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 در کشور ترکمنستان یعیمصرف و صادرات گاز طب ید،تول: عنوان گزارش

 منابع اندیشکدۀ حکمرانی انرژی و : تهیه و تدوین

 iranergi.com: ت یوب سا آدرس

 1400 مهرگزارش:   هیته خیتار

، پالک (کمی)سروش    دیشه  ابانیاهلل، تقاطع خ  ب یدکتر حب  دیشه  ابانیخ  : تهران،ینشان

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ - ی، پژوهشکده مطالعات فناور۹۶

تحقیقات پژوهشگران و  ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه 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.



  

1 

 

 در کشور ترکمنستان  یعیمصرف و صادرات گاز طب ید،تول
 

 

ترین منابع گاز و بیشترین صادرات گاز در بین کشورهای آسیای  ترکمنستان دارای بزرگ

  ۱3.۶ترکمنستان    یگاز   یرذخا  یزانم  ۲۰۲۰در سال    یومپترول  یتیش طبق برآورد برمرکزی است.  

جهان را شامل    یراز ذخا  %7فوت مکعب است که حدود    یلیونتر  48۰مترمکعب برابر با    یلیونتر

جهان  دارنده بیشترین ذخایر گازی در    4و قطر در رتبه    یرانا  یه، بعد از روس  ترکمنستان  .شودیم

 دارد.قرار 

 یباً مترمکعب در سال بوده که تقر  یلیاردم  ۶۰حدود    یراخ  یهاکشور در سال  ینگاز ا  تولید

مورد استفاده قرار گرفته   ینصادرات عمدتاً به چ   یبرا  یگرد  یمیو ن  یاز آن به مصرف داخل  یمین

تول نفت  اندک  مقدار  و  گاز  را شکل    یدرآمدها  %۹۰از    یشب  یدشدهاست.  ترکمنستان  دولت 

میلیارد مترمکعب    3۵-3۰ای در تأمین گاز موردنیاز چین به مقدار  این کشور نقش عمده   .دهدیم

ن صادرات گاز این کشور به روسیه بوده ولی اکنون چین  ( دارد. سابقاً بیشتری1bcmدر سال )

متوقف شده بود و در    ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۵جای روسیه را گرفته است. صادرات به روسیه از سال  

در سال. صادرات گاز این   bcm  ۱ مجدد از سر گرفته شد اما در حد مقدار اندک  ۲۰۱۹آوریل 

 کشور به ایران نیز کامالً متوقف شده است. 

های شرکت پتروناس مالزی  چهارم تولید گاز این کشور متکی به فعالیت در حال حاضر یک

های آتی رشد نیز خواهد داشت. همچنین  چین است و سهم این دو شرکت در سال  2CNPCو  

  .ترکمنستان عالوه بر رشد تولید و صادرات گاز خود شاهد یک تغییر عمده دیگر نیز بوده است 

اندازی شد. رشد صادرات گاز این کشور  این کشور راه  3پتروشیمی کیانلیواحد    ۲۰۱8در سال  

به چین در حال حاضر منوط به ساخت خط چهارم صادرات گاز به چین و افزایش ظرفیت این  

 در سال است.   bcm 8۵به  bcm ۵۵ خطوط از

 
1 Billion cubic meter 
2 Chinese National Petroleum Corporation 
3 Kiyanli 

 خالصۀ مدیریتی 
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گاز،  به    ینچ  یازباال رفتن نبا وجود نزدیک شدن قیمت گاز رقبای مختلف در بازار چین،  

  یزاندهد و م یشرو افزا  یشخود از ترکمنستان را در دهه پ یدخر  یزانم ین چ باعث خواهد شد

خواهد    یبستگ  ینیشگالک  یدانخصوص از مگاز ترکمنستان به  یدرشد تول  یزانواردات به م  یشافزا

ا  یناناطم  ی برا  ینچ  ینچنداشت. هم باالدست  تولید،رشد    یناز  بخش  در  گاز    یحضور خود 

گاز در   یداخل  یدرشد تول  یل به دل  یزن  یهواردات روس  میزان  خواهد داد.  یشترکمنستان را افزا

از    گاهیچه  یهروس قبل  به دال  ۲۰۰۹به سطح  البته ممکن است   ی اقتصاد  یلبازنخواهد گشت. 

 تأمین  تر باشد.صرفهبه یگاز داخل ی از گاز ترکمنستان به جا یه از جنوب روس ی گاز بخش ینتأم

  یرپذامکان  یدتول  یخزر با توجه به سطح فعل  یایو در  TAPIخطوط    ی گاز برا  یمقدار باال

گاز ترکمنستان در    ید،تول  یرشد باال  ین چنخطوط و هم  یندر صورت افتتاح ا  ینخواهد بود. حت

 واهد قدرت رقابت نخ  ،نتقالا  یطوالن  یر مس  یجهانتقال در نت  یباال   ینه هز  یلبازار هند و اروپا به دل

 . داشت 
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 مطالب  فهرست

 ۱ .................................................................................. یتیریمد  ۀخالص

 3 ................................................................................... فهرست مطالب 

 4 ................................................................................... ر یفهرست تصاو

 4 ................................................................................... فهرست جداول

 ۵ ............................................................................................... مقدمه 

 ۵ .............................................. ر ترکمنستاننقش صادرات گاز در اقتصاد کشو

 ۶ ......................... نگاه   کیو صادرات گاز ترکمنستان در  د یتول  رساختها،یز ر،یذخا

 ۱۰ ................................................................................ یع یگاز طب د یتول

 ۱۱ ....................................................... گاز ترکمنستان د ی تحوالت مهم در تول

 ۱4 ................................................................ مصرف داخلی گاز ترکمنستان 

 ۱7 ....................................................................... صادرات گاز ترکمنستان

 ۲۱ ................................................................. ترکمنستان  یزخطوط لوله گا

 ۲۶ ........................................................................................ یبند جمع

 ۲8 ............................................................................................ مراجع
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 فهرست تصاویر 

 ۵ ..... دالر(  ونیلی)م  ۲۰۱8-۲۰۰3 ی( واردات و صادرات کاال توسط ترکمنستان در سالها۱شکل )

 8 ............................. ۲۰۲۰- ۲۰۱۰در کشور ترکمنستان  ی عیو مصرف گاز طب د ی( تول۲شکل )

 8 ............................. ۲۰۲۰- ۲۰۱۰در کشور ترکمنستان  ی عیو مصرف گاز طب د ی( تول3شکل )

 ۹ .................................... و خطوط لوله گاز ترکمنستان  هارساخت ی ز ن،ی ادی( نقشه م4شکل )

 ۹ .................................... و خطوط لوله گاز ترکمنستان  هارساخت ی ز ن،ی ادی( نقشه م۵شکل )

  ۲۰۱8- ۲۰۱۱در بازه    نیو ازبکستان به چ  جانی ( صادرات گاز سه کشور ترکمنستان، آذربا۶شکل )

 ۱7 ........................................................... متر مکعب در سال(  اردیلی)م نیطبق آمار گمرک چ

در فصل    ۲۰۱۹-۲۰۱۵در بازه    نیو ازبکستان به چ  جانی ( صادرات گاز ترکمنستان، آذربا7شکل )

 ۱۹ ................................................... متر مکعب در ماه(  اردیلی)م نیزمستان طبق آمار گمرک چ

 ۲۶ .......................................................... ( خطوط لوله صادرات گاز ترکمنستان 8شکل )

 فهرست جداول 

 ۶ ............... ( ومیپترول ش یتی اثبات شده ترکمنستان )آمار شرکت بر یگاز ری ذخا زانی( م۱جدول )

مترمکعب در سال( آمار گزارش    اردیلیترکمنستان )م  یعیو صادرات گاز طب  دیتول  زانی( م۲جدول )

 ۶ .............................................................................................................. اکسفورد 

( ومیپترول  شیتی متر مکعب در سال )آمار بر  اردیلی: م  ۲۰۲۰- ۲۰۱8( صادرات گاز ترکمنستان  3جدول ) 

 ........................................................................................................................ 7 

متر مکعب در سال    اردیلی:م  ۲۰۲۰-۲۰۱۰در کشور ترکمنستان    یعیو مصرف گاز طب  د ی( تول4جدول ) 

 7 ............................................................................................. ( ومیپترول شیتی )آمار بر

  ی دولت  یهامترمکعب در سال( و سهم شرکت   اردیلیترکمنستان )م  یعیگاز طب  دیتول  زانی( م۵جدول ) 

 ۱۰ .............................................................................. آمار گزارش اکسفورد  یو خصوص
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 مقدمه 

  ین مصرف و صادرات گاز ا  ید،گاز ترکمنستان و روند تول  یر ذخا  یزانگزارش م  ین ا  در

  یو خطوط لوله گاز  یادین م   ها،یرساخت. زگیردی قرار م   ی کشور در دهه گذشته مورد بررس 

  یزدر روند صادرات ن   ییراتکشور و تغ  ینمقاصد عمده صادرات گاز ا  ی،و صادرات  ی داخل

 . خواهد شد  یابی ارز

 نقش صادرات گاز در اقتصاد کشور ترکمنستان 

از   بیش  تولیدشده  نفت  اندک  مقدار  ترکمنستان را شکل   % ۹۰گاز و  درآمدهای دولت 

  ۲۰۰۹در سال    bcm  ۱۰سال به    در  bcm  4۰حدود    دهد. کاهش صادرات به روسیه ازمی 

ها سبب کاهش درآمدهای این کشور شده است. و بعد از آن کاهش قیمت گاز در برخی سال 

و واردات کاال به میلیون    بوریدر نمودار زیر میزان کل صادرات، صادرات بخش هیدروکر

 داده شده است.ن نشاپول   المللی بین های مختلف بر اساس آمار صندوقدالر در سال 

 

 ]۱[)میلیون دالر(   ۲۰۱8-۲۰۰3( واردات و صادرات کاال توسط ترکمنستان در سالهای ۱شکل )
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گاز ترکمنستان در یک   صادرات  و زیرساختها، تولید ذخایر،
 نگاه 

 شود.مشاهده می  در جداول زیر تغییرات ذخایر، تولید و صادرات گاز این کشور

 گازی اثبات شده ترکمنستان )آمار شرکت بریتیش پترولیوم( ( میزان ذخایر ۱جدول )

  2000سال 

)تریلیون متر  

 مکعب( 

  2010سال 

)تریلیون متر  

 مکعب( 

  2019سال 

)تریلیون متر  

 مکعب( 

 2020سال 

)تریلیون متر  

 مکعب( 

)تریلیون  

 فوت مکعب( 

سهم از کل  

 ذخایر جهان 

 

R/P  
)نسبت ذخایر به  

 میزان تولید( 

1.8 13.6 13.6 13.6 480.3 7.2% 230.7 

 میلیارد مترمکعب در سال( آمار گزارش اکسفورد )( میزان تولید و صادرات گاز طبیعی ترکمنستان ۲جدول )

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 61.5 58.7 63.2 65.9 63.5 59 59 56.3 40.1 تولید 

 24.5 22.9 25.5 27 20 18.7 17.6 20.7 18.9 مصرف داخلی 

 37 35.8 37.7 38.9 43.5 40.3 41.4 35.6 21.2 کل صادرات 
صادرات به / از طریق 

 روسیه
10.7 11.2 10.9 10.9 11 3.1 0 0 0 

صادرات به / از طریق 

 ایران 
7 10 9 5 6 7 7 0 0 

صادرات به / از طریق 

آذربایجان )سوآپ با 

 ایران( 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

صادرات به / از طریق 

 قزاقستان 
0 0.3 0 0.3 1 1 1.3 1.5 1.5 

صادرات به / از طریق 

 چین 
3.5 14.1 21.5 24.1 25.5 27.8 29.4 33.3 34.5 
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 : میلیارد متر مکعب در سال )آمار بریتیش پترولیوم(  ۲۰۲۰-۲۰۱8( صادرات گاز ترکمنستان 3جدول )

سایر   روسیه  قزاقستان  

 کشورهای 

CIS4 

 کل صادرات  چین خاورمیانه 

2020 0.1 3.8 0.5 0 27.2 31.6 

2019 0 0 0 0 31.6 31.6 

2018 0 0 0 1.9 33.3 35.2 

 

:میلیارد متر مکعب در سال )آمار   ۲۰۲۰-۲۰۱۰( تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور ترکمنستان 4جدول )

 بریتیش پترولیوم( 

 نرخ رشد در سال
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

2009-2019 2020 

 1تولید 40.1 56.3 59 59 63.5 65.9 63.2 58.7 61.5 63.2 59 -6.9% 6.6%

 2مصرف 18.3 20.7 22.9 19.3 20 25.4 25.1 24.8 28.4 31.5 31.3 -1% 6.3%

های انرژی شرکت بریتیش پترولیوم استخراج شده است. گزارششده از  آمارهای ارائه

مخصوصاً    bcm ۱۰ تا  اًشده توسط دولت ترکمنستان غیرقابل اطمینان و گاهآمارهای ارائه

به همین دلیل ممکن     در تولید و مصرف داخلی بیشتر از مقادیر ذکرشده در این جدول است.

 منابع مختلف اختالفاتی وجود داشته باشد.  است بین آمارهای ارائه شده در این گزارش از

 

4 Commonwealth of Independent States (CIS) 
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 ۲۰۲۰-۲۰۱۰( تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور ترکمنستان ۲شکل )

 

 ۲۰۲۰-۲۰۱۰( تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور ترکمنستان 3شکل )

های مربوط به بخش گاز و خطوط لوله ترکمنستان میادین، زیرساخت  ۵و    4های  لدر شک

 نمایش داده شده است.
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 ]۱[ ۵لوله گاز ترکمنستان  خطوط  و  هازیرساخت ( نقشه میادین،4شکل )

 

 ]۲[لوله گاز ترکمنستان خطوط  و  هازیرساخت ( نقشه میادین،۵شکل )

 

 شده، تکمیل شده اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. خط شرق به غرب که در این نمودار به عنوان در حال ساخت در نظر گرفته  ۵
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 تولید گاز طبیعی 

خ داده است. نخست آنکه  رهای اخیر سه تحول عمده در تولید گاز این کشور  در سال 

وارد مدار تولید شده است. دیگر آنکه تولید    bcm 3۰با میزان تولید    ۶میدان بزرگ گالکینیش 

 دریای خزر افزایش یافته است.  ۱و بلوک   7در دو میدان باغتیارلیک 
های دولتی و خصوصی  میلیارد مترمکعب در سال( و سهم شرکت)منستان ( میزان تولید گاز طبیعی ترک۵جدول )

 آمار گزارش اکسفورد 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

 تخمینی 

 62 61.5 58.7 63.2 65.9 63.5 59 59 56.3 40.1 33.3 تولید  

شرکت 

گاز ترکمن

و سایر 

های شرکت

 دولتی 

صادرات به 

از چین  

میدان 

 گالکینیش 

0 1 11 18.1 19.6 19.2 15.5 17.8 20.5 25.7 25.8 

صادرات به 

 روسیه
11.8 10.7 11.2 10.9 10.9 11 3.1 0 0 0 0 

صادرات به 

 ایران 
7 7 10 9 5 6 7 7 0 0 0 

صادرات به 

 قزاقستان 
0 0 0.3 0 0.3 1 1 1.3 1.5 1.5 1.5 

مصرف 

 داخلی 
14.4 17.8 18.7 14.2 16.5 15.4 25.1 22.1 21.5 18 17.4 

های شرکت

 خصوصی

شرکت 

CNPC   از

میدان 

 باغتیارلیک 

0.1 3.6 4.6 5.5 5.5 9.1 12.5 12.8 13 13 13.2 

شرکت 

پتروناس از 

میدان بلوک 

 دریای خزر   1

  0.58 1.28 1.23 1.75 1.69 2.22 2.16 3.33 4.15 

سهم 

های شرکت

خصوصی از 

 تولید 

0.03 8.9 9.2 11.4 11.4 17.1 21.5 23.8 25.8 26.5 28 

 
6 Galkynysh 
7 Bagtyarlyk 
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استخراج    8چین به شیوه قرارداد مشارکت در تولید  CNPCگاز میدان باغتیارلیک توسط  

می  به چین صادر  بلوک  و  در  واقع  میدان  به    ۱شود.  تولیدی  گاز  و  اداره  پتروناس  توسط 

دهم گاز تولیدی  یک  ۲۰۱۱شود. این دو میدان در سال برای فرآوری فروخته می   ۹گاز ترکمن

چهارم از گاز  شده به یکبا قراردادهای وضع  ۲۰۱7داد اما بعد از سال  این کشور را شکل می 

داده شده  نشان  ها  میزان تولید و صادرات بر حسب سهم شرکت   ۵در جدول   تولیدی رسید.

های ترین میدان گازی برای تأمین گاز صادراتی به چین در سال است. میدان گالکینیش اصلی 

تولید این میدان اندک بود و گاز صادراتی به چین از میدان   ۲۰۱۰گذشته بوده است. در سال  

)دومین میدان بزرگ ترکمنستان( و سایر میادین در جنوب شرق این کشور تأمین    ۱۰آباد دولت

بین  می  این میدان  به     bcm  ۱۰از    ۲۰۱۹تا    ۲۰۱4های  سال شد. میزان تولید   3۰در سال 

bcm در سال رسیده است . 

 تحوالت مهم در تولید گاز ترکمنستان 

 bcm  ۱۰با ظرفیت تولید    ۲۰۱3  سال   در  میدان گالکینیش: نخستین فاز توسعه این میدان

حفاری چوانگینگ   و مهندسی  مشارکت شرکت  زیرمجموعه  ۱۱با    CNPCهای شرکت  از 

اندازی  راه  ۲۰۱4کل مجموعه استخراج و پاالیش و فراوری این میدان در سال  تکمیل شد.  

 Gulf Oilهای  گاز با کنسرسیومی متشکل از شرکتشد. برای فاز دوم این میدان ترکمن

& Gas, Petrofac International, LG International    ۲۰برای تولید  bcm    در

چین و ترکمنستان برای    ۲۰۱3د از توافق سال  گاز بیشتر از این میدان توافق نمود. بع  سال 

چین اعالم کرد قرارداد    CNPC،  ۲۰۲۰در سال تا    bcm  ۶۵رشد صادرات گاز به چین تا  

 
8 production sharing agreement (PSA) 
9 Turkmengaz 
10 Dauletabad 
11 Chuanqing 
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در سال را به صورت کلید در دست انجام خواهد    bcm 3۰فاز دوم این میدان با ظرفیت  

گاز  ترکمن   ۲۰۱۹داد. نحوه تعامل شرکت چینی با کنسرسیوم مربوطه مشخص نیست. در سال  

در سال است. آنچه اکنون   bcm  4۰برداری با ظرفیت  اعالم کرد فاز دوم این میدان آماده بهره 

  ۲۹.۲)میلیون مترمکعب در روز    ۲  چاه با ظرفیت تولید   4۰روشن شده است این میدان دارای  

bcm    3۰در سال( و با ظرفیت فراوری  bcm    در سال است. این میدان در حال حاضر بیش

های باال  شده در گزارشکند که بسیار کمتر از مقادیر گفتهدر سال گاز تولید می  bcm ۲۰از 

ترکمنستان در زمستان سال   ب   ۲۰۱8-۲۰۱7است.  و  دلیل رشد مصرف داخلی  بودن  به  اال 

تقاضا، در صادرات به چین دچار مشکل شد و این مسئله، احتماالً به دلیل تولید کمتر از حد 

 بینی در این میدان است.پیش

های ذکرشده در منابع رسمی ترکمنستان  ظرفیت تولید گاز این کشور با انجام تمام پروژه

ها در منابع  ی توسعه این میداندر سال برسد. البته هیچ دوره زمانی برا  bcm ۹۵تواند تا می 

رسمی این کشور اعالم نشده است. ترکمنستان اعالم کرده است افزایش تولید آتی خود را  

که البته هیچ دورنمای روشنی برای تکمیل   به کار خواهد بست؛  12TAPIبرای تغذیه خط  

 این خط در آینده نزدیک وجود ندارد. 

میلیارد مترمکعب است   3۰ه غرب با ظرفیت  همچنین ترکمنستان دارای خط لوله شرق ب

های شرقی و جنوب شرقی خود را به غرب این کشور و  تواند گاز تولیدی در میدانکه می 

تکمیل   ۲۰۱۵بازارهایی مانند روسیه، آذربایجان و قزاقستان ارسال نماید. این خط در سال  

 شده ولی هنوز استفاده نشده است.

تریلیون مترمکعب دومین میدان گازی بزرگ جهان    ۲7با ظرفیت  گالکینیش  میدان گازی  

برداری از این میدان میلیارد دالر برای بهره   ۱۰است. چین قرارداد مشارکت در تولید به ارزش  

 
12 Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) 
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 "به چین  خط گازی آسیای مرکزی"برداری از  زمان با بهرههم   ۲۰۰۹با ترکمنستان در سال  

میلیارد    3۰میلیارد دالر هزینه شده و ظرفیت تولید به    8خست  منعقد نموده است. در فاز ن

رسیده بود. چین همچنان در حال کار بر روی فاز دوم است اما   ۲۰۱۶مترمکعب در سال  

 برد.گذاری را متناسب به نیاز خود به گاز پیش می میزان سرمایه

 میدان باغتیارلیک: •

به صورت    CNPCو توسط شرکت  این میدان در نزدیک مرز با ازبکستان قرار دارد  

  bcm ۱3شروع و اکنون به  ۲۰۰۹شود. تولید این میدان در سال مشارکت در تولید اداره می 

 شود. در سال رسیده است که کل آن به چین صادر می 

که در   ۱4، اوچادزی۱3آباد، ماالی ها مانند دولتاطالعات روشنی درباره توسعه سایر میدان

نزد کشور  این  کورپدژهجنوب شرق  میدان  و  دارند  قرار  گالکینیش  میدان  در غرب    ۱۵یک 

 ترکمنستان ارائه نشده است. 

 های فراساحل:میدان •

دریای خزر در بخش ترکمنستان است و   ۱شرکت پتروناس مشغول تولید نفت از بلوک  

فروشد. میزان فروش این گازها در  گاز می گازهای همراه را به شرکت ترکمن  ۲۰۱۱از سال  

در سال و میزان تجمعی آن  bcm 4.۱به  ۲۰۱۹در سال و در سال  bcm 3.3به  ۲۰۱8سال 

های  تالش   ۲۰۰۰و    ۱۹۹۰های دهه  رسد. در سال می   bcm  ۱۶.۶به    ۲۰۱8تا    ۲۰۱۱از سال  

ناموفق زیادی برای استحصال گاز از دریای خزر در بخش ترکمنستان صورت گرفته است  

 
13 Malay 
14 Uchadzi 
15 Korpedzhe 
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است.   زمینه  این  در  موفق  اقدام  اولین  پتروناس  شرکت  تولید  و  است  بوده  ناموفق  که 

 ختصاص داده است.شده از این بخش را به پتروشیمی کیانلی اگاز، گاز خریداریترکمن

در    ۱7های بخش باالدستی شرکت ملی نفت امارات از زیرمجموعه  ۱۶شرکت دراگون اویل 

در دریای خزر به صورت قرارداد مشارکت در تولید است    ۱8حال کار بر روی بلوک چِلِکن 

کند قرارداد را شرکت اعالم کرده است تالش می  این شود. البتهمنقضی می  ۲۰۲۵که تا سال 

تمدید کند. این شرکت در حال مذاکره با دولت ترکمنستان برای انعقاد قرارداد    ۲۰4۰  تا سال 

 نیز است.  ۱۹مشارکت در تولید برای توسعه میدان کوتوردِپه شمالی

  Buried Hill, RWE, Wintershall, Eni, Mitro Internationalهایشرکت

بلوک در  فعالیت  برای  خزرنیز  دریای  در  ترکمنستان  بخش  نموده  های  هیچ  توافق  اما  اند 

 ها ارائه نشده است.گزارش رسمی مبنی بر تکمیل فعالیت

های باالتر پاالیش آن  نکته مهم در تولید گاز ترکمنستان، میزان باالی سولفور و هزینه

 ۲۰های دریای خزر بخش ترکمنستان حاوی گاز غنی است. از سوی دیگر میادین نفتی بلوک

اما گاز    توان افزایش هزینه فوق را جبران نمود؛یعانات تولیدی می همراه است که با فروش م

 .های واقع در خشکی به صورت خشک و عاری از میعانات استتولیدی از میدان

 داخلي گاز تركمنستان مصرف  

شود.  شده در این قسمت دارای عدم قطعیت و بر حسب مطالعات ارائه می های ارائهداده

آن در  %۵۰-4۵در سال بوده که  bcm ۱8-۱4، ۲۰۰۰وایل دهه در ا گاز ترکمنستانمصرف 

 
16 Dragon Oil 
17 Emirates National Oil Company (ENOC) 
18 Cheleken 
19 North Koturdepe 
20 rich gas 
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- ۱۰در صنعت،    %3۰-۲۵بخش تولید برق، تولید حرارت و مصرف داخلی بخش انرژی و  

 در بخش خانگی بوده است. ۱۵%

کنندگان خانگی باید بخشی از هزینه گاز مصرفی را بپردازند  مصرف  ۲۰۱۹از ابتدای سال  

های اخیر مصرف داخلی به دلیل افتتاح  یگان بوده است. در سال در حالی که تا قبل از آن را

کارخانه پتروشیمی کیانلی باالتر رفته است. تنها اطالعات شفاف مصرف داخلی این کشور  

گاز در   bcm  ۲.4۵میزان فروش شرکت پتروناس است. این شرکت قراردادی برای فروش  

باشی، کارخانه  ی، پاالیشگاه نفت ترکمن گاز دارد که به شرکت پتروشیمی کیانل سال به ترکمن

نیروگاه  ۲۱بوغاز قره ترکمنو  بالکانهای  آوازا ۲۲آباد باشی،  مانند    ۲3،  اطراف  روستاهای  و 

 فروشد. آباد می و بالکان ۲4داغ قوم

هزار    ۱۶۰کیانلی در ایالت بالکان از    با افتتاح  ۲۰۱8ظرفیت پتروشیمی این کشور در سال  

هزار تن در سال رسید. مصرف گاز این واحد در حالت ظرفیت تولید    ۶۰۰تن در سال به  

در سال گاز را بعد از جداسازی به شبکه   bcm  3.7در سال است که البته    bcm  ۵طراحی  

اتیلن دانسیته باال  گرداند. این پتروشیمی دارای واحدهای جداسازی گاز، واحد تولید پلی برمی 

با    8۱پروپیلن  هزار تن در سال و پلی   38۶با ظرفیت   آن  هزار تن در سال است. ساخت 

میلیون دالر ضمانت    ۲۱۵میلیون دالر وام و   4۹۲به میزان    ۲۵بانک ای اگزیمفاینانس بانک کره

میلیون دالر ضمانت    438میلیون دالر وام و    73۰به میزان    JBICبانکی و فاینانس بانک ژاپنی  

 انجام شده است.  بانکی

 
21 Garabogaz 
22 Balkanabat 
23 Avaza 
24 Gumdag 
25 Eximbank 
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با ظرفیت    ۲۰۱8همچنین در سال   اوره  تولید کود  با    ۱.۱کارخانه  در سال  تن  میلیون 

بوغاز با هدف صادرات محصوالت به  در قره  در ساحل دریای خزراستفاده از گاز طبیعی  

بودهبهره  واحد  این  مشتریان  از  هند  و  ایران  رسید.  مشارکت  برداری  با  واحد  این  اند. 

 ساخته شده است. JBICترکیه و با فاینانس بانک ژاپنی  ۲۶میتسوبیشی ژاپن، گپ اینسات 

پتاس  تولید  واحد  در سال    ۲7همچنین  گارلیک  با    ۰۱7۲در  بالروس  از  توسط شرکتی 

 میلیون تن در سال ساخته شده است که اکنون دارای مقدار تولید اندکی است.  ۱.4ظرفیت 

ژوئن   اُوان  ۲۰۱۹در  در  بنزین  تولید  برای  مایع  به  گاز  تبدیل  ایالت    ۲8دِپه واحد  در 

است.  ایجاد شده    Haldor Topsoeبا استفاده از تکنولوژی شرکت دانمارکی    ۲۹آخالسکی 

برای تولید دیزل از گاز    3۱و ساسول آفریقای جنوبی  3۰این تکنولوژی قبالً در اُریکس قطر

در سال گاز طبیعی و محصوالت آن     ۱.78bcmطبیعی به کار رفته است. ورودی این واحد  

واحد  این  است.    3۲هزار تن گاز مایع   ۱۱۵هزار تن دیزل،    ۱۲هزار تن بنزین با اُکتان باال،    ۶۰۰

میلیارد    ۱.7و با فاینانس    33کنسرسیومی از شرکت کاوازاکی و رنسانس اِنداستری ترکیه  توسط

نیاز    34اویل باشی و سیدیهای ترکمنالبته پاالیشگاه  ساخته شده است.  JBICدالری بانک  

 کنند.  این کشور به بنزین را تأمین می 

پروژه این  کامجموع  را  خام  گاز  فروش  به  ترکمنستان  وابستگی  و ها  است  داده  هش 

 . بیشتری نصیب این کشور خواهد نمود افزودهارزش

 
26 Gap Insaat 
27 potash 
28 Ovan-Depe 
29 Akhalsky 
30 Oryx (Qatar) 
31 Sasol (South Africa) 
32 liquefied petroleum gas 
33 Ronesans Endustri 
34 Seidi oil 
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 صادرات گاز ترکمنستان

 صادرات به چین •

در ساال رسایده و همچنان در حال رشاد    bcm 34.۵به    ۲۰۱8صاادرات به چین در ساال  

 است.

 

طبق آمار   ۲۰۱8-۲۰۱۱( صادرات گاز سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و ازبکستان به چین در بازه ۶شکل )

 گمرک چین )میلیارد متر مکعب در سال( 

شااده در  ترین خطوط گاز ساااختهشااده برای صااادرات گاز به چین از بزرگخطوط افتتاح

از میدان  bcm ۱3)در ساال    bcm 3۰با ظرفیت  Bو  Aهای اخیر بوده اسات. خط ساال 

اندازی شااده  راه  ۲۰۱۰-۲۰۰۹گاز( در سااال  از ترکمن   bcm ۱7و   CNPCمربوط به  

 اندازی شده است.راه ۲۰۱4در سال در سال    bcm ۲۵با ظرفیت  Cاست. خط 

در    bcm  3۰منعقد شاده اسات که شاامل    ۲۰۱۰نخساتین قرارداد صاادرات به چین در ساال  

در ساال بوده اسات.   bcm 4۰با امکان افزایش تا   A,Bساال از خطوط  3۰ساال به مدت  
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 ۱۰در ساال، ترکمنساتان    bcm ۱۰ ازبکساتان Cبینی شاده بود که از طریق خط  ابتدا پیش

bcm   ۵در سال و قزاقستان bcm  .در سال صادرات گاز به چین داشته باشند 

در    bcm  ۱۰مند اسات صاادرات گاز خود به چین از طریق این خط را به قزاقساتان عالقه

در ساال محدود    bcm 3۵ساال برسااند و به همین دلیل ظرفیت صاادرات ترکمنساتان به  

از تمام ظرفیت این ساه خط تقریباً اساتفاده کامل شاده اسات و در    ۲۰۱8شاود. در ساال  می 

  ۶.۵در ساال از ترکمنساتان،    bcm 34.4حالت ماکسایمم صاادرات از این خطوط به چین 

bcm  ۵.8ان و در ساال از ازبکسات  bcm  .در ساپتامبر   در ساال از قزاقساتان بوده اسات

جمهور چین و ترکمنساتان توافقی با هم امضاا نمودند مبنی بر اینکه صاادرات  رئیس  ۲۰۱3

در ساال برساد. برای تحقق این هدف چین متعهد    bcm ۶۵به    ۲۰۲۰گاز به چین تا ساال  

 Dچنین توافق شاااد خط ید. همشاااد توساااعه فاز دوم میدان گالکینیش را تأمین مالی نما

در ساال سااخته شاود. با سااخت این خط مجموع   bcm 3۰صاادرات به چین با ظرفیت 

برخالف ساه خط   Dرساد. خط در ساال می    bcm  8۵خط صاادراتی به چین به  4ظرفیت 

  ۲۰۱۵گذرد. قرار بود سااخت خط تا قبلی از مسایر ازبکساتان، تاجیکساتان و قرقیزساتان می 

فعالً متوقف شاده اسات. چین با توجه به تجربیات قبلی    CNPCاز طرف   شاروع شاود اما

های مند اسات در ازای تأمین مالی پروژهمانند مشاکالت در رابطه روسایه و ترکمنساتان عالقه

شاده در بخش باالدساتی ترکمنساتان حضاور داشاته باشاد و به همین دلیل به صاورت گفته

یارلیک و در فاز دو توسااعه میدان گالکینیش فعال  قرارداد مشااارکت در تولید در میدان باغت

 بوده است. هدف چین باال بردن امنیت تأمین گاز خود از مسیر ترکمنستان است.
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در فصل زمستان طبق   ۲۰۱۹- ۲۰۱۵( صادرات گاز ترکمنستان، آذربایجان و ازبکستان به چین در بازه 7شکل )

 آمار گمرک چین )میلیارد متر مکعب در ماه(

 رات گاز به روسیهصاد •

به دلیل افت تقاضاا در    ۲۰۰۹روسایه قبالً مشاتری اصالی گاز ترکمنساتان بوده اسات. در ساال  

در ساال کاهش داد و ساعی کرد با   bcm  ۱۲-۱۰روسایه و اروپا، گازپروم خرید خود را به 

ترکمنستان بر اساس فرمولی از قیمت گاز بر پایه قیمت نفت به توافق برسد. توافقی حاصل  

  ۲۰۱8کالً خرید گاز از ترکمنساتان توسط روسیه متوقف شد. در سال    ۲۰۱۵نشاد و در ساال  

روابط سایاسای دو کشاور مخصاوصااً در مورد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بهبود یافت و 

گاز برای شااروع مجدد صااادرات توافق نمودند. قرارداد  گازپروم و ترکمن  ۲۰۱۹در آوریل 

در سال خواهد بود. قیمت گاز صادراتی   bcm ۵.۵و به میزان   ۲۰۲4ساله تا سال   ۵جدید 

دالر به ازای هر میلیون مترمکعب در   ۱۱۰به روسایه اعالم نشاده اسات اما برخی منابع آن را 

اند. میانگین قیمت پرداختی برای گاز کشاورهای آسایای مرکزی در  مرز ترکمنساتان بیان کرده

رمکعب بوده است و این قیمت دالر به ازای هر میلیون مت  ۱33از طرف گازپروم   ۲۰۱8سال  

دهنده آن اسات که مشاکل برای صاادرات گاز این کشاورها به روسایه همچنان وجود نشاان
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خواهد داشاات زیرا باالتر از هزینه تولید گاز توسااط گازپروم در روساایه و باالتر از هزینه 

 بدون داخلی گازپروم، فروش قیمت  دریافتی از مشااترکین داخلی روساایه اساات. متوسااط

باه ازای هر میلیون مترمکعاب بوده  دالر ۶3  حادود ۲۰۱8  ساااال   در افزوده،  ارزش بر  ماالیاات

بینی شااده امکان صااادرات به روساایه قابلیت افزایش دارد و در آن  اساات. در قرارداد پیش

تواند جایگزین گاز صاادراتی از صاورت باید قیمت مجدداً تنظیم شاود. گاز ترکمنساتان می 

  ۱4-۱۱به روسایه بشاود. میزان صاادرات گاز به روسایه از قزاقساتان  قزاقساتان و ازبکساتان  

bcm   ۶-3در سال و از ازبکستان bcm  .در سال است 

 صادرات به ایران، آذربایجان و قزاقستان •

دومین خریادار گااز ترکمنساااتاان بعاد از روسااایاه برای    ۲۰۰۰و    ۱۹۹۰باا آنکاه ایران در دهاه  

متوقف    ۲۰۱7اسات، فروش گاز به ایران از ساال   تأمین گاز مناطق شامال شارق کشاور بوده

اندازی برای ازسارگیری خرید مجدد گاز توساط ایران وجود ندارد. در دو شاده اسات. چشام

شاده در جریان بوده اسات و بعد از دهه گذشاته مذاکرات زیادی بر سار قیمت گاز خریداری

توقف نمود و ادعای فروش گاز خود به ایران را م ۲۰۱7عدم توافق، ترکمنسااتان در سااال  

 .کردمیلیارد دالر غرامت نیز  4.۵

شاده و مقادیر اندکی از گاز ترکمنساتان توساط گازپروم خریداری  ۲۰۱3تا   ۲۰۱۱در ساال  

برای تأمین گاز مناطق جنوب شارق قزاقساتان که دساترسای به شابکه گاز آن کشاور ندارند، به  

 شارق قزاقساتان تکمیل شاده اسات.خط اتصاال غرب به   ۲۰۱4کار رفته اسات. البته در ساال  

 ۲-۱های روشاانی در مورد میزان صااادرات گاز به قزاقسااتان وجود ندارد اما در حدود داده

bcm    ۲،  ۲۰۱8-۲۰۱7بوده اسات. آذربایجان نیز در ساال   ۲۰۱۵در ساال از ساال bcm   

 .در سال از طریق سوآپ با ایران از ترکمنستان خریداری نموده است
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 گازی ترکمنستان خطوط لوله 

 3۵خط لوله آسیای مرکزی به مرکز •

ای تحت کنترل شاارکت گازپروم اساات که از خط لوله آساایای مرکزی به مرکز خط لوله

رسد. شاخه شرقی آن  ترکمنستان شروع و بعد از عبور از ازبکستان و قزاقستان به روسیه می 

شااخه غربی  از میادین گازی جنوب شارق ترکمنساتان و  CAC 1,2,4,5شاامل خطوط 

CAC3    از میادین جنوب غرب این کشور شروع و به موازات دریای خزر به سمت شمال

رساند و در روسایه به شابکه گاز روسایه رود. این دو شااخه در قزاقساتان به هم می پیش می 

این سااخته شاده اسات.  ۱۹88و قسامت دوم در ساال    ۱۹۶۰پیوندد. این خط لوله در ساال  می 

در منطقه آمودریا ساااخته شااده اساات. خط   3۶ژرکاک یدان گازیخطوط بعد از کشااف م

CAC 1,2    و خطوط    ۱۹۶۹در ساااالCAC 4   دو خط موازی بین ۱۹73در ساااال ،

،  ۱۹8۵در ساال   CAC 5، خط ۱۹7۶در ساال   37ایساتگاه کمپرساور میدان شااتلیک و خیوا

 ۱۹7۵-۱۹7۲های  ، شاااخه غربی بین سااال ۱۹88تا   ۱۹8۶بین سااال    خیوا-خط دولت آباد

روسایه، قزاقساتان و ترکمنساتان طرح توساعه خط شااخه   ۲۰۰7اندازی شاده اسات. در ساال  راه

 شود. شناخته می   3۹بینو-اُکارم  یا اروپا  -38را منعقد نمودند که به نام بِکداش  CAC 3غربی  

شود و بعد از عبور از آباد در جنوب شرق ترکمنستان شروع می شااخه شرقی از میدان دولت

اینچ اساات و ظرفیت فعلی کل    ۵۶تا  4۰رسااد. قطر خطوط بین  ان شاااتلیک به خیوا می مید 

توان میلیارد مترمکعب در سااال اساات. با اصااالح و توسااعه می  44این بخش از خطوط  

 
35 Central Asia – Center 
36 Dzharkak 
37 Khiva 
38 Bekdash 
39 Okarem–Beineu 
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میلیارد مترمکعب در ساال نیز رسااند. شااخه غربی از اُکارم نزدیک مرز  ۹۰ظرفیت خط را به  

 کند.حرکت می ایران شروع شده و به سمت شمال  

روساایه ترکمنسااتان و قزاقسااتان توافق نمودند که خطی جدید با   ۲۰۰7در دسااامبر سااال  

در کناار دریاای خزر  CAC3میلیاارد مترمکعاب در ساااال باه موازات خط  3۰-۲۰ظرفیات 

شاد ولی فعالً در ابهام می  آغاز  ۲۰۰۹  ساال   دوم نیمه  باید در لوله خط  ایجاد نمایند. سااخت

 برد.به سر می 

 4۰ط لوله گاز ترکمنستان به چین یا خط آسیای مرکزی به چینخ •

خط لوله گاز ترکمنساتان به چین یا خط آسایای مرکزی به چین تا ساین کیانگ چین کشایده  

وسیله گاز ترکمنستان  نماید و بدینشده و گاز ترکمنستان را به شبکه داخلی چین تزریق می 

رساد. برای این خط لوله چین رق چین می کیلومتری به شاانگهای در شا   7۰۰۰با طی مساافت 

  ۱88سااخت بخش  ۲۰۰7ابتدا با قزاقساتان و ساپس با ترکمنساتان وارد گفتگو شاد. در ساال  

سااخت بخش ازبکساتان و   ۲۰۰8کیلومتری این خط در داخل خاک ترکمنساتان و در ساال  

ال  و خط سوم در س  ۲۰۱۰و خط دوم در سال   ۲۰۰۹قزاقساتان شاروع شد. خط اول در سال  

شااروع شااد. قبل از چین   ۲۰۱4برداری رسااید. ساااخت خط چهارم از سااال  به بهره  ۲۰۱4

مشاتریان گازی ترکمنساتان ایران و روسایه بودند و با ایجاد این خط چین به مشاتری اصالی  

گاز این کشاور تبدیل شاد. با این خط قزاقساتان و ازبکساتان نیز توانساتند گاز خود را به چین 

به  4۱سااه میلیارد دالر برای توسااعه میدان لولوتان جنوبی   ۲۰۰۹ل  بفروشااند. چین در سااا

 ترکمنستان وام داده است.

 
40 Central Asia–China 
41 South Iolotan 
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کیلومتر در ازبکسااتان و  ۵3۰کیلومتر در ترکمنسااتان،   ۱88کیلومتر طول این خط  ۱833از 

اینچ و باا   4۲ساااه خط باه موازات هم، هر یاک باا قطر    این  ماابقی در قزاقساااتاان قرار دارد.

حاصال شاد.    ۲۰۱۵یارد مترمکعب در ساال هساتند. این ظرفیت در ساال  میل  ۵۵ظرفیت کل 

میلیارد دالر بوده   7.3هزینه ساااخت این خطوط به همراه یک واحد سااولفورزدایی بال  بر 

 است.

ترکمنسااتان شااروع و بعد از عبور از گالکینیش  میدان   کیلومتر از ۹۶۶خط چهارم به طول 

رسااند. سااخت این خط قرار بوده تا ساال  قزاقساتان و تاجیکساتان گاز را به غرب چین می 

تکمیل شاااود. با افزودن این خط و با احتسااااب ساااه خط قبلی ظرفیت انتقال گاز    ۲۰۲۰

یی پیشارفت باال  Dمیلیارد مترمکعب در ساال خواهد رساید. خط   ۶۵ترکمنساتان به چین به  

 اند فعالً در اولویت چین قرار ندارد.نداشته و برخی تحلیلگران اعالم کرده

 آباد به سرخس و خانگیران در ایرانخط لوله دولت •

نماید. سااخت خط در ساال  آباد را به خط لوله گاز ایران وصال می این خط گاز میدان دولت

  48خط با قطر   این  ود.شاروع شاده ب  ۲۰۱۰تکمیل و پمپاژ گاز در این خط در ساال    ۲۰۰۹

کیلومتر اسااات. همچنین خط    ۱8۲میلیاارد مترمکعاب در ساااال و باه طول    ۶اینچ ظرفیات  

 8-۶اینچ و با ظرفیت    3۹کیلومتر، به قطر    ۲۰۰کورپژه به کردکوی در گلستان ایران به طول 

ز  اندازی شده است. مجموعاً ظرفیت انتقال گاراه  ۱۹۹7و در دسامبر   میلیارد مترمکعب است

میلیاارد مترمکعاب در ساااال بوده کاه البتاه در حاداک ر ظرفیات و باا  ۱۲ترکمنساااتاان باه ایران 

 میلیارد مترمکعب در سال را نیز دارد. ۲۰برخی اقدامات اصالحی امکان افزایش ظرفیت تا 

 خط شرق به غرب ترکمنستان •

کشااور  این خط برای انتقال گاز میادین شاارقی به ساااحل دریای خزر از طریق جنوب این

روسایه و ترکمنساتان برای ایجاد این خط برای تأمین گاز خط    ۲۰۰8و   ۲۰۰7اسات. در ساال  
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بین روسایه و ترکمنساتان تنش گازی   ۲۰۰۹سااحلی دریای خزر توافق نمودند اما در ساال  

شاروع و در    ۲۰۱۲خط در ساال    این ایجاد شاد و روسایه از پروژه کنار گذاشاته شاد. سااخت

میلیارد مترمکعب   3۰کیلومتر و با ظرفیت    773به طول  لوله خط  ین اتکمیل شد.    ۲۰۱۵سال 

 در سال است.

 4۲تاپی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند  خط •

  44شاود و با مشاارکت بانک توساعه آسایا هم شاناخته می   43این خط به عنوان ترانس افغانساتان

این انتقال خواهد داد. سااخت   گالکینیشسااخته خواهد شاد. این خط گاز را از میدان گازی  

شاروع و قسامت ترکمنساتان تکمیل شاده اسات. قرار بوده سااخت بخش  ۲۰۱۵خط در ساال  

  ۲۰۲۰در ساال   شاروع شاود و ۲۰۱۹پاکساتان در ساال   و بخش  ۲۰۱8افغانساتان در ساال  

ها و مساائل مالی رشادی نداشاته اسات. البته ایده سااخت این تکمیل شاود اما به دلیل ناامنی 

  ۱8۱4اینچ و باه طول    ۵۶ای دارد. این خط باه قطر  ماذاکرات مربوطاه ساااابقاه دیریناه  خط و

 میلیارد مترمکعب ساهم افغانساتان و ۵)میلیارد مترمکعب در ساال   33کیلومتر و با ظرفیت 

  ۱۰اساات. هزینه ساااخت خط حدود   (عبمیلیارد مترمک  ۱4 هر یک  پاکسااتان و هند سااهم 

شااروع و بعد از عبور از مساایر هرات گالکینیش  خط از میدان  این میلیارد دالر خواهد بود.  

در مرز   47در پاکساتان عبور و به شاهر فاضایلکا  4۶و مولتان 4۵قندهار در افغانساتان، از گوتتا

 رسد.هند می 

 
42 Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India (TAPI) 
43 Trans-Afghanistan 
44 Asian Development Bank 
45 Quetta 
46 Multan 
47 Fazilka 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multan
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شاروع شاود اما به دلیل   ۲۰۲۱ترکمنساتان عالقه مند اسات سااخت بخش افغانساتان در ساال  

مساائل امنیتی و مالی این کار محقق نشاده اسات. کشاورهای درگیر در پروژه از بانک آسایایی  

 اند.توسعه برای فاینانس پروژه دعوت نموده

 48خط ترانس کاسپین •

خط از زیر دریای خزر عبور کرده  این این خط فعالً سااخته نشاده و در حد یک ایده اسات. 

و گاز ترکمنستان را به آذربایجان و سپس ترکیه و اروپا منتقل خواهد کرد. این خط در سال  

سانجی آن توساط  امکان  ۱۹۹۹ابتدا از ساوی آمریکا پیشانهاد شاده اسات. در ساال    ۱۹۹۶

رکیه و هایی بین ترکمنسااتان، گرجسااتان، تنامههای آمریکایی انجام شااد و تفاهمشاارکت

آذربایجان امضااا شااد اما تاکنون ساااخت این خط به دلیل حل نشاادن کنوانساایون حقوقی  

محیطی متوقف مانده اسات. به دلیل دریای خزر و مخالفت ایران و روسایه به دالیل زیسات

مندی به  مناقشاات روسیه و اوکراین بر سر انتقال گاز و کاهش وابستگی به گاز روسیه عالقه

های موردنیاز برای انتقال این اروپا زیاد است. نکته مهم آنکه سایر حلقهساخت این خط در  

مانند خط قفقاز جنوبی باکو تفلیس )گاز به جز بخش زیردریای خزر تکمیل شااده اساات 

میلیارد   ۵میلیارد مترمکعب در ساال با هزینه سااخت  3۰خط این ظرفیت طراحی   .ارزروم(

 دالر خواهد بود.

ساال قبل ترکمنساتان خط لوله  ۵مشاتری احتمالی گاز ترکمنساتان باشاد.   تواند دیگراروپا می 

میلیارد دالر را تکمیل نمود. این خط امکان انتقال گاز این  ۲.۵شارق به غرب خود با هزینه 

کشاور از طریق آذربایجان به اروپا از طریق خط ترانس کاساپین را محقق خواهد نمود. البته 

تاکنون سااخته نشاده اسات. همچنین در طول خط شارق قسامت خط عبوری از دریای خزر 
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به غرب نیز نیاز به احداث واحدهای کمپرساور برای انتقال گاز وجود دارد که تکمیل نشاده 

 است.

 

 [4] ( خطوط لوله صادرات گاز ترکمنستان8شکل )

 بندیجمع 

با   چین  و  است  وابسته  گاز  صادرات  به  شدت  به  ترکمنستان  دولت  درآمدهای 

ی گسترده در بخش میادین و خطوط لوله تبدیل به مشتری اصلی گاز این هایگذارهیسرما

ی گسترده هایگذارهیسرماکشور شده است. حضور چین به عنوان مشتری اصلی برخی از  

ه مانند خطوط لوله به سمت روسیه، ایران، خط  قبلی ترکمنستان به ویژه در بخش خطوط لول

نموده است و ضرر باالیی   بالاستفادهشرق به غرب و خطوط مجاور دریای خزر را در عمل  
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ی دیگر مانند خط تاپی هاطرحبه ترکمنستان وارد کرده است. حجم خرید باالی چین برخی  

برای تزریق به آن خطوط با   نموده است زیرا مقدار گاز چندانی   وجه  بال و ترانس کاسپین را  

 حجم تولید فعلی باقی نخواهد ماند.  

ادامه خواهند داد؟   در آغاز    ینچآیا چین و ترکمنستان به گسترش روابط گازی خود 

حجم   ینچ  یااست که آ  یندهه واردات گاز خود از ترکمنستان است. سؤال مهم ا  یندوم

و رشد   ی کنندگان گاز جهان عرضه یشزااف اواردات خود از ترکمنستان را رشد خواهد داد؟ ب

ا ترکمن   ینرقابت،  به قدرت رقابت  قمسئله  بر سر  بستگعرضه   یربا سا  یمتها    یکنندگان 

از گاز    ی اندک  یناز ترکمنستان در مرز چ  شدهیداریخواهد داشت. به عنوان نمونه گاز خر

 $ (MMBtu/تر است اما در حد  انتقال گران  یشترب  یرمس  یلقزاقستان و ازبکستان به دل

در    یانماراز م  شدهیداریو گاز خر  LNGتر از گاز  ( ارزانBtu  یلیوندالر در هر م  ۲)  2)

گاز ترکمنستان قدرت    ین،گاز از غرب به شرق چ   تقال ان   ینهاست. با افزودن هز  ینشرق چ

 .دهد ی را از دست م  یانمارو گاز م LNGرقابت خود با گاز 

خود از   ید خر  یزانم  ینچ  رودی به گاز، احتمال م   ینچ  یازباال رفتن ن   یلوجود به دل  ینا  با

گاز   ید رشد تول یزانواردات به م یشافزا یزاندهد و م یشرو افزا یشترکمنستان را در دهه پ

 ینان اطم  یبرا  ینچ  ینچنخواهد داشت. هم  ی بستگ  ینیشگالک  یدانخصوص از مترکمنستان به 

به    خواهد داد.  یشگاز ترکمنستان را افزا  ی حضور خود در بخش باالدست  د،تولیرشد    یناز ا

 عالوه، چین در حال احداث خط جدید از مسیر ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان است.  

به سطح قبل    گاهیچه  یهگاز در روس  یداخل  یدرشد تول  یل به دل  یزن   یهواردات روس  میزان

از جنوب    ی گاز بخش   ینتأم  یاقتصاد  یلبازنخواهد گشت. البته ممکن است به دال  ۲۰۰۹از  

 تر باشد.صرفهبه ی گاز داخل  یاز گاز ترکمنستان به جا یهروس
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  یدتول  ی خزر با توجه به سطح فعل  یایو در TAPIخطوط  یگاز برا یمقدار باال تأمین

گاز    ید،تول  یرشد باال  ینچنخطوط و هم  ینافتتاح ا  در صورت ی نخواهد بود. حت  یرپذامکان

نت  یباال  ینههز  یلترکمنستان در بازار هند و اروپا به دل   ،انتقال   ی طوالن   یرمس  یجهانتقال در 

 داشت.  واهد قدرت رقابت نخ 

را صرف    TAPIخط    یبرا  یازموردن   گذارییهدالر سرما  یلیاردهام  تواند ی م  ترکمنستان

ب  یو فراور  یمی پتروش  یتوسعه واحدها نظر آورده  به  کشور   ینا  یبرا   یشتری گاز کند که 

 خواهد شد.  اقتصاد آن ی بخشتنوعو منجر به  خواهد داشت

 مراجع

1. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG-155.pdf 

2. https://crudeaccountability.org/wp-

content/uploads/2012/04/2011-CrudeOileAndGasMap-

en.pdf 

3. BP Statistical Review of World Energy 2021, 2020, 2019, 

2018 

4. https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA239537/Russian-

offer-will-ease-Turkmen-gas-export-squeeze 

5. https://eurasianet.org/turkmenistan-big-on-gas-short-on-

options 
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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 

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

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

الت « طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحورصدی

 .این حوزه بپردازد


