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:چكيده

همزمان با روند رو به تزايد تمايل كشورهاي مختلف به استفاده از گاز طبيعي براي تامين انرژي
و سوي  مورد نياز خود، هند نيز جهت گيري سياست انرژي خود در طي سال هاي اخير را به سمت

سياست مداران. استفاده از گاز طبيعي براي تامين انرژي مورد نيازش متمايل ساخته استافزايش 
ميهندي براي نيل به اين هدف گزينه هايي كه كنند، گزينههاي مختلفي را پيش روي خود مشاهده

انتخاب هريك از آنها به وسيله سياست مداران هندي با توجه به اهميت تامين امنيت انرژي براي 
ميا هاي هند به ويژه بر سياست خارجي اين تواند تاثيرات معناداري را بر ديگر سياستين كشور

مي. كشور بر جاي بگذارد شود كه بهترين گزينه براي تأمين گاز طبيعي مورد لذا اين پرسش مطرح
و مقايسه گزينه ي هاي موجود برانياز اين كشور براي آينده چيست؟ در اين مقاله ضمن بررسي

دهيم كه بهترين گزينه براي تامين گاز طبيعي مورد نياز اين تأمين گاز طبيعي مورد نياز هند نشان مي
المللي به طور همزمان از مرزهاي شمال شرقي كشور، واردات گاز از طريق خط لولة انتقال گاز بين

.است) ايران(و مرزهاي غربي هند) ميانمار(

:واژگان كليدي
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 مقدمه
يكي از پايه و توسـعة اقتـصادي تأمين عرضة با ثبات انرژي و تـداوم رشـد هاي مهم آغـاز

مي  به شمار از. آيـد جوامع امروزي  اگرچـه در دورة انتقـال از عـصر نفـت بـه عـصر اسـتفاده

ا در چنـين فـضايي انرژي هـاي فـسيلي كماكـان اهميـت سـوخت هاي تركيبي قرار داريـم، امـ

در اين ميان، با توجه بـه مزايـاي گـاز طبيعـي. انداستراتژيك خود را حفظ كرده ارتقاء بخشيده 

و نفت كشورهاي بسيار  و سـوي قصد دارند سياست انرژيينسبت به زغال به سـمت شان را

و بـه صـرفه  . سـوق دهنـد استفاده از گاز طبيعي بـه عنـوان يـك منبـع سـوختي قابـل اعتمـاد
)Kaarstad&et al. ,2010:5 (

 2030طوري كه براساس برآوردهاي انجام شده اين سوخت بيشترين مصرف را تا سـال به

و مصرف ساالنة آن در سراسر جهان از در104به خود اختصاص داده  تريليون فـوت مكعـب

شد158به2000سال )Economides,2009:2&Wood( تريليون فوت مكعب در سال بالغ خواهد

به عنـوان مهـم و به عالوه تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه گاز طبيعي در آينده تـرين

ــي ــود اساس ــد نم ــاء نقــش خواه ــرق ايف ــد ب و تولي ــنعت ــرژي در بخــش ص ــع ان ــرين منب  ت

)Economides,2009:4&Wood(.و به رشد مصرف گاز طبيعي موجب شده تا خاورميانه روند رو

م  كه مناطق آسياي انـد از اهميـتر گاز طبيعـي جهـان را در خـود جـاي دادهيذخا%70ركزي

و ويـژه   از ســوي ديگـر كــشورهاي.)Kaarstad&et al. ,2010:8(اي برخــوردار گردنـد خـاص

مندي از ذخاير اين مناطق در آينـده انجـام هاي جديدي را براي بهره كنندة انرژي تالش مصرف

رو. اندداده و در اين بين تقاضاي و هند بـه عنـوان دو قـدرت نوظهـور اقتـصادي زافزون چين

مي  به شمار و بزرگ انرژي كه از متقاضيان اصلي به رقابت در بـازار همچنين دو كشوري روند،

به چنيديا  و چالش موسوم چالشي كـه بـراي. را باعث گرديده است)Chindia(انرژي دامن زده

و ديگر مصرف  و بر روي آن ها تأثيرگذار اسـت كنندگان انرژي در سطح آمريكا  جهان ملموس

)Engardio,2006:35(.

و همچنـين جايگـاه انـرژي در بنابراين بررسي اهميت گاز طبيعي در سياست انـرژي هنـد

مي  و در عرصـة محيط استراتژيك اين كشور تواند براي درك اقـدامات هنـد در حـوزة انـرژي

م.ز اهميت باشديالمللي حا بين وو لذا در اين قاله ضمن پرداختن به مباحث فـوق بـه بررسـي

و نشان مي مقايسة گزينه  كه بهتـرين سـناريو هاي تأمين گاز طبيعي مورد نياز هند پرداخته دهيم

 براي تامين گاز طبيعي مورد نياز اين كـشور، واردات گـاز از طريـق خطـوط لولـة انتقـال گـاز 

يعنـي(و مرزهاي غربي هند) يعني ميانمار(قي المللي، به طور همزمان از مرزهاي شمال شر بين

.است) ايران
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در سياست انرژي هندجايگ  اه گاز طبيعي
كه خـود را بـه وضـوح به حدي است اهميت روزافزون گاز طبيعي در سياست انرژي هند

و گاز طبيعي اين كشور متبلور سـاخته اسـت، مـسئله  اي كـه در اسناد منتشر شدة وزارت نفت

و برنامه نگاه سياست تواند نوع مي در. ريزان انـرژي هنـد را بـه خـوبي مـشخص نمايـد مداران

و گاز طبيعي هنـد در مـورد اهميـت، يكي از اسناد منتشر شده از سوي وزارت نفت بخشي از

و جايگاه گاز در آيندة سياست و ملّي هند چنين آمده استنقش : هاي جهاني

به واسطة ويژگي« و كـارآيي مناسـبش، بـه عنـوان محيهاي زيست گاز طبيعي طي، اقتصادي

طي دو دهة گذشـته بـه. ترين سوخت در دنياي كنوني مطرح است مهم تقاضاي گاز طبيعي در

و در حال حاضر به عنوان سوخت قرن بيـست شكل فزاينده  اي در سرتاسر جهان افزايش يافته

مي  و جايگاه گاز. شودو يكم بدان نگريسته و به موازات ارتقاء نقش  طبيعـي در سـطح جهـان

و اهميت طي يك دهة گذشته حوزة گاز طبيعي جايگاه به ويژه در همزمان با تحوالت موجود،

.) Rana&Karandikar,2007:21(» خود را در هند نيز به دست آورده است

و هسته محدوديت و انرژي آبي اي با آن مواجـه هاي جدي كه گسترش مصرف زغال، نفت

اي  كه در آن شرايط، هند بايد اولويت ويژه است شرايطي را اي را براي گاز طبيعي در جاد نموده

اين اولويت برآيند مزاياي نسبي استفاده از گاز براي هند اسـت كـه. سبد انرژي خود قائل شود 

ن گاز در مقايـسه بـا نفـت در بازارهـايييبه واسطة بهره مندي از منابع عظيم داخلي، قيمت پا 

و توليـد يت استفاده از گاز در بخش المللي، قابل بين هاي مختلفي همچون صـنعت، توليـد بـرق

مي. كود ايجاد گرديده است به نظر . رسدبنابراين تالش هند براي استفاده از گاز امري طبيعي

مي%12اگرچه در حال حاضر كمتر از به وسيلة گاز طبيعي توليد ا توليد برق هند شـود، امـ

اي   سال آينـده در تركيـب توليـد بـرق ايـن كـشور15ن ميزان را در طي هند در تالش است تا

كه افزايش.)IEA,2011:8(افزايش دهد  ميليون مگاواتي برق را در نظر دارد گاز34 در اين طرح

و اساسي را ايفاء مي و به تنهايي چيزي در حدود طبيعي نقش مهم از21نمايد  هـزار مگـاوات

ميمجموع ميزان افزايش توليد برق برداري سـريع عالوه بر اين، بهره. دهد را به خود اختصاص

هـاي فـسيلي رايـج به نسبت ديگر منابع هيدروكربني خصوصيتي است كـه گـاز را از سـوخت 

مي  كه بهره. نمايدمتمايز  سـال بـه طـول15 تـا10هاي برق آبي مهم برداري از پروژه در حالي

 ديگـر اگرچـهياز سـو. سال زمان نياز دارد4ل به هاي زغالي حداق انجامد، ساخت نيروگاه مي

مي برق هسته ا بـا ايـن اي تواند در درازمدت نقش مهمي را در توليد برق هند ايفـاء نمايـد، امـ

و ظرفيـتيكشوجود سي سال طول خواهد  د تا هند بتواند به لحاظ كمي تنها بخـشي از تـوان

د. اي موجود در اروپا را بـه دسـت آورد هسته  توانـدر حـالي اسـت كـه ايـن كـشور مـي ايـن

طي نيروگاه به بهـره18تا12هاي گازي را .)Rana&Karandikar, 2007:17(بـرداري برسـاند ماه
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و بـه بنابراين گاز طبيعي راه حلي فوري را براي پر كردن شكاف موجود در بخش انـرژي هنـد

مي  اس. نمايدويژه توليد برق فراهم كه حداقل در كوتاه آنچه واضح است، اين مدت نيازهايت

به هيدروكربن  به شدت و لذا دولت هند قصد دارد تـا مـصرف گـاز انرژي هند ها وابسته است

 بـه چيـزي در حـدود سـاالنه 2006-7 ميليارد متر مكعب در سال49طبيعي خود را از ساالنه 

) Rumley&et al. ,2007:52( افزايش دهد2024-25 ميليارد متر مكعب تا سال 125

كه هند حتـي در خـوش برآوردهاي انجام شده نشان تـرين بينانـه دهندة اين واقعيت هستند

اش گـاز مـورد نيـاز را از منـابع داخلـي%42 قادر خواهد بود تـا صـرفاً 2025شرايط در سال 

و در نتيجه حدود   ميليارد متر مكعـب گـاز طبيعـي بايـد از طريـق واردات75استحصال نمايد

LNGي به اين كشور منتقل مي شودو به وسيلة خطوط لوله فراملي .)Rumley&et al. ,2007:53(ا

به سمت گاز طبيعي بـه عنـوان يـك سـوخت از سوي ديگر، اين مسئله با روند جهاني حركت

مي. جايگزين مصادف خواهد شد  و مطالعات انجام گرفته نشان طي برآوردها كه  سـال20دهد

بيآ كه تقاضا%97راي گاز طبيعي نده تقاضاي جهاني و اين در حالي است افزايش خواهد يافت

.)Economides,2009:6&Wood(را تجربه خواهد كرد%42براي نفت خام در همين دوره رشد 

و محيط استراتژيك هند  انرژي
و مديران دفاعي هند غالباً محيط استراتژيك هند را برحسب حـوزه تحليل هـاي نفتـي گران

د  اليـه غربـي ايـن منطقـة اسـتراتژيك تـا منتهي. نمايندر سرتاسر اقيانوس هند تبيين مي موجود

مي خليج و تنگة هرمز امتداد و حتي گاهفارس گـران هنـدي ايـن محـدوده را تـا تحليـلييابد

مي  در منتهي اليه شـرقي، ايـن محـدوده در برگيرنـدة تنگـة. دهندساحل شرقي آفريقا گسترش

جن  و درياي و از سـمت. وب چين است ماالكا مرزهاي شمالي آن تا آسياي مركزي امتداد يافته

.)Fair,2006:263(ابدي در قطب جنوب ادامه مي)The Antarctica(جنوب نيز تا منطقة آنتراكتيكا 

كه در راستاي تحقق اهداف منـدرج در سـند امنيـت ملّـي گزارش ساالنة وزارت دفاع هند

مي  م اين كشور منتشر و مهـم را درون ايـن محـيط اسـتراتژيك مـشخص گـردد،  نـاطق اصـلي

طي سال. نمايدمي هاي اخير ظرفيـت تـأمين امنيـت انـرژي را بـه عنـوان يكـي از اين گزارش

و ويژگي به دو دليل براي هند مهم و تأمين امنيت انرژي را بنا هاي اصلي اين حوزه بيان نموده

هن.1. نمايدحياتي قلمداد مي  به واردات سوخت وابستگي مجاورت خاورميانه.2هاي فسيليد

عني همـان جـايي كـه رقبـاييو آسياي مركزي به عنوان دو منطقة مهم در تأمين انرژي جهان 

و قدرتيامنطقه ميهاي فرا منطقه هند  Ministry of Defence Annual(نماينـد اي در آن مداخله

Report,2000:10()هـاي سـاالنةد تأمين امنيـت انـرژي در گـزارش هاي مشابهي در مورنگراني

به بعد، امنيت انـرژي2002اما از سال. منعكس گرديده است 1999-2001هاي مربوط به سال 
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و وجود منابع غنـي انـرژي بـه به عنوان يك نگراني مهم در اين سند اهميت بيشتري پيدا كرده

و تنگة هرم  از سوي ديگر،.)ز ذكر گرديده است عنوان دليلي براي اهميت مناطق آسياي مركزي

و ارتقاء ثبات در سراسر اين محيط حوزه و تروريسم، ايجاد هايي همچون گسترش سلفي گري

 مـيالدي،1990همچون بحران تاجيكـستان در اواخـر دهـة(هاي روبه رشد استراتژيك، بحران 

و مداخلة نظامي آمريكا در افغانـستا بحران كرة شمالي در سال و عـراق هاي اخير و)ن ، كنتـرل

و همچنـين سـر ايمن و انتقـال انـرژي به منظـور نقـل به ويژه سـامانو سازي خطوط دريايي

و غيرسوخت به مسائل اقتصادي غيرفسيلي . بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته استيبخشيدن

و اوالً. كنـد در چارچوب اين محيط استراتژيك، هند اهداف استراتژيك خاصي را دنبال مي

به يك قدرت برتر در حوزة اقيانوس هند مبـدل گـردد مهم كه . تر از همه، هند در پي آن است

به يك قدرت برتر در منطقة جنوب آسيا تبـديل شـده كه دهلي نو در حال حاضر معتقد است

كه به عنـوان يـك قـدرت جهـاني مطـرح گـردد. است . اين كشور همچنين به دنبال اين است

)Perkovich,2004:131(ثانياً دهلي نو معتقد است كـه بايـد نقـش مهمـي را در شـكل دهـي بـه 

و فراتـر از آن و حفـظ ثبـات در حـوزة اقيـانوس هنـد آرايشات امنيتي منطقه به منظور ايجـاد

مي2005-6براي مثال گزارش ساالنة وزارت دفاع در سال. برعهده داشته باشد  شود كـه متذكر

به شك  و سوي يك نظم چند قطبي در حركـت جهان هر چند به كندي ولي لي مداوم به سمت

 Ministry of Defence) رودهاي آن بـه شـمار مـي است، نظمي كه بدون شك هند يكي از قطب

Annual Report,2006:2(.و بـا اسـتفاده از دو ابـزار به شكلي فعاالنه كه هند قصد دارد  ثالثاً اين

وو اقتـصادي برآمده از قدرت نرم خود، يعني نفوذ سياسي اش در ايـن منطقـه، مـانع از رشـد

كه اساساً با منافعش در تعارض است .)Fair,2006:265(گسترش مسائلي گردد

به گسترش هند در سراسر حوزة اقيانوس جنجال و تعارضاتي كه به واسطة اين منافع رو ها

به شرق  به وجود آمده باعث شده تا اين كشور سياست نگاه ور كـار خـود قـرار را در دست هند

به شرق، سياست هند تحت)Limaye,2003:18(. دهد اي جديـد هاي خاورميانه تأثير سياست نگاه

و كـشورهاي عـرب حـوزةييتـري را در پـيش گرفتـه كـه روابـط بـا ايـران، اسـراو پيچيده  ل

.) Aaron,2003:30(گيردفارس را در برميخليج

ا سـتراتژيكش را در منطقـة آسـياي مركـزي تقويـت هند همچنين درصدد است تا جايگـاه

به ايران نياز دارد  كه اين كشور براي انجام آن به عـالوه هنـد.)Singh,2001:2281(نمايد، هدفي

به شكل بي و همـواره سابقهروابط خود را و اتحاديـة اروپـا گـسترش داده اي با چين، آمريكـا

مي  كه علي تصريح هن كند د استقالل استراتژيك خود را حفظ خواهد رغم وجود چنين روابطي،

و روابط دوجانبه مياش را براساس منافع منطقهكرد . نمايداي خود تنظيم
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 هاي تأمين گاز طبيعي براي هند بررسي گزينه
و همچنين نقش رو بـه گـسترش گـاز به انرژي كه گفته شد، نياز روزافزون هند بنابر آنچه

 باعـث شـده تـا تـأمين گـاز طبيعـي مـورد نيـاز بـه يكـي از طبيعي در سبد انرژي اين كـشور 

و بـه منظـور. هاي مهم سياست مداران هندي مبـدل گـردد دغدغه  بـراي نيـل بـه ايـن هـدف

سه راه پاسخ و فوري، هند به اين نياز مبرم اول اسـتفاده از ذخـاير. كـار را پـيش رو دارد گويي

و توانمن  و افزايش ظرفيت هاي گـازي داخلـي در دي استحصال گاز از حوزهداخلي گاز طبيعي

و نواحي ساحلي  و باالخره، تأمين گاز مورد نياز به وسـيلة واردات از LNGدوم، واردات. دريا

كه توسل بـه هـر يـك از ايـن راه. طريق خطوط لولة فراملّي كارهـا آنچه مسلم است اين است

مييرغم فوا علي كه و هزينـه تواند داشته باشد الجرم چالش دي هـاي گونـاگوني را هـم در هـا

و نهايتاً انتخاب هر يك از اين گزينه  و تحليل هزينه برخواهد داشت  فايـدة-ها در گروِ بررسي

گيري آيندة هند براي تأمين نيـاز لذا در اين بخش براي درك جهت. ها خواهد بود مترتب بر آن

و چـالش  و مقايسة منـافع  موجـود در انتخـاب هـر يـك از هـاي خود به گاز طبيعي به بررسي

. هاي ذكر شده خواهيم پرداختگزينه

 تامين گاز طبيعي از طريق ذخاير داخلي.1
 ميليـارد متـر مكعـب در اول 1050ميزان ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي هنـد بـه تـدريج از

كـ2009 ميليارد متر مكعب در اول آوريل1074به2008آوريل سال ه افزايش پيدا كرده است

و ميليارد متر مكعب در حوزه 787از اين ميزان  ميليارد متـر مكعـب278هاي گازي فراساحلي

هـاي انجـام گرفتـه بينـي پـيش.)Corbeau, 2010: 27(هاي ساحلي قرار گرفته استنيز در حوزه

كه اين سير صعودي در سال نشان و تا سـال گر اين واقعيت است هاي آينده ادامه خواهد يافت

شد1600به 2015 .) India Brand Equity Foundation,2012: 8( ميليارد متر مكعب بالغ خواهد

و در قالب توليـد گـاز طبيعـي مـي به صورت بالفعل  توانـد در ايـن با وجود اين، آنچه كه

براسـاس. هاي مختلف قرار بگيرد متفاوت خواهـد بـود كنندگان بخشها در اختيار مصرف سال

 ميليارد متر مكعب ذخاير گـاز 1600 هند از مجموع 2015رت گرفته در سال هاي صو بينيپيش

كه در اختيار دارد تنها مي  ميليارد متر مكعب از كل نيـاز خـود، كـه73تواند طبيعي اثبات شده

 India Brand Equity) ميليارد متر مكعـب خواهـد بـود، را تـأمين نمايـد 105چيزي در حدود
Foundation,2012: 9) 

و پـس از اجرايـين در حالي است كه توليد داخلي گاز طبيعي هند در سال اي هاي گذشـته

. گيـري پيـدا كـرده اسـت ارتقاء چشم1998در سال) NELP(شدن سياست جديد حق اكتشاف 

هدف از اجراي اين سياست، كه بر مبناي قراردادهاي مـشاركت در توليـد قـرار دارد، در واقـع

و  و فصل مشكالت موجود به ويژه رفع كمبود عرضة انرژي در هند از طريق منابع داخلي حل
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مي شود تا از طريق ايجاد چارچوب و تالش و جـايگزيني آن هاي سرمايه است گذاري كارآمد

كه پيش  مي با شيوة رايج اعطاء حق اكتشاف، گرفـت، بـه ايـن هـدف تر از طريق مناقصه انجام

پ. دست يابد  كار را در پيش گرفتـه بيني شدة خود چهار راهيشاين سياست براي نيل به اهداف

كه عبارتند از : است

و پا گير قانوني در بخش.١  هاي باالدستياز ميان برداشتن موانع دست

اي در ارانـهيهاي توليدكننـده خـصوصي بـه فـروش گـاز بـه قيمـت شركت تشويق.٢

 بازارهاي داخلي 
و تسهيل سرمايه.٣ و گـذاري بـراي سـرمايه باز كردن درها گـذاران خـصوصي داخلـي

 خارجي 
و حذف يارانه هاي بخش انرژي.=  آزادسازي تدريجي قيمت گاز

و موفقيت اين سياست در تشويق شركت هاي خصوصي براي حـضور در حـوزة اكتـشاف

و گاز باعث گرد  و توليـد ده تا حجم گستردهياستخراج نفت اي از ذخاير جديـد كـشف شـده،

به وسيلة شركت شركت نفت هند، (RIL)نسيخصوصي از جمله شركت ريالهاي داخلي هند

و  (OIL) با مسئوليت محدود  بـا مـسئوليت محـدود طبيعـي گازو شركت نفت
)ONGC(انجـام

و اين شركت  و در نتيجـه تـا حـدي از پذيرد به بازيگران مهمي در اين عرصه تبديل گردند ها

به واردات گاز طبيعي كاسته شود  .)Corbeau, 2010: 20(وابستگي هند

كه اگرچه توليد داخلي گاز طبيعي هند در سـال هـاي اخيـر رشـد در واقع نهايتاً بايد گفت

زيادي پيدا كرده است اما اين كشور كماكان قادر نيست انرژي مورد نياز خود را از ايـن طريـق 

و خليج. برآورده نمايد  طبيعـير گازيذخا%70فارس كه بيش از برخالف مناطق آسياي مركزي

از. اندجهان را در خود جاي داده  و چين مجموعاً كمتر در%2هند كـل منـابع گـازي جهـان را

كه پيش  و اين در حالي است هاي صورت گرفته حاكي از آن است كـه تقاضـا بينياختيار دارند

و حتـي ممكـن اسـت ايـن ميـزان رشـد%6براي گاز طبيعي هند ساالنة  افزايش خواهد يافت

ميتر از آنچه پيشتقاضا فرا  بنـابراين واردات گـاز.)Corbeau, 2010: 24(شد افـزايش يابـد بيني

و منابع داخلي تنها مي تواند نقش مكمل را بـراي واردات طبيعي همچنان در حال افزايش است

. گاز طبيعي از ساير كشورها در تامين گاز طبيعي مورد نياز هند ايفا نمايد

 LNG از طريق واردات تامين گاز طبيعي هند.2
مي گاز طبيعي مايع تابه گازي گفته كه س-161شود و منجمـد شـدهيلي درجة سيوس سرد

به مايع تبديل مي  كه و در همين نقطه است چون گاز طبيعي در حالت مايع حجـم. گردداست

مي  ا)(IGU,2011:25 پـذيرد تر انجـام مـي ونقل آن راحت كند، بنابراين حمل كمتري را اشغال امـ 



 1392 تابستان،2شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 128

و حفظ آن در چنين دماي پا هـاي متعـددي مـورد نيـاز ني زيرساختييبراي منجمد نمودن گاز

مي  كه قيمت تمام شدة گاز را افزايش هـاي سازي گاز طبيعي مخزن هاي مايع دستگاه. دهداست

كه با تانك كرايوژنيكهاي خنكخاصي هستند همـين. گردنـد همـراه شـده، تنظـيم مـي كنندة

پي  و گسترده، واردات فناوري تر از واردات گاز از طريـق خـط لولـه كـرده را مشكل LNG چيده

و از آن زمـان تـاكنون رشـد 1990از اواسط دهة LNGيالمللتجارت بين. است  آغاز گرديـده

 از توليـد گـاز طبيعـي بـه شـكل%35با وجود اين، امروزه تنها. اي را تجربه كرده است فزاينده

كهمي المللي دادوستد بين مي%19شود و آن از طريق خطوط لوله منتقل آن نيـز بـه%16گـردد

كه اكثريـت غالـب تجـارت.)Jacobs, 2011:19(گيرد مورد معامله قرار ميLNGشكل   در حالي

و آمريكاي شمالي از طريق خط لوله اتفاق مي  در ميـان LNGافتد، واردات گاز طبيعي در اروپا

ژا مصرف و كرة جنوبي كه به عرضه كنندگان شرقي مثل كننـدگان گـاز طبيعـي در مجـاورت پن

هـاي بينـي براساس پـيش.)Jacobs, 2011:20(مرزهاي خود دسترسي ندارند رواج بيشتري دارد 

مي  به شـدت افـزايش رود كه تجارت بين انجام شده انتظار طي دهة پيش رو المللي گاز طبيعي

ا در حال مبدل شدن به يكـي از واردكننـدگان اصـلي هاي اخير آمريكدر حالي كه در سال. يابد

LNG مي است پيش كه تا قبل از سال بيني و فروش 2020شود رشد،%7 با LNG ميالدي خريد

به خود اختصاص دهداز كل تجارت گاز بين% 23 . المللي را

و واردات و اصلي صادرات و LNGواقع شدن هند در ميان دو منطقة مهم  يعني خاورميانـه

و بـرآوردن LNGآلي را به لحاظ ژئواستراتژيك بـراي واردات جنوب شرقي آسيا، موقعيت ايده

به. نيازهاي انرژي اين كشور فراهم نموده است و اروپا براي عالوه بر اين، رقابت چين، آمريكا

كه  به رشد هنـدبه گزينه LNGدست آوردن نفت بيشتر باعث شده اي براي رفع نياز صنايع رو

.)(IGU,2011:25ل گرددمبد

گذاري خارجي هند تصميم گرفت هيئت ارتقاء سرمايه 1990در همين راستا در اواخر دهة

عـالوه.د نمـوديي را تأLNG پروژة ساخت پايانة12و بنابراين. استفاده كندLNGكه از واردات 

ا. تسهيل كنـد را LNGبر اين دولت هند سعي كرد تا با اعطاء آسان مجوزهاي الزم، واردات  امـ

تأ ميالدي هيئت ارتقاء سـرمايه 2001در سال  و اعطـاي مجـوز بـه ييـ گـذاري خـارجي هنـد د

 براي تأمين انـرژي ايـن كـشور LNG را به دليل اقتصادي نبودن واردات LNGهاي جديد پايانه

ت11 با وجود اين، وقوع حوادث.):12Temple, 2007(متوقف نمود و متعاقب آن هاجم سپتامبر

به عراق باعث افزايش قيمت نفت شد  كه قيمت گاز طبيعي نسبت بـه. آمريكا اين در حالي بود

از.ن باقي مانديينفت پا  همين مسئله باعث تمايل مجدد مسئولين هنـدي بـراي تـأمين بخـشي

»پترونـت«، شـركت2003بنـابراين در سـال. گرديـد LNGانرژي اين كشور از طريق واردات 

)Petronet LNG Ltd(،و گـذار هنـد در پـروژهكه بزرگترين شركت سـرمايه هـاي حـوزة دولتـي
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 سـاله را بـا25اي نامـه اسـت، توافـق ONGCو GAIL ،OILهاي كنسرسيومي با حضور شركت

به امضاء رساند رس گاز قطر رس گـاز روزانـه. شركت  ميليـون متـر5كه براساس آن شركت

به قيمت در53/2مكعب گاز را  بـه هنـد منتقـل LNG از طريـق صـادرات MMBTUهـر دالر

سي ژانوية سال. نمودمي كه از و هند اولـين محمولـة2004قراردادي  LNG ميالدي عملي شد

، كه در راستاي عملياتي شدن اين قرارداد ساخته شده بود،)Dahej(اي در شهر داهج را در پايانه

در از سوي ديگر،.)Corbeau,2010:30(تحويل گرفت كه عالقـه منـد بـه حـضور شل نيز  گروه

هزيرا بازار گستردة انرژي هند بود پايانه و بـراي واردات)Hazira(اي را در شهر  احـداث نمـود

LNG برداري پايانة واردات با بهره. با عمان وارد مذاكره شدLNG زيرا صـادرات گـازه  در شهر

.) Temple, 2007: 13(عمان نيز به هند آغاز گرديد

به سرعت در حـال پيـشروي بـود با هزينه LNGروند انعقاد قراردادهاي واردات هاي اندك

و پـا 2005كه افزايش قيمت گاز در سال  كه مديريت قيمـت گـاز ن نگـهيي ميالدي اثبات كرد

از. داشتن آن امري مشكل خواهد بود از سوي ديگـر، بحـث در مـورد اوپـك گـازي متـشكل

و تركمنستان كه از مهم  ميترين عرضهروسيه، ايران به شمار روند نيز باعـث كنندگان گاز جهان

انـداز اين در حالي است كـه چـشم.)Jacobs,2011:23( گرديد LNGافزايش بيش از پيش قيمت 

و رو  ك واضح جـييشني براي آينده نيز متصور نيست از يك سو برخي از كارشناسـان همچـون

و منابع انـرژي در حـوزة اوسـاكاي ژاپـن معتقـد)Keiji Takemore(تيكمور   مدير پروژة توسعه

و فروش كه بازار خريد و در آينده نيز رقابت در ايـن LNGاست  در حال حاضر پررونق است

و در نتيجـه فرصـت بازار بين بازيگران فعال در هـاي انـدكي اين عرصه افزايش خواهد يافـت

 .Cornot-Gandolphe & et al)بـراي كـسب انـرژي ارزان قيمـت بـراي خريـداران وجـود دارد 

و دسترسـي بيني از سوي ديگر، خوش (2003:2, هايي وجود دارد كه براساس آن بهبود فناوري

و آسان اين فناوري  مي راحت هـاي آتـي كـاهش را در سـال LNGي تمام شدةهاتواند هزينهها

و در نتيجه تفاوت قيمتي ميان گزينة واردات گاز از طريق  و خط لولـه كـاهش پيـدا LNGداده

و در نتيجــه واردات گــاز از طريــق -Cornot).اي مناســب تبــديل گــردد بــه گزينــهLNGكنــد

Gandolphe &et al. ,2003: 3) 
در مقايـسه LNGا به استفاده از گزينة واردات از طريقهآنچه كه تاكنون باعث تمايل هندي

كه اين گزينه نسبت به استفاده از خطوط لولة انتقـال گـاز  با گزينة خط لوله شده مزايايي است

كه از جملة اين مزايـا مـي بين و تـوان بـه انعطـاف المللي از آن برخوردار است پـذيري بيـشتر

و احتمال انفجار-هاي سياسي همچنين از ميان رفتن نگراني   امنيتي برآمده از مسائل ژئوپليتيكي

.) Rumely &et al. , 2007: 61(خطوط لولة انتقال گاز اشاره كرد

 از آن برخوردار است استفاده از ايـن گزينـه LNGاما در مقابل در ازاي مزايايي كه واردات

و محدوبه منظور برآوردن اهداف گستردة انرژي هند، با چالش هـايي مواجـه اسـت، از ديتها
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كه اگرچه ميزان رشد تقاضاي و بـه LNGجمله اين و قابل اطمينان نيـست  هند كامالً مشخص

به هر حال اين عواملي همچون سرعت اصالح قيمت فروش گاز در اين كشور بستگي دارد اما

-Cornot). نمايــد را نـاگزير مــي LNG هــاي پرهزينــة وارداترشـد تقاضــا، توســعة زيرسـاخت 

Gandolphe &et al. ,2003:4) از سوي ديگر بنابر ادعاي كارشناسان حوزة توليد برق هند، توليـد 

برق به وسيلة گاز صرفاً زماني مي تواند از صرفة اقتصادي برخوردار باشد كه هند بتواند گاز را

هر3-5/3حداكثر با قيمت  . تأمين نمايد MMBTU دالر در (Corbeau,2010:40) كه با در حالي 

و پر نوسان نفت بعيد به نظر مي كه هند قادر باشـد توجه به قيمت باال  را بـا قيمتـي LNGرسد

هر5/5كمتر از به عالوه براسـاس مطالعـات)Temple, 2007: 75(. تهيه نمايدMMBTU دالر در

فاً در مقايسه با واردات گاز از طريق خطوط لولـه صـر LNGانجام گرفته، واردات گاز از طريق

كه طول خط لولة انتقال گاز بـر روي  به لحاظ اقتصادي از مزيت نسبي برخوردار است زماني

و در دريا بيشتر از 3800زمين بيش از  -بنابراين خط لولـة ايـران. كيلومتر باشد 2000 كيلومتر

و ديگر خطوط لولة پيشنهادي براي تأمين انـرژي هنـد-پاكستان به خط لولة صلح  هند موسوم

.) Rumely & et al. , 2007: 66(گيرد قرار ميLNG رقابت با واردات در

 تامين گاز طبيعي هند به وسيلة واردات از طريق خط لوله.3
كه براي تأمين نياز انرژي روزافزون هند پـيش كي ديگر از گزينهي ناروي سياسـتمدار هايي

خطـوط. المللي اسـتط لولة بين اين كشور قرار دارد، گزينة واردات گاز طبيعي از طريق خطو

و بهـره المللي انتقال گاز طبيعي به واسطة هزينه بين بـرداري بـه عنـوان يـك هاي باالي احداث

مي  شوند اما پيش از اين كه هند بخواهد در قبال اجـراي ايـن چنـين گزينه گران قيمت شناخته

كه اين كشور زيرس هاي پر هزينه پروژه هاي كافي را براي انتقـال اختاي اقدام نمايد الزم است

ــعه بخــشد  ــسترش داده، توس ــد گ ــل هن ــاز در داخ ــال. گ ــد در س ــه هن ــته اگرچ ــاي گذش  ه

ا هاي انتقال انرژي هاي هنگفتي را براي توسعة زيرساخت گذاريسرمايه اش انجام داده است امـ

كه. سيستم توزيع داخلي گاز اين كشور همچنان دچار نقصان است   شبكة خطوط لولة در حالي

و غـرب ايـن كـشور اسـت، منـاطق به نفع مناطق شمال انتقال گاز داخلي هند در حال حاضر

و شرقي هند همچنان فاقد زيرساخت  .هاي الزم براي انتقال گاز به ايـن منـاطق هـستند جنوبي

)Naik &Ghosh &Raghuraman,2003:179(د بنابراين حتي اگر واردات گاز افزايش هم پيـدا كنـ

به زغال سنگ براي تأمين به شبكة انتقال گاز داخلي، اين نواحي كماكان به دليل عدم دسترسي

در. شان وابسته خواهند بود انرژي  از سوي ديگر، در حـالي كـه اكثـر منـابع داخلـي گـاز هنـد

مي حوزه و فراساحلي اين كشور توليد ها غالباً به مـصرف گردد، توليدات اين حوزه هاي دريايي

ميه و مناطق مجاور آن و مابقي آن وارد شبكة اصلي خـط لولـة داخلـي هنـد مان نواحي رسد



و جايگاه گاز طبيعي در سياست انرژي هند  131 : .... نقش

با توجه به آنچـه كـه گفتـه شـد انتخـاب)Naik & Ghosh & Raghuraman,2003:181(گرددمي

مي  و گزينة واردات از طريق خط لوله براي تأمين انرژي مورد نياز هند توانـد در ايجـاد تـوازن

از سوي ديگر، استفاده از خطـوط لولـة.ة انتقال گاز داخلي اين كشور موثر باشدتعادل در شبك

مي  به اين دليل كه و ذخاير گازي از هيدروكربنيكنندة مقادير قابل توجه تواند فراهم فراملّي ها

و مهم براي تأمين نياز انـرژي ايـنك دورة طوالني مدت براي هند باشد، گزينهيدر  اي جذاب

ش به ميكشور و كميت منابع گاز طبيعي.)Rana&Karandikar, 2007:21( رودمار  بنابراين كيفيت

و كنندة منابع مورد نياز بـراي عرضـة گـاز بـه هنـد اسـت يكـي از مولفـهكه فراهم  هـاي مهـم

مي كننده در جهت اجرايي شدن هر يك از پروژه تعيين در واقـع. گـردد هاي خط لوله محسوب

ها صرفاً در گروِ وجود ذخاير عظيم گازي اسـت تـا از يـك سـو بتوانـدژهعملي شدن اين پرو 

و از سوي ديگر اجراي اين پـروژه تأمين -كنندة گاز مورد نياز براي ارسال به كشور مقصد باشد
.يه نمايدجها را به لحاظ اقتصادي تو

اشـته باشـد بـا توانـد در برد المللي عالوه بر مزايايي كـه مـي اما استفاده از خطوط لولة بين

مي از جمله اين چالش. هاي متعددي نيز مواجه است چالش به مشكالت موجـود بـراي ها توان

و كـشور يـا كـشورهاي مـصرف به توافق رسيدن كشور عرضـه   كننـده بـراي يـك دورة كننـده

و سياسي همواره خطوط. مدت اشاره نمود طوالني و مسائل فني، مالي به عالوه بروز مشكالت

مي لولة فر  و گاهي حتي مي املّي را تهديد . تواند مانع از اجرايـي شـدن يـك پـروژه گـردد كند

)Cornot-Gandolphe,2003:5(وو لذا مسائل پيچيدة ژئوپليتيكي، ترانزيتي، سرمايه گـذاري همـه

و رقـابتش بـا  و عملـي بـودن يـك پـروژة خـط لولـه به صـرفه  همه در ارزيابي نهايي مقرون

سه گزينـة. ين عرضة گاز موثر است هاي جايگز گزينه هند نيز با توجه به نياز مفرطش به انرژي

اش در دستور كار خود قـرار داده اسـت اولـين پـروژهن انرژييالمللي را براي تأم خط لولة بين 

مي عبارت است از خط لوله  كه شركتگيرد يعني همان اي كه از ميانمار نشأت هاي هندي جايي

دومين گزينة پـيش. را در اختيار دارند A3و A1هاي هاي گازي در بلوك بخشي از سهام حوزه 

كه گاز آسياي مركـزي را بـه هنـد منتقـل مـي روي هند، گزينه  و قـرار اسـت از اي است كنـد

به هند منتهـي گـردد  و پاكستان و پس از عبور از افغانستان ا گزينـة. تركمنستان آغاز شده و امـ

به خط لولة صـلح اسـت كـه آخر براي واردات گاز از طري ق خط لوله براي هند، گزينة موسوم

مي بزرگترين گزينه در مقايسه با گزينه ا بـا وجـود ايـن، از بيـشترين هاي قبلي به شمار رود امـ

.)Temple, 2007: 25(شانس براي موفقيت برخوردار است 

سه گز اگرچه تقاضاي روزافزون هند احتماالً امكان بهره به طور همزمان برداري از هر ينه را

مي  ها بـا رفـع مقطعـي بخـشي از نيازهـاي كند، اما ممكن است تكميل هر يك از گزينه فراهم

به مثابه موتور محرك هند در تالش اين كشور بـراي غلبـه بـر موانـع  كه فوري هند به انرژي،
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و مالي عمل مي  ميـان ايـن سـهاز. هاي ديگر را با تأخير مواجه سازد كند، اجراي گزينه سياسي

گزينه، خط لولة پيشنهادي از ميانمار برخالف دو گزينة ديگر بـه لحـاظ حجـم انتقـال گـاز بـه

به سزايي در امر پيگيري مـذاكرات مربـوط بـه دو گزينـة  كه احتماالً تأثير قدري كوچك است

مي. ديگر نخواهد داشت  به عنوان مكملي برايو بنابراين اين احداث اين خط لوله يكـي تواند

از دو گزينة ديگر بهترين سناريو براي تأمين انرژي هند به شمار آيد، چـون شـرايطي را ايجـاد 

و غربي هند، ضمن پيشبرد سياست تنوع بخشي منـابع مي كه با ورود گاز از مرزهاي شرقي كند

مي  تواند خالء موجود در شـبكة داخلـي توزيـع گـاز را در منـاطق عرضة گاز براي اين كشور،

به گاز را تا حدي مرتفع نمايدشرقي  .و جنوبي هند پوشش داده، نياز مبرم اين مناطق

و چالش اين در حالي است كه هر يك از اين پروژه هايي مواجه است ها با مشكالت، موانع

و يا حتي عملي شدنكه اجراي آن  اي از ابهـام قـرار داده شان را در هالـه ها را به تأخير انداخته

خ. است كه تا اواسط سال-ط لولة ميانمار پروژة مي2005بنگالدش هند، رسـيد كـه بـهبه نظر

سي درصدي شركت  به واسطة سهم  GAILهاي هنـدي دليل اطمينان از دسترسي به ذخاير گاز،

 ميانمار، مشكلي در مقابل اجراي آن وجود نداشـته باشـد، بـا A3و A1هاي در بلوك ONGCو

ــنگال ــاي سياســي ب ــأخير مواجــه شــد اتخــاذ رويكرده ــا ت ــه، ب ــن خــط لول ــال اي . دش در قب

)Norling&Kiesow,2007:103(رغم ايـن كـه پس از وقوع اين مسئله، هند تصميم گرفت تا علي

آن درصـدي هزينـه50عبور خط لوله از كنار مرزهاي بنگالدش باعث افـزايش   هـاي احـداث

و بنـابراين هند را بدون حضور-گرديد خط لولة انتقال گاز ميانمار مي بنگالدش عملياتي نمايد

طرح جديدي را ارائه نمود كه بر اساس آن خط لولة انتقال گاز پس از عبـور از كنـار مرزهـاي 

به ايالت تريپورا   از سـوي.)Lall, 2006: 431(گرديـد هنـد منتهـي مـي)Tripura State(بنگالدش

اعمال نفوذ چين در ميانمار باعث شد تا ميانمار تو و ديگر، افقاتش بـا هنـد را زيـر پـا گذاشـته

كه تنها  به جاي هند،  كيلومتر تا 300برخالف منطق اقتصادي صادرات گاز، گاز طبيعي خود را

كه در فاصلة به چين،  كيلومتري حوزة مـذكور واقـع شـده900حوزة مورد نظر فاصله داشت،

و مذاكرات بر سر اين خط لوله ناكام بماند .) Lall, 2006:432(بود، بفروشد

به خـط لولـة- پاكستان- افغانستان-از سوي ديگر، گزينة خط لولة تركمنستان  هند موسوم

ثبـاتي در هـاي متعـددي از جملـه بـي هاي آمريكـا از آن، بـا چـالش رغم حمايت تاپي هم علي

و انفجار خط لوله، نقش كليدي پاكستان در اين پـروژه،  و احتمال تخريب و پاكستان افغانستان

و ابهـام در توانمنـدي عد م توافق كشورهاي مـشاركت كننـده در مـورد مقـدار حـق ترانزيـت

تركمنستان براي تأمين گاز طبيعي مورد نياز براي ارسال به كشورهاي متقاضـي حاضـر در ايـن

كه بتواند اجرايي شود  و احتمال اندكي وجود دارد  اگرچه.)Foster,2008:11(پروژه مواجه است

س به اين پروژه پيوست اما با اين حال با توجه به اظهارات شـيام سـاران 2006ال هند رسماً در
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)Shyam Saran(توانـد مشاركت در خط لولة تـاپي مـي« وزير خارجة سابق هند مبني بر اين كه

و همچنين سياست هند را با  اهرم فشاري را براي هند در مذاكرات خط لولة صلح ايجاد نموده

آ  اين اقدام هنـد را بيـشتر):54Temple,2007(»مريكا در منطقه همراه نمايدتفكرات استراتژيك

و خارج شدن از زير فشار ايـاالت متحـده توان به منظور برآورده كردن خواسته مي هاي آمريكا

.ارزيابي نمود

و مـشكالت. احداث پروژه خط لولة صلح نيز با مشكالتي روبروست از جمله ايـن موانـع

به مخالف   هـاي گـذاريت هاي صريح آمريكا با ايـن پـروژه اشـاره كـرد كـه حتـي سـرمايه بايد

دو. المللي براي احداث اين خط لوله را با مشكل مواجه نموده است بين عالوه بر ايـن هماننـد

هـايي بـراي تـأمين امنيـت گزينه قبلي انتقال انرژي از طريق اين خط لوله هم متضمن نگرانـي 

و شايد مهمترين نگراني هند، درحقيقت بـه نقـش كليـدي پاكـستان در اول. انرژي هند است  ين

به هند بازمي به عبارت ديگر، ايجاد ثبات در.)Sahay & Roshandel, 2010:78(گردد انتقال انرژي

و از سـوي ديگـر نفـوذ رو بـه ايالت بلوچستان پاكستان با سرنوشت اين خط لوله گره  خـورده

به رشد اين كشور با ايـران، چـين را بـه عنـوان گسترش چين در منطقة خاورم  و روابط رو يانه

هـايبه عالوه اينكـه بـا توجـه بـه مخالفـت. رقيبي براي هند در اين پروژه مطرح نموده است 

آمريكا با احداث اين خط لوله مشاركت هند در اين پروژه پيامـدهاي منفـي را در روابـط هنـد 

پي خواهد داشت  اي. وآمريكا در مين وجود، اما با به مزايايي از اجراي اين پروژه تواند با توجه

و قـادر اسـت روزانـهيجمله ظرفيت باالتر  به دو گزينة ديگر دارد  ميليـون متـر90كه نسبت

و وجـود ذخـاير به هند منتقل نمايد، امنيت بيـشتر مـسير انتقـال انـرژي مكعب گاز را از ايران

و بلند مدت بخشي از انرژي هنـد، رهـايي بخـش ايـن عظيم گازي در ايران، با تأمين مطمئن

.)Sahay & Roshandel,2010: 89( كشور از تنگناي كمبود انرژي باشد

 نتيجه
به افزايش سهم گاز طبيعي در سبد انرژي خود در آينده براي غلبه بر كمبودهاي تمايل هند

گناشي از رشد روز افزون انرژي  از داخلي، تـامين گـاز از طريـق اش سه گزينه استفاده از منابع

طبيو تأم LNGواردات  وسيعين گاز به طري مورد نياز هند ق خطوط لولة فراملـييلة واردات از

و. مداران اين كشور قرار داده است گاز طبيعي را پيش روي سياست اما براساس آنچه گفته شد

به چالش  تـوان گفـت كـه اگرچـهيهـا مـ هاي موجود بر سر راه هر يك از اين گزينه با توجه

و پرخطـر در نظـر گرفتـه  به عنوان يـك گزينـة پـر هزينـه  خطوط لولة انتقال گاز فراملّي غالباً

به برخورداري اين مي تر واردات،نييها از مزايايي همچون قيمت پا گونه طرح شوند اما با توجه

و مدت زمان طوالني عرضة گاز همچنان گزينه  به صرفه بـه شـمار اي مق حجم قابل توجه رون
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و عوا مي هـا بـه ارمغـان كننـده در ايـن پـروژهد فراواني را نيز براي كـشورهاي مـشاركتيآيند

كه هند نيز به عنوان مصرف  . كنندة نهايي قطعاً از اين مزايا برخوردار خواهـد شـد خواهند آورد

كه هيچ شيوه بي مضافاً اين  اگر چنانچـه واردات.خطر گاز طبيعي وجود ندارد اي براي واردات

و اقـدامات خرابكارانـه در گاز طبيعي از طريق خط لوله با خطراتي همچون احتمـال حمـالت

 نيز بـا خطـرات متعـدد امنيتـي هـم در زمـان LNGطول مسير انتقال گاز مواجه است، واردات 

و هم در پايانه . هاي تزريق گاز روبرو استارسال

كه استفاده از خط لو ميبه عالوه اين توانـد بـه تقويـت شـبكة توزيـع له براي واردات گاز

داخلي گاز در هند نيز كمك نمايد بنابراين در وهلة نخست بايد گفت كه بهترين گزينـه بـراي 

گزينه اي كه خـود. تأمين نياز انرژي هند واردات گاز از طريق خط لولة بين المللي خواهد بود 

كه شامل  ،)خط لولة صلح( هند- پاكستان-خط لولة ايران سه طرح احداث خط لولة فراملي را

-و خـط لولـة ميانمـار) خـط لولـة تـاپي( هنـد- پاكـستان- افغانـستان-خط لولة تركمنـستان

مي-بنگالدش و فرصـت در وهلة بعد با بررسي چـالش. دهد هند است در خود جاي هـاي هـا

كه از يك سوي خط مترتب بر احداث هر يك از اين پروژه  - بنگالدش-لولة ميانمار ها ديديم

به دليل ظرفيت اندك انتقال گاز تنها مي به عنوان يك گزينـه مكمـل بـراي دو گزينـه هند تواند

به چالش  و از سوي ديگر با توجه و فرصتديگر ايفاي نقش نمايد هاي پيش روي هـر يـك ها

به دليل بهره  ن امنيت بيشتر مسير مندي از مزايايي همچو از دو پروژه باقي مانده، خط لولة صلح

و منطقـة خلـيج و ذخاير عظـيم گـاز موجـود در ايـران فـارس، كـشورهاي انتقال انرژي، منابع

به هند در مقايسة با خط لولـة مشاركت و قابليت انتقال حجم بيشتري از گاز طبيعي كنندة كمتر

ميتاپي گزينة مناسب  به شمار تـوان بنابراين مـي. رودتري براي تامين گاز طبيعي مورد نياز هند

كه بهترين سناريو پيش روي هندي  ها براي تامين گاز طبيعي مورد نياز اين كـشور نتيجه گرفت

به  يعني(و مرزهاي غربي هند) يعني ميانمار(طور همزمان از مرزهاي شمال شرقي واردات گاز

به تكميل سريع تر شبكهيتا ضمن كمك به تامين امن. است) ايران داخلي انتقـالت انرژي هند،

.انرژي اين كشور نيز منجر گردد
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