر دو کشور فرصت

ن همت نموده و ساعی در اساتفاده از شاود، ایران نسابت به واردات گاز طبیعی از آذربایجامی 

تمام ظرفیت خط لوله بین دو کشااور جهت واردات گاز طبیعی نماید تا بدین ترتیب کمبود 
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هایی که با این امر حاصال خواهد شاد و گاز طبیعی خود را جبران نموده و از ساایر مزیت

 .تر نیز ذکر آن رفت، استفاده نماید پیش

 بندیجمع 

  عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسالمی ایران، ظرفیتی بالقوه جمهوری آذربایجان به

هایی که در ارتباط با آینده تجارت گاز  بینی برای صادرات گاز طبیعی دارد. با توجه به پیش

میلیارد مترمکعب گاز طبیعی    ۲۰طبیعی در آذربایجان انجام شده، این کشور ظرفیتی در حدود  

 ۱۰میلیارد مترمکعب، با توجه به ظرفیت    ۲۰ی صادرات خواهد داشت. از این  در سال برا

اروپا خواهد بود.    TAP  ،۱۰میلیارد مترمکعبی خط   بازار  به  میلیارد متر مکعب صادرات 

میلیارد مترمکعب در سال است. بنابراین ظرفیتی    ۱.۵قرارداد روسیه نیز با آذربایجان در حدود  

عب در سال برای صادرات باقی خواهد ماند. با توجه به شرایط میلیارد مترمک  ۹در حدود  

قرارداد جدیدی که میان ترکیه و آذربایجان بسته شده و عدم تمایل ترکیه به واردات گاز از  

 آذربایجان با ظرفیت قبلی، صادرات گاز طبیعی آذربایجان با چالش مواجه خواهد شد. 

با چالش تراز منفی گاز طبیعی مواجه بوده های اخیر جمهوری اسالمی ایران نیز در سال 

و مشکل کمبود گاز طبیعی سبب شده، ایران نیاز به واردات گاز طبیعی را احساس کند. با 

میلیارد مترمکعب در سال    ۶.۶توجه به حجم قرارداد قبلی آذربایجان و ترکیه که در حدود  

یه در قرارداد جدید است،  درصدی واردات ترک  ۵۰هایی که حاکی از کاهش  بینی بوده و پیش 

حدود   در  از    7تا    ۶ظرفیتی  ایران  طبیعی  گاز  واردات  بالقوه  ظرفیت  مترمکعب،  میلیارد 

نمودن این ظرفیت، هم چالش نیاز ایران به گاز طبیعی را مرتفع   آذربایجان خواهد بود. بالفعل

را رفع    ساخته و هم چالش آذربایجان در خصوص ریسک باالی صادرات گاز طبیعی مازاد

شدت تحت تاثیر تجارت نفت و  عالوه، اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز بهخواهد نمود. به
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گاز طبیعی بوده و عوائد اقتصادی این شراکت تجاری سبب تقویت ارتباط بین دو کشور نیز  

 . خواهد شد 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیارییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

ی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده  آگاه   منابع

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

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

 .این حوزه بپردازد


