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 چکيده
روندی است که از آمار مربوط به سهم  تر،مناسب انرژی نسبتاً توجه روزافزون جهانی به گاز طبیعی به عنوان

. از جمله کشورهای در حال گرددمجموع نیاز مصرفی انرژی جهانی مشخص می تأمینگاز طبیعی در  ونروزافز
کشور هند است. کشور هند با جمعیت زیاد و اقتصاد  ،باشدتوسعه که نیازش به واردات انرژی رو به افزون می

ه کشور ایران، روسیه و قطر برای رقابت س ،یکی از بازارهای مهم صادرات گاز است. در این مقاله ،در حال رشد
ازیکنان باتوجه به اطالعات بها مورد بررسی قرار گرفته است. بازی به این بازار با استفاده از روش نظریهدستیابی 

 .ودشهر بازیکن حرکت رقبا )استراتژی( را حدس زده و منتظر حرکت رقیب نمی ،از یکدیگر )اطالعات کامل(
ود. این شکنند و طبیعتاً بازی بین بازیکنان بازی ایستا با اطالعات کامل میت میپس بازیکنان همزمان حرک

( ب ؛هر بازیکن دو استراتژی دارد: الف( استراتژی حفظ بازار فعلی بازی براساس تعادل نش حل شده است.
عادل در تعادل، تآوردن بازار هندوستان(. به دلیل رفتار عقالیی بازیکنان در  به دستاستراتژی گسترش بازار )

آورند؛ ینم به دستاستراتژی گسترش بازار هرسه بازیکن رخ می دهد. در تعادل، بازیکنان بیشترین پیامد را 
های تعادل نش این است که تعادل لزوماً در حالتی که بازیکنان بیشترین پیامد را داشته باشند از ویژگیچرا که 

 .گیردشکل نمی
 

 ها، رقابت، بازار گاز، نظریه بازیصادرات گازواژگان کليدي: 

 JEL 2B ,41Q, 75N,  72C:طبقه بندي 
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 مقدمه .5

کشورهای صنعتی و نیاز شدید به انرژی، کشورهای توسعه  بویژهبا رشد روزافزون صنایع در دنیا و 

یافته به دالیل مختلف درصدد جانشینی گازطبیعی با نفت برآمده اند. با کاهش ذخایر نفتی جهان و 

ست. قابل پیش بینی ا کامالً ،ای نه چندان دورافزایش تقاضای انرژی، جایگزینی گاز با نفت در آینده

ها نسبت به حفظ محیط زیست و حیات جامعه از یک سو و روند افزایش قیمت نفت افزایش نگرانی

 زودهخام از سوی دیگر، موجب شده است که هر روز به تعداد متقاضیان سوخت پاک گاز طبیعی اف

 شود. 

ر است. تر و آالیندگی آن نیز به مراتب کمارزان ت ،های فسیلیگاز طبیعی نسبت به سایر انرژی

به طور چشمگیری افزایش های اخیر، میزان مصرف و تجارت جهانی گاز شکی نیست که طی دهه

گاز طبیعی سریع ترین رشد را در بین  1BPبه طوری که در پیش بینی شرکت  یافته است؛

، اروپا و آمریکااکنون مصرف کنندگان انرژی در  .2خواهد داشت 2232های فسیلی در سال  ختسو

بوده مطابق با افزایش تقاضا ن ،آسیا، بیش از گذشته به گاز وابسته شده اند. تولید گاز در این مناطق

 و شکاف بین عرضه و تقاضا باید از طریق واردات جبران شود.

در بخش انرژی که شامل ضرورت تنوع  بویژهدر اقتصاد جهانی  تکنولوژیک -تحوالت ساختاری

دمدت های بلنانرژی، امنیت پایدار عرضه، رشد فزاینده مصرف انرژی در افق تأمینبخشیدن به منابع 

های محیط زیست و و در کشورهای نوخاسته صنعتی و در حال توسعه، نگرانی نسبت به آلودگی

گاز طبیعی را به منزله یک منبع انرژی و نهاده  ،ون پتروشیمیافزایش سریع مصرف محصوالت گوناگ

 صنعتی ممتاز در عرصه اقتصاد جهانی مطرح کرده است.

همچنین به دالیل فراوانی پراکندگی گاز طبیعی در جهان، هزینه کمتر استخراج، قیمت مناسب 

ر یست در قیاس با سایو قابل رقابت آن )با توجه به داشتن ارزش حرارتی(، آالیندگی کمتر محیط ز

های اخیر گاز طبیعی ارزش واقعی خود را در در سال ،های فسیلی و نیز امتیازهای دیگرسوخت

تواند به وضعیت محیط زیست کمک انرژی نشان داده است. گاز به خوبی می تأمینهای مختلف زمینه

دنیا به سوی گاز ایفا ی مصرف انرژی نیز نقش اساسی را در انتقال الگوهای جدید کند. فناوری

های  روش .های سیکل ترکیبی با سوخت گاز طبیعی استها، توربینکنند. از جمله این فناوریمی

 عبارتند از: دیگر انتقال گاز که به طور مشخص می تواند بر صنعت گاز اثر بگذارند،
ساندن ست که در پی را یکی از حامل های انرژی 3جی( .ان .الگاز طبیعی مایع شده ) -1

                                                                                                                   
1. British Petroleum 

2. BP Energy Outlook 2030, p. 17 

3. Liquefied Natural Gas 
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های گاز رسانی در مبادی مختلف جهان با حداقل هزینه می تواند به خوبی با گاز به پایانه هامحموله

 حمل شده توسط خط لوله رقابت کند.

به گسترش در بیشتر  های نفتی روتبدیل گاز به فرآورده : سوختی است که از1ال تی. جی. -2

 آید.می  به وجودکشورهای دارنده منابع گاز طبیعی 

های نفت خام، میالدی و بیش از چهار برابر شدن قیمت 02های نفتی در دهه با بروز بحران

های انرژی اجرا های متعدد را به منظور کاهش هزینهکشورهای عمده مصرف کننده انرژی، شیوه

ی اگهانها کوتاه مدت بوده است که این روش به منظور مقابله با افزایش نکردند. برخی از این سیاست

ت هستند که ها بلندمدو برخی سیاستهای انرژی به کار گرفته می شود. و پیش بینی نشده قیمت

د، روند منطقی به مصرف ای وارد گردکه به سطح عمومی رفاه جامعه خدشهدر این حالت، بدون این

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد هاانرژی داده می شود. از جمله این سیاست

 ؛هاهای جانشین در سوختارگیری سیاستبه ک -

 ؛های نوسرمایه گذاری برای استفاده از انرژی -

 ؛های الزم برای بهبود فناوریاقدام -

 .های مدیریت انرژیاعمال سیاست -

هایی بود که بسیار کی از سیاستها یسوخت های جانشین درسیاستهای یاد شده، در میان سیاست

های جانشین نفت خام شد. از جمله این انرژی، به سرعت متوجه سایر انرژیبه آن توجه شد و مصرف 

 ای پیدا کرده است.ها، گاز طبیعی بود که با توجه به شرایط ویژه این سوخت، اهمیت ویژهانرژی

ایران به عنوان مهمترین کشور حوزه خلیج فارس و به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در 

توان چنین استدالل نمود که ایران عالوه بر می ،منطقه شناخته می شود. بنابراین وقایع مهم انرژی

باشد. کشور ایران های منحصر به فردی در ژئواکونومی نیز میدارای ارزش و قابلیت ،اعتبار ژئوپلیتیکی

 ،یبه همراه عراق، کویت و عربستان سعود خاورمیانه داشته است. ایران همواره جایگاه ممتازی در

 (. 0 :1330نفت در منطقه هستند )عزتی،  دارای غنی ترین ذخایر گاز و

ای قابل بحث ای نیست و بیشتر به صورت منطقهبازار گاز طبیعی دارای ساختار سازمان یافته

ی آمریکاکه عبارتند از: بازار  ر سه منطقه از جهان انجام می شوداست. تجارت گاز به طور عمده د

ی شمالی آمریکا. از آنجاکه صادرات گاز به 2(IEA) پای غربی و بازار جنوب شرق آسیاشمالی، بازار ارو

ده تصاحب شو نیز بازار اروپای غربی تا حدودی توسط روسیه نیست از طریق خط لوله امکان پذیر 

 صادرات گاز ایران به کشور هند را بررسی می کنیم. ،در این مقاله است،

                                                                                                                   
1. Gas to liquids 

2. International Energy Agency  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=iea&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2F&ei=9alST5DBOYjSsgbdwuDwBw&usg=AFQjCNGDGUaBa4cBjdA9idj7C5yUhvUlcA
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ست و نیاز شدیدی به انرژی ا های رشد اقتصادی در دنیارین نرخکشور هند دارای یکی از باالت

رشد اقتصادی خود دارد. این کشور با کمبود فزاینده گاز مواجه است و پیش بینی  تأمینجهت 

انرژی آتی آن داشته باشد. ذخایر نفتی در حال کاهش  تأمینگاز طبیعی سهم زیادی در  ،شودمی

هایی نموده است تا به سرعت بتواند شکاف بین عرضه و ن جایگزینهند، این کشور را مجبور به یافت

 (.4 :1330تقاضا را پوشش دهد )رحیمی، 

تریلیون فوت  1/1مصرف گاز طبیعی هند از  ،1اساس پیش بینی سازمان بین المللی انرژیبر 

د. می رس 2232تریلیون فوت مکعب در سال  9/3به  ،در صد 4با رشد باالی  2222مکعب در سال 

تریلیون فوت  4/2به  2222تریلیون فوت مکعب در سال  1/1تولید گاز طبیعی هند از  ،از طرف دیگر

 (. 112 :1339)مهدیان، رسید خواهد  2232مکعب در سال 

 های فسیلی در کشور هند دارد.رشد مصرف گاز بیشترین رشد را در بین سوخت ،با توجه به جدول زیر

 

  5332 -3292هاي اوليه هند طی دوره انرژي . چشم انداز تقاضاي5جدول 
 )میلیون تن معادل نفت(

 2232 2212 2222 2222 1992 نوع انرژی

 متوسط نرخ رشد

-2232طی دوره 

2222 

 %2/4 222 332 223 124 122 زغال سنگ

 %3/3 323 133 129 114 23 نفت

 %3/4 93 43 29 21 12 گاز

 %3/3 33 12 2 4 2 هسته ای

 %9/3 22 13 9 2 2 برق آبی

 %3/2 194 101 123 149 133 بیوماس

 سایر انرژی های

 تجدید پذیر
2 2 1 4 9 0/11% 

 %2/3 1299 002 230 429 322 کل انرژی

 .2: 1332مأخذ: رحیمی، 

 

به بررسی تالش ایران برای صادرات گاز به هند و رقابت با دو کشور روسیه و قطر  ،در این مقاله

است. روش مورد خراج شده است 2BPاز شرکت  ،های مورد استفاده در این مقالهپردازیم. داده می

 باشد. ها میروش نظریه بازی ،استفاده در این مقاله

                                                                                                                   
1. IEA 

2. British Petroleum 
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 هابازي مختصر نظريه تاريخچه. 3

 بود. او در مقاله خود راه حل 1ها را مورد بحث قرار داد جیمز والدگراواولین کسی که نظریه بازی

 1333، که در سال 3اگوستین کورنات را برای یک بازی دو نفری ارائه داد. تا زمان 2مماکسیم -مینیمم

ها را به ی بازیکه نظریه 4«تحقیقاتی در باب اصول ریاضی نظریه ثروت»ای تحت عنوان در مقاله

 ها را دنبال نکرد.صورت عمومی دنبال کرد، کسی نظریه بازی

ه عنوان یک شاخه ها را بنظریه بازی 1923در سال با نگارش یک سری مقاالت  2وان نیومن

 0جان نش ،را مطرح کرد. در همین زمان 2بازی معمای زندانی 1922و سپس در سال  مستقل معرفی،

یدا تعادل را پ ،وسیله آن می شد در هر بازی غیرهمکارانهه بهینه را تعمیم داد که ب استراتژی تعریف

دنبال  ایگستردهها به طور نظریه بازی 1922ف شد. در دهه معرو 3کرد. این تعادل به تعادل نش

راری های تکهای تکاملی، فرم بسط یافته بازی و بازیگردید و بسیاری از موضوعات مربوط به بازی

 ارائه شد و کاربرد وسیعی در فلسفه و علوم سیاسی پیدا کرد. 

پا  9«هابازی لنامه بین المللی نظریهفص»ها مانند های تخصصی علمی نظریه بازیمجله 1902در دهه 

 به عرصه وجود گذاشت.

 های گذشته شد که ازها بیشتر متمرکز به بازنگری و تکامل اندیشهبازی نظریه 1932در دهه 

و نظریه تعادل نش کامل توسط کرپس 12های تکراری توسط اومانجمله آنها می توان به بازنگری بازی

 اشاره کرد.12توسط رابینشتینو نظریه چانه زنی 11و ویلسون

توان مشاهده کرد. در این دهه چندین ها نمیدر نظریه بازیگسترده ای  اتفاقات 1992در دهه 

که در  هاییقدم ،ها و کاربرد آن انتشار یافت. عالوه بر آنکتاب تخصصی معتبر در زمینه نظریه بازی

تداوم یافت. از جمله  ،ا برداشته شده بودهبازی های قبلی نظریهدر زمینه تکامل نظریه 1932دهه 

 های کامل اشاره کرد. در زمینه تعادل 13توان به تحقیقات ارزشمند فادنبرگ و تیرلمی

                                                                                                                   
1. James Waldegrave(1713) 

2. Min-Max   
3. Antoine Augustine Cournot 

4. Researches into the Mathematical Principals of the Theory of Wealth 

5. John Von Neumann 

6. Prisoner’s Dilemma 

7. John Nash 

8. Nash Equilibrium 

9. International Journal of Game theory 

10. Auman.R 

11. Kreps.D& R Welson 

12. Rubernstien.A 

13. Fudenberg D. and j. Tirole 
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 مطالعات تجربی. 9

 مطالعات داخلی. 5-9

ها، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ ( با استفاده از تئوری بازی1339عبادی و بیدگلی )

گیری ها به عنوان یک ابزار تصمیما مورد بررسی قرار داده اند و از تئوری بازیصنعت بیمه ایران ر

 استفاده کردند. ،برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه کشور را برآورده کند

تحلیل حساسیت بازار گاز طبیعی اروپای غربی با رویکرد "تحت عنوان  (1333) شهریار ،ایدر مقاله

با استفاده از روابط منطقی درون ماتریس بازی، با استراتژی قیمتی، بین روسیه )به ، "ی بازی هانظریه

 کهاینعنوان بزرگ ترین رقیب ایران در صادرات گاز طبیعی برای ایران( و سایر رقبای آن و با فرض 

کشور ایران در رقابت با روسیه، دارای عکس العملی شبیه به عکس العمل سایر رقبای روسیه خواهد 

های های پانل کرده است. براساس همین مدل )دادهود، اقدام به مدل سازی بازی در قالب یک مدل دادهب

رسد که تا زمانی که تفاوت قیمت گاز طبیعی پانل(، شهریار تحلیل حساسیت کرده و به این نتیجه می

د، کشور روسیه عکس دالر در هر مترمکعب باش 2/2روسیه با ایران و سایر رقبا، به طور متوسط بیش از 

 العمل خاصی نشان نداده و این رقبا می توانند سهم بازاری خود را حفظ کنند.

های چانه زنی در صادرات گاز (، تحت عنوان بررسی مدل1333) شهریار و همکاران در مقاله

ی هابه رقابت ایران با روسیه در قالب مدل VECM 1طبیعی ایران به اروپای غربی با رویکرد مدل

 های باالیی و پایینی قیمت گاز را پیش بینی کرده اند.اند و در نتیجه کرانهچانه زنی پرداخته

برداری پایدار از سفره آب (، تحت عنوان مدل بهره1333) ای، مازندرانی زاده و همکاراندر مقاله

حوه به بررسی ن ،هازیرزمینی مشترک میان بهره برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازی

 بررسی ،، رفتار آنها را در قالب سه سناریوی مدل شدهآبخوان همکاری و میزان تعامل بهره برداران از

ج( مدل با  های پویا بدون همکاری؛ب( مدل بازی ؛های ایستا بدون همکاریاند: الف( مدل بازیکرده

از سفره آب  ای فوق، بهره برداریهمکاری کامل. به منظور مقایسه نتایج حاصل از اعمال سناریوه

ی مورد بررس کشاورزی در منطقه فرضی واقع شده، بین دو بهره بردار شهری و زیرزمینی مشترک که

های بدون بیش از مدل ،قرار گرفته است. نتایج نشان داد که عواید حاصل از مدل با همکاری کامل

درصدی عایدی  22افزایش  ،پیشنهادیهمکاری است. همچنین استفاده از مدل رفع اختالف پویای 

 بهره برداران را نسبت به مدل رفع اختالف ایستا در پی خواهد داشت.

تمرکز زدایی و شکست در تدارک "(، تحت عنوان 1339) دیگری، مژگان معلمی در مطالعه

امد یبه بررسی پ ،هابا استفاده از رهیافت تئوری بازی "های محلیکاالهای عمومی ملی توسط دولت

اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کاالهای عمومی پرداخته است. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری 

                                                                                                                   
1. Vector Error Correction Model 
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های محلی، شرط ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کاالی عمومی ملی به دولتبازی

 رتو را نقض می کند.اپ کارآییبه  دستیابی

 

 مطالعات خارجی. 3-9

گذاری گاز طبیعی را با توجه به قیمت نفت خام و قدرت یک مدل قیمت (،,Percebois 1986)پرسبویس 

چانه زنی واردکننده و صادرکننده ارائه کرد. در این مقاله، اگر قدرت چانه زنی واردکننده افزایش یابد )این 

گزین یحالت زمانی به وجود می آید که قیمت گاز طبیعی با قیمت فوب نفت خام برابر شود(، نفت خام جا

خود  نیز در مقاله (,Golombek and Hoel 1987)گلومبک و هول  ،شود. در همین راستاگاز طبیعی می

، های نفتی و زغال سنگهای جایگزین نظیر فرآوردهقیمت گاز طبیعی را به عنوان متوسط وزنی انرژی

 معرفی کردند.

های فروشنده گاز شرکت، به بررسی معامالت بین (,Hoel & Vislie 1987)هول و وایسلی 

طبیعی و مصرف کنندگان نهایی در نروژ پرداخته و بیان نموده اند که راه حل چانه زنی نش، موجب 

ایجاد حداکثر سود برای طرفین معامله شده و توافق و تعادل به وجود آمده بین این دو موجب بهینه 

 گردد.پارتو می

روی نده )شودل سازی چانه زنی بین دو تولیدکنم نیز به بررسی نظری و(، (Vislie, 1987وایسلی 

و نروژ(، یک تولید کننده )نروژ( و یک شرکت انتقال گاز، شرکت انتقال گاز و شرکت توزیع محلی و 

بر روی  حمل و نقل گاز طبیعی و تأثیر آن اصالح مقررات همچنینهای فوق و ادغام مدل ،در نهایت

ت شرک ه این نتیجه رسید که واسطه گری و مذاکرات دوسویهها و بازار رقابتی پرداخت. وی بقیمت

محلی از سوی دیگر، موجب افزایش قدرت  انتقال گاز با تولیدکننده از یک سو و با توزیع کننده

 .شودزنی شرکت انتقال گاز طبیعی می چانه

ازی ، ضمن بیان نظری بازار گاز طبیعی به عنوان یک ب((Hoel etal., 1987هول و همکاران 

اصلی صادر کننده )هلند،  هایچانه زنی، به بررسی ساختار بازار گاز طبیعی اروپای غربی با کشور

نده )آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا و انگلستان( در نروژ( و چهار کشور اصلی وارد کن الجزایر، شوروی و

بررسی  1عف چند جانبهپرداختند. نویسندگان، مدل چانه زنی را در یک بازار انحصار مضا 1932 دهه

همان راه حل تعادلی است. در بررسی  ،"نش"دند که بهترین راه حل چانه زنی کرده و نتیجتاً ثابت کر

)شوروی و نروژ( و دو خریدار )اروپای غربی  مطرح شده با فرض بازی بین فروشندگانکمی نظریات 

میالدی، با توجه به  2212 و انگلستان(، به پیش بینی قیمت دریافتی توسط فروشندگان در سال

 بازی فوق پرداختند.

                                                                                                                   
1. Bilateral Oligopoly 
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شبکه بیمه، "ای با عنوان مقاله 2222، در سال (Ramasubramanian, 2006) رماساب رمانیان

، تعدادی شرکت بیمه که قرارداد ریسک های متنوعی ارائه کرد. در این مقاله 1"حالت تعادلی نش

ها به مقدار معینی برای جلوگیری از شرکت اند، به طوری که اگر یکی ازدارند، انتخاب شده

ر تری کار کرده و روی بخشی از این مقداها با جدیت بیششرکت ورشکستگی نیاز داشته باشد، بقیه

مدل تحت  ، که اینتأمین می شودر کوتاه مدت از منابع خارجی کنند و هر کمبودی دتوافق می

نفره با محدودیت و با روش تعادلی نش حل شده و به عنوان یک بازی پویای چند شبکه بیمه بررسی،

 .دل نش منحصر به فرد تبدیل می شوداست و تحت شرایط معینی به یک تعا

ا در سرریزه تأثیر"ای با عنوان در مقاله (،(Bloch & Zenginobuz, 2006بالچ و زگینوباز 

د سرریزهای مثبت تدارک کاالهای عمومی محلی را با وجو مساله "تدارک کاالهای عمومی محلی

 چه سرریزها متقارن باشند، دردهد که چنانآنها نشان می بین مناطق تحلیل می کنند. نتیجه مطالعه

های محلی در نواحی مختلف بازی می شود، تعادل منحصر به که توسط دولت 2بازی غیر همکارانه

ک کل کاالهای عمومی تدار ،فردی ایجاد می شود، به صورتی که هر چه سرریزها افزایش می یابد

ی در تدارک این نوع از کاالهای عمومی کمترمشارکت  معموالًند. مناطق کوچک تر کیکاهش پیدا م

اثرات سرریز نامتقارن باشد، تنها در صورتی که مقدار سرریزها  چنانچهاین در حالی است که  و دارند،

 .دشواشد، تعادل منحصر به فرد ایجاد میکم ب

خود به بررسی یک مدل چانه زنی  (، در مقالهFuchs & Skrzpac, 2007) فوکس و اسکرزپاک

پویا بین یک فروشنده و یک خریدار، با فرض ورود یک رقیب دیگر برای خرید یا فروش گاز طبیعی 

پرداختند. نویسندگان نشان دادند که افزایش نرخ ورود خریداران جدید برای گاز طبیعی موجب 

شود. این امر بر تصمیم خریداران جدید برای ورود تر شدن زمان مبادله میافزایش قیمت و طوالنی

 گذارد.می تأثیربه بازار 

 

 مبانی نظري. 4

 هاي ايستا با اطالعات کاملبازي. 5-4

ازیکن چند ب ،ها، بازی ایستا )بازی با حرکت همزمان بازیکنان( است. اگر در یک بازییکی از انواع بازی

و هر بازیکن چند انتخاب )عمل( ممکن داشته باشد، هر بازیکن نداند که بازیکن  وجود داشته باشند

ان ممکن است بازیکن ،گویند. به عبارت دیگرآن را بازی ایستا می ،کنددیگر چه عملی را انتخاب می

دیگر معلوم نباشد، چنین ها برای یکعمل خود را انتخاب کنند ولی انتخاب آن ،های مختلفدر زمان

                                                                                                                   
1. Nash Equilibrium 

2. Non-Cooperative 
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از آنجاکه بازیکنان از انتخاب یکدیگر خبر ندارند )چون صادرات گویند. هایی را نیز بازی ایستا میبازی

عقالیی به نظر  ،کننددر نظر گرفته شده است( و به صورت همزمان حرکت می 2232برای سال 

بازی  عنیی ؛رسد که کشورها )بازیکنان( منتظر حرکت بازیکن دیگر نباشند و همزمان حرکت کنندمی

 بین بازیکنان ایستا باشد.

 

 در فرم استراتژيک دادن بازي ايستا با اطالعات کاملنشان . 3-4

ها هر طرف بازی از انتخاب طرف مقابل )حریف( اطالعی ندارد و در واقع گویی از آنجاکه در این بازی

انتخاب  ،ک بازیممکن است بازیکنان در ی مان انتخاب خود را انجام می دهند،هر کدام به طور همز

: 1330 ر معلوم نباشد )عبدلی،مختلف انجام دهند ولی انتخاب آنها برای یکدیگ هایخود را در زمان

وجود دارد. اطالعات کامل  1«اطالعات کامل»ها در این بازی که، فرض می شود (. از طرف دیگر22

داند. پایان بازی را می 2بردهایها و های آنبدین معنی است که هر بازیکن، تعداد بازیکنان، استراتژی

 (.1332  است )سوری، بازی مانند سود و مطلوبیت در اینجا منظور از برد، منافع حاصل از

های ایستا با اطالعات کامل، فهم طریقه نشان دادن یک بازی است. یک قدم اول در مطالعه بازی

مایش ن ی در فرم بسط یافته و دیگریمایش بازتوان نشان داد. یکی نبه دو صورت می معموالًبازی را 

ل یا های پویا و فرم نرما. فرم بسط یافته بیشتر در بازیاست بازی در فرم استراتژیک )نرمال و عادی(

هر بازی )ایستا یا پویا( را به هر دو  ،. با این حالشودبه کار گرفته می های ایستادر بازی ،استراتژیک

 توان نشان داد.صورت می

 زی در فرم استراتژیک یا نرمال شامل موارد ذیل است: نمایش با

های هر بازیکن و توابع برد نشان دهنده تعداد بازیکنان، مجموعه استراتژی ،فرم نرمال یک بازی

 nو  . . .، 3، 2، 1بازیکن وجود دارد که شامل بازیکنان  nباشد. فرض کنید هر یک از بازیکنان می

 :ه بازیکنان عبارتند ازمجموع باشند. در این صورتمی
N = {1, 2, 3,…, n}  

می تواند اتخاذ کند، مجموعه استراتژی یا فضای  iمجموعه اعمال یا تصمیماتی را که بازیکن 

 :نشان می دهیم که عبارتند از  iS  ام را باiام می گوییم. مجموعه استراتژی بازیکن iاستراتژی بازیکن 
Si = {si1, si2, …, 𝑠𝑖𝑚 } 

ام می باشد. iتعداد کل استراتژی های بازیکن  i mام و iام بازیکن jبیانگر استراتژی  ijsابراین بن

 ی تمامی بازیکنان عبارت است از:وجود دارد، لذا مجموعه استراتژ بازیکن nبا توجه به اینکه 
S={S1  , S2 , ….,Sn} 

                                                                                                                   
1. Complete Information 

2. Payoffes 
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 ای بیانگر هر پیامد یا نتیجهکه م، نشان می دهی iuام که با iبرد بازی برای بازیکن  ،از طرف دیگر 

برد هر  ،شود. به طور کلیام میi)اعم از سود، مطلوبیت و . . .( است که در پایان بازی نصیب بازیکن 

 1های انتخاب شده توسط تمامی بازیکنان دارد. بدین منظور تابع بردبازیکن بستگی به استراتژی

 :ی دهیمام را به صورت زیر نمایش مiبازیکن 
ui=ui (s1 , s2 , ….,sn ) 

 ،انتخاب شده است. در واقع iS ام است که از مجموعهiاستراتژی انتخابی توسط بازیکن  is که در آن،

is یانگر هر عنصر دلخواهی از مجموعهب iS  است که iS єis   نشان دهنده یک استراتژی از مجموعه

نتخاب شده توسط بازیکنان را برش ترکیب استراتژی ا همچنینام می باشد. iاستراتژی بازیکن 

 دهیم.نشان می ns, ,…2s ,1(s = s (استراتژی گوییم و با 

 :، فرم نرمال یک بازی عبارت است ازبدین ترتیب

و توابع برد  nS , ….,1(S (نفره نشان دهنده فضای استراتژی بازیکنان  nفرم نرمال یک بازی 

 ،شود )هماننشان داده می }=nu,…,1u  ;  n, ….,S1S G {می باشد که به صورت  n,…,u1(u (ها آن

 (.24و  23

 

 فرم ماتريسی بازي. 9-4

می توان فرم استراتژیک آن را به صورت ماتریسی  ،در یک بازی که در آن دو یا سه بازیکن وجود دارد

 :ها را نشان دهدنوشت که تعداد بازیکنان، استراتژی و پیامد آن

 های بازیکن است.ها یا عملنشان دهنده یکی از استراتژی ،: هر ردیفهای ماتریسردیف -1

 های بازیکن دوم است.ها یا عملنشان دهنده یکی از استراتژی ،: هر ستونهای ماتریسستون -2

امد پی ،شود که اولین عدد سمت چپ: هر عنصر ماتریس از دو عدد تشکیل میعناصر ماتریس -3

 دهد.پیامد بازیکن دوم را نشان می ،بازیکن اول و دومین عدد )سمت راست(

ی ا: فرض کنید دو کشور وجود دارند که هرکدام می توانند بمب هستهمسابقه تسلیحاتی مثال:

ای باشد ولی کشور (. مطلوب هر کشور این است که صاحب بمب هستهD(، یا نسازند )Bبسازند )

کدام صاحب بمب اتم که هیچ ای نباشد. مطلوب بعدی هر کشور این استصاحب بمب هسته ،دیگر

نباشند. مطلوب بعدی هر کشور این است که هردو صاحب بمب اتم باشند و بدترین حالت برای آنها 

اشد. حال با استفاده از این است که حریف صاحب بمب اتم شود ولی خود کشور بمب اتم نداشته ب

 :نویسیمیک میفرم ماتریسی یک بازی فرضی را در جدول شماره  ،3و 2 ،1، 2اعداد 
 

                                                                                                                   
1. Payyoff Function 
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  نشان دادن فرم ماتريسی بازي .3جدول 
 2بازیکن 

B D  

بازیکن  D 2 و 2  2 و 3

 B 3 و 2  1 و 1 1

  .34 :1334 : عبدلی،مأخذ              

 

های بازیکن سوم، صفحه به تعداد استراتژی بازی سه بازیکن وجود داشته باشد، وقتی در یک

شود نشان داده می 2و  1های بازیکن استراتژی ،ر صفحه یا هر ماتریس)ماتریس( خواهیم داشت. در ه

ریس عناصر مات ،. در این صورتدر نظر گرفته می شودهای بازیکن سوم در آن صفحه ثابت و استراتژی

پیامد سه بازیکن خواهد بود  نشان دهنده ،دارای سه عدد خواهد بود که آخرین عدد سمت راست

 (.34: 1334)عبدلی، 

 

 تعادل نش. 4-4

ر های انتخابی آنها دها فرض بر این است که بازیکنان عاقل هستند، یعنی استراتژیدر نظریه بازی

 :آیدله تصمیم گیری یک بازیکن به صورت زیر در می، مساشان است. در نتیجه راستای منافع

MaXsi∈ ui (Si , S-i)  

ترکیب استراتژی تمام بازیکنان بازی به استثنای   i -Sو  iاستراتژی انتخابی بازیکن   iS ،که در آن

باور  ،بیشترین پیامد را عایدش کند و ثانیاً  ،شود که اوالً است. تعادل نش موقعی حاصل می iبازیکن 

 بازیکن صحیح باشد. تعادل نش یک ویژگی عمده و اساسی دارد و آن اینکه در این تعادل، لزوماً 

 کند.ید آنها نمیپیامد بیشتر عا ،انتخاب بازیکنان

در بازی در قالب فرم  iمبتنی بر بهترین پاسخ است. بهترین پاسخ بازیکن  تعادل نش عمدتاً

 : شود استراتژیک به صورت زیر تعریف می

BI(si) = {si  ∈ Si : ui (si , s-i) ≥ ui (𝑠𝑖
´
 , s-i)  ,   ∀  si  ∈ Si }  

د دارد که ممکن است یک مجموعه تک عضوی یا وجو i-(siB (یک مجموعه   iS ∈i  -sبرای هر 

 بیشتر باشد.

ندارد، زیرا این استراتژی  isای برای تغییر استراتژی هیچ انگیزه iبازیکن  ،بنابراین در تعادل نش

ی را هر استراتژ ،اگر سایر بازیکنان ،به خوبی یا بهتر از هر استراتژی دیگری است. به عبارت دیگر

تعادل  ،بنابراین و را انتخاب کند،  isاین است که استراتژی  iواکنش بازیکن انتخاب کنند، بهترین 

 نش به معنی بهترین واکنش است و نه انتخابی که بهترین پیامد را داشته باشد.
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 تجزيه و تحليل نتايج. 1

 مقدمه . 5-1

 ،به عبارت دیگر .بازی جریان دارد ،ها تعیین شرایط یا حالتی است که در آناولین قدم در نظریه بازی

ن شود. سپس تعییها، به آن بازی اطالق میهایی که با توجه به تعریف بازی در نظریه بازیموقعیت

 ها است و سپس تبیین فرم استراتژیکها در بازیبازی مذکور مربوط به کدام یک از طبقه بندی اینکه

 ست.حل بازی و تحلیل آن ا ،یا بسط یافته آن بازی و در مراحل بعدی

 آوردن سهم بیشتر به دستبرای ه کشور ایران، روسیه و قطر در این تحقیق رقابت سازآنجاکه 

 ،به ترتیب R, IR, Qگیرد. که ، این بازی سه بازیکن را در برمیبررسی می شود هند در بازار گاز

  N = { IR, Q, R}عالمت اختصاری سه کشور قطر، ایران و روسیه هستند:

ان های آنبا اطالعات کامل است. حال به معرفی هریک از بازیکنان و استراتژی بازی، بازی ایستا

 شود.پرداخته می

 گسترش بازار، که ،حفظ وضعیت موجود و دیگری ،یکی :هر کدام از کشورها دو استراتژی دارند

STQ (Status Quo)   عالمت اختصاری حفظ وضع موجود وE (Expansion)  عالمت اختصاری

های آنها در دسترس بود. در تا حدی داده ،و هم این دو استراتژی، هم عقالییار است. گسترش باز

اگر  آمد. به دستپیامد  24، تراتژی در این مطالعه حضور دارندضمن چون سه بازیکن با دو اس

پیامد بیشتر می شود( و از  32محاسبات خیلی طوالنی شده )پیامدها از  ،ها را بیشتر کنیماستراتژی

ف تحقیق )بررسی رقابت بین این سه بازیکن و نشان دادن وضعیت وخیم ایران در زمینه تولید و هد

 شود.وجود منابع عظیم گازی( دور شده و ذهن مخاطب درگیر محاسبات طوالنی می صادرات گاز با
Sr = (STQ, E) 

 :ازی را می توان به صورت زیر نوشتفرم استراتژیک این ب

  :مجموعه بازیکنان (1
 N = {IR, Q, R}   

 : ازیکنانمجموعه استراتژی ب (2

SI = (STQ,E), SIR =(STQ,E), SQ =  (STQ,E)  

S = SI × SIR × SQ  = (STQ,E) × (STQ,E) × (STQ,E) 

S ={(E,STQ,STQ), (E,E,E), (E,E,STQ), (E,STQ,E),(STQ,STQ,E) ,(E,STQ,STQ) 

,(STQ,E,E), (STQ,STQ,STQ)}  
 

 پیامد بازیکنان:  (3

پس پیامدها ساالنه است. پیامدها  ،دهدداده های استفاده در این مقاله صادرات ساالنه را نشان می چون

برحسب سود حاصل حاصل از صادرات گاز است که  این سود از تفریق هزینه صادرات از درآمد حاصل از 
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. جی محاسبه شده ان .می آید. هزینه ها براساس صادرات به دو صورت خط لوله یا ال به دستفروش گاز 

در محاسبه هزینه  ،از آنجاکه صادرات فعلی هر کشور مشخص است که به چه صورت صادر می شود و

توسط هر کشور، بهترین حالت صادرات  2232صادرات فعلی مشکلی نیست ولی برای صادرات گاز در سال 

به هندوستان گاز صادر  جی .ان .گاز در نظر گرفته شده است. قطر و روسیه در حال حاضر به صورت ال

باید ظرفیت حمل و نقل را افزایش دهند. ایران در حال  2232تر در سال ای صادرات بیشکنند که برمی

همان خط لوله صلح  2232حاضر صادراتی به هند ندارد ولی بهترین راه حل برای صادرات گاز  در سال 

 y bcm 2/20/و ybcm3/13/1ظرفیت  دو حالت 2232معروف است. برای صادرات گاز به هند در سال 

 آمده است. به دستای ای هر ظرفیت جدول پیامد جداگانهبردر نظر گرفته شده که 
 

  bcm/y8/59 جدول پيامدها برحسب ظرفيت حمل و نقل   .9جدول 

 )سود ساالنه حاصل از صادرات گاز هرکشور برحسب ميليارد دالر(
UI(stq,e,e)=2/222 UI(stq,e,stq)=2/322 UI(stq,stq,e)=2/391 UI(stq,stq,stq)= 1/232 

UI(e,e,e)=1/321 UI(e,stq,stq)=13/134 UI(e,e,stq)=12/203 UI(e,stq,e)=4/922 

UQ(stq,e,e)=14/222 UQ(stq,e,stq)=22/302 UQ(stq,stq,e)=2/233 UQ(stq,stq,stq)=13/242 

UQ(e,e,e)=13/220 UQ(e,stq,stq)=12/331 UQ(e,e,stq)=22/229 UQ(e,stq,e)=2/119 

UR(stq,e,e)=32/020 UR(stq,e,stq)=23/220 UR(stq,stq,e)=43/921  UR(stq,stq,stq)=33/414 

UR(e,e,e)=32/224 UR(e,stq,stq)=22/222 UR(e,e,stq)=22/012 UR(e,stq,e)=42/229 

 یافته های تحقیق مأخذ:

 

   bcm/y6/37 جدول پيامدها برحسب ظرفيت حمل و نقل  .4جدول 

 )سود ساالنه حاصل از صادرات گاز هرکشور برحسب ميليارد دالر(
UI(stq,e,e)=2/224 UI(stq,e,stq)=2/901 UI(stq,stq,e)=2/439 UI(stq,stq,stq)= 1/120 

UI(e,e,e)=2/124 UI(e,stq,stq)=14/924 UI(e,e,stq)=12/230 UI(e,stq,e)=2/232 

UQ(stq,e,e)=12/322 UQ(stq,e,stq)=23/223 UQ(stq,stq,e)=2/212 UQ(stq,stq,stq)=14/002 

UQ(e,e,e)=12/492 UQ(e,stq,stq)=11/222 UQ(e,e,stq)=22/202 UQ(e,stq,e)=2/323 

UR(stq,e,e)=30/223 UR(stq,e,stq)=31/222 UR(stq,stq,e)=49/242  UR(stq,stq,stq)=30/222  

UR(e,e,e)=39/322 UR(e,stq,stq)=29/222 UR(e,e,stq)=23/222 UR(e,stq,e)=21/229 

 یافته های تحقیق مأخذ:

 

 

 

                                                                                                                   
 . میلیارد متر مکعب1
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 بررسی استراتژي هاي بازيکنان: . 3-1

به صرفه تر است  ،با توجه به جایگاه ایران به عنوان دومین کشور دارای ذخایر گاز ايران:. 5-3-1

که این کشور استراتژی گسترش بازار را انتخاب کند ولی از آنجاکه ایران سرمایه گذاری الزم را در 

 احتمال از دست دادن ،برای آینده نیز اقدام به سرمایه گذاری ننماید نداده است و اگر مینه انجاماین ز

بعید به نظر  2223نسبت به سال  2229بازار گاز را دارد )که با توجه به کاهش صادرات در سال 

 حفظ وضع موجود حداقل برای کوتاه مدت به صرفه است. ،رو از این و رسد( نمی

جی انجام داده که  .ان .های زیادی که قطر در زمینه البه سرمایه گذاری با توجه قطر:. 3-3-1

انتخاب استراتژی  ،تبدیل کرده است ال. ان. جیاین کشور را به جایگاه اولین کشور صادر کننده 

آید ولی با توجه به میادین گاز مشترک ایران و قطر و عدم گسترش بازار معقوالنه تر به نظر می

 سد.رایران از میادین مشترک، حفظ وضعیت موجود برای قطر نیز قابل قبول به نظر می استفاده بهینه

روسیه با گسترش بازارش می تواند درآمد بیشتری به دست آورد ولی از سوی  روسيه:. 9-3-1

شرایط موجود برای روسیه مطلوب است زیرا روسیه را به حالت یک قدرت انحصاری در صادرات  ،دیگر

طع دنبال قه رده است )افزایش فشار به کشورهای اروپایی برای افزایش قیمت گاز که بگاز مبدل ک

 یید کننده این مطلب است(.، تأصادرات گاز به اروپا انجام شد
  

 : (I)بهترين پاسخ هاي بازيکن ايران -5-3-1

BI = (S-I = (STQ, E)) = E BI = (S-I = (STQ, STQ)) = E 

BI = (S-I = (E, STQ)) = E BI = (S-I = (E, E)) = E 

 

 (Q)بهترين پاسخ هاي بازيکن قطر -3-3-1

BQ = (S-Q = (STQ, E)) = E BQ = (S-Q = (STQ, STQ)) = E 

BQ = (S-Q = (E, STQ)) = E BQ = (S-Q = (E, E)) = E 
                          

 (R)بهترين پاسخ هاي بازيکن روسيه -9-3-1

BR = (S-R = (STQ, E)) = E BR = (S-R = (STQ, STQ)) = E 

BI = (S-R = (E, STQ)) = E BR = (S-R = (E, E)) = E 
 

یین در جداول پا ،بهترین پاسخ برای هر بازیکن از طریق کشیدن خط زیر پیامد بازیکن مربوطه

کند )از طریق کشیدن خط ( مشخص شده است. بازیکن بیشترین پیامدش را انتخاب می9و 3و 0و2)
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تعادل نش این بازی است. انتخاب استراتژی گسترش  (E,E,E)زیر آن پیامد(. ترکیب استراتژی  در

توسط هر سه بازیکن، نشان از تمایل هر سه کشور ایران، روسیه و قطر برای گسترش بازار  (E)بازار 

 باشد.خود به بازار هند می
 

 هامقايسه وضعيت هر سه کشور و موقعيت جهانی آن. 9-1

و با موقعیت  از ذخایر گازی جهان بررسی( سهم سه کشور ایران، روسیه و قطر 2ل زیر )شماره در جدو

 .جهانی آنها مقایسه شده است
 

 3255ذخاير تثبيت شده گاز طبيعی درسال  .1جدول 
 سهم از جهان )تریلیون فوت مکعب( ذخایر کشور

 122 202/2 جهان

 9/92 220/2 کشور برتر 32

 2/22 232/1 روسيه

 0/12 242/1 ايران

 4/13 392 قطر

 1/4 202 عربستان سعودي

 1/4 203 آمريکا

 2/4 222 ترکمنستان

 3/4 223 امارات

 3/2 130 ريهنيج

 0/2 109 ونزوئال

 4/2 129 الجزاير

 0/1 112 عراق

 2/1 112 استراليا

 2/1 120 چين

 2/1 122 اندونزي

 3/1 32 قزاقستان

 2/1 33 مالزي

 2/1 00 مصر

 1/1 02 نروژ

 2/1 22 ازبکستان

 9/2 23 کويت

 1/9 223 ديگر کشورها

 EIA, 2011: 64: مأخذ
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انتخاب را ( 1STQ) ، استراتژی حفظ شرایط موجود2کنیم روسیه در جدول شماره فرض می

 کند.می

 

 (متر مکعب )ميليارد  bcm/y8/59. حل بازي با ظرفيت حمل و نقل 6جدول 

Q           

 E STQ 

 

I 

 

E (12/203, 22/329,22/012) (13/134, 12/331 ,22/222) 

STQ (2/322, 22/302,23/220) ( 232/1 ,  242/13 , 414/13 ) 

 

 کند.( را انتخاب میE، استراتژی گسترش بازار )0فرض کنیم روسیه در جدول شماره 

 

 (متر مکعب)ميليارد  bcm/y8/59. حل بازي با ظرفيت حمل و نقل 7جدول 
Q           

 E STQ 
 

I 

 

E (1/321, 13/220,32/224) (4/922, 2/119,42/229) 

STQ (2/222, 14/222, 32/020) (2/391,  2/233,43/921) 

 

انتخاب را ( 2STQ) ، استراتژی حفظ شرایط موجود3کنیم روسیه در جدول شماره فرض می

 کند.می

 

 (متر مکعب )ميليارد  bcm/y6/37. حل بازي با ظرفيت حمل و نقل 8جدول 

Q           

 E STQ 

 

I 

 

E (12/230, 22/202,23/222) (14/924,11/222 ,29/222) 

STQ (2/901, 23/223,31/222) ( 120/1 ,  002/14 , 222/30 ) 

 

 کند.( را انتخاب میE، استراتژی گسترش بازار )9فرض کنیم روسیه در جدول شماره 
  

                                                                                                                   
1. Status Quo 

2. Status Quo 
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 (متر مکعب)ميليارد   bcm/y6/37حمل و نقل . حل بازي با ظرفيت 3جدول 

Q           

 E STQ 

 

I 

 

E (2/124, 12/492,39/322) (2/232, 2/323,21/229) 

STQ (2/224, 12/322,30/223) (2/439, 2/212,49/242) 

 

 توضيحات. 4-1

بازار درصد  22ثر تا در صورت گسترش بازار نیز حداک شود که سه کشور ایران، قطر و روسیهفرض می

انرژی المللی بینی سازمان بینآورند )بر اساس پیش به دستدرصد از نیاز وارداتی گاز هند( را  22گاز هند )

 9/3در صد به  4با رشد باالی  2222تریلیون فوت مکعب در سال  1/1مصرف گاز طبیعی هند از 

تریلیون فوت مکعب در  1/1می رسد. تولید گاز طبیعی هند از  2232تریلیون فوت مکعب در سال 

پس هند نیاز به واردات گاز به اندازه  .رسدمی 2232تریلیون فوت مکعب در سال  4/2به  2222سال 

درصد  44 تقریباً 2232قطر و روسیه برای سال  ،ایران مصرف گاز دارد. از آنجاکهشکاف بین تولید و 

درصد واردات گاز هند  22 ،کشور ه سه، پس این فرض ک1تولید گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند

ای کند که نیازهبا توجه به اینکه هرکشوری سعی می که منطقی به نظر می رسد( ،کنند تأمینرا 

 نظر می رسد. ه منطقی ب ،کند تأمینانرژی خود را از چند منبع 

ندی یم بآمده است که شیوه تقس به دستدر این تحقیق فقط درآمد فروش گاز  ،از سویی دیگر     

 .آمده که در ادامه تشریح می شود به دستآن از طریق نسبت تولید به ذخایر 

 ت. تفاوتترین موضوعات مطرح در بازار و تجارت گاز طبیعی اسقیمتگذاری گاز طبیعی از مهم

تعیین قیمت گاز برخالف قیمتگذاری تا ی نفت و گاز موجب شده است در خواص فیزیکی و شیمیای

ای شامل توزیع ذخایر، نحوه دسترسی به منابع قابل اتکای گاز، مالحظات منطقه نفت بیشتر تابع

 ،های انرژی و قیمت حامل های جایگزین باشد. بر این اساسمیزان جایگزینی گاز به جای سایر حامل

 ی شمالی،آمریکاگاز طبیعی هم اکنون در سه منطقه عمده تجارت گاز طبیعی شامل  قیمتگذاری

 ای است.روپا تابع شرایط منطقهشرق آسیا و ا

برای منطقه آسیا قیمت گاز  ،کنیماستفاده می هنری هابی شمالی از شاخص آمریکابرای قیمت گاز 

در نظر  2232ها را برای سال شود و چون باید قیمتطبیعی ژاپن و برای اروپا از قیمت گاز آلمان استفاده می

های چند اینکه قیمت به دلیل ،2229تا  2222کنیم )میانگین میاز میانگین چند سال آخر استفاده  ،بگیریم

 باشد.می BPهای شرکت ها دادهنزدیکتر است( که منبع این قیمت 2232های سال سال آخر به قیمت

                                                                                                                   
1. EIA, International Energy Outlook 2011, page50 
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 حل بازي ايستا. 1-1

تعادل نش  :های ماتریس بازی را مورد بررسی قرار داد کهبرای پیدا کردن تعادل باید هریک از سلول

کنیم و های بازیکن حریف را داده شده فرض میابتدا هر یک از استراتژی ،در این روش ؟است یا نه

شتر انتخاب بازیکنان پیامد بی آوریم )در تعادل نش لزوماًهای او به دست میبهترین پاسخ را به استراتژی

 (. 02 :1330بدلی، و پیامد حاصل بازی بازیکنان در تعادل بیشترین نیست()ع کندعاید آنها نمی

استراتژی تعادل نش خواهد بود که  ،کنیم. آن ترکیباین کار را برای تمام بازیکنان تکرار می

، bcm/y 3/13 ،321/1تعادل در ظرفیت .بهترین پاسخ متقابل بازیکنان به یکدیگر را نشان دهد

 . باشدمی )bcm/y  2/20( ،124/2، 492/322،12/39و در ظرفیت 224/32، 220/13

آوردن پیامد توضیح داده شده )اینکه چه کشوری  به دستابتدا چگونگی  ،برای توضیح هر پیامد

بازارش را گسترش داده و چه کشوری گسترش نداده و محاسبات مربوط به فروش گاز هر کشور انجام 

 شده( و سپس مقدار نهایی ارائه شده است.

دالر است   BTU ،22/3به ازای هر میلیون  ،2229از آنجاکه قیمت گاز وارداتی آلمان در سال 

یی از شاخص هنری هاب و آمریکا)برای کشورهای اروپایی از شاخص قیمت آلمان برای کشورهای 

و صادرات گاز برحسب میلیارد مترمکعب  (برای کشورهای آسیایی از شاخص قیمت ژاپن استفاده شده

 کنیم.سپس در قیمت صادرات ضرب می تبدیل کرده و BTUاست. ابتدا میلیارد مترمکعب را به 

 

 برحسب دالر( btuقيمت فروش گاز )هر يک ميليون  .52جدول
US JAPAN GERMAN  

33/0 2/3 32/3 averageP 

39/3 22/9 22/3 2009P 

 BPق و آمار شرکت یحقأخذ: محاسبات تم                                  

 

مقدار  وآمده  به دست 1BPشرکت  2212ای سال از داده ه 2229صادرات هر کشور در سال 

)یعنی برای هر منطقه فرق  قیمت صادرات به صورت منطقه ای وصادرات برحسب میلیارد مترمکعب 

یو برحسب دالر تعیین شده است. پس برای تعیین فروش  .تی .کند( و به ازای هر میلیون بیمی

ی شمالی و آسیا در آمریکاسه منطقه اروپا،  حاصل از صادرات هرکشور، کشورهای وارد کننده را به

ی شمالی و آسیا به ترتیب آلمان، ایاالت متحده و آمریکاهای اروپا، می گیریم. شاخص منطقه نظر

قیمت گاز این مناطق در دسترس است ولی برای صادرات  2229ژاپن هستند. برای صادرات در سال 

                                                                                                                   
1. Bp Statistical Reviwe of world Energy, 2010, June: 30-31 
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 در ژاپن )چون هند در منطقه آسیا 2229تا  2222های به هند میانگین قیمت سال 2232در سال 

 گیریم که در جدول قیمت صادرات ارائه شده است.( را در نظر میقرار دارد

سه کشور بازارشان را گسترش  هر ،ابتدا پیامدهای ایران را بررسی می نماییم. در این حالت

به از بازار گاز هند چیزی  ،اندهکشورها بازار خود را گسترش نداد ،اند. ازآنجاکه در این پیامدنداده

باید برای هر کشوری  ؛ کهکنندحفظ وضعیت موجود را انتخاب میسه کشور،  هر و آورندنمی دست

 ،منافع خاص خود را داشته باشد که این حالت را انتخاب کند. ایران از آنجاکه نسبت به روسیه و قطر

ه و کاهش داشت 2223نسبت به سال  2229در سال  صادراتشسرمایه گذاری کمتری انجام داده و 

احتمال از دست دادن صادرات فعلی را نیز  ،و مصرف باالی این کشور باتوجه به جمعیت رو به افزون

صادرات کنونی نیز برای ایران دارای منفعت و حائز اهمیت است. قطر نیز  ،پس از این لحاظ .دارد

جهان مطرح و از آنجاکه از نظر ذخایر، از  جی ال. ان.چون در شرایط فعلی کم کم به عنوان قطب 

دهد که ایران و روسیه جایگاهش را پس احتمال آن را می ،ایران و روسیه دارای ذخایر کمتری است

شرایط فعلی نیز برایش تاحدودی مناسب است. برای روسیه نیز باتوجه به  ،در نتیجه و تصاحب کنند

 صادرات گازش فشار تحمیل می ه دلیلکشورهای اروپایی ب اینکه بیشترین صادرات را دارد و حتی به

 باشد.پس کماکان این شرایط به نفعش می ،کند

، 2232ها حجم واردات هند در سال آوریم. براساس پیش بینیمی به دستابتدا بازار گاز هند را 

 به دستد را درصد از بازار گاز هن 22میلیارد مترمکعب است. چون هر سه کشور حداکثر  42تقریبا 

آمده در بازار ژاپن ضرب کرده و  به دستمیلیارد مترمکعب را در قیمت متوسط  21پس  ،آورندمی

 آوریم.کل مقدار درآمد حاص از صادرات را به دست می

میلیارد دالر نصف  422/2= برحسب میلیارد دالر =  32 × 2/3 ×21درآمد حاصل از صادرات = 

 ی باشد.م 2232صادرات به هند در سال 

 

 آوردن هزينه حمل و نقل گاز طبيعی به دستنحوه  .6-1

های مربوط به حمل هزینه ،عالوه بر قیمت گاز طبیعی، از معیارهای مهم دیگر برای توسعه تجارت گاز

گذارند که  تأثیر هاباشد. هرچند در هر پروژه معین انتقال گاز، عوامل زیادی در هزینهو نقل گاز می

های حمل گاز در فواصل مختلف هزینه صورت عمومی،مل باید مدنظر قرار گیرند، اما به تمامی این عوا

در جدول ذیل محاسبه شده است که این محاسبات معیاری برای انتخاب گزینه مناسب اقتصادی 

برای واردات گاز در بازار های بالقوه گاز طبیعی قرار می گیرند )جایگاه ایران در تجارت گاز طبیعی، 

1333 :23.) 
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 هزينه بالقوه صادرات گاز به هند .55جدول 

 روش حمل و نقل کشور
 ظرفیت حمل و نقل
برحسب میلیارد 

 مترمکعب

 فاصله
 برحسب کیلومتر

 هزینه حمل و نقل

برحسب دالر برای هر 

 یو .تی .میلیون بی

 bcm/y3/13 2222 2/3 خط لوله ایران

 bcm/y2/20 2222 2/2 خط لوله ایران

 LNG bcm/y3/13 0222 21/4 روسیه

 LNG bcm/y2/20 0222 22/3 روسیه

 LNG bcm/y3/13 2222 9/2 قطر

 LNG bcm/y2/20 2222 2/2 قطر

 (20و  29 :1333: حسن زاده،أخذم

 

درآمد صادرات برابر است با مقدار  .سود در هر فعالیت اقتصادی برابر است با درآمد منهای هزینه

)که برای هر منطقه متفاوت است(، اما در این تحقیق ما دو نوع هزینه صادرات ضرب در قیمت صادرات 

چون هر یک از سه کشور ایران، قطر و روسیه در سال ) آوردن هزینه فعلی صادرات به دستبرای  .داریم

به کشور های زیادی گاز صادر می کنند که هزینه صادرات برای هر یک از این کشورها متفاوت  2229

هم  ،کردیمجداگانه حساب می  2229نه را برای تک تک کشورهای واردکننده در سالاگر هزی و است

اینکه در نتیجه تحقیق حاضر که بررسی صادرات این سه کشور به  ،وقت زیادی صرف می شد و هم

لذا یک هزینه متوسط برای صادرات فعلی هر سه کشور در  ،تغییری حاصل نمی شد ،کشور هند است

( 11) جدول ؛آمده است به دستت که از میانگین هزینه صادرات بالقوه هر سه کشور نظر گرفته شده اس

ضرب  bcm/y2/20و  bcm/y3/13کل صادرات فعلی را در یک هزینه متوسط برای دو ظرفیت 

های بالقوه به کشور هند، صادرات به هند را در هزینه 2232کنیم، اما برای صادرات بالقوه در سال  می

 ،کنیمحال درآمد را منهای هزینه حمل و نقل می .کنیمضرب می ،ارائه شده است 11ل ای که در جدو

 سود ساالنه صادرات است. ،آیدمی به دستآنچه 
 

 3223ميانگين هزينه فعلی صادرات گاز در سال  .53جدول 

 bcm/y2/20ظرفیت  bcm/y3/13ظرفیت  میانگین هزینه فعلی حمل و نقل گاز

 صادرات برای هر سه کشور میانگین هزینه فعلی

 یو .تی .برحسب دالر برای هر میلیون بی
40/3 32/2 

 قیحقأخذ: محاسبات تم
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بدین گونه است که قیمت صادرات برای  2229آوردن سود صادرات ایران در سال  به دستنحوه 

رای یب بگیریم. پس جمع صادرات )به ترتترکیه و آذربایجان را، قیمت گاز وارداتی آلمان در نظر می

میلیارد  20/2شود می میلیارد مترمکعب است که مجموعاً 22/2 و 42/2آذربایجان و ترکیه، 

با یو تبدیل کرده ) .تی .( به این دو کشور را )برحسب میلیارد مترمکعب( به میلیون بی1مترمکعب

 ،آمد به دستهر آنچه  ،کنیم( ضرب می22/3( و سپس در قیمت گاز آلمان )32ضرب کردن در 

درآمد صادرات گاز ایران است که با کسر کردن هزینه  ،آمده به دستبرحسب میلیارد دالر است. آنچه 

می آید. برای اختصار در متن به جای  به دست 2229حمل و نقل، سود صادرات ساالنه در سال 

 عنوان می شود. 2، ظرفیت bcm/y2/20و به جای ظرفیت  1، ظرفیت bcm/y3/13ظرفیت 
UI (stq,stq,stq) = 3/22 × )32( ×1/039 = مقدار صادرات به ترکیه و آذربایجان برحسب میلیارد مترمکعب     

1هزینه حمل و نقل در ظرفیت  × مقدار صادرات = 1با ظرفیت = متوسط هزینه حمل و نقل  20/2  × 40/3  × 32 

1سود کل صادرات در ظرفیت   =  232/1  

2هزینه حمل و نقل در ظرفیت  تمقدار صادرا =  1با ظرفیت ×  20/2 = متوسط هزینه حمل و نقل   × 32/2  × 32 

2سود کل صادرات در ظرفیت   = 120/1  

اند و کشور روسیه بازارش را دو کشور ایران و قطر بازارشان را گسترش نداده ،در پیامد بعدی

رتیب به ت ی ایران، قطر، روسیهگسترش داده است. از آنجاکه نسبت تولید به ذخایر هرکدام از کشورها

)که از تقسیم نسبت تولید به ذخایر  است و سهم هر کدام در بازار 223/2،211/2، 224/2برابر با 

کنیم تقسیم می 13را بر  4در این حالت برای ایران  ،هرکشور بر کل نسبت تولید به ذخایر کشورها

کشور بازار را گسترش باشد. اگر هر سه می %22،  %12،  %22به ترتیب  ،(%22می شود   که تقریباً

 کنند. اگر دو کشور بازار را گسترشها، بازار هند )نصف بازار را( را تقسیم میبا توجه به این سهم ،دهند

ها، دو کشوری که بازارشان را با توجه به این سهم ،دهند و کشور سوم بازارش را گسترش ندهد

بین خود تقسیم )باتوجه به سهم هر گسترش داده اند، سهم کشوری که بازارش را گسترش نداده، 

ت عالوه بر از دس ،کنند. در ضمن کشور یا کشورهایی )دو کشور( که بازار را گسترش ندهندکدام( می

دادن بازار هند باتوجه به سهم کشور یا کشورهایی )دو کشور( که بازارشان را گسترش می دهند، 

 دهد.ش را نیز از دست میا صادرات وضعیت فعلی

 ،می باشد %22دهد و ازآنجا که نسبت تولید به ذخایرش وسیه سهمش را گسترش میچون ر

ایران و قطر حفظ  ،ماند. در این حالتاز وضعیت فعلی قطر و ایران، برای دو کشور باقی می 33%

وضعیت موجود و روسیه گسترش بازار را انتخاب می کند. دالیل حفظ شرایط فعلی ایران و قطر را 

ازمان سدر لی برای روسیه از آنجاکه این کشور از نظر بین المللی کشوری دارای حق وتو ذکر کردیم و

 ،ست و رتبه نخست ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و از طرف دیگرا ملل و دارای قدرت جهانی

                                                                                                                   
1. BP, 2011 
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پس این کشور خواستار صادرات بیشتر و گسترش  ،های زیادی نیز انجام داده استسرمایه گذاری

باشد که آوردن قسمتی از سود صادرات کشورهای قطر و ایران می به دستر خویش و همچنین بازا

باتوجه به نسبت تولید به ذخایر این کشور، ذخایر این دو کشور را )که بازار را گسترش نداده اند( 

 کند.تصاحب می

11سهم روسیه = 

18
 =22% 

UI (stq,stq,e) = ) 122- ) (مقدار صادرات ایران در حالت وضعیت ثابت) × ) سهم روسیه 

1سود کل صادرات در ظرفیت   = ( 22-122 )× ( 232/1 ) = 33% ( 232/1 )=  391/2  

2سود کل صادرات در ظرفیت   = ( 22-122 )× ( 120/1 ) = 33% ( 120/1 )= 439/2  

یل کند. دالروسیه و ایران حفظ وضعیت موجود و قطر گسترش بازار را انتخاب می ،در پیامد بعدی

وضعیت موجود بازار ایران و روسیه را ذکر کردیم ولی دلیل گسترش بازار قطر این است که  حفظ

میدان های عظیم و با توجه به سرمایه گذاری ،باشدیک قطب می ال. ان. جیچون قطر در صاردات 

 باشد.گسترش بازار به سود این کشور میگازی مشترک با ایران، 

3سهم قطر= 

18
  =12% 

UI (stq,e,stq) = ( - (سهم قطر) × (مقدار صادرات ایران در حالت وضعیت ثابت)  

1سود کل صادرات در ظرفیت   =  (122 – 12) × ( 232/1 ) =  322/2   

2سود کل صادرات در ظرفیت   = (122 – 12) × ( 120/1 ) = 901/2  

 حالت برایبدترین  ،دهد. این پیامدفقط کشور ایران بازارش را گسترش نمی ،در پیامد بعدی

و هم روسیه قسمتی از بازار  بهره برداری،چون هم قطر از میادین مشترک گازی بیشتر  ؛ایران است

کشور روسیه و قطر سرمایه کند که اگر ایران سرمایه گذاری را افزایش نداده و دو ایران را تصاحب می

 باشد.متحمل زیان می ،را افزایش دهند گذاری

UI (stq,e,e) = ( - (سهم قطر+ سهم روسیه)) × (مقدار صادرات ایران در حالت وضعیت ثابت) = (1/232) × %22   

1ود کل صادرات در ظرفیت س = 222/2  

2سود کل صادرات در ظرفیت   = 224/2  

د. دهدهند و قطر بازارش را گسترش نمیایران و روسیه بازارشان را گسترش می ،پیامد بعدی در

پس به سود ایران  ،ایر گازی جهان، و میادین مشترک گازی با قطر را دارداز آنجاکه ایران دومین ذخ

یر بزرگترین ذخا ،است که بازارش را گسترش دهد. دالیل گسترش بازار گاز روسیه این است که اوالً

های عظیمی در صنعت گاز خود انجام داده و سرمایه گذاری ،ثانیاً ؛گازی جهان را در اختیار دارد

 باشد.قدرتمندی از نظر بین المللی می همچنین کشور
به هند 1سود صادرات در ظرفیت   = ( 2/3-2/3 ) × 21 × 22/2  × 32 = 932/2  

UI (e,stq,e) = صادرات در حفظ وضعیت موجود ایران + سهم ایران از بازارهند + سهم ایران از بازار گسترش نیافته قطر 

1 = 22% ( 242/13 ) + 932/2  232/1 +   = 922/4  
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به هند 2د صادرات در ظرفیت سو  = ) 2/2-2/3 ) × 21 × 22/2  × 32 = 109/1  

2سود کل صادرات در ظرفیت   = 120/1  + 109/1  + 22%( 002/14 ) = 232/2  

ایران و قطر در حال گسترش بازارهای خود هستند اما روسیه وضعیت موجود را  ،امد بعدیدر پی

این  ،جهان و نیز میدان مشترک گازی با قطرکند. ایران به دلیل داشتن دومین ذخایر حفظ می

های و سرمایه گذاریLNG رتبه اولین صادر کننده  کند و قطر به دلیل داشتنوضعیت را انتخاب می

 های جدید، استراتژی گسترش بازار را انتخاب کرده است.عمده در بخش گاز و استفاده از تکنولوژی

به هند 1سود صادرات در ظرفیت   = ( 2/3-2/3 ) × 21 × 23/2 × 32 = 192/2  

UI (e,e,stq) = سهم ایران از بازارهند + سهم ایران از بازار گسترش نیافته روسیه + صادرات در حفظ وضعیت موجود ایران  

1ود کل صادرات در ظرفیت س  = 232/1  + 22%( 414/33 )+ 192/2 = 203/12  

به هند 2سود صادرات در ظرفیت   = ( 2/2-2/3 ) × 21 × 23/2 × 32 =   232/2  

2سود کل صادرات در ظرفیت   = 120/1  + 22%( 222/30 )+ 232/2 = 230/12  

ایه دلیل سرمه هرسه کشور استراتژی گسترش بازار را انتخاب می کنند. قطر ب ،پیامد بعدی در

و نیز ذخایر قابل توجه گازی و استفاده از تکنولوژی به روز، این استراتژی  ال. ان. جیگذاری در بخش 

کند. روسیه به دلیل سرمایه گذاری عمده در بخش گاز و همچنین داشتن بیشترین ب میرا انتخا

سهم از ذخایر گازی جهان و ایران نیز به دلیل داشتن میدان گازی مشترک با قطر و همچنین داشتن 

 کنند.این استراتژی را انتخاب می ،دومین ذخایر گازی جهان
1سود صادرات به هند در ظرفیت   = ( 2/3-2/3 ) × 21 22/2 × 32 = 3312/2  

UI (e,e,e) =1 1/321 = 2/3312 +1/232 = سود کل صادرات در ظرفیت 

2سود صادرات به هند در ظرفیت   = ( 2/2-2/3 ) × 21 22/2 × 32 = 9909/2  

2سود کل صادرات در ظرفیت   = 120/1  + 9909/2  = 124/2  

ر روسیه و قط ،از( است. در این حالتآخرین پیامد ایران، بزرگترین پیامد ایران )از نظر فروش گ

روسیه در این از آنجاکه حفظ وضعیت موجود و ایران استراتژی گسترش بازار را انتخاب می کند. 

بازار گاز اروپا را در اختیار دارد و همچنین بزرگترین صادر کنننده گاز است و از این  شرایط تقریباً

این استراتژی را انتخاب  ،شودخوبی نصیبش میمد آهای سیاسی استفاده و دردر کشمکش شرایط

کرده است. قطر در شرایط فعلی بیشتر از ایران از میدان گازی مشترک )پارس جنوبی( استفاده 

حفظ وضعیت موجود راضی است. به دلیل  باشد و ازمی ال. ان. جیکند و همچنین قطب صادرات می

ر دارد و میزان مصرف گاز این کشور روز به روز ایران دومین ذخایر گازی جهان را در اختیا اینکه

درحال افزایش است، به صرفه است تولید و صادرات گاز خود را افزایش داده تا بازار صادراتی گاز خود 

برای اختصار فقط جواب نهایی ارائه  و ،پیامدها نیز از همین روش استفاده را افزایش دهد )برای بقیه

 شده است(.
1ند در ظرفیت سود صادرات به ه  = ( 2/3-2/3 ) × 21× 2/2 × 32 = 392/1  
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UI (e,stq,stq) =1 13/134= (33/414+13/242) %22+1/392+ 1/232 = سود کل صادرات در ظرفیت   

2سود صادرات به هند در ظرفیت   = ( 2/2-2/3 ) × 21× 2/2 × 32 = 223/2  

2سود کل صادرات در ظرفیت   = 22%( 222/30+002/14 ) 120/1  +223/2  +  = 924/14  

 

 نتيجه گيري. 6

از  ،داشته استیند تولید افر در مجموعه ایسهم عمده بعد از انقالب صنعتی دلیل اینکه انرژیبه 

های پایانی هزاره دوم میالدی و در خصوص طی دههالمللی ببین احث مطرح در عرصهمهمترین مب

در چهار دهه اخیر در  بویژهانرژی  که یاتتأثیربدون تردید  آستانه ورود به هزاره سوم بوده است.

 المللی داشتهدر عرصه بین ،ای و چهچه در سطح منطقه ،و اقتصادی دهی به رویدادهای سیاسیجهت

 .پذیر نیستامکانروز ام بدون توجه به شناخت سهم واقعی آن در حیات اقتصادی جهان است،

روندی است که از آمار  تر،مناسب ژی نسبتاًانر توجه روزافزون جهانی به گاز طبیعی به عنوان

 .گرددمجموع نیاز مصرفی انرژی جهانی مشخص می تأمینگاز طبیعی در  مربوط به سهم روزافزون

روسیه، قطر و ایران به دنبال تصاحب بازار هندوستان هستند. روسیه دارای بیشترین ذخایر گازی 

بازار گاز اروپا را  ،از سوی دیگر بوده و حق وتوو دارای و همچنین کشوری قدرتمند در سطح جهان 

ظیمی ایران باید سرمایه گذاری عیران با این کشور رقابتی سخت است. رقابت ا ودر دست گرفته  تقریباً

دهد و همچنین دیپلماسی سیاسی قوی با کشورهای مطرح و از جمله هندوستان گاز انجام  در بخش

 برقرار کند. 

رتبه اول در صادرات گاز از طریق خود،  ال. ان. جیذاری عظیم در صنعت کشور قطر با سرمایه گ

 ست.ا تاحدی توانایی رقابت درکسب بازار گاز هند را دارا ودر سطح جهان را کسب کرده  ال. ان. جی

تعادل در گسترش بازار هر سه  ،از آنجاکه بازیکنان )ایران، روسیه و قطر( عقالیی رفتار می کنند

هدکه لزوماً بیشترین پیامد این بازیکنان نیست )از ویژگی های تعادل نش(. در حالت کشور رخ می د

چون هزینه حمل و نقل گاز در این  ؛می آید به دستبیشترین سود برای هر سه بازیکن  2ظرفیت 

البته حمل و نقل گاز با ظرفیت باال نیازمند سرمایه گذاری در صنعت گاز هر سه کشور  و ،حالت کمتر

 است.

در این میان، کشور ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، و همچنین موقعیت 

 خصوص بازارهای آسیا مانند هند را داراصادرات گاز به بازارهای منطقه بجغرافیایی مناسب، امکان 

د. ا دارنست. همان طور که ذکر شد رقبای ایران )روسیه یا قطر(، توانایی الزم برای رقابت با ایران را

 های سیاستی زیر را در زمینه صادرات گاز طبیعی ایران ارائه نمود:توان توصیهمیپس در مجموع 

  ایران باید بازارهای گاز چین، هند، پاکستان، تایلند و ترکیه را به عنوان مهمترین بازارهای

 هدف برای صادرات گاز مدنظر قرار دهد. 
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 خود در انتقال گاز به بهترین نحو استفاده کند رانزیتیت برای اینکه ایران بتواند از موقعیت، 

 نفع را ارائه نماید که این نیازمند ایجاد امنیت در کشور است. باید ضمانت الزم برای کشورهای ذی

 ارت نظ ،بین المللی عالوه بر جذب سرمایه و تکنولوژی از طریق دیپلماسی انرژی در عرصه

تواند گامی مهم در عرصه استفاده از ها میفت و کیفیت پروژهمداوم و مستمر بر روی میزان پیشر

جایگاه ایران در تولید گاز طبیعی نسبت به جایگاه این کشور در ذخایر  ،منابع گاز باشد. در حال حاضر

 گاز طبیعی به مراتب پایین تر است. 

 ه شبه سیا، منطقتعیین اولویت برای بازار فروش باید در یک تعامل چند جانبه با اروپا، شرق آ

از لحاظ حجم  بویژهقاره هند، پاکستان و چین صورت گیرد. به عبارت دیگر، موقعیت ممتاز ایران 

ذخایر و هزینه تولید باعث ایجاد رقابت در بین کشورهای خریدار گاز ایران خواهد شد و این فرصت 

 مناسبی برای باال بردن موقعیت چانه زنی است. 

 های جدی صنعت گاز کشور خصص در حوزه صنعت گاز از چالشکمبود نیروی انسانی مت

هایی در اجرای استراتژی متنوع در زمینه تولید، توزیع، است. این امر موجب شده است که محدودیت

 صادرات و تبدیل گاز در کشور ایجاد شود.
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