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  عمان: –خط لوله گاز ايران 

 2017برداري از پروژه در اواخر ريزي براي بهرهبرنامهشد كه اعالم  2015ها عدم قطعيت در سپتامبر بعد از سال
هزار  3تا هزار در عمق  ،كيلومتر 176حدود با مسيري در  . اين خط لوله براي صادرات شودميانجام 

از گاز يك سوم اً براساس مذاكرات تقريب ساخته خواهد شد. يميليارد دالر 1,5زير دريا و برآورد هزينه  يمتر
  براي مصارف داخلي كشور عمان خواهد بود.نيز و مابقي شود ميعمان مايع  LNGارسالي در كارخانه 

  

  :خط لوله گاز آسياي مركزي

 خط با ظرفيت تكميلي  4كه شامل است ترين سيستم خط لوله آسياي مركزي اين خط لوله بزرگ

  بود. با مشخصات زير خواهد 2018تا 
اينچ و روي هم به  42به قطر  ،كيلومتر 830به طول هزار و هركدام  ،خط موازي 2به صورت  Aو  Bخط 

برداري رسيدند. اين خطوط با عبور از مرز چين گاز به بهره 2010و  2009هاي كه در سال ظرفيت 

 48قطر و  كيلومتر 830هزار و به طول  C د. خطنپيوندتركمنستان از طريق ازبكستان به قزاقستان جنوبي مي
اينچ به  48قطر و  كيلومترهزار به طول  Dبرداري رسيد. خط به بهره 2014در  اينچ به ظرفيت 

این پروژه بزرگ ترین تعهد مش��ترک چین و روس��یه با 4 میلیارد دالر 
در 2014 برای بهره برداری در 2018 است. ساخت این خط به منظور 
توس��عه میدان گازی شرق س��یبری و با هدف تغذیه چین با مشارکت

 4000km با خط لوله ای به قطر 52 اینچ و طول CNPC  و  Gaz prom

انجام خواهد شد.

خط انتقال گاز مسیر شرق )آسیا(

چکید   ه 
سال گذشتة میالد ی،  سال سختی برای اقتصاد  جهانی بود . اروپا به عنوان یک مصرف کنند ه بزرگ انرژی با وجود  مشکالتی از قبیل Brexit، تحریم های 
روسیه و مشکالت اوکراین د  ر حال احیای اقتصاد  خود  است ضمن اینکه آسیا نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کنند ه انرژی جهان چالش های اقتصاد ی 
خود  را د اشت. از طرفی کشورهای صاد رکنند ه انرژی آسیا به د لیل کاهش قیمت نفت و گاز، جنگ ها و تحریم ها شرایط مطلوبی ند اشتند  و د  ر افریقا 
نیز به د لیل وجود  جنگ ها، گسترش تروریسم و سوءمد یریت، عملکرد  مناسبی د ید ه نشد . د یگر قاره های صاد رکنند ه انرژی هم کم و بیش از مشکالت 
مشابهی رنج برد ند . این مشکالت و واقعیت های سخت اقتصاد ی د ر یک رکود  صنعتی جهانی انرژی و به خصوص د ر فعالیت های خطوط لوله به خوبی 
آشکار شد ه است. پروژه های بزرگ خط لوله که براساس مفروضات اقتصاد ی مختلف برنامه ریزی شد ه بود ند ، اکنون غیرواقعی به نظر می رسند . به 
طور مثال خط لوله غربی صاد رات گاز روسیه به چین متوقف شد ه و یا خط لوله ترانس کاناد ا Keystone XL کاماًل  متوقف شد ه است.  اما پروژه هایی 

به شرح زیر د ر بخش های مختلف د نیا د ر حال انجام بود ه اند.

بررسی وضعیت 
خطوط لوله اصلی

بین کشورهای جهان
در پایان2016

د اود کرکه آباد ، رئیس هیئت مد یره و غزاله صاحبی، کارشناس مهند سین مشاور هامون گستر صنعتمقاله علمی
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بع��د از س��ال ها عدم قطعیت در س��پتامبر 2015 اعام ش��د که 
برنامه ری��زی ب��رای بهره برداری از پ��روژه در اواخر 2017 انجام 
می ش��ود. این خط لوله برای صادرات   با مسیری در حدود 176 
کیلومت��ر، در عمق هزار تا 3 هزار متری زیر دریا و برآورد هزینه 
1.5 میلیارد دالری س��اخته خواهد شد. براساس مذاکرات تقریبًا 
یک سوم از گاز ارس��الی در کارخانه LNG عمان مایع می شود و 

مابقی نیز برای مصارف داخلی کشور عمان خواهد بود.

خط لوله گاز ایران – عمان
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از مرز به پايان نرسيد. اين خط آن عمليات اجرايي برسد ولي به پايان  2016در قرار بود كه  ظرفيت 

  يابد.عبور از قزاقستان در چين پايان ميپس از شود و شروع مي ازبكستان –تركمنستان 

  
  اروپا

  :TAPخط لوله ترانس آدرياتيك 

اما درواقع يك خط لوله جداگانه براي انتقال گاز منبع گازي كرد اين خط لوله به عنوان جايگزين نوباكو ظهور 
با كاهش را ه به وضوح تنوع گاز مورد نياز اتحاديه اروپا اين خط لولحقيقت . در ستدنيز آذربايجان به اروپاشاه

و وظيفه انتقال شود ميوصل  TANAPاين خط لوله به خط لوله . كندمي وابستگي به گاز روسيه تامين
افزايش يابد. اين  تواند به ايستگاه كمپرسور مي 2كه با اضافه كردن گيرد ميبه عهده را  

. طول اين خط لوله در بخش كندمي ط لوله از كشورهاي يونان، آلباني، زير درياي آدرياتيك و ايتاليا عبورخ
  است.كيلومتر  773كيلومتر و بخش خشكي آن در حدود  105دريايي حدود 

  
  

  :)II )Nord stream IIخط لوله نورد استريم 

مورد اوكراين و خصوص درهب ،و طيف وسيعي از اختالفاتمخالفت اتحاديه اروپا و اياالت متحده  بااين خط لوله 
توجه به مخالفت آشكار بعضي از اعضا براي واردات انرژي از روسيه اتحاديه اروپا بادرواقع . دشمتوقف  ،سوريه

اما پس از امضاي بعضي توافقات با اتريش، آلمان و فرانسه اين پروژه را متوقف كند  2015در نوامبر توانست 

این خط لوله بزرگ ترین سیستم خط لوله آسیای مرکزی است 
bm 3 85   تا 2018 با  y /  که شامل 4 خط با ظرفیت تکمیلی

مشخصات زیر خواهد بود.
خط B و A به صورت 2 خط موازی، هرکدام به طول هزار و 830 
bm 3 30   که  y /  کیلومت��ر، به قط��ر 42 اینچ و روی هم به ظرفیت
در سال های 2009 و 2010 به بهره برداری رسیدند. این خطوط با 
عبور از مرز چین گاز ترکمنستان از طریق ازبکستان به قزاقستان 
جنوبی می پیوندند. خط C به طول هزار و 830 کیلومتر و قطر 48 
 D 25  در 2014 به بهره برداری رسید. خط bm 3 y /  اینچ به ظرفیت
bm 3 30  که  y /  ب��ه طول هزار کیلومت��ر و قطر 48 اینچ به ظرفیت

قرار بود در 2016 به پایان برسد ولی عملیات اجرایی آن به پایان 
نرس��ید. این خط از مرز ترکمنستان – ازبکستان شروع می شود و 

پس از عبور از قزاقستان در چین پایان می یابد.

خط لوله گاز آسیای مرکزی
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  :مكزيك

برداري خط ماه آوريل قرارداد ساخت و بهره در
 420به طول  Tula-Villaاينچ  36انتقال گاز 

تامين به منظور ميليون دالر  550به ارزش كيلومتر 
برق در توليد هاي سوخت براي توليد نيروگاه

  .دشواگذار  Trans Canadaمكزيك مركزي به 

  

  

  :Horn of Africaفريقا ا

 اينچ به طول 20خط لوله ريزي براي ساخت برنامه
 ميليون 550يك ميليارد و كيلومتر به ارزش  550

توسط كشورهاي هزار  bpd 240دالر به ظرفيت 
در ماه آوریل قرارداد س��اخت و بهره ب��رداری خط انتقال گاز 36 
این��چ Tula-Villa به طول 420 کیلومت��ر به ارزش 550 میلیون 
دالر به منظور تامین س��وخت برای تولید نیروگاه های تولید برق 

در مکزیک مرکزی به Trans Canada واگذار شد.

مکزیک
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  :Horn of Africaفريقا ا

 اينچ به طول 20خط لوله ريزي براي ساخت برنامه
 ميليون 550يك ميليارد و كيلومتر به ارزش  550
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این خط لوله زیردریایی براس��اس توافق اولیه بین قبرس و مصر 
راه اندازی ش��ده است. به تازگی کش��ف ذخایر دریایی قبرس در 
مدیتران��ه این کش��ور را به عنوان قطب جدی��د انرژی در منطقه 
معرفی کرده و این کش��ور س��عی دارد به عن��وان hub گازی در 

آینده عمل کند.

خط لوله گاز قبرس – مصر

ای��ن خط لوله با مخالفت اتحادیه اروپا و ایاالت متحده و طیف 
وس��یعی از اختاف��ات، به خصوص درمورد اوکراین و س��وریه، 
متوقف ش��د. درواق��ع اتحادیه اروپا باتوجه به مخالفت آش��کار 
بعضی از اعضا برای واردات انرژی از روسیه توانست در نوامبر 
2015 ای��ن پ��روژه را متوق��ف کند اما پ��س از امضای بعضی 
توافقات با اتریش، آلمان و فرانس��ه برای 2برابر کردن ظرفیت 
خط لوله موجود نورد استریم، عما تفکر خط لوله نورد استریم 

II به وجود آمد.
 ای��ن خط لوله درصورت عملیاتی ش��دن تقریبًا در کنار خط لوله 

اولیه به طول هزار و200 کیلومتر و به ظرفیت خواهد بود. 

II )Nord stream( II خط لوله نورد استریم
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به وجود آمد. اين  IIخط لوله نورد استريم عمال تفكر خط لوله موجود نورد استريم، ظرفيت برابر كردن 2براي 
ر و به ظرفيت كيلومت 200هزار وخط لوله اوليه به طول تقريباً در كنار صورت عملياتي شدن درخط لوله 

  . خواهد بود 

  
  مريكاا

يل مخالفت بوميان با عبور خط لوله به دليل تهديد ذخيره آب محلي و سرنوشت خط لوله دسترسي داكوتا به دل
توجه به تغيير البته با متوقف شده است.فعالً شوند، تخريب ميراث فرهنگي كه توسط دولت فدرال حمايت مي

  نيست.عملياتي شدن ان دور از ذهن  ،هاتغيير سياستاحتمال و  اين كشور جمهور سيئر

  
  

  

  مصر: – خط لوله گاز قبرس

ده است. به تازگي كشف ذخاير شاندازي اين خط لوله زيردريايي براساس توافق اوليه بين قبرس و مصر راه
سعي و اين كشور كرده دريايي قبرس در مديترانه اين كشور را به عنوان قطب جديد انرژي در منطقه معرفي 

  د.كنگازي در آينده عمل  hubبه عنوان دارد 

سرنوش��ت خط لوله دسترس��ی داکوتا به دلیل مخالفت بومیان با عبور خط 
لوله به دلیل تهدید ذخیره آب محلی و تخریب میراث فرهنگی که توس��ط 
دولت فدرال حمایت می شوند، فعًا متوقف شده است. البته باتوجه به تغییر 
رئیس جمهور این کش��ور و احتمال تغییر سیاست ها، عملیاتی شدن ان دور 

از ذهن نیست.

امریکا

برنامه ری��زی برای س��اخت خ��ط لوله 20 اینچ ب��ه طول 550 
کیلومت��ر به ارزش یک میلی��ارد و 550 میلیون دالر به ظرفیت 
bpd 240 ه��زار توس��ط کش��ورهای اتیوپ��ی و جیبوتی انجام 
 ش��ده که اجرای آن قرار اس��ت قبل از اواس��ط 2017 ش��روع

 شود.
bm 3 y /  میلیارد متر مکعب در سال*

*Bpd : بشکه در روز 
*World pipeline magazine volume 16 number 12 

Horn of Africa افریقا
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این خ��ط لوله به عنوان جایگزین نوباک��و ظهور کرد اما درواقع 
ی��ک خط لول��ه جداگانه ب��رای انتقال گاز منبع گازی ش��اه دنیز 
آذربایجان به اروپاس��ت. در حقیقت این خط لوله به وضوح تنوع 
گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا را با کاهش وابس��تگی به گاز روسیه 
تامین می کند. این خط لوله به خط لوله TANAP وصل می ش��ود 
bm 3 10  را به عهده می گی��رد که با اضافه  y /  و وظیف��ه انتق��ال
20bm 3  افزایش یابد.  y /  کردن 2 ایس��تگاه کمپرسور می تواند به
این خط لوله از کشورهای یونان، آلبانی، زیر دریای آدریاتیک و 

ایتالیا عبور می کند. ط��ول این خط لوله در بخش دریایی حدود 
105 کیلومتر و بخش خشکی آن در حدود 773 کیلومتر است.

TAP اروپا خط لوله ترانس آدریاتیک
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از مرز به پايان نرسيد. اين خط آن عمليات اجرايي برسد ولي به پايان  2016در قرار بود كه  ظرفيت 

  يابد.عبور از قزاقستان در چين پايان ميپس از شود و شروع مي ازبكستان –تركمنستان 

  
  اروپا

  :TAPخط لوله ترانس آدرياتيك 

اما درواقع يك خط لوله جداگانه براي انتقال گاز منبع گازي كرد اين خط لوله به عنوان جايگزين نوباكو ظهور 
با كاهش را ه به وضوح تنوع گاز مورد نياز اتحاديه اروپا اين خط لولحقيقت . در ستدنيز آذربايجان به اروپاشاه

و وظيفه انتقال شود ميوصل  TANAPاين خط لوله به خط لوله . كندمي وابستگي به گاز روسيه تامين
افزايش يابد. اين  تواند به ايستگاه كمپرسور مي 2كه با اضافه كردن گيرد ميبه عهده را  

. طول اين خط لوله در بخش كندمي ط لوله از كشورهاي يونان، آلباني، زير درياي آدرياتيك و ايتاليا عبورخ
  است.كيلومتر  773كيلومتر و بخش خشكي آن در حدود  105دريايي حدود 

  
  

  :)II )Nord stream IIخط لوله نورد استريم 

مورد اوكراين و خصوص درهب ،و طيف وسيعي از اختالفاتمخالفت اتحاديه اروپا و اياالت متحده  بااين خط لوله 
توجه به مخالفت آشكار بعضي از اعضا براي واردات انرژي از روسيه اتحاديه اروپا بادرواقع . دشمتوقف  ،سوريه

اما پس از امضاي بعضي توافقات با اتريش، آلمان و فرانسه اين پروژه را متوقف كند  2015در نوامبر توانست 
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به وجود آمد. اين  IIخط لوله نورد استريم عمال تفكر خط لوله موجود نورد استريم، ظرفيت برابر كردن 2براي 
ر و به ظرفيت كيلومت 200هزار وخط لوله اوليه به طول تقريباً در كنار صورت عملياتي شدن درخط لوله 

  . خواهد بود 

  
  مريكاا

يل مخالفت بوميان با عبور خط لوله به دليل تهديد ذخيره آب محلي و سرنوشت خط لوله دسترسي داكوتا به دل
توجه به تغيير البته با متوقف شده است.فعالً شوند، تخريب ميراث فرهنگي كه توسط دولت فدرال حمايت مي

  نيست.عملياتي شدن ان دور از ذهن  ،هاتغيير سياستاحتمال و  اين كشور جمهور سيئر

  
  

  

  مصر: – خط لوله گاز قبرس

ده است. به تازگي كشف ذخاير شاندازي اين خط لوله زيردريايي براساس توافق اوليه بين قبرس و مصر راه
سعي و اين كشور كرده دريايي قبرس در مديترانه اين كشور را به عنوان قطب جديد انرژي در منطقه معرفي 

  د.كنگازي در آينده عمل  hubبه عنوان دارد 


