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نگاهی بر روند تولید گاز LNG در جهان و جایگاه ایران 

ایران دارای بزرگ ترین ذخایر گازی شــناخته 
شده در جهان است )35.6 تریلیون مترمکعب( 
و به لحاظ موقعیت جغرافیایی، پتانسیل خوبی 
برای صادرات گاز به کشــورهای همســایه در 
منطقه دارد، اما متاسفانه با توجه به ناآرامی های 
موجود در منطقه و مشــکالت داخلی، تنها در 
طول ســالیان گذشــته صادرات گاز به مقصد 
ترکیــه امکان پذیر بوده اســت و مدت اندکی 
اســت که صادرات گاز به کشور عراق به میزان 
8 میلیون مترمکعب آغاز شــده و قرار است به 

60 میلیون مترمکعب در روز برسد. 
ایران علی رغم داشتن منابع گاز فراوان و یکی 
از بزرگ ترین خطوط انتقال گاز دنیا، متاسفانه 
تولیــدی در زمینه ی LNG ندارد و علی رغم 
داشــتن منتقدانی برای ورود به حوزه ی تولید 
LNG به علت هزینه ی سرمایه گذاری سنگین 
اولیه، نیاز  به ورود هر چه سریع تر به جرگه ی 
کشــورهای تولیدکننــده ی LNG در جهت 
متنوع ســازی گاز صادراتی خود را دارد. شایان 
اســت که کشــورهای مصرف کننده ی  توجه 
گاز از LNG به عنــوان یک تضمین امنیتی 
جهت متنوع ســازی منابع وارداتی گاز مصرفی 
خود اســتفاده می کنند. همچنین الزم اســت 
بیان شود که در طول سال های آینده ظرفیت 
 LNG قابل توجهی از پروژه های جدید تولید 
در جهان بــه بهره برداری خواهند رســید که 
حاکی از افزایش رشــد مصرف گاز در ســطح 
جهانی می باشد و همچنین قراردادهای فروش 
LNG از بلندمــدت به میان مــدت و عمدتا 
کوتاه مدت تغییر یافته اند که حاکی از تحوالت 

جدیدی در این زمینه است.
با توجه به اینکه رشد فزاینده ی مصرف داخلی 
همواره مانــع از برنامه ریــزی بلندمدت برای 
صادرات گاز به کشــورهای همسایه می شود، 
امر صادرات گاز با توجه به سهم یک درصدی 
ایران از صادرات جهانی، جای بسی تامل دارد 

و بایــد در اولویت قرار گیــرد. در حال حاضر 
بیشترین حجم صادرات گاز به ترتیب به کشور 
ترکیه و پس از آن به کشــور عراق که ادامه ی 

خط لوله ی ششم است، تعلق می گیرد.  
بازارهــای صادراتــی دیگــر که بــرای ایران 
حائزاهمیت اســت، بازار کشورهای همسایه و 
منطقه ای اســت که مهمترین آنها عبارتند از 
کشورهای: پاکستان، هند و عمان. همان طورکه 
توضیح داده شــد صادرات تنها به 2 کشــور 
)ترکیه و عراق( عملیاتی شــده است و امکان 
صادرات به کشورهای دیگر فعال میسر نیست. 
خط لوله ی انتقال گاز ایران به کشور پاکستان 
در ادامه ی خط لوله ی هفتم سراسری است که 
بیش از دو دهه اســت که بــه علت عدم ثبات 
فضای سیاسی بین دو کشور هند و پاکستان و 
فضای متشنج سیاسی داخل کشور پاکستان و 
عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی دولت 

پاکستان متوقف مانده است.
دولــت پاکســتان در مقاطع مختلــف زمانی 
درخواست دریافت تسهیالت از ایران در جهت 
ســاخت خط لوله ی انتقال گاز  به خاک خود 
را داشته است که این موضوع با موافقت دولت 
ایران مواجه نشد و در همین راستا برای تامین 
نیــاز گاز مصرفی خود به بــازار LNG روی 
آورده و قریب به 7.1 میلیون تن LNG وارد 
می کند که این مقدار نســبت به سال گذشته  

1/7درصد رشد داشته است.
هند با داشتن جمعیت 1/3 میلیارد نفری یکی 
از بزرگ ترین پتانســیل های صادرات گاز است 
و بــا توجه به این نکته که قــرار بود این خط 
لوله در ادامه ی مسیر و عبور از کشور پاکستان 
نیاز وارداتی گاز هنــد را نیز تامین کند، عدم 
احداث این خــط لوله، دولت هند را مجبور به 
LNG کرده  افزایش واردات خــود از طریق 
است. در سال گذشته واردات LNG هند به 
23.3 میلیون تن رسید که حکایت از افزایش 

4 میلیون تنی نســبت به ســال گذشته دارد. 
همچنین با پیشــنهاد ترکمنستان مبنی برای 
صــادرات گاز خود از طریــق خط لوله ی تاپی 
)TAPI( که گاز ترکمنستان را به کشورهای 
افغانســتان، پاکســتان و هند صادر می کند، 
عرصه برای صــادرات گاز ایران ســخت تر از 

گذشته خواهد شد.
همان طور که به مشکالت صادرات گاز ایران به 
هند از طریق پاکستان اشاره شد، وزارت نفت 
درصدد ارائه ی جایگزینی برای صادرات به هند 
از طریق خط لوله ی انتقال گاز ایران به کشور 
عمان برآمد. مدیــران وزارت نفت برنامه ریزی 
کرده اند که شاخه ای از خط انتقال گاز ایران به 
عمان جدا شــود و مسیر صادرات گاز ایران به 
هند را به صورت مســتقل از هر کشور دیگری 

به هند فراهم آورند. 
خط لولــه ی ایران ـ عمان،خــط لوله ی دریایی 
به طــول 1300 کیلومتر اســت که هدف آن 
صادرات گاز به میزان 25 میلیون مترمکعب به 
عمان بــا برآورد تقریبی 1 تا 1.5 میلیارد دالر 
می باشد ولی متاسفانه به دلیل عدم تخصیص 

منابع مالی تاکنون اجرا نشده است.
بــا توجه به محدودیت هایی کــه انتقال گاز از 
طریق خــط لوله برای دو کشــور صادرکننده 
و واردکننــده به وجود مــی آورد، همواره این 
بحث مطرح بوده اســت که دو کشــور باید از 
روابط مســتحکم دوجانبه برخوردار باشند تا 
اختالفی در این روند به وجود نیاید. لذا خیلی 
از کشورها برای متنوع سازی بازار واردات خود 
اقدام به واردات گاز از طریق LNG کرده اند.

همان طــور که می دانیــد LNG یک صنعت 
سرمایه بر است و نیاز به تکنولوژی باالیی دارد. 
ایــران در صــدد این بود تا با اســتفاده از گاز 
تولیدی حاصل از فــاز 11 پارس جنوبی اولین 
تولید LNG خود را آغاز کند که متاســفانه 
به دلیل شــرایط به وجود آمده بهره برداری از 

موسی طاهری، کارشناس امور انرژی 
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آن تاکنون میســر نشده اســت. اگر این اتفاق 
می افتاد در ازای صادرات هر مترمکعب گاز در 
حدود 20-17 ســنت برای کشور درآمد ایجاد 
 LNG می شد. با توجه به اینکه رشد مصرف
در جهان رو به افزایش است و ایران قصد ورود 
به این بازار را دارد باید از رقبای خود و میزان 
ظرفیت در حال احداث جهانی آگاه شــود که 

اکنون به این موضوع می پردازیم.
مصرف LNG در سال گذشته در جهان طبق 

گزارش سالیانه ی 
 
به حدود 316.5 میلیون تن افزایش یافته است 
که حاکی از رشد 28/2 میلیون تنی )9/8درصد( 
نسبت به سال قبل از آن است. دو کشور چین و 
کره جنوبی به ترتیب با رشد 15/8 و 6/4 میلیون 
تن نسبت به سال گذشته بیشترین رشد مصرف 
LNG را دارا هستند. چین به خاطر جایگزین 
کردن ذغال سنگ با گاز طبیعی و جلوگیری از 

آالیندگی هوا به مصــرف LNG روی آورده و 
 LNG بعــد از ژاپن، دومیــن مصرف کننده ی
در جهــان با مصرف ســاالنه 54/8 میلیون تن 
است. قطر کمافی الســابق به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده ی LNG با 78/7 میلیون تن است 
و  قصد دارد در چند سال آینده تولید خود را به 

بیش از 100 میلیون تن برساند. 
مصرف انرژی جهان به طور متوســط تا سال 
2040 در حدود 1.1درصد رشــد خواهد کرد 
کــه در این میــان گاز طبیعی رشــد تقریبی 
ســاالنه 1.8درصــد را تجربه خواهــد کرد. از 
سوی دیگر روی آوردن به سوخت پاک یکی از 
اصلی ترین مشوق ها برای استفاده از گاز است. 
مصرف LNG در جهان برای پنجمین ســال 
پیاپی افزایش یافت که این بیشترین رشد بعد 

از سال 2010 می باشد.
در همین راستا به بررسی افزایش میزان تولید

LNG در کشــورهای تولیدکننده پرداختیم 

که بیشترین رشد میزان تولید به ترتیب برای 
کشورهای اســترالیا، ایاالت متحده و روسیه با 
12.2، 8/2 و 7/8 میلیون تن اســت. در همین 
  Non long termحال 99 میلیون تن فروش
بود که نسبت به ســال گذشته از افزایش 11 
میلیون تنی برخوردار بوده و 19درصد افزایش 
داشته است که نشانگر این است که مشتریان 
LNG دیگر تمایلی به قراردادهای بلندمدت 
ندارند و بیشتر دنبال قراردادهای کوتاه مدت و 

Spot هستند.
البته همان طور که برای همگان مشهود است 
قســمت عمده ای از LNG جدید تولید شده 
روانه ی بازار مصرف چین شــده است. البته در 
ســال Re - exports،2018 نسبت به سال 
گذشــته افزایش داشــت که این رقم به 3/9 
میلیون تن توســط 11 کشــور محدود شد که 

حاکی از رشد 46درصدی است. 

 1  مهمترین تحوالت LNG در ســال 2019

 2  مهمترین تحوالت LNG در ســال 2019 

مروری
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در آن ســوی جهان پیش بینی ها حاکی از آن 
اســت که در آینــده واردات LNG  ژاپن به 
عنوان بزرگ ترین واردکننده ی جهان، به علت 
اســتفاده ی بیشــتر از انرژی هسته ای کاهش 

خواهد یافت. 
مصر نیز با اکتشاف و اســتفاده از گاز میادین 
 LNG جدید در صدد این اســت که واردات
خــود را در آینده به صورت کلــی قطع کند. 
از ســوی دیگــر واردات LNG کشــورهای 
اروپایــی باز به همان عوامل ســال گذشــته 
بستگی داشــت. تفاوت قیمت، میزان سهولت 
واردات گاز از طریــق خــط لوله ی روســیه و 
نروژ، جایگزینی LNG و ذغال سنگ، افزایش 
قیمت ذغال ســنگ، کاهش بــرق تولیدی از 
طریــق Hydropower و کاهــش تولید 
برق هســته ای همگی از جمله عوامل افزایش 
 LNG بوده است. اگر قیمت LNG واردات
با افزایش تولید کاهش یابد، می تواند گزینه ی 
مناســبی به عنوان سوخت نیروگاهی باشد که 

در نتیجه باعث افزایش واردات آن می شود.

LNG کشورهای عمده ی صادرکننده ی
LNG و 42 کشور  20 کشور، صادرکننده ی 
واردکننده ی آن هســتند. همان طور که گفته 
شد اســترالیا، آمریکا و روسیه در سال گذشته 
بیشــترین افزایش تولید را نســبت به ســال 
گذشته به ترتیب با 12/2، 8/2 و 7/8 میلیون 

داشته اند.
 کشور قطر همانند سال های گذشته مقام اول 
 LNG را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ی 
دنیا  با حدود 78/7 میلیون تن و 25درصد سهم 
در بازار جهانی حفظ کرده اســت. کشورهای 

بعدی بــه ترتیب اســترالیا، مالــزی، آمریکا، 
نیجریه، روســیه، اندونزی، تیرینیداد و الجزایر 
بــا تولیــد 68/6، 24/5، 21/1، 20/5، 18/9، 
15/2، 12/2 و 10/3 میلیون تن هســتند. در 
آینده ی نزدیک شــاهد افزایش عمده ی تولید 

کشورهای استرالیا و آمریکا خواهیم بود.

واردکنندگان عمده 
واردکننده ی  بزرگ ترین  کمافی الســابق  ژاپن 
LNG جهــان با 83/2 میلیون تن اســت و 
چیــن و کره جنوبی، هند و چین تایپه هر کدام 
با واردات بــه ترتیــب 54/8، 44/5، 23/3 و 
17/1 میلیون تن در رده های بعدی قرار دارند. 
پاکســتان نیز با افزایش میــزان واردات خود 
بــه 7/1 میلیون تن، افزایــش قابل توجهی در 
واردات خود داشته اســت. مصر نیز با افزایش 
تولید از میادین خود بیشترین کاهش واردات 

را رقم زد.)3/7 میلیون تن(
بر خالف سال های گذشته بازارهای نوظهور، 
عوامل اصلی رشــد مصرف LNG نبودند و 
بیشــترین رشــد مربوط به کشورهای چین، 
کره جنوبی، اســپانیا، ترکیــه و پرتغال بوده 
اســت که از واردکنندگان ثابت هر ســاله ی 

LNG هستند. 
 LNG از جملــه عوامل اصلی افزایش واردات
در چین سایت های محیط زیستی و جایگزینی 
گاز به جای ذغال ســنگ اســت. با رشد تولید 
LNG در روســیه و اســترالیا نیــاز چین به 
واردات بیشتر خصوصا در قسمت های شمالی 
رفع می شــود. چین قســمت عمده ی واردات 

خود را از قطر و استرالیا انجام داد.
LNG هنوز به  علی رغم تمــام این مــوارد، 

رشــد خود به دالیل متعدی ادامه می دهد، از 
جمله: کمبود منابع گاز و یا دور بودن از لحاظ 
جغرافیایی، شک و تردید در استفاده از انرژی 
هسته ای، عدم افزایش تولید گاز داخلی، عدم 
ثبات سیاســی برای واردات گاز از کشورهای 

همسایه و... 
 LNG نکته ی قابل توجه این است که همواره از
به عنوان مکملی برای تضمین تامین گاز استفاده 
می شود. کشورهای اروپایی از LNG به عنوان 
یک تضمین امنیتی بــرای وجود گاز کافی در 

کشورهای خود استفاده می کنند. 
شایان توجه است که تغییر عمده ای در پارادایم 
LNG از بلندمدت به میان مدت  قراردادهای 
و کوتاه مدت اتفاق افتاده اســت و تقاضا برای 
افزایش  کوتاه مدت  و  میان مــدت  قراردادهای 
یافته است.)88/3 میلیون تن در سال 2017(

اگر بخواهیم مقایســه ای بین رشد خط لوله و 
LNG از ســال 2000 تا 2017 انجام دهیم 
 LNG بایــد به این نکتــه توجه کنیــم که
همواره از رشد بیشتری نسبت به تولید محلی 
گاز و صادرات گاز از طریق خط لوله برخوردار 

بوده است. 
بیشــترین رشــد LNG مربوط به سال های 
2000 تــا 2010 اســت و بیــن ســال های 
2015-2010 رشــد کمتری را تجربه کرده و 
در ســال 2017 مجددا شــروع به رشد کرد و 
سهم 10.7درصدی در تجارت جهانی گاز را از 
آن خود کرد )البته این مقدار در ســال 2011 
به 10درصد رســیده بــود( و میزان تجارت از 
طریق خط لوله بــه 20/2درصد افزایش یافت 

که تقریبا 2 برابر LNG است.

 3  میزان افزایش تولید LNG در ســال 2019 نسبت به سال 2018
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همان طور که اشاره شد 99 میلیون تن میزان 
LNG در قراردادهــای میان مدت و  تجارت 
کوتاه مدت بوده است. قراردادهای 2 تا 5 ساله 
را میان مدت و کمتر از 2 ســال را کوتاه مدت 
می نامند که حاکی از رشد 18درصدی در سال 
2018 نسبت به سال 2017 و همچنین رشد 
19درصدی در ســال 2017 نســبت به سال 

2016 است. 
دالیل متعددی برای اســتفاده از قراردادهای 
کوتاه مدت برای خریداران وجود دارد از جمله 
آنکــه به طور خالصه میزان فروش LNG بر 
)قراردادهای  کوتاه مدت  قراردادهای  اســاس 
spot یا کمتر از 2 ســال( 96 میلیون تن و 
بر اساس قراردادهای میان مدت )قراردادهای 
بین 2 تا 5 ســال( 3 میلیون تن بوده اســت. 
از  کوتاه مدت  قراردادهای  افزایش  بیشــترین 
طرف کشــور چین به میزان 10 میلیون تن 
بوده و کشور کره جنوبی با افزایش 47درصدی 
نسبت به ســال گذشته در رتبه ی بعدی قرار 
دارد. در قرارادادهــای کوتاه مدت بیشــترین 
افزایش فروش برای کشــور استرالیا با میزان 

6/4 میلیون تن رقم خورده است.

ظرفیت مایع سازی
ظرفیت تولید LNG در جهان تا فوریه 2019 
به 392/9 میلیون تن در سال رسید که نسبت 
به سال گذشــته حاکی از رشد 30/6 میلیون 

تن است.
طبق پیش بینی ها اســترالیا تنهــا دو پروژه ی 
از:  عبارتنــد  کــه  دارد  ســاخت  حــال  در 
 FLNGT 2 و ایلچی PRELUDE FLY
و برنامــه ی قابل توجه دیگــری برای افزایش 
تولیــد ندارد. همان طور که گفته شــد آمریکا 
 LNG در آینده نقش قابل توجهی در ساخت
خواهد داشت و از 77/4 میلیون تن LNG در 
حال ساخت در آمریکای شمالی، 63/4 میلیون 
تن در حال ساخت در سواحل خلیج مکزیک و 

یا آتالنتیک است. 
حال اگر بخواهیم به صورت اجمالی تا ســال 

تولیدکنندگان  مــورد  2022 پیش بینــی در 
انجــام دهیم باید گفت که اســترالیا به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننــده ی جهان با حدود 86 
میلیون تن در مقام اول خواهد بود، پس از آن 
آمریکا با حــدود 82 میلیون تن در مقام دوم 
و قطــر نیز با 78 میلیون تن جایگاه ســوم را 

خواهد داشت. 
البته شــنیده ها حاکی از آن است که میزان 
تولید قطر در حال بررســی اســت که قصد 
دارد رقــم فوق العاده ای باشــد و در مراحل 
PRE-FID اســت و هنوز در حال بررسی 

می باشد.  برای مشارکت سرمایه گذاران 
البتــه یکــی از بزرگ تریــن چالش هــا برای 
عقــد  جهــان  سراســر  در  ســرمایه گذاران 
بــرای  بلندمــدت   offtake قراردادهــای 
پروژه های جدید اســت که سرمایه گذاران تنها 
در صورتی اقدام به سرمایه گذاری می کنند که 

از این نظر اطمینان یابند. 
نکتــه ی قابل توجه دیگر نیز تنــاژ پروژه های 
جدید پیشــنهادی برای مایع ســازی اســت. 
ظرفیت ایــن پروژه ها رقم حیرت انگیز 842.5 
میلیون تن می باشــد که عمدتا در دو کشــور 
آمریــکا )در امتداد ســواحل خلیج مکزیک( و 
کانادا به ترتیب با 293.1 و 210.6 میلیون تن 
و مجموعا حدود 571.6 میلیون تن از 842.5 

میلیون تن قرار است احداث شوند. 
الزم به ذکر اســت که این پروژه ها با توجه به 
حجم ذخایر گاز شــیل کــه در حدود 2/200 
تریلیون فوت مکعب در آمریکای شمالی وجود 

دارد، پیشنهاد شده اند. 
همچنین 89درصد از مجمــوع 329 میلیون 
تنی پروژه های پیشــنهاد شده در آمریکا برای 
احداث در ســواحل خلیج مکزیک پیشــنهاد 
شــده اند که اهمیت اســتراتژیک این خلیج را 
می رساند. مقدار تولیدی پروژه های پیشنهادی 
با هم فــرق دارند لیکــن بزرگ ترین پروژه ی 
پیشنهاد شــده در آمریکا در سواحل اقیانوس 
آرام است که پروژه ی 20 میلیون تنی آالسکا 

نام دارد.
پروژه های پیشنهادی در کانادا قرار است عمدتا 

در سواحل غربی این کشور و در سواحل استان
British Columbia  احداث شــوند که 
دلیل انتخاب این محدوده، دسترســی به منابع 

گازی کانادا است. 
این پروژه ها نیاز به سرمایه گذاری زیادی برای 
ایجــاد خطوط طوالنی انتقال گاز جهت تامین 
Feed Stock دارند.ایــن چالش باعث توقف 
و یا صرف نظر کردن از بســیاری از پروژه های 
کانــادا شــده اســت. پروژه های دیگــری نیز 
کــه مجموعا 47 میلیون تــن تولید را خواهد 
داشــت در سواحل شــرقی و آتالنتیک کانادا 
پیشنهاد شده اند که عمدتا گاز مورد نیاز خود 
را از ســواحل غربی کانادا و ســواحل شــرقی 

ایاالت متحده تامین خواهند کرد.
در محــدوده ی آسیا ـ پاســیفیک نیــز 40/8 
میلیون تن پروژه ی جدید پیشنهاد شده است. 
اســترالیا فقط 4 پروژه ی پیشنهادی دارد و به 
نظر می رســد استرالیا بیشــتر به دنبال تامین 
FEED STOCK بــرای پروژه های موجود 
باشــد. پروژه ی بزرگ دیگری کــه در مراحل 
PRE-FID است مربوط به کشور قطر است 
که قصد دارد تولید خود را به 110میلیون تن 
برساند که این پروژه شامل 4 ترن 7/8 میلیون 

تنی است. 
قطــر به علت سیاســت صیانت برداشــتی از 
مخازن عظیم پارس جنوبی برای مدتی افزایش 
تولید از ایــن میدان را متوقف کرده بود لیکن 
اکنون به نظر می رسد برای حفظ جایگاه خود 
در عرضه ی LNG در جهان اقدام به افزایش 

تولید کرده است.

LNG هزینه ی احداث واحدهای
بسته به حجم پروژه ها این مقادیر متغیر است 
لیکن میزان ســرمایه گذاری در دهه ی گذشته 
افزایش قابل توجهی یافته، پروژه های متعددی 
شــاهد افزایش قابل توجهــی از زمان احداث 

پروژه بوده اند. 
فاکتورهــای تعیین کننــده در احــداث یک 
پــروژه ی LNG به عوامل متعددی بســتگی 

مروری
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دارنــد از جمله: محل احداث، پروســس مورد 
استفاده، انتخاب کمپرسورها و مواد فله )مانند 
ســیمان، فوالد، نوع گازی که بــرای خوراک 

استفاده می شود( و...
متوسط هزینه ی مایع ســازی از 404 دالر در 
تــن در ســال های 2008-2000 بــه 1005 
دالر در ســال 2017-2009 افزایــش یافته 
است. بیشــترین افزایش مربوط به پروژه های 
GREEN FIELD می باشــد کــه از 527 
دالر در همیــن بازه ی زمانی بــه 1500 دالر 
افزایش یافته اســت. از سوی دیگر پروژه های 
وجــود  کــه  از   BROWN  FIELD
زیرســاخت ها بهره مند هستند شاهد افزایش 

بســیار کمتری بودند، ایــن پروژه ها از 321 
 2000-2008 ســال های  در  تــن  در  دالر 
بــه 458 دالر در ســال های 2009-2017 

یافته اند. افزایش 
حــال اگر بخواهیــم در مورد تقســیم بندی 
منطقه ای نیز صحبت کنیم می توان گفت که 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به پروژه های 
اســت که در سال های  پاســیفیک  حوزه ی 
2017-2009 بــرای تولید هر تــن، باید به 
طــور متوســط 1458 دالر ســرمایه گذاری 
می شد یعنی تقریبا 4 برابر دوره ی سال های 

.2000-2008
لــذا در خاورمیانه این هزینه به مراتب کمتر از 

کشورهای حوزه های دیگر است، به عنوان نمونه 
در قطر توسعه ی BROWN FIELD ها از 
299 دالر در تن در سال های 2008-2000 به 
385 دالر در تن بین سال های 2009-2017 
افزایش یافتــه که حاکی از پتانســیل باالی 
منطقه ی خاورمیانه برای سرمایه گذاری است.

شــکل5 یکی از جالب ترین نمودارها اســت 
کــه حکایت از میــزان ســرمایه گذاری الزم 
بــرای احداث هر تن LNG از ســال 2000 
تا ســال 2023 دارد و نشان دهنده ی کاهش 

سرمایه گذاری در این صنعت است.

 4  پروژه های پیشــنهادی جدید برای سال های آینده

 5  میانگین قیمت واحدهای مایع ســازی در طول بازه های زمانی مختلف



74

نتیجه گیری
ایران بــا 35.6 تریلیــون مترمکعــب دارای 
بزرگ ترین ذخایر گازی جهان اســت. با توجه 
به اینکه رشد فزاینده ی مصرف داخلی همواره 
مانع از برنامه ریزی بلندمدت برای صادرات گاز 
به کشورهای همســایه می باشد، امر صادرات 
گاز با توجه به ســهم یک درصــدی ایران از 
صادرات جهانی جای بسی تامل دارد و باید در 

اولویت قرار گیرد.
ایران علی رغم داشتن منابع گاز فراوان و یکی 
از بزرگ ترین خطوط انتقال گاز دنیا، متاسفانه 
تولیدی در زمینــه ی LNG ندارد و علی رغم 

داشــتن منتقدان زیادی برای ورود به حوزه ی 
LNG به علت هزینه ی سرمایه گذاری  تولید 
ســنگین، نیاز هر چه ســریع تر به کشورهای 
تولیدکننده ی LNG در جهت متنوع ســازی 

کشورهای صادراتی گاز خود را دارد. 
نکته ی قابل توجه این اســت کــه همواره از 
LNG بــه عنوان مکملی برای تضمین تامین 

گاز استفاده می شود. 
کشــورهای اروپایــی از LNG به عنوان یک 
تضمیــن امنیتی بــرای وجــود گاز کافی در 
کشورهای خود استفاده می کنند. شایان توجه 
است که تغییر عمده ای در پارادایم قراردادهای 

LNG از بلندمدت به میان مدت و کوتاه مدت 
اتفاق افتاده و تقاضا برای قراردادهای میان مدت 

و کوتاه مدت افزایش یافته است. 
تمامــی موارد فــوق نشــان دهنده ی اهمیت 
LNG در تامین انرژی جهان در آینده است، 
لذا ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ی ذخایر 
شناخته شــده ی گازی جهان باید وارد تولید 
LNG شــود تا بتواند فرصت از دســت رفته 
در نقش آفرینی این کاالی استراتژیک را برای 
خود بازآفرینی کند.                                             

 7  میزان هزینه ی متوســط پروژه ی مایع سازی از منظر ساخت 6  میزان هزینه ی متوســط پروژه ی مایع ســازی از منظر بهای تمام شده
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