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 )ABM( بنیانعامل سازيمدل رویکرداستفاده از  با یعیگاز طب صادرات در ایران بهینه مقاله حاضر، تعیین استراتژيهدف 

           یبرق مدهع کشور 7 و گاز صادرات براي ایران هدف مورد کشور 10 دادن قرار نظر مد ، بامنظور ین. بدباشدمی
سازي  شبیه به ،یسکو ر زیرساخت قیمت، شامل گیريیمتصم عامل سهبا استفاده از  بازارها و این در گاز کنندهعرضه
سازوکار  و تعامل نحوه اساس، ینهم بر. است شده پرداخته کننده گازعرضه و واردکننده کشورهاي رفتار و عملکرد نحوه

 Anylogic نرم افزار یطدر مح و طراحی مفهومی چارچوب یک قالب در کنندهعرضه و واردکننده کشورهاي انتخاب
 ساله) 3 دوره مل سهساله (شا 9یک بازه  براي کشورها این میان گاز واردات و صادرات میزان نهایتا و شده سازيپیاده

 بیترت به رانیا یصادرات يهاتیاولو اول، سالهسه  هدور در هاي تجربی داللت بر این دارد کهیافته. است شده استخراج
خط لوله  یستانشدن بخش پاک لیساله دوم، در صورت تکم سهدوره  در .باشدیم ارمنستان و عراق ه،یترک يکشورها به
توجهی صادرات گاز خود به این دو کشور تواند به صورت قابلعمان، ایران می -ایران و احداث خط لولهپاکستان -رانیا

سترش صادرات گپاکستان و عمان به  ،عراق ه،یترک يعالوه بر کشورها ستیبایم سوم سالهسه  هردو درگسترش دهد و 
  .بپردازد LNG قیاز طر نیخط لوله و به هند و چ قیخود به گرجستان از طر

 سازي عامل بنیان: گاز طبیعی، صادرات گاز ایران، مدلهاي کلیديواژه
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 . مقدمه1

حدود  2016سال شود که در منابع عرضه انرژي جهان محسوب می ترینمهمگاز طبیعی یکی از 
صورت گ 22 ست. این منبع انرژي به  صاص داده ا صد ترکیب انرژي جهان را به خود اخت سترده در

صنای شیمی، گرمایش، حمل و نقل و  صنایع پترو صارف مختلف از جمله تولید برق،  ع فلزي براي م
فاده قرار می ـــت ـــتراتژیک بوIEA, 2016(گیرد مورد اس کاالي اس یک  گاز طبیعی  و  ده). همچنین 

ود عمل نمایند خگذاري بر معادالت جهانی به نفع تاثیرتوانند از آن براي دارندگان منابع گازي می
ـــوختی بومی که در بازاره). طی دهه1391(ترکان،  اي محدود هاي اخیر نیز این حامل انرژي از س

جارت ت. المللی انرژي تبدیل شــده اســتشــد، به یک منبع مهم در تجارت بیناي مصــرف میمنطقه
ــالالمللی گاز طبیبین ــته رشــد چشــمعی نیز طی س ــته اســت به طوري که حجم گیرهاي گذش ي داش

ـــال  536تجارت آن از  ـــال 4/1042به  2000میلیارد مترمکعب در س  2015 میلیارد مترمکعب در س
 ) BP, 2016افزایش یافته است. (

ـــتن  ـــده گاز طبیعی به عمکعب ذخایر اثباتتریلیون متر 34ایران با در اختیار داش نوان یکی از ش
ــمار میه بزرگترین دارندگان ذخایر گازطبیعی جهان ب ــیار باالییش براي تولید و  آید و از ظرفیت بس

ست.  صرفایران صادرات گاز طبیعی برخوردار ا سومین تولیدکننده و م کننده بزرگ گاز همچنین 
 5/192  وخود اختصــاص داده  درصــد تولید و مصــرف گاز جهان را به 4/5جهان اســت که حدود 
از تولیدشده میلیارد مترمکعب از گ 2/191تولید کرده که حدود 2015در سال میلیارد مترمکعب گاز 

 )BP, 2016در داخل کشور به مصرف رسیده است. (
درصد ذخایر  2/18رغم داشتن اي دیگر است. بهلی گاز به گونهالملوضعیت ایران در تجارت بین

توجه باشد و نکته قابلالمللی گاز کمتر از یک درصد میجهان، سهم ایران از تجارت بینگاز طبیعی 
میزان مصرف داخلی گاز نسبت به تولید آن فزونی داشته و میزان  2012تا  1997که از سال است  این

سال  ست. اما از  صادرات گاز ایران مثب 2013صادرات گاز کمتر از میزان واردات آن بوده ا ت تراز 
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حدود به 2015و  2014هاي شـــده اســـت و طی ســـال گاز  9/0و   4/4ترتیب  یارد مترمکعب  میل
سهم ایران در تجارت بینBP, 2016صادرکرده است( سهم ذخایر ایران در جهان با  المللی ). مقایسه 

هاي صادراتی خود در حد مطلوبی گاز طبیعی حاکی از آن است که ایران تاکنون نتوانسته از ظرفیت
). تجارت گاز طبیعی براي ایران از اهمیت باالیی برخوردار است و Jalilvand, 2013مند گردد (بهره
ـــته نقشبی ـــال گذش ـــت آفرینی نمودهتردید، همانگونه که نفت در صـــد س توان گفت این ، میاس

لذا ). 1395آفرینی براي صد سال آینده براي گاز نیز خواهد بود (صادقی شاهدانی و همکاران، نقش
ــمبا توجه به افزایش  ــاي منطقه گیرچش ــالتقاض ــته و انتظار تداوم اي و جهانی گاز طی س هاي گذش

هاي آتی، الزم است با اتخاذ یک استراتژي مناسب، زمینه ورود ایران به افزایش تقاضاي گاز در سال
 دست پیدا نماید. المللی گاز فراهم گردد تا بتواند به جایگاه حقیقی خود در این بازار بازار بین
ستراتژ کی نیتدو يبرا ست با  ،گاز صادرات يبرا کالن يا انداز شمچنظر قرار دادن  مدالزم ا

ــه ــا، عرض ــادرات يبرا هدف يبازارها و تقاض ــا گاز ص ــناس ــتراتژهمچنین و  کرد ییرا ش  يهاياس
ــورها ــورها واردکننده يکش ــ بیرق کنندهعرضــه يو کش بازارهاي  داد تا بتوانقرار  یرا مورد بررس

 کنندهنییتع لعوام بر اســاس ادبیات اقتصــاد انرژي، .نمود يبندتیاولوبالقوه براي صــادرات گاز را 
ضا و عرضه ستند و م ایپو یتیماه يدارا گاز تقا همچون  یوعاتعوامل به موض گذاري اینتاثیر زانیه

 یاسیس يهاسکیر عیتوز ،تقاضا رشد ،ي گازگذارمتیق تحوالت مربوط به، ي گازساختار بازارها
بایست در  که می دارد ی بستگیطیمحستیو ز یکیمسائل ژئوپلت و هاپروژه در شرکا نیب ياقتصاد و

  تعیین استراتژي صادرات گاز مد نظر قرار گیرد.
طرح ال اساسی قابلؤس ترینمهمبا عنایت به آنچه بیان شد، استراتژي بهینه ایران در صادرات گاز 

در مطالعه حاضر سعی شده است به منظور تعیین استراتژي  سؤالدر این مقاله است. براي پاسخ به این 
صادرات گاز از رویکرد مدل ستا،   ABM (1بنیان(سازي عاملبهینه ایران در  ستفاده گردد. در این را ا

                                                           
1.Agent Based Modeling 
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ستان، کویت،  ده با مد نظر قرار دادن  شامل ترکیه، پاک صادرات گاز  شور مورد هدف ایران براي  ک
کننده رقیب در کشــور عمده عرضــه هفتو  ارمنســتان، عراق، امارات، ارمنســتان، عمان، چین و  هند

ـــامل این بازارها ـــترالیا و آمریکا، به  ش ـــتان، جمهوري آذربایجان، اس ـــیه، قطر، ترکمنس ایران، روس
کننده با اســتفاده از ســه عامل رد و رفتار کشــورهاي واردکننده و عرضــهســازي نحوه عملکشــبیه

گیري شــامل قیمت، زیرســاخت و ریســک پرداخته شــده اســت. بر همین اســاس، یک مدل تصــمیم
ـــازوکار انتخاب کشـــورهاي عرضـــه ـــده و در محیط کننده و وامفهومی براي س ردکننده طراحی ش

ــی و پیاده Anylogic افزارنرم ــازيکدنویس ــادرات و واردات گاز میان این  س ــده و نهایتا میزان ص ش
سه دوره  9کشورها براي یک دوره  شامل  شده است. براي این منظور، ادامه سه ساله  ساله استخراج 

شده است: در قسمت دوم مقاله مروري بر ادبیات تجربی در خصوص  سازماندهی  شرح  مقاله به این 
شبیهبسازي عاملموضوع تحقیق و کاربرد مدل صورت گرفته است؛ نیان  در  سازي  بازارهاي انرژي 

پردازد؛ در المللی گاز میگذار در تجارت بینتاثیرقســـمت ســـوم به بررســـی ادبیات نظري و عوامل 
اختصار توضیح داده شده است؛ قسمت ههاي آن بالمللی و پیچیدگیقسمت چهارم، ساختار بازار بین

صاص یافته و نهایتا بنیان برپنجم به طراحی مدل عامل صادرات گاز اخت ستراتژي ایران در  اي تعیین ا
 گیري و ارائه پیشنهادها در قسمت ششم آورده شده است. نتیجه

 . مروري بر ادبیات تحقیق2

سال شته، طی  ستراتژي ایران براي ورود به هاي گذ صوص تعیین ا مطالعات داخلی مختلفی در خ
ـــتفاده بازار بین ـــامل مدلالمللی گاز با اس هاي آماري و هاي تحلیلی، مدلاز رویکردهاي مختلف ش

اي تحت ) در مطالعه1385ها انجام شده است. رحیمی(زنی و نظریه بازيهاي چانهاقتصادسنجی، مدل
صادراتی گازعنوان اولویت صادراتی گاز  ،طبیعی ایران سنجی بازارهاي  به تجزیه و تحلیل بازارهاي 

ستفاده از ی شهریار و همکاران (ک مدل بهینهایران با ا ست.  ) در 1387سازي جریان انرژي پرداخته ا
زنی در صــادرات گاز طبیعی ایران به اروپاي غربی با اســتفاده از اي با عنوان بررســی مدل چانهمطالعه
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صحیح خطاي برداري( صادرات گاز به اروپا VECMمدل ت سر  سیه بر  سی رقابت ایران و رو ) به برر
ـــادرات ایران را پیشزنی پرداخته و کرانهمدل چانهدر قالب یک  بینی هاي باال و پایین قیمت گاز ص

ـــادي تولید گاز) در مقاله1388اند. خلیلی عراقی و همکاران (کرده ـــی اقتص  اي تحت عنوان بررس
ستفاده از روش تحلیل هزینه (LNG)شده طبیعی مایع ستفاده از نرم –براي ایران، با ا فزار افایده و با ا

 ايمطالعه در )1389(تیموري و ارشدياند. ایران پرداخته LNGهاي اکسل به ارزیابی اقتصادي پروژه
صادرات گازتح بررسی عنوان با سایر  و واردات گاز  LNGطبیعی،  لیلی وضعیت  طبیعی در ایران و 

شناسایی بازارهاي  المللی گازبه بررسی نقش ایران در تامین تقاضاي بین ،کشورهاي جهان طبیعی و 
ـــتفاده از فناوري  طبیعی در  براي صـــادرات و واردات گاز GTLبالقوه براي گاز ایران و همچنین اس

ته کان(ایران پرداخ ند. تر عه1391ا طال یت ملی ایران،  اي) در م گاز طبیعی در امن تحت عنوان نقش 
ـــتفاده از یک تحلیل  ـــیه و قطر؛ مطالعه تطبیقی، با اس ـــعیت موجود و  SWOTروس ـــی وض به بررس

انداز صنعت گاز شامل میزان ذخایر، تولید و مصرف گاز طبیعی ایران و مقایسه آن با کشورهاي چشم
ــعدي( ــت. اس ــیه و قطر پرداخته اس ــادرکننده گاز طبیعی یعنی روس ) در 1393عمده تولیدکننده و ص

هاي مصــرف گاز طبیعی و برنامه اي با عنوان صــادرات گاز ایران به اروپا، با بررســی وضــعیتمطالعه
ـــل  ـــادرات گاز ایران به دنبال یافتن تمهیداتی براي حداکثر کردن منافع ملی حاص ـــادراتاز ص        ص

 گاز بود. 
هاي مناسبی استراتژي ،هر چند در این مطالعات سعی شده است با استفاده از رویکردهاي مختلف 

شود،  صادرات گاز طبیعی ارائه  عوامل مهم و  تاثیر ،لیکن در هیچیک از این مطالعاتجهت افزایش 
بازار بینتعیین تار  ند ســــاخ مان نده  ندمدت و کن گاز طبیعی، نقش قراردادهاي بل  هايروش المللی 
ها و مسائل ژئوپلتیکی به هاي سیاسی و اقتصادي بین شرکا در پروژهگذاري گاز، توزیع ریسکقیمت

مطالعات قبلی این است به است. وجه تمایز مطالعه حاضر نسبت صورت یکپارچه مد نظر قرار نگرفته 
نه ایران در تجارت ـــتراتژي بهی به منظور تعیین اس ـــر  حاض گاز از رویکرد بین که در تحقیق  المللی 
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سازي رفتار کشورهاي بنیان، به واسطه شبیهسازي عاملبنیان استفاده شده است. مدلسازي عاملمدل
ـــه المللی گاز که هاي خاص بازار بینپیچیدگیو همچنین مدنظر قراردادن ه کنندواردکننده و عرض

سرمایه سازوکارهاي قیمتهاي گذاري، زیرساختناشی از ریسک  گذاري مربوط انتقال و همچنین 
صویر واقع ست، ت شرایط بازار و نحوه تعامل بازیگران ارائه میبینانهبه این حامل انرژي ا دهد. تري از 

شبیهدر این  کننده با استفاده از سازي نحوه عملکرد و رفتار کشورهاي واردکننده و عرضهمطالعه، به 
شده و بر همین اساس، یک مدل سه عامل تصمیم شامل قیمت، زیرساخت و ریسک پرداخته  گیري 

کننده و واردکننده طراحی شــده اســت. این مدل مفهومی براي ســازوکار انتخاب کشــورهاي عرضــه
نهایتا میزان صادرات و واردات سازي شده و کدنویسی و پیاده Anylogic محیط نرم افزار مفهومی در

ها شده آن است که ساختار مدل نسبت به دادهبفرد مدل ساختهیژگی منحصروگاز میان این کشورها.
تواند براي کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد، بدین معنی که با حساس نیست و این مدل می

ـــورهاي مختلف و وارد کردن داده انتخاب که در کش مدل را  تایج  مدل، ن هاي مربوط به متغیرهاي 
شبیه شورهاي منتخب می ارتسازي تجحقیقت  شدگاز میان ک ستخراج نمود و حتی میبا توان با ، ا

 تحلیل حساسیت انجام داد.آمده بدستهاي کلیدي، براي نتایج تغییر داده
سال ستفاده از مدلدر  شبیهسازي عاملهاي اخیر، ا سازي  رفتار بازیگران در بازارهاي بنیان براي 

هاي بازاریابی مورد توجه بســیاري از محققان در زمینه اقتصــاد انرژي قرار انرژي و تعیین اســتراتژي
اي تحت عنوان تحلیل رفتار استراتژیک در بازارهاي برق و گاز ) در مطالعه2007اگلی (گرفته است. 

ــتفاده از مدل هاي گازســوز در جبران کمبود عرضــه بر نقش نیروگاه تاکیدبنیان، با لســازي عامبا اس
ـــیته و افزایش ظرفیت نیروگاه هاي گازي، به پیوند میان دو بازار گاز و برق در اروپا و انرژي الکتریس

ـــت. چاپین و همکاران در مطالعه اي با عنوان تحول در بازارهاي نحوه تعامل این دو بازار پرداخته اس
LNGشناسایی چهار عامل مهم ، ب با استفاده از یک مدل ترکیبی  LNGگذار در تحوالت بازار تاثیرا 
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ساس معادالت سازي بربنیان و مدلسازي عاملکه از تلفیق مدل شبیه  1ا شده بود، به  سازي ساخته 
دام و چــاپین ). فــانChappin, Praet and Dijkema, 2010پرداختنــد( LNGتحوالت بــازارهــاي 

بنیان در بازارهاي گاز طبیعی و برق، به دلیل هاي عاملاي تحت عنوان پیوند مدل) در مطالعه2010(
شبیه شدید میان بازارهاي گاز طبیعی و برق به  شابه و ارتباط  ستفاده از ساختار م سازي این بازارها با ا

عاملمدل مدلســـازي  یان و نحوه پیوند این  بابیک (بن ند.  طا2014ها پرداخت عه) در م با عنوان ل اي 
ــازي عاملمدل ــبکهس ــاره به اینکه بازارهاي برق بنیان بازارهاي برق در محیط ش ــمند، با اش هاي هوش
ها با یکدیگر در تعامل ا عاملهاي پیچیده ســـازگاري باشـــند که در آنهد به عنوان ســـیســـتمنتوانمی
شبیهسازي عاملباشند، از مدلمی شبکه توزیع سازي  رفتار عرضهبنیان براي  کنندگان و مشتریان در 

ســـازي اي تحت عنوان کاربرد مدل) در مطالعه2014برق اســـتفاده کرده اســـت. اتکین و همکاران (
ـــی از تکانهعامل ـــه بازاربنیان  براي پویایی هاي غیرتعادلی ناش ـــمت عرض به ارائه یک  ،گازهاي س

اند که پرداخته NGSMاز آمریکا موسوم به رهیافت بنیادین به منظور توسعه مدل اولیه سیستم بازار گ
ستم بازار گاز، چارچوب مقرراتی و نتایج اقتصادي آن را فراهم  سی شرایط آتی  امکان ارزیابی جامع 

ـــازد. گنک و همکاران (می با عنوان ارزیابی ) در مطالعه2016س هاي پلکانی اعمال تعرفه تاثیراي 
بنیان به محاسبه اثرات مستقیم ستفاده از اقتصاد محاسباتی عاملدر بازار داخلی گاز طبیعی با ا  2فزاینده

ـــتقیم اعمال تعرفه بخش خانگی با  هاي پلکانی فزاینده در بازار داخلی گاز چین با تاکید برو غیرمس
ستفاده از یک مدل محاسباتی عامل هاي پلکانی فزاینده اند که اعمال تعرفهبنیان پرداخته و نشان دادها

ـــده و در عین حال، مصـــرف گاز در بخش خانگی را تواند می موجب افزایش درآمدهاي دولتی ش
اي تحت عنوان  رقابت، ریســک و ) در مقاله2017آبادي و همکاران (ترغیب نماید. اســماعیلی علی
اند و با سازي رفتار تولیدکنندگان برق پرداختهسازي  عامل بنیان، به شبیهیادگیري در بازار برق: شبیه

                                                           
1. Equation-based Model 
2. Increasing Block Tariffs 



 
 1397ار به /10شماره  /مچهارانرژي/ سال  ریزيو برنامه هاي سیاستگذاريپژوهش فصلنامه 74

ــ گریزي دهند که چگونه یادگیري و ریســکنشــان می Q-Learning تفاده از بکارگیري الگوریتماس
ـــازوکار قیمتتولیدکنندگان برق می ـــار چندجانبه برق را تواند س گذاري برق در یک بازار انحص

ـــوفا و همکاران ( تاثیرتحت ـــتفاده از مدل) در مطالعه2017قرار دهد. مایا س ـــازي اي با عنوان اس س
سوز در اندونزيعامل ستی در حمایت از گسترش خودروهاي گاز سیا  ،بنیان براي یافتن راهکارهاي 

ستفاده از بکارگیري مدل شبیهسازي عاملبا ا هاي بازار  در دو حالت مدل سازي رفتار عاملبنیان  به 
 اند.  روانشناسی پرداختهگیري روانشناسی و غیرتصمیم

 . مبانی نظري3

سخ ساس ن ستاندارد نظریه تجارت بینبر ا هاي موجود در فراوانی وهلین، تفاوتا -الملل هکشره ا
شورهاي مختلف باعث می سته از کاعوامل تولید در ک شورها به تولید تخصصی آن د الها و شود ک

ي تخصــیص خدماتی بپردازند که در آنها از مزیت نســبی برخوردارند. تحت این شــرایط، زمینه برا
ــطح جهان میکاراي منابع فر ــود که به منااهم و منجر به افزایش رفاه اجتماعی در س ــل از ش فع حاص

ند که کتجارت موســوم اســت. به بیان دیگر، بر اســاس این نظریه، یک کشــور کاالیی را صــادر می
وامل تولید عکند که عوامل تولید آن کاال در آن کشــور فراوان و ارزان اســت و کاالیی را وارد می

 ) World Trade Report, 2010( آن کشور کمیاب و گران است.آن کاال در 

و با حداقل فرآوري صادر این نظریه در خصوص تجارت منابع طبیعی که اغلب به طور مستقیم 
هاي مندي از موهبت منابع طبیعی کمیاب ممکن است نوعی از مزیتنیز مصداق دارد و بهرهشوند می

مندي کند. در حقیقت، تفاوت در بهرهالملل از آن تبعیت میبیننسبی را شکل دهد که الگوي تجارت 
کشورها از منابع نفت و گاز و توزیع جغرافیایی غیرهمسان منابع هیدروکربوري نقش بسیار مهمی در 

اوهلین به تنهایی  -هکشر   هاي انرژي دارد. اما نظریه استاندارد الملل این حاملتبیین نظریه تجارت بین
هاي حاصل از مقیاس و هاي حمل و نقل، صرفهنظر گرفتن سایر عوامل از جمله هزینه و بدون در

تواند الگوي تجارت گاز در دهند، نمیقرار می تاثیرهاي نسبی را تحت ها که مزیتسیاست دولت
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الزم براي انتقال گاز هاي هاي مربوط به زیرساختجهان را توضیح دهد. به عنوان مثال، اگر هزینه
امنیت مانع عبور خط لوله گاز بیعی باال باشد و یا مسائل ژئوپلتیکی از جمله اختالفات سیاسی و عدم ط

از یک کشور به سایر کشورها باشد، گاز طبیعی از کشور دارنده منابع گاز به بازارهاي مصرفی منتقل 
هاي فرایندید. همچنین المللی این حامل انرژي خواهد گردنخواهد شد و این مسائل مانع از تجارت بین

هاي مکمل مانند فناوري، سرمایه و و نیازمند نهاده برداري از منابع گاز، پیچیدهاکتشاف، تولید و بهره
باشند. لذا تنها زمانی که گذار میتاثیرگیري تجارت این منابع بسیار که در شکل بودهنیروي کار ماهر 

تواند ود باشند، یک کشور دارنده منابع نفت و گاز میهاي نسبی موجتمام عوامل موثر در تعیین مزیت
به صادرکننده این منابع تبدیل شود. به کالم دیگر، برخورداري از موهبت منابع گازي تنها به عنوان 

 شود و شرط کافی نیست.شرط الزم براي تولید و صادرات این منابع هیدروکربوري محسوب می

)World Trade Report, 2010( 
ــر ترینمهمیکی از  ــائلی که در زمینه کاربرد مدل هکش پذیر اوهلین در چارچوب منابع پایان -مس

پذیر هاي خاص منابع پایانباشــد. ویژگیرقابت ناقص و تجارت منابع طبیعی می مســالهمطرح اســت، 
زار رقابت شود بازار این نوع منابع از حالت رقابت کامل خارج شده و به بابویژه گاز طبیعی باعث می

ــود. از جمله این ویژگی ــور، کمیابی توان به تمرکز منابع پایانها میناقص تبدیل ش پذیر در چند کش
سبی، هزینه شاره نمود که باعث مین ستخراج و انحصار خرید ا پذیر شود بازار منابع پایانهاي باالي ا

ماهیت رقابت ناقص پیدا کند و در بازارهاي  گاز  بازار نفت و  ـــار بویژه  رقابت ناقص بویژه انحص
ـــار چند جانبه، تعامل ـــتراتژیک میان عاملدوجانبه و انحص آید که باعث ایجاد ها پدید میهاي اس

براي تعیین  ،گردد. به همین دلیلکنندگان میهایی در تحلیل رفتار تولیدکنندگان و مصرفپیچیدگی
الملل در شـــرایط ایســـتی نظریه تجارت بینپذیر بالمللی منابع پایاناســـتراتژي بهینه براي تجارت بین

ـــی قرار گیرد. اما در حالت کلی، ادبیات اقتصـــادي مربوط به تجارت منابع  رقابت ناقص مورد بررس
ـــت، زیرا پایانپایان ـــیار محدود اس ـــرایط رقابت ناقص بس پذیري منابع طبیعی و رقابت پذیر تحت ش
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ـــتراتژ تر گردد که الگوي تجارت را پیچیدهیک میناقص باعث ایجاد نوعی از مالحظالت پویا و اس
 )World Trade Report, 2010کند.(می

المللی گاز طبیعی حتی بیشتر از نفت خام و سایر پیچیدگی الگوي تجارت در خصوص تجارت بین
هزینه آن نسبت سازي آسان و کمحمل و نقل و ذخیرهخواص فیزیکی نفت خام، پذیر است. منابع پایان

هاي انرژي از جمله عواملی است که باعث ایجاد یک بازار جهانی براي نفت و توسعه حاملبه سایر 
گذاري نقدي در این بازار شده و بازار نفت خام را به یک بازار جهانی با درجه هاي قیمتسازوکار
و حمل و نقل گاز طبیعی  انتقال سازي،باال تبدیل نموده است. اما بر خالف نفت خام، ذخیره 1سیالیت

 70باشد. در حال حاضر، حدود هاي خاص فیزیکی آن بسیار مشکل و پرهزینه میبه دلیل ویژگی
 .)EIA, 2014(    شودمیدرصد گاز تولیدشده در جهان در داخل همان کشور تولیدکننده مصرف 

ت خام این است که براي هاي عمده تجارت گاز طبیعی با سایر کاالها از جمله نفلذا یکی از تفاوت
از شبکه انتقال گاز از طریق خط  اعمالزم است زیرساخت انتقال گاز  ،صادرات گاز از یک کشور

پذیري صادرات گاز وجود داشته باشد. در حالت کلی، امکان LNGتولید و واردات  تاسیساتلوله و 
گاز چه از طریق خط لوله  از یک کشور به کشور دیگر و همچنین وجود زیرساخت الزم براي انتقال

 باشد. المللی گاز میکننده در تجارت بینیک متغیر تعیین LNG و چه از طریق
گذاري در توســعه گذاري کالنی از جمله ســرمایههاي صــادرات گاز، ســرمایههمچنین در پروژه 

یادین، احداث خطوط لوله و تجهیزات فرآورش و در مورد  ـــیســـاتاحداث  LNGم نه  تاس پرهزی
ــهمایع ــور عرض ــت که گاز از کش ــازي الزم اس ــال گردد و چنین س ــور واردکننده ارس کننده به کش

سرمایهگذاريسرمایه سا در معرض ریسک قرار دارند، زیرا  سا سرمایههایی ا هاي عظیمی به گذاران 
به دسـت  ه در قرارداد مقرر شــدهدهند و احتماال درآمد کمتري نســبت به آنچها اختصــاص میپروژه
سرمایهمی سکگذاري در این نوع پروژهآورند. ریسک  صادي  -هاي مالیها عموما محدود به ری اقت

                                                           
1. Liquidity 
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شامل ریسک سیاسی، امنیتی و ژئوپلتیکی نیز مینیست و  سیاسیبعالوهباشد. هاي  اقتصادي  -، اراده 
ـــه ـــورهاي عرض کننده عیینکننده و واردکننده از دیگر عوامل تبراي تجارت گاز بین هریک از کش

المللی گاز طبیعی عمدتا ، تجارت بینعالوه بر این. شودمیها تلقی گذاريریسک در این نوع سرمایه
اي و یا به صـــورت خرید و مدت و بلندمدت گاز در بازارهاي منطقهدر چارچوب قراردادهاي کوتاه

بلندمدت معموال باالتر از گیرد. قیمت گاز در قراردادهاي صـــورت می  1محمولهفروش در بازار تک
خرید گاز در بازار آزاد اســت و به همین دلیل، تولیدکنندگان گاز از ســوي خریداران گاز بر اســاس 

پذیرتري را اعمال کنند. در عین حال، قراردادهاي بلندمدت تحت فشـــار هســـتند تا شـــرایط انعطاف
جدیدنظر می ند ت یدار را تضـــمینوجود ب نده و خر ـــ نافع فروش ند م نابراین، ســــازوکار  توا کند. ب

ـــیار مهمی در تعیین بازارهاي گذاري گاز طبیعی و قیمت حاکم بر بازارهاي منطقهقمیت اي نقش بس
یت فا هدف و اولو ها ای بازار ندي این  ندمیب جارت بین همچنین. ک گاز، در ت  ترکیبی از المللی 

ي بر اســـاس فرمولی از قیمت گذار، قیمت 2گذاري بر پایه گازگذاري شـــامل قیمتقیمت هايروش
هاي نفتی یا فرآورد خام و  فت  مت 3ن نده، قی ـــ یدار و فروش به خر جان ناي توافق دو ،  4گذاري بر مب

 ) Energy Charter Treaty, 2007(گذاري دولتی و غیره وجود دارد. قیمت

 . ساختار بازار گاز طبیعی4
صرف، مراحل مختلفی را طی می شاف تا م و پس از تولید و فرآوري براي  کندگاز طبیعی از اکت

ساخت الزم براي انتقال می صرف نیازمند زیر سیدن به بازارهاي م شد. نمودار (ر ضه 1با ) زنجیره عر
شان می ، گاز طبیعی پس از تولید یا گرددکه در این نمودار مالحظه میدهد. همانطور گاز طبیعی را ن

ـــان ـــبکه توزیع و گازرس و یا به صـــورت گاز  کندمیی جریان پیدا از طریق خطوط لوله داخلی به ش

                                                           
1. Spot  Market 
2. Gas-to- Gas Pricing  Mechanism  or  Hub-based  Pricing  Mechanism 
3. Oil-indexation Pricing  Mechanism 
4. Bilateral  Monopoly 
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المللی و یا گاز طبیعی نیز عمدتا به دو صورت خط لوله بین صادراتشود. شده  منتقل میطبیعی مایع
 شود. کننده انجام میاز کشور تولیدکننده به کشور مصرف LNGبه صورت 

 
                     Source: Energy Charter Treaty: putting  price  on  energy (2007) 

 . زنجیره عرضه گاز طبیعی1نمودار 

ـــکل از بازارهاي منطقهاین ویژگی ـــده بازار گاز طبیعی در جهان متش اي با درجات ها باعث ش
 اي گاز طبیعی در جهان عمدتا بر اســـاس مناطقی که عمدهبازارهاي منطقه .مختلف ســـیالیت باشـــد

ـــمتجارت گاز طبیعی در آنها صـــورت می ـــیا) طبقهگیرد (مانند آمریکاي ش بندي الی، اروپا و آس
ساختمی و درجه تفاوت میان باشند اري از یکدیگر متفاوت میشود. هر کدام از این بازارها به لحاظ 

ـــتگی دارد (این بازارهاي منطقه ). در حال EIA, 2014اي نیز به جریان انتقال گاز میان این مناطق بس
ضر،  بازاري کامال آزاد و  :شمالی بازار آمریکايدر جهان عبارتند از اي بازارهاي منطقه ترینمهمحا

ــازوکار ــت؛  يبا س ــده اس  بازارکامال رقابتی که به صــورت جغرافیایی از بقیه بازارهاي جهان جدا ش
 در شــدهمبادله محمولهتک گاز نیب  تراژیآرب که یرقابت بایتقر ســازوکار با آزادبازار کی ن:انگلســتا

NBP 1  ـــودیم باعث اروپا گازبلندمدت يدادهارقرا و ـــورته ب بازارها نیا در گاز متیق تاش  ص
ستقیغ ساس: اروپا بازار؛ شود مرتبط نفت به میرم شدیم بلندمدت يقراردادها هیپا بر بازار نیاا  که با
ـــاس بر گاز متیق آن در ـــبه خام نفت متیق از یفرمول اس ـــودیم محاس  بر عالوه بازار نیا در. ش

ندمدت يقراردادها ـــورته ب گاز فروش و دیخر امکان ،بل  از که دارد وجود زین محمولهتک ص
                                                           

1. National  Balancing  Point 
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؛ کرد اشاره آلمان NCG بازار و کیبلژ  Zeebrugge بازار هلند، TTF بازار به توانیم آنها ترینمهم
محموله گاز وجود ندارد و قیمت گاز هاب مشخص براي مبادالت تک در این منطقه یک :بازار آسیا

قالب قراردادهاي بلندمدت  خام تعیین می  LNGاغلب در  ـــاس فرمولی از نفت  ـــود. در و بر اس ش
 ).Alterman, 2012(نیز در بازار آسیا رونق گرفته است.  LNGمحموله هاي اخیر، معامالت تکسال

ـــت که د هاي متفاوتی براي گاز طبیعی ر هر کدام از این بازارها قیمتنکته جالب توجه این اس
سال  محموله گاز طبیعی در بازار هنري هاب متوسط قیمت تک 2016وجود دارد. به عنوان مثال، در 

کا  حالی   1یوتیدالر در هر میلیون بی 60/2آمری مت هرمیلیون بیبود در  ـــط قی گاز یوتیکه متوس
ـــیا حدود  ـــال در بازار آس  NBPو در بازار  5/6دالر و در بازار اروپا حدود  5/9طبیعی در همان س

  )World Bank, 2016( .دالر بود 5/4انگستان 

ـــالتفاوت قیمت بین بازارهاي منطقه ـــته تحت اي طی س تحوالت زیادي بوده و  تاثیرهاي گذش
شده است. عالوه بر  LNGختلف براي صادرکننده باعث به وجود آمدن فرصت آربیتراژ بین مناطق م

نه و بازارهاي منطقه یا خاورم له منطقه  ناطق مختلف از جم بازارهاي نوظهوري در م یادشـــده،  اي 
 گیري آتیگیري اســت که جهتآفریقاي شــمالی و همچنین منطقه آمریکاي جنوبی در حال شــکل

ــتهقرار می تاثیربازار گاز را تحت  ــاختاري زیادي را  دهد. طی دو دهه گذش نیز بازار گاز تحوالت س
توان به آزادســازي و رقابتی کردن بازارهاي گاز طبیعی، آنها می ترینمهمتجربه نموده اســت که از 

تک بازار  گاز و همچنین افزایش نقش ظهور  گاز در تجارت بین LNGمحموله در تجارت  المللی 
ــاره نمود. عالوه بر این،  ــتخراج گاز موجب بهرهانقالب در فناطبیعی اش برداري اقتصــادي از وري اس

نگ ـــ گاز س ـــتیذخایر عظیم  گازو الیه  2هاي رس حاوي          (بهبودي و  .شــــده اســــت  3هاي زغال 
 ) 1395همکارن، 

                                                           
1. British Thermal Unit (BTU) 
2. Shale Gas 
3. Coal Bed Methane 
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 يرهایمتغ ،هدف يهايبازارها شناخت بدون گاز یالمللنیب يبازارها به ورود ،یطیشرا نیچن در
 هايياتژاستر نیهمچن و کنندهمصرف يکشورها هايياستراتژ گاز، يتقاضا و عرضه بر گذارتاثیر

راي ببنابراین، براي تدوین یک اســـتراتژي کالن  .اســـت مخاطره پر يامر صـــادرکننده يکشـــورها
گان گاز گیري واردکنندگان و صــادرکنندگذار بر تصــمیمتاثیرالزم اســت متغیرهاي  ،صــادرات گاز

 زي شود. ساازیگران عمده بازار الگومفهومی نحوه تعامل میان بشناسایی و در قالب یک چارچوب 

 المللی گازبنیان  براي تعیین استراتژي ایران در تجارت بینطراحی مدل عامل. 5

 بنیان الزم است مراحل زیر طی شود:درحالت کلی، براي توسعه یک مدل عامل

 .کدیگر در تعامل هستندها در آن با یها و محیطی که عاملتعریف مجموعه عامل -الف

 ها راحی مدل مفهومی عامل بنیان، مجموعه روابط و نحوه تراکنش میان عاملط -ب
 افزاريسازي در محیط نرممدلبنیان ساخت مدل عاملنویسی و برنامه -ج
 اجراي مدل و تحلیل نتایج   -د

ستراتژي ایربنیان  براي تعیلذا به منظور طراحی مدل عامل  هر المللی گاز نیز ان در تجارت بینین ا
المللی گاز طبیعی به صـــورت زیر یک از مراحل فوق الذکر با توجه به شـــرایط ســـاختاري بازار بین

 تعریف شده است:
 ها و محیطعامل تعریف مجموعه -الف

گیرد. با توجه به اینکه هدف این مطالعه تعیین ها بر اســاس اهداف مدل صــورت میانتخاب عامل
صادرات گاز طبیعی می ستراتژي بهینه ایران در  شورهاي واردکننده و ا شامل ک شورها  شد، لذا ک با

ـــادرکننده گاز طبیعی به عنوان عامل ـــده بازار انتخاب در فعال هايص اند. در این مطالعه، مجموعه ش
باشد. کننده گاز طبیعی میکشور عمده عرضه هفتکشور عمده واردکننده و  دهها متشکل از عامل

مبناي انتخاب کشــورهاي واردکننده که در حقیقت بازارهاي هدف ایران براي صــادرات گاز طبیعی 
صادراتی تعریفباشد، بر اساس طرحمی شرکت ملی ها و پروژهاي  شده در مجموعه وزارت نفت و 
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ـــادرات گاز ایران گاز ایران و همچنین مطالعات داخلی و خارجی صـــورت گرفته در خصـــوص ص
ــمی ــورها باش ــادرات گاز ایران به این کش د. عالوه بر این، برخی از بازارهاي نوظهوري که امکان ص

ضه شورهاي عر ست. مبناي انتخاب ک شورهاي عمده وجود دارد نیز مد نظر قرار گرفته ا کننده نیز ک
ک از کشـــورهاي واردکننده محســـوب باشـــند که به نوعی رقیب ایران در هر یاي میصـــادرکننده

شورهاي  شوند.می ستان، عراق، امارات، بازارهاي هدف عبارتند از  ک ستان، کویت، ارمن ترکیه، پاک
ــورهاي عرضــه ــیه، قطر، عمان، چین و هند. همچنین کش ــورهاي ایران، روس کننده نیز عبارتند از کش

 ترکمنستان، جمهوري آذربایجان، استرالیا و آمریکا.
ـــکل از بازاالملمنظور از محیط در این مطالعه، بازار بین ـــت که متش اي ر مختلف منطقهلی گاز اس

ر گرفته است، بازار است. در این مطالعه، با توجه موقعیت جغرافیایی ایران که در منطقه خاورمیانه قرا
ـــمار میاي خاورمیانه که یک بازار منطقهمنطقه نوان بازار مورد عآید، به اي تقریبا نوظهور نیز به ش

بازار براي صـــادراتهدف ایران انتخاب شـــده  بازاره  LNGاســـت. عالوه بر این،  اي به عنوان 
 اند.محموله در نظر گرفته شدهتک

سیاري از کشورها هم تولیدکننده و هم مصرف و در باشند طبیعی میکننده گاز با توجه به اینکه ب
ــادرکننده گاز طبیعی می ــعین حال هم واردات گاز طبیعی دارند و هم ص ــند، الزم اس تعریف  تباش

ضه شورهاي عر صی از ک شخ ضهم شورهاي عر شورهاي واردکننده ارائه گردد. ک کننده، کننده و ک
صادرکننده خالص گاز  کشورهایی هستند که تولید داخلی آنها بیشتر از مصرفشان است و به عنوان 

سوب می ضهطبیعی مح شورهاي عر ستند که خالص شوند. به عبارت دیگر، ک شورهایی ه کننده، ک
رغم برخورداري از ات آنها مثبت اســت. کشــورهاي واردکننده نیز کشــورهایی هســتند که بهصــادر

ست و به عنوان وار شان ا صادرات شتر از  دکننده خالص تولید داخلی گاز، واردات گاز طبیعی آنها بی
 شوند.محسوب می
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 بنیانطراحی مدل مفهومی عامل -ب
ها، مرحله بعدي طراحی مدل مفهومی اســت که گیري در خصــوص انتخاب عاملپس از تصــمیم

. در این مرحله الزم اســت کندیمبنیان  را تبیین ســاختار مدل، منطق مدل و مراحل اجراي مدل عامل
گیري و تعامل میان عامل و مراحل اجراي نحوه عملکرد هر یک از اجزاي مدل، ســـازوکار تصـــمیم

 ست.ا) ساختار کلی مدل و مراحل اجراي آن را به تصویر کشیده 2ص گردد. نمودار (مدل مشخ
ـــخص کردن میزان ) مالحظه می2همچنانکه در نمودار ( عرضــه مازاد: گردد، اولین مرحله از مدل مش

باشــد . منظور از عرضــه مازاد، همان مقادیري کنندگان میعرضــه مازاد گاز براي هر یک از عرضــه
المللی گاز دارند و به دنبال بازار کننده  قصد فروش آن را در بازار بینه کشورهاي عرضهباشند کمی

 ) تعریف شده است:1باشند. در این مطالعه، عرضه مازاد از طریق رابطه (مناسب براي این مقادیر می

)1                                                                                            ( 
مقادیر  iCVمصــرف داخلی و    iCOتولید داخلی،  iPRنشــانگر عرضــه مازاد،   iSR ،که در این رابطه

زیرا همانطورکه اشــاره شــد، در بازار گاز قراردادهاي باشــد. متعهدشــده در قراردادهاي بلندمدت می
شان در این کننده  و مصرفبلندمدتی وجود دارند که کشورهاي عرضه کننده ملزم به اجراي تعهدات

باشــند. لذا مقادیر مورد هاي آتی نیز معتبر میباشــند و برخی از این قراردادها براي ســالقراردادها می
ـــورها به عنوان متغیرهاي تعهد در قراردادهاي بلندم ـــوند. در وارد مدل می زابروندت میان کش ش

حقیقت، مازاد عرضــه، تولید منهاي مصــرف داخلی و تعهدات قبلی در قراردادهاي بلندمدت موجود 
صادرات مازاد بر قراردادها میمی شانگر  شد که ن شد که مد نظر مدل بوده و مدلبا شود. سازي میبا

ست ب ضهبنابراین، الزم ا شان در هر دوره راي هرکدام از عر ضه مازاد شود که عر شخص  کنندگان م
ــت. داده ه میزانچ ــورها بر هااس ــه کش ــاس پیشي مربوط به مازاد عرض ــمبینیاس اندازهاي هاي چش

 استخراج شده است.  1المللی انرژيمختلف انرژي از جمله چشم انداز انرژي آژانس بین

                                                           
1. International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (2016)   
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بنیان  و مراحل اجراي مدل. ساختار مدل مفهومی عامل2مودار ن  

از  براي هر یک عرضه مازادمیزان 
 گرددکنندگان مشخص میعرضه

براي هر یک از  تقاضاي مازادمیزان 
 گرددواردکنندگان مشخص می

براي هر  لیست عرضه کنندگان در دسترس
استخراج  Aیک از واردکنندگان از ماتریس 

 گرددمی
 ?Aماتریس 

کنندگان موجود با وضعیت هر یک از عرضه
گیري شامل قیمت، توجه به سه عامل تصمیم

مشخص  Bریسک و زیرساخت از ماتریس 
 گردد.می

سازي شده و سپس در نرمال Bماتریس 
شود. نتیجه این ضرب می Wماتریس 

بندي امتیازي هر یک از ماتریس رتبه
کنندگان بر اساس معیارهاي عرضه

 باشد.می گیريتصمیم

گرفته بر اساس رتبه بندي امتیازي صورت
در مرحله قبل، اولویت خرید هر یک از 

واردکنندگان از عرضه کنندگان مشخص 
 شود. می

 براي هر یک از واردکنندگان، میزان اهمیت هر یک
گیري شامل قیمت، میزان تخفیف از معیارهاي تصمیم

و زیع احتمالی یکنواخت) ریسک (بر اساس تو
ساخت مربوط به هر یک از کشورهاي عرضه زیر

 تعیین می گردد. Wکننده از ماتریس 

زمانی که تقاضاي واردکننده  تا 
برآورده شود، به ترتیب امتیازها به 

 رود.کنندگان بعدي میدنبال عرضه

 امتیاز نهایی انجام معامله بین هر یک از
فروشندگان و خریداران بر اساس امتیازات 

و کسب بیشترین سود از منظر  قبلی
نندگان مشخص شده و امتیازها واردک

 شود. بندي میرتبه

شده در مراحل به ترتیب امتیازهاي مشخص
کنندگان قبل، بین واردکنندگان و عرضه

 گیرد. معامله صورت می

کننده به اندازه آیا کشور عرضه
تقاضاي کشور واردکننده 

 ظرفیت مازاد دارد؟

کننده به میزان ظرفیت کشور عرضهاز 
 تقاضاي کشور خریدار کسر می شود.

 آیا تمامی معامالت تعیین
 تکلیف شده اند؟

در صورت تأمین نشدن تقاضا، مابقی تقاضاي 
 شود.تهیه می  Spot Marketواردکننده از 

در صورت فروش نرفتن تمامی مازاد عرضه 
کنندگان، مابقی مازاد هر یک از عرضه

 شود.عرضه می  Spot Marketعرضه به 
 آري 

نه نه

 آري
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. باشدمازاد کشورهاي واردکننده میمرحله بعدي، مشخص کردن میزان تقاضاي  تقاضاي مازاد:
 :گردد) تعیین می2بر اساس رابطه (تقاضاي مازاد براي کشورهاي واردکننده نیز 

)2                                                                                              ( 
مقادیر  jVC تولید داخلی و jPR  مصــرف کشــور واردکننده،  jCOتقاضــاي مازاد،  jD ،نکه در آ

ــده در قراردادهاي بلندمدت می ــاي مازاد هر کدام از متعهدش ــت تقاض ــد. در این مرحله الزم اس باش
کنندگان برآورد شــده و وارد مدل گردد. اطالعات مربوط به تقاضــاي مازاد کشــورها نیز مصــرف

لف انرژي از اندازهاي مختگرفته توســط چشــمهاي صــورتبینیبر اســاس پیش  همانند عرضــه مازاد
 المللی انرژي استخراج شده است.س بینانداز انرژي آژانچشمجمله 

 )Bگیري (ماتریس هاي تصمیمماتریس عامل

ــورت بالقوه از  ــد که به ص ــخص ش ــورهاي واردکننده مش دام کبعد از آنکه براي هرکدام از کش
از واردکنندگان  یک  کنندگان بالقوه براي هرانند گاز وارد نمایند، فهرســت عرضــهکشــورها می تو
ــخص می ــت عمش ــهتاثیرهاي املگردد . در این مرحله الزم اس کننده و میزان گذار در انتخاب عرض

ها براي هر یک از واردکنندگان مشخص گردد. در این مطالعه، سه عامل اهمیت هر یک از این عامل
ه عنوان بگیري شامل قیمت، زیرساخت و ریسک به عنوان معیارهاي انتخاب و میزان تخفیف تصمیم

ها در مدل به صـــورت اند که نحوه وارد کردن هر یک از این عاملابزار مذاکره مد نظر قرار گرفته
 باشد:  زیر می

کننده ور عرضهگاز طبیعی از کشیوتیشده عرضه هر میلیون بیمنظور از قیمت، قیمت تمام قیمت:
شور  ست که در مرز ک سودي ا شیه  شامل هزینه تولید، انتقال و حا ضی)  شور واردکننده (متقا به ک

شــود. با توجه به اینکه هزینه تولید گاز براي کشــورها و همچنین هزینه انتقال واردکننده محاســبه می
 10×7از طریق یک ماتریس  گاز با توجه به بعد مسافت و نوع انتقال گاز میان کشورها متفاوت است،
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کشــورهاي واردکننده مشــخص  کننده  بهقیمت عرضــه گاز طبیعی از هر یک از کشــورهاي عرضــه
 .  گرددمی

صادرات گاز از یک کشور  زیرساخت: یگر دهمچنانکه در قسمت هاي قبلی نیز ذکر گردید، براي 
تولید و  اتتاســیســخط لوله و  الزم اســت تا زیرســاخت انتقال گاز اعم از شــبکه انتقال گاز از طریق

شد.   LNGواردات  شته با ساخت هاي مختلفی برايحالتوجود دا شورها هاي زیر انتقال گاز میان ک
شـده در هاي تعریفتوان متصـور شـد. در این مطالعه با توجه به شـرایط موجود و طرحها و پروژهمی

 اند: شده بنديهاي زیر طبقهحالتها بر اساس کشورهاي منتخب، زیرساخت

 وجود خط لوله انتقال گاز بین دو کشور با ظرفیت کافی 

 وجود خط لوله با ظرفیت محدود 

 با ظرفیت کافی LNG تاسیساتوجود  

 با ظرفیت محدود LNG تاسیساتوجود  

 خط لوله در حال ساخت 

 در حال ساخت LNG تاسیسات 

 پروژه احداث خط لوله 

  LNG تاسیساتپروژه احداث  

شده 10×7فوق در قالب یک ماتریس  هايحالتتمامی  اند، بدین گونه که به هر کدام وارد مدل 
ست. با توجه به اینکه مدل ا 8تا  1فوق یک عدد بین هايحالتاز  صاص یافته ا شورها را بر اخت ین ک

ـــاس این اعداد رتبه ه انتقال گاز بین دو به حالت ارجح یعنی وجود خط لول 1، عدد کندمیبندي اس
  اختصاص یافته است. LNG تاسیساتبه پروژه احداث   8کشور با ظرفیت کافی و عدد 
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اقتصادي  -گذاري و اراده سیاسیمنظور از عامل ریسک در این مدل، میزان ریسک سرمایه :ریسک
ــه ــورهاي عرض ــت. به عنوان مثبراي تجارت گاز مابین هریک از کش ال، طی کننده  و واردکننده اس

شده است که بهسال رغم وجود منافع اقتصادي حاصل از تجارت گاز میان دو هاي گذشته مالحظه 
لی پاکستان مثا -رانکشور، این امر به دالیل سیاسی و یا امنیتی اتفاق نیفتاده است. احداث خط لوله ای

صادي  ست که با وجود منافع اقت سی آمریکابارز ا سیا شارهاي  شور، به دلیل ف و برخی از  براي دو ک
ــ ــتان، پاکس ــتان، افغانس ــورهاي منطقه به تعویق افتاده اســت. همچنین خط لوله ترکمنس تان و هند کش

)TAPIسرمایه) نیز به دلیل وجود ناامنی سک  ستان همواره با ری ست. ها در افغان گذاري مواجه بوده ا
ــیاســین را میتعریف ماتریس ریســک این امکا تصــادي میان امنیتی و اق -دهد که عامل ریســک س
کننده  و واردکننده را وارد مدل کرد. بدین منظور با اســـتفاده از یک هریک از کشـــورهاي عرضـــه

 شود.شده وارد مدل میریسک محاسبه 10×7ماتریس 

ضه گاز  :تخفیف صدي از قیمت عر شد میمیزان تخفیف به عنوان در ضهبا شور عر کننده  به که ک
ـــتریان  ترینمهمی از نماید. این عامل به عنوان یکو یافتن خریداران جدید ارائه می منظور جذب مش

ـــهابزارهاي رقابت میان عرضـــه کننده  از منظر واردکنندگان در این مدل به کنندگان و انتخاب عرض
صفر و شمار می  حداکثر میزان تخفیفآید. بدین منظور، در این مدل یک دامنه براي تخفیف مابین 

کننده، میزان کند، تعریف شــده اســت. کشــور عرضــهکه از تابع توزیع احتمالی یکنواخت تبعیت می
هزینه نهایی  وحداکثر تخفیف براي هر یک از کشورهاي واردکننده را با استفاده از قیمت پیشنهادي 

زان حداکثر می 10×7ماتریس  از طریق یک ،کند. بنابراینعرضه گاز به کشور واردکننده محاسبه می
 . گرددریک از واردکنندگان مشخص میکنندگان براي هتخفیف هر یک از عرضه
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 گیريهاي تصمیمماتریس وزنی عامل

صمیمعامل چند تمامهر  شد، اما وزن اردکنندگان مهم میوگیري و انتخاب هاي فوق در نحوه ت با
ــت، بلکه این عامل ــان نیس ــد . به عنوان دگان مختلف متفاوت نیز میبراي واردکننها نه تنها یکس باش

ـــت در حال  ی که برايمثال، براي برخی از واردکنندگان عامل قیمت از اهمیت باالیی برخوردار اس
ها اهمیت بیشتري دارد. براي برخی موجود بودن زیرساختبرخی دیگر تعامالت سیاسی و ریسک و 
ـــت وزن و اهمیت هر یک از گیري براي هر یک از واردکنندگان با هاي تصـــمیمعامل لذا الزم اس

ـــتفاده از یک ماتریس  راي ها بگیري گردد. توزیع وزن هریک از عاملوارد مدل تصـــمیم 7×3اس
 اي است که مجموع وزن ها مساوي یک است.هریک از واردکنندگان به گونه

 Wو ضرب آن در ماتریس  Bسازي ماتریس نرمال

صمیمبا توجه به تعیین  شاخصمقادیر ماتریس ت ها، در این مرحله از روش گیري و ماتریس اوزان 
صمیم ستفاده می  SAW  1گیري چندمعیاره ت صمیم نرمالا سازي شود. در این روش، ابتدا ماتریس ت

بندي آمده، ماتریس رتبهشــود. نتیجه بدســتها ضــرب میشــده و ســپس در ماتریس اوزان شــاخص
صادرکننده با توجه به نحوه عرضهامتیازي هر یک از  کنندگان است که امتیاز هر یک از کشورهاي 

 دهد. گیري کشورهاي خریدار را نشان میتصمیم
 گیرد:) صورت می3گیري با استفاده از رابطه (سازي ماتریس تصمیمنرمال

 

                                                                             )3(  

 

                                                           
1. Simple Additive Weighting  
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 کنندگان از منظر واردکنندگانبندي عرضهاولویت

کنندگان گرفته در مرحله قبل، اولویت خرید هر یک از عرضهبر اساس رتبه بندي امتیازي صورت
شـــده در مراحل قبل، بین شـــود تا به ترتیب امتیازهاي مشـــخصاز منظر واردکنندگان مشـــخص می

 کنندگان معامله صورت گیرد. واردکنندگان و عرضه

 
 سازوکار انتخاب و انجام معامله

باشد اي میکنندهب بدین صورت است که واردکننده به دنبال خرید گاز از عرضهسازوکار انتخا
ندازه اکننده به کنندگان وي قرار گرفته اســت. اگر این عرضــهکه در اولویت اول فهرســت عرضــه

شد، معامله انجام می شته با ز مورد تقاضاي شود. اما اگر حجم گاتقاضاي واردکننده ظرفیت مازاد دا
مابقی تقاضـــاي خود به  تامینظور نگردد، واردکننده به من تامینکننده رتبه اول از عرضـــهواردکننده 
ـــه ـــت خود و به همین ترتیب به رتبهعرض ند. اما  کهاي بعدي مراجعه میکننده رتبه دوم در فهرس

شد، در بکننده در رتبه اول فهرست بیش از یک واردکننده قرار گرفته درصورتی که کشور عرضه ا
ضهاین  شور عر سط ک صورت میشرایط، انتخاب تو اي ندهدهد به واردکنگیرد و ترجیح میکننده 

 گاز بفروشد که کمترین تخفیف را درخواست کرده است. 
ن، مابقی کنندگاتمامی تقاضاي خود از سوي عرضه تامیننهایتا کشور واردکننده در صورت عدم 

ـــا را از بازار نقدي خریداري می انجام معامالت،  نین در پایان معامالت، اگر بعد ازنماید. همچتقاض
 اهد رساند.کننده با مازاد عرضه گاز مواجه باشد، آن را به بازار نقدي بفروش خوهمچنان عرضه

 تعیین استراتژي

بسته بوده و مستقل نخواهند بود، سازي  همبا توجه به اینکه نتایج مدل با یک بار اجراي مدل شبیه
شبیه ،شکلبراي رفع این م ستهمدل  هاي بار اجرا و خروجی 30هاي متفاوت براي حداقل سازي  با ه
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صمیم سناریوي مرجع مد نظر گیري ذخیره میمدل براي ت ستخراج به عنوان  شترین احتمال ا شود. بی
 شود.  گیرد و تحلیل حساسیت بر روي آن انجام میقرار می

  بازه زمانی مدل

ـــیاري از مدل دارند که بازه زمانی هر   2و یک فاز تکرار  1اندازيبنیان یک فاز راهعاملهاي بس
ستراتژي تجاري هر یک از  کدام از این فازها بایستی مشخص گردد. در این مطالعه، به منظور تعیین ا

شکل از  9عاملین فعال در بازار، یک بازه زمانی  ست.  سهساله مت شده ا ساله در نظر گرفته  سه  دوره 
ضا و انعقاد قراردادها و همچنین انتخاب دورهدلیل  ضه و تقا ست که تحوالت عر ساله این ا سه  هاي 

سبتا زمان صنعت گاز ن ساخت در  ست و در یک بازه احداث زیر سه دوره  ساله که 9بر ا شکل از  مت
 توان این تحوالت را مورد بررسی قرار داد.بهتر میباشد ساله می

 افزاريسازي در محیط نرمبنیان مدلاملنویسی و ساخت مدل عبرنامه -ج
ضمیپیاده Anylogicدر این مطالعه، مدل مفهومی در محیط نرم افزار  ست ( در  شده ا  1ه مسازي 

ــر بفرد  ــت). ویژگی منحص ــده اس ــیده ش ــویر کش ــویري از مدل در محیط نرم افزار   به تص دل متص
کننده در پذیري باالي آن اســت که با انتخاب کشــورهاي واردکننده و عرضــهانعطاف ،شــدهســاخته

ـــبت به دادهاي گاز جهان میبازارهاي منطقه ـــاختار مدل نس ـــاس توان آن را به کار برد و س   ها حس
)Data Intensive .نیست ( 

 هاي تحقیق یافته -د
باشد، نتایج المللی گاز میایران در تجارت بینبا توجه به اینکه موضوع مقاله تعیین استراتژي بهینه 

) 1دول (جحاصل از اجراي مدل براي ایران طی سه دوره سه ساله مورد بررسی استخراج شده و در 
  آمده است.

                                                           
1. Initialization 
2. Iteration 
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 . نتایج حاصل از اجراي مدل براي ایران1جدول 

هیترک   تیکو پاکستان عراق  نیچ هند عمان گرجستان ارمنستان امارات  مجموع  
 دوره

5/11 اول  ساله سه دوره  8/7  0 0 0 3/3  5/1  0 0 0 1/24  
دوم ساله سه دوره  1/14  8/7  30 0 0 3/4  5/1  0/3  0 0 7/60  

8/11  سوم ساله سه هرود  8/7  7/22  0 4/8  8/4  4/9  0/3  4/23  7/3  95 
4/37 مجموع سه دوره   4/23  7/52  0 4/8  4/12  4/12  0/6  4/23  7/3  8/179  

 محاسبات محققمنبع: 

 
 در بتواند رانیا نکهیا فرض با اول، ساله سه دوره در گردد،یم مالحظه) 1مانطور که در جدول (ه

سط طوره ب( مترمکعب اردیلیم 24 حدود مجموع  تیظرف رب) مترمکعب اردیلیم 5/8 حدود ساالنه متو
ضافه خود یصادرات ساس بر کند، ا ست جینتا ا  یصادرات تیاولوبنیان، سازي عاملآمده از مدلبد

شورها به بیترت به رانیا ستان و عراق ه،یترک يک شدمی ارمن شان می .با شور  10دهد از بین نتایج ن ک
در مجموع  کشور و چهاربازار هدف صادراتی گاز طبیعی، طی دوره اول تنها امکان صادرات گاز به 

 کشور دیگر میسر نیست. ششمیلیارد مترمکعب وجود دارد و براي  24به میزان 
قال لوله خط مازاد تیظرف وجود به توجه با  16 یال 11 لوله خط نیت ایظرف( هیترک به گاز انت

 به گاز صــادرات بر مترمکعب اردیلیم 5/11 حدود ســال ســه یط توانیم) باشــدمی مترمکعب اردیلیم
ــور ــافه هیترک کش ــور از بعد .نمود اض ــور ه،یترک کش ــادرات شیافزا نهیگز نیدوم عراق کش  گاز ص

 از تواندیم رانیا اســت، لیتکم بایتقر عراق به گاز صــادرات رســاختیز نکهیا به توجه با باشــد ومی
ــاالنه( اردیلیم 8/7 حدود لوله خط قیطر ــور به) مترمکعب اردیلیم 6/2 حدود س  یعیطب گاز عراق کش

شور مدل جینتا به توجه با دوره نیا در يبعد نهیگز. دینما صادر شور بهگاز  صادرات شیافزا ،ک  ک
ستان شور به صادرات شروع نیهمچن و ارمن ستان ک س از  گرج ستان ریم شدیم ارمن  نیا درایران . با

ستان کشور به خودگاز  صادرات به مترمکعب اردیلیم 3/3 حدود بیترت به تواندیم دوره ضافه ارمن  ا
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ـــور به مترمکعب اردیلیم 5/1 مجموع در نیهمچن و) 1/1 حدود ســــاالنه( نموده تان کش ـــ          گرجس
 .دینما صادر

تري هاي اول به لحاظ زیرســـاخت و ریســـک از موقعیت ضـــعیفبا توجه به اینکه ایران در دوره
زایش ســهم بایســت از ابزار قیمت و تخفیف قیمتی براي افت به رقباي خود برخوردار اســت، مینســب

 بازار استفاده نماید.      
و عمان نیز  کشور مذکور در دوره اول، دو کشور پاکستان چهارعالوه بر  دوم، ساله سه دوره در

ـــادراتی گاز طبیعی ایران قرار می ـــورهاي بازار هدف ص ـــت کش  دره، گیرند. طی این دوردر فهرس
ستان بخش شدن لیتکم صورت ستان،-رانیا گاز لوله خط یپاک  10 دودح ساالنه تواندیم رانیا پاک

 بر عالوه. دیانم صادر گاز پاکستان کشور به) دوره کل يبرامترمکعب  اردیلیم 30( مترمکعب اردیلیم
 از که عمان -رانیا گاز لوله خط احداث از پس ران،یا و عمان امضـــاشـــده نامهتفاهم به توجه با ،نیا

ستر  حدود النهسا( مترمکعب اردیلیم 5/25 حدود مجموع در تواندیمایران  گذرد،یم عمان يایدر ب
ــور بهگاز ) مترمکعب اردیلیم 5/8 ــادر عمان کش کعب امکان میلیارد مترم 60 ،که در مجموعدینما ص

 عمان هک داشــت توجه یدبا البته کشــور مقدور خواهد بود. شــشصــادرات گاز طبیعی براي ایران به 
سال که باشدیم LNG صادرکننده کی هاي اخیر با توجه به کاهش تولید گاز و افزایش مصرف در 

ـــده  LNGراردادهاي بلندمدت ، در انجام تعهدات خود در قداخلی ـــکل کمبود گاز مواجه ش با مش
سال ست ولیکن در  شاف و گذاريسرمایه ،هاي اخیرا اده ولید گاز انجام دتهاي زیادي در زمینه اکت

ــور به گاز ایران بکاهد، اما روابط خوب بین ا ــت از نیاز وارداتی این کش ــور که ممکن اس ین دو کش
صورت می صادرات گاز و فروش گاز ایران به  وجه به تبا   LNGتواند منجر به افزایش همکاري در 

مازاد تجهیزات صـــادرات از طریق  ـــیســـاتوجود ظرفیت   هم باز دوره نیا درگردد.  LNG تاس
 . رندیگیم قرار يبعد يهاتویاول در ارمنستان و عراق ه،یترک يکشورها
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ـــه  دروه در اما ـــاله س ـــوم،س ـــهم شیافزا به توجه با س یران ا گاز، یالمللنیب تجارت در LNG س
 شیفزاا را خود یصادرات تنوع LNG تاسیسات جادیا و هارساختیز در يگذارهیسرما با ستیبایم

 95 حدود موعمج در دوره نیا در شودیم برآورد نکهیا به توجه با بپردازد. LNG صادرات به و داده
 ،)ترمکعبم اردیلیم 32 حدود ساالنه( شود افزوده گاز صادرات یکنون تیظرف بر مترمکعب اردیلیم
ــورها بر عالوه تواندیم رانیا ــتان و عراق ه،یترک يکش ــترش به ،عمانو  پاکس  به خود صــادرات گس

 . بپردازد LNG قیطر از هند و چین به و لوله خط قیطر از گرجستان
 

 يریگجهینت .6

نه ایران در تجارت ـــتراتژي بهی به منظور تعیین اس ـــر  حاض عه  گازبین در مطال از رویکرد  المللی 
ست. مدلABMبنیان(سازي عاملمدل شده ا ستفاده  شبیهسازي عامل) ا سطه  سازي رفتار بنیان، به وا

نده و  ـــورهاي واردکن نده عرضــــهکش بازاپیچیدگی دادن قرار نظر مد نیهمچن وکن خاص  ر هاي 
هاي انتقال و همچنین ســازوکارهاي گذاري، زیرســاختالمللی گاز که ناشــی از ریســک ســرمایهبین

ــرایطبینانهگذاري مربوط به این حامل انرژي اســت، تصــویر واقعقیمت بازار و نحوه تعامل  تري از ش
صادرات  دها مد نظر قرار دادن بدهد. در این مطالعه بازیگران ارائه می شور مورد هدف ایران براي  ک

و رفتار  ســازي نحوه عملکردکننده رقیب در این بازارها، به شــبیهکشــور عمده عرضــههفت گاز و 
سهکشورهاي واردکننده و عرضه ستفاده از  شامل قیمت، زعامل تصمیم کننده با ا یرساخت و گیري 

شورها سازوکار انتخاب ک ساس، یک مدل مفهومی براي  ست. بر همین ا شده ا سک پرداخته  ي ری
 ســازي و نهایتاکدنویســی و پیاده Anylogicکننده و واردکننده طراحی و در محیط نرم افزار عرضــه

 ست. ره سه ساله استخراج شده امیزان صادرات و واردات گاز میان این کشورها براي سه دو
شبیه صل از اجراي  ست کهنتایج حا  ایران ، با توجه به اینکهاوالً سازي  براي ایران حاکی از آن ا

تري نسبت به رقباي خود برخودار هاي اول به لحاظ زیرساخت و ریسک از موقعیت ضعیفدر دوره
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بایست از ابزار می باشد،می) Buyer Market( تقاضا محور بازار کی که يجار طیشرا در لذااست، 
 جادیا يبرا را ممکن فیتخف حداکثرقیمت و تخفیف قیمتی براي افزایش سهم بازار استفاده نماید و 

صادرات از طریق هورایران طی د ،ًایثان و دینما ارائه واردکننده يکشورها رساختیز هاي اول و دوم 
از اولویت بیشــتري برخوردار  LNGخط لوله به کشــورهاي همســایه و همجوار نســبت به صــادرات 

با  بایســتالمللی گاز، میدر تجارت بین LNGباشــد، اما در دوره ســوم با توجه به افزایش ســهم می
خود را افزایش داده و به  تنوع صــادراتی LNG تاســیســاتها و ایجاد گذاري در زیرســاختســرمایه

 بپردازد. LNGصادرات 

ـــاس نتایج مدل، در دوره  ـــهبر اس ـــاله اول،  س  24 حدود عمجمو در بتواند رانیا نکهیا فرض باس
 خود یتصـــادرا تیظرف بر) مترمکعب اردیلیم 5/8 حدود ســـاالنه متوســـط طوره ب( مترمکعب اردیلیم

فه تا، اولویتکند اضـــا ـــ ـــورهاي ترکیه، عراق، ارمنس به کش به ترتیب        ن و هاي صـــادراتی ایران 
 باشد.گرجستان می

ـــه  دوره  در ـــاله دوم، با فرض اس رمکعب بر مت اردیلیم 60بتواند در مجموع حدود ایران  نکهیس
ما یصـــادرات تیظرف فه ن تان لیدر صـــورت تکم د،یخود اضـــا ـــ پاکس                خط لوله  یشـــدن بخش 
ساالنه حدود یپاکستان، م-رانیا صادر نما به کشور گاز مترمکعب اردیلیم 10تواند  . دیپاکستان گاز 

شده عمان و ابا توجه به تفاهم ،نیعالوه بر ا ضا عمان که  -رانیا پس از احداث خط لوله ران،ینامه ام
به کشور  ازگ کعبمترم اردیلیم 5/25تواند در مجموع حدود یمایران گذرد، یعمان م يایاز بستر در

 . دیعمان صادر نما

سوم در مجموع حدود با توجه به اینکه برآورد می میلیارد مترمکعب بر ظرفیت  95شود در دوره 

ــاالنه حدود  ــود (س ــادرات گاز افزوده ش بایســت عالوه بر ایران می ،میلیارد مترمکعب) 32کنونی ص
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ات خود به گرجستان از طریق خط لوله به گسترش صادر ،کشورهاي ترکیه، عراق و پاکستان و عمان

  بپردازد. LNGاز طریق  هندو  چینو به 

المللی گاز طبیعی براي ایران، امکان صادرات گاز سازي تجارت بینبر اساس نتایج حاصل از شبیه

ـــاله) به  9طبیعی طی یک دوره بلندمدت (در یک افق  میلیارد مترمکعب وجود دارد.  8/179 میزانس

سئولین امر با انجام برنامه ستگذاران و م سیا ست  ضروري ا ستلذا  سیا سب از ریزي و اتخاذ  هاي منا

ستفاده نمایند. توجه به این امر در تحقق اقتصاد مقاومتی فرصتها و ظرفیت صادرات گاز طبیعی ا هاي 

سیار حانی 1404به اهداف چشم انداز ایران  یابیدستو  شرایطئز ب صاد  ز اهمیت بوده و در بهبود  اقت

 نماید.ایران نقش موثري ایفا می
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