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 مقدمه
اولويت دهي به استفاده از گاز به ويژه 
ــه دو مقوله مهم تزريق و  صادرات،  مقايس
يكي از موارد مهم چگونگى مديريت منابع 
ــت. چند سالي است كه  گازي كشور اس
اين موضوع بين كارشناسان و متخصصين 
ــرژي رونق خاصي يافته  صنعت نفت و ان
ــت.  پرداختن به اين دو مقوله اگرچه  اس
مهم و الزم است، اما شايد خالصه نمودن 
ــتفاده  اهميت مصرف گاز و چگونگي اس
 بهينه از گاز در دو قطبي كردن آن يعني 
ــانه  ــادرات، چندان كارشناس تزريق و ص
به نظر نرسد و بهتر است تحقيقات  پيرامون 
همان سؤال اساسي "چيستي اولويت هاي 
ــه از منابع گازي  ــتفاده بهين اصلي در اس
كشور" باشد (چرا كه ممكن  است در اين 
بين، مقوله مهمي نظير تبديالت گازي و 
توليد و فروش محصوالت پتروشيمي، با 

ارزش افزوده باال مغفول  بماند).  
  در اين نوشتار ابتدا شرح مختصري 
ــپس  ــده، س از موضوع تزريق گاز ارايه ش
وضعيت مخازن نفتي ايران و روند كاهش 
 توليد و نقش تزريق گاز در حفظ يا ثبات 
ــتمرار توليد مرور  ــار مخازن براى اس فش
ــه صادرات  ــن توجه ب ــود. هم چني مى ش
ــم تزريق در تداوم   نفت ايران و نقش مه
ــي پيرامون تأثير  ــده و نكات آن مطرح ش
كنوني تزريق گاز بر اقتصاد و امنيت  ملي 
كشور بيان مى گردد. در بخش ديگر اين 
مطلب، به طور مختصر به مقوله صادرات 
گاز ايران پرداخته شده و در  نهايت، گزينه 

اولويت دار معرفى مى شود. 
الزم به ذكر است كه بحث "اولويت 

مجتبي كريمي زارچي1  پژوهشگاه صنعت نفت  

بررسي چگونگي استفاده بهينه از منابع گازي كشور با 
نگاه به اولويت  تزريق و صادرات 

بررسي چگونگي استفاده بهينه از منابع گازي كشور با 
نگاه به اولويت  تزريق و صادرات 

تزريق يا صادرات گاز"، زماني مصداق دارد 
ــه پيش از آن، موضوع اصلي "چگونگى   ك
ــال هاى  ــد و مصرف گاز در س روند تولي
 آينده" مطرح و پاسخ داده شده باشد. به 
بيان بهتر، پيش از مطالعه و نتيجه گيري 
ــادرات،  روند  ــر اهميت تزريق و ص بر س
ــعه پارس جنوبي و  ــرمايه گذاري، توس س
استحصال گاز از يك سو و روند افزايشي 
ــاي  خانگي،  ــرف در مجموع حوزه ه مص
ــيمي  ــگاهي، پتروش حمل و نقل، پااليش
ــر، بايد مورد  ــوي ديگ ــالف آن از س و ات
بررسي و مداقه قرار گرفته باشد؛  چرا كه 
ــه با گاز، توليد  ــأله در رابط مهم ترين مس
ــت و چنانچه  ــي اس ــارف داخل گاز و مص
زماني توليد گاز پاسخ گوي  ميزان مصارف 
داخلي نباشد (نظير آنچه در زمستان سال 
1386 رخ داد)، طبيعتاً جايي براي طرح 
ــادرات باقي نخواهد  مباحث تزريق يا  ص
ــر چگونگي افزايش  ــد و مباحثي نظي مان
توليد يا كاهش مصارف داخلي در اولويت 
ــخن كوتاه اين كه،   قرار خواهند گرفت. س
ــر با پيش فرِض مثبت بودن  مطالعه حاض
ــراز گاز (توليد منهاي  ــت ماندن ت و مثب

 مصارف داخل) انجام گرفته است.  

 تزريق گاز
ــت كه در  ــه دهه اس ــك به س نزدي
ــازده بهره برداري  ــراي باال بردن ب ايران ب
ــري از كاهش توليد  ــازن و جلوگي از مخ
نفت، از  روش هاي ازدياد برداشت استفاده 
مى شود. به كار گيرى اين روش ها با توجه 
به مزاياى آن ها نسبت به حفاري چاه هاي 
 جديد (افزايش تعداد چاه ها) و نيز درآمد 

هنگفت حاصل از توليد اضافه  نفت، توجه 
ــركت ها و كشورهاي  نفتي  بسياري از ش
ــت. روش هاي  ــه خود جلب كرده اس را ب
حرارتي و تزريق امتزاجي و غيرامتزاجي 
گاز2 (دى اكسيد كربن و  نيتروژن) از جمله 
ــت. هدف نهايي تزريق گاز  اين روش هاس
ــت يابى به ضريب  ــازن نفتى، دس به مخ
ــاي معمولي  ــي بيش تر از  روش ه بازيافت
ــي كه براي  ــت. تمامي گازهاي توليد اس
ــه كار مي روند،  ــق در مخازن نفتي ب تزري
ــود دارند. يكي  ــوص به  خ مزاياى مخص
ــاي هيدروكربنى  ــاي تزريق گازه از مزاي
ــا به طور طبيعي  ــت كه اين گازه اين اس
ــتند؛ از  ــود هس ــي موج ــازن نفت در مخ
ــبب آلودگي مخازن  اين رو، تزريق گاز س

نمي شود.  

 روند توليد نفت در كشور
ــال هاى   ــور در س ــد نفت كش تولي
ــون  ــادل 5/5 ميلي ــا 1355 مع   1353    ت
بشكه در روز بوده و حتى زمانى به بيش 
از 6  ميليون بشكه در روز   نيز رسيده است. 
ــن ميزان توليد مربوط به بيش از 300  اي
حلقه چاه بوده است. در سال  1376  بيش 
از 1000 چاه  نفتى مورد بهره بردارى قرار 
ــان مى دهد كه روند حفر   گرفت. آمار نش
چاه، هم چنان فزاينده است؛ اما    روى ديگر 
ــط توليد چاه هاى  ــكه، منحنى متوس س
ــور است كه به شدت در حال كاهش  كش
ــد. در    سال 1353 تا   1354 يعنى  مى باش
زمان اوج توليد كشور، متوسط توليد هر 
ــكه در روز    بوده  ــاه حدود 25 هزار بش چ
ــت؛ اين رقم در سال   1376 به 3 هزار  اس

ــيده و هم اكنون كم تر  بشكه در روز رس
ــكه در روز است [  6  ]  . كاهش  از 2    هزار بش
ــيدن  اكثر مخازن نفتي  توليد نفت و رس
ــه دوم عمر خود، لزوم توجه  ايران به نيم
ــه بيش تر به اين مخازن و تالش در  هرچ
راستاى توليد  صيانتي با روش هاي علمي 
تزريق گاز براى حفظ و بقاي اين ميادين 

را اثبات مى كند.  

 عملكرد مخازن ايران در صورت 
تزريق يا عدم تزريق

در رابطه با عملكرد مخازن كشور در 
ــى دو نكته حايز  صورت تزريق گاز، بررس

اهميت است:  
 1.  بررسى روند گذشته تزريق گاز به 

ميادين مشخص شده در برنامه  
ــد مخازن  ــده  تولي ــي آين  2.  بررس
ــق و به بياني بهتر،  ــت دار براى تزري اولوي
ــي روند آينده توليد نفت در صورت  بررس

 تزريق يا عدم تزريِق به موقع گاز  
ــه با مورد اول بايد گفت كه  در رابط
عملكرد سال هاى گذشته نشان مي دهد 
ــن نفتى،  ــق گاز به ميادي ــه روند تزري ك

چندان  مطابق برنامه پيش نرفته است.  
ــت ميادين در دو  ــا وضعي در اين ج
ــت تزريق يا عدم تزريق مورد مطالعه  حال
ــت. در رابطه با حالت عدم  قرار گرفته اس
ــزان نرخ  ــل توجه، مي ــق، نكته قاب  تزري
ــاالنه توليد از ميادين است كه  كاهش س
بر اساس آمار 30 ساله گذشته، اين نرخ 

1 Mojtabaz.karimi@gmail.com
2 Miscible and Immiscible Gas 

injection (MIGI) 
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 كاهش در بازه اى بين دو درصد تا شش 
درصد بوده است؛ از اين رو مى توان ميزان 
ــد آينده را در دو  حالت  نرخ كاهش تولي
خوش بينانه (دو درصد) و بدبينانه (پنج 
ــن نمود  [  2  ]  ؛ هرچند كه در  درصد) تعيي
آمارهايي نظير آمار مركز اطالعات  انرژي 
ــكا3، افت توليد مخازن4 نفتي ايران  آمري
ــده  در آينده، حدود 8 درصد گزارش ش
ــد به صورت  ــزان كاهش تولي ــت. مي اس
ــراي  ــوده و ب ــبه ب ــل محاس ــى قاب  علم
ــبه  آن، روش هاي متفاوتي وجود  محاس
ــي،  دارد. روش تحليل نمودارهاي كاهش
يكي از  رايج ترين روش هاي تحليل روند 
ــت. برخالف  توليد مخازن نفت و گاز اس
روش هاي حجمي و شبيه سازي مخازن5 
ــان ابتداي  ــا را از هم ــه  مي توان آن ه ك
ــرد، از روش  ــه كار ب ــد از مخازن ب تولي
ــي تا زماني كه مخزن  نمودارهاي كاهش
ــد،  ــته باش توليد قابل  مالحظه اي نداش
نمي توان استفاده كرد. اين روش معموالً 
ــزان بازيافت نفت و نيز  براي تخمين مي
ــر مبناي داده هاي  پيش بيني  عملكرد ب
ــود.  ــه كار گرفته مي ش ــد مخازن ب تولي
ــن نمودارها، تاريخچه   ــاس تحليل اي اس
ــي در زمان)  ــته (توليد واقع توليد  گذش
براي پيش بيني ميزان توليد آينده است. 
ــه آمار در  در اين مطالعه تنها به مقايس
دو  حالت خوش بينانه (افت دو درصد) و 
ــبتاً بدبينانه (افت پنج درصد)  حالت نس

پرداخته شده است.  

 آينده توليد نفت در حالت عدم تزريق 
و با شرط خوش بينانه افت 2 درصدى 

توليد  
ــكل 1 مقدار افت توليد در  در ش
طول بيست سال آينده با ضريب افت 
ــده است. در صورت  2 درصد ارايه ش
ــق به موقع گاز، ميزان توليد  عدم  تزري
ــكه در روز  مخازن از 1/8 ميليون بش
ــدود روزانه 1/2  ــه ح ــد فعلي ب تولي
ــكه در  سال 1404 خواهد  ميليون بش
رسيد. حجم نفت غير قابل استحصال 
در طول بيست سال آينده، در صورت 
تزريق نكردن گاز،  حدود 2/7 ميليارد 

بشكه است  [  2  ]  .  

 آينده توليد نفت در حالت عدم تزريق 
و با شرط نسبتاً بد بينانه افت 5 درصدى 

توليد  
ــت توليد در طول  ــكل 2 روند اف ش
ــب افت 5  ــال آينده را با ضري ــت س بيس
ــورت عدم  ــان مى دهد. در ص درصد نش
تزريق  به موقع گاز، مقدار توليد مخازن از 
ــكه توليد فعلي به  روزانه 1/8 ميليون بش
حدود روزانه ششصد هزار بشكه در سال 
  1404 خواهد رسيد. حجم نفت غيرقابل 
ــتحصال در طول اين بيست سال در  اس
ــردن گاز، 5/6 ميليارد  ــورت تزريق نك ص

 بشكه است [   2  ]  .  

 بررسي عملكرد توليد مخازن نفت (با 
تزريق گاز) 

ــزن نفت مورد  هم اكنون از 62 مخ
ــق نفت خيز جنوب، 17  مطالعه در مناط
ــاب (دو فاز نفت و  ــزن زير نقطه  حب مخ
ــد و 7 مخزن ديگر (جمعاً  گاز)  قرار دارن
ــت سال آينده به  24 مخزن) نيز تا بيس
ــيد. از 24  ــه  حباب خواهند رس زير نقط
ــده براي تزريق گاز نيز  مخزن  انتخاب ش
ــباعند و بايد  17 مخزن در زير نقطه  اش
ــات تزريق  گاز در  ــريع تر، عملي هرچه س

آن ها آغاز شود  [  2  ]  . 
ــف توليد صيانتي از مخزن،  در تعري
براي جلوگيري از افت فشار و به دنبال آن 
افت توليد از مخزن، بايد به ازاي هر  بشكه 
ــت توليدي، معادل گازِي آن به مخزن  نف
ــه اين موضوع كه  ــود. با توجه ب تزريق ش
اولويت بندي براى  مخازني است كه نفت 
آن ها دو فاز شده اند يا در آينده  نزديك دو 
فاز مي شوند، محاسبات مربوط به مخازن 
ديگر انجام  نشده و فقط به 24 مخزن ياد 
ــده، اكتفا گرديده است. هم چنين اگر  ش
ــش از اين  ــق گاز به اين مخازن پي تزري
ــد، نيازي به فشارافزايي نبود  انجام  مي ش
ــار  و فقط تزريق گاز به منظور تثبيت فش

كافي بود.  

  آينده صادرات نفت در گروى تزريق گاز  
ــه توليد منهاي  صادرات نفت نتيج
مصرف داخلي است. در بخش پيش، روند 
كاهش توليد نفت ايران كه در نتيجه افت 

ــار ميادين صورت مي گيرد،   تدريجى فش
ــت صيانتي و  ــد. عدم برداش ــي ش بررس
هم چنين عدم تزريق آب و گاز در مخازن 
ــورد نياز و به موقع، نرخ   نفتي به ميزان م
ــد را از ميانگين جهاني (كه در  افت تولي
حدود 5 درصد است) بيش تر كرده  است. 
ــاله  از طرف ديگر، بر پايه آماري كه هرس
توسط شركت نفت بي پي منتشر مي شود، 
ــراي  مصرف  ــاي داخلي ب ــزان تقاض مي
ــام در ايران به طور ميانگين حدود  نفت خ
5 درصد در سال اضافه مي شود. با فرض 

ــودن توليد نفت و افت   8 درصدي  ثابت ب
كاهش توليد در سال و هم چنين 2 درصد 
ــاالنه معادل 10 درصد  افزايش تقاضا، س
ــادرات  نفت خام ايران  ــد از ميزان ص تولي

كاهش مي يابد [  10  ]  .  
گرچه با اجراي طرح هدفمندسازي 
ــش مصرف وجود  ــا، احتمال كاه يارانه ه
دارد، اما تجربه نشان داده است كه افزايش 

3 EIA
4 Decline curve
5 Reservoir simulation

1  روند افت توليد نفت در صورت تزريق نكردن گاز (ضريب افت 2 
درصد) 
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2  روند افت توليد نفت در صورت تزريق نكردن گاز (ضريب افت 5 
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 تقاضا حتي در شرايط حذف يارانه ها نيز 
ــيب ماليم تر)  روندي صعودي (البته با ش
خواهد داشت. در  خوش بينانه ترين حالت، 
ــي معادل 1/5  ــر افزايش مصرف داخل اگ
ــود، مطابق  درصد توليد در نظر گرفته ش
ــاالنه صادرات  جدول 1،  ميزان كاهش س
ــكه در روز خواهد  بيش از 300 هزار بش
بود. در اين جدول، ميزان كاهش صادرات 
بر  اساس مفروضات مختلف كاهش توليد 

از 6 تا 8 درصد آورده شده است. 
ــت كه  ــده اس ــعي ش ــا س در اين ج
ــده آن، بر پايه  ــد يا آين ــد كاهش تولي رون
ــناريوهاي خوش بينانه بررسي شود. اما  س
نكته  مهم آن است كه در برنامه  ريزي براي 
ــناريوهاي مختلف،  آينده، پس از تدوين س
ــاس  بايد بدترين و بدبينانه ترين حالت، اس
تصميم گيري و  برنامه ريزي قرار داده شود؛ 
تا با پوشش هرگونه احتمال، عدم قطعيت ها 
ــراي روبه رويى با  كاهش  يافته و آمادگي ب
ــرض مثال براى  ــود. به ف آينده بيش تر ش
برنامه ريزي توليد، الزم است بدبينانه ترين 
 نرخ كاهش يعني 8 درصد يا اندكي بيش تر 

از آن، مالك برنامه ريزي قرار گيرد. 
بر پايه فرض بدبينانه، آمار و اطالعات 
ــت كه در صورت عدم مهار  ــانگر آن اس نش
ــا و افزايش مداوم آن و هم چنين  عدم  تقاض
ــت صيانتي (تزريق  ــش توليد با برداش افزاي
گاز) براي جبران كاهش افت توليد مخازن 
نفتي، صادرات ايران با  كاهش قابل توجهى 
روبه رو خواهد شد. براي جبران اين كمبود، 
ــت  ــعه ميادين و برداش ــت با توس الزم اس
ــال بهره برداري،  ــي از  ميادين در ح صيانت
ــور افزوده  ــاالنه 10 درصد به توليد كش س
ــور در حال حاضر حدود 4  شود. توليد كش
ــت كه 10 درصد  ــكه در روز اس ميليون  بش
آن، حدود 400 هزار بشكه در روز مى باشد. 
ــكه در روز  ــارت ديگر، 400 هزار بش به عب
 ميزان حجمي است كه بايد در سال جاري 
به توليد روزانه نفت خام ايران اضافه شود تا 

كمبود صادرات جبران گردد. 
ــزوم و افزايش نياز به  اين مطالب ل
ــرمايه گذارى براى جبران افت توليد را  س
نشان مى دهد. هم چنين كاهش صادرات، 
ــاى  ــديدى را در برنامه ه ــاى ش  پيامده
توسعه اى شركت ملى نفت خواهد داشت. 

 اقتصاد و امنيت ملى ايران در گروى 
تزريق گاز به ميادين

ــن  مهم تري از  ــى  يك ــون  هم اكن
ــكا در تقابل با  ــه امري ــت هايى ك سياس
ــه كار گرفته  ــالمى ايران ب جمهورى اس
ــاختن نقش ايران در  ــت، كم رنگ  س اس
ــورهاى  ــك و هم چنين در حوزه كش اوپ
ــت. اكنون  صادركننده نفت به جهان اس
آمريكا با  سياست هاى تحريم خود، صنعت 
ــرژى ايران را هدف  ــت و گاز و حوزه ان نف
ــرار داده تا با افزايش هزينه هاى توليد و  ق
 توسعه ميادين نفت و گاز، مانع دست يابي 
ايران به اهداف بلند مدت خود در منطقه 
و جهان شود. هرچند كه اين  سياست هاي 
خصمانه، هم چون سياست هاي 31 سال 
ــت در عزم و اراده  ــته، نتوانسته اس گذش
ــؤلين خدشه اي  وارد سازد، اما  ملت و مس
الزم است پيش فرض هاي مطالعات آن ها 
پيرامون آينده انرژي ايران، مورد مطالعه 
ــرد تا مواضع  خطر و تهديد، بهتر  قرار گي
ــايي گردد و راه هاى مقابله تدارك  شناس
ــه دو تحليل در  ــود. در ادامه ب ــده  ش دي

اين باره اشاره مي شود.  
ــا در  ــن تحليل ه ــى از مهم تري يك
ــال  ــت كه چهارس اين حوزه، تحليلى اس
پيش توسط استرن، استاد دانشگاه  جان 
هاپكينز  آمريكا در رابطه با وضعيت ايران 
و اقتصاد و انرژى كشور انجام گرفته است. 
ــى از مقاله وى آمده است: "اگر  در بخش
ــيوه اى، از درآمدهاى  ــاد ايران به ش  اقتص
ــود، قادر  ــل از نفت محروم ش ارزى   حاص
ــود و در  ــات خود نخواهد ب ــه ادامه حي ب
ــرايط، دولت    ايران با بحران مواجه  اين  ش
ــد". او در توصيه اى به مقامات  خواهد ش
ــد: "اگر  ــكا، در مقاله خود مى نويس امري
 ايران موفق به سرمايه گذارى و اكتشافات 
ــود، به دليل   رشد باالى مصرف  جديد نش
ــادرات  نفت خام  ــى و افت توليد، ص داخل
ــاالنه حدود 13    درصد  آن در مجموع س
ــت". از منظر اين  ــد داش ــش خواه كاه
ــگاه، با تحليلى  خوش بينانه،  استاد دانش
ــران    روى عدد 10 درصد  افت صادرات اي
ــاالنه متمركز خواهد شد. به بيان  افت س
ــد  روزانه 4 ميليون  ــر،  با فرض تولي ديگ
ــد، 400 هزار  ــاالنه تولي ــكه، افت س بش
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بشكه خواهد بود. او اين 400 هزار بشكه 
ــرار داده و  درباره  وضعيت    را فرض پايه ق
ــازى  ــران به سناريوس ــادرات نفت اي  ص
ــناريو مربوط  مى پردازد. فرض محورى س
ــت؛  او با   توجه به  به افت 10 درصدى اس
ــى مى كند كه ايران تا چه  اين رقم، بررس
ــه براى جبران   ــزان قادر خواهد بود ك مي
 افت توليد خود،  سرمايه گذارى كند. وى 
در مقاله اش، تاريخچه     توليد نفت در ايران 
و هم چنين روند افت توليد و روند مصرف 
ــاس  ــى قرار مى دهد.  بر اس را مورد  بررس
روند هاى گذشته و با يك تحليل تاريخى، 
ــاالنه   مصرف داخلى  ــد س ــط رش متوس
ــدود 6 درصد و افت  ــام  ايران را ح نفت خ
ــى را 8 درصد مطرح مى كند.  توليد داخل
ــترن، صادرات نفت    در سناريوي پايه  اس
 ايران  حدود سال هاى 15-2014 به صفر 
نزديك مى شود؛ بدين معنا كه ايران ديگر 
نفتى    براى صادرات نخواهد داشت.  استرن 
ــران اقتصاد ايران  ــن دوران را زمان بح اي
بيان   مى كند. مقاله  ياد شده بر اين مسأله 
ــردان اياالت  ــد دارد كه    اگر  دولت م تاكي
ــه  انتظار  ــكا، خيلى حوصل ــده امري متح
ــال هاى 2014    و 2015   كشيدن براى س
ــد  به عنوان موقت  ــايد بتوانن را ندارند، ش
ــد.    به عنوان  ــت هايى را به كار گيرن سياس
ــران را از راه هايى مختلف مانند  مثال، اي
ــقوط درآمدهاى نفتى و  تحريم حوزه  س
ــور، تحت فشار قرار دهند.  نفت و گاز كش
ــترن" اين  در مجموع، تحليل   آقاى " اس
نگرانى  را ايجاد مى  كند  كه   نفت و   مسايل 
مربوط به آن، درآمدهاى حاصل از نفت، 
مصرف داخلى و برنامه هاى افزايش توليد  
 مى تواند به عنوان  يك ابزار فشار عليه ايران 
مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به تكيه 
ــور به نفت و به ويژه صادرات  اقتصاد كش

نفت،  چنانچه در روند صادرات نفت ايران 
خللى رخ دهد، اقتصاد كشور را مستقيماً 

دچار آسيب جدي خواهد ساخت.  
ــط  ــل مهم ديگرى نيز توس تحلي
مؤسسه چتهم هوس6، يكى از مؤسسات 
ــاى تفكر مهم دنيا  ــى و از كانون ه علم
ــت. اين مؤسسه كه با  ــده اس انجام  ش
ــرايط انرژي، اقتصاد و  دقت خاصي ش
سياست كشور ايران را زير ذره بين دارد، 
با بررسي  شرايط توليد، سرمايه گذاري و 
ــش مصرف داخلى، در مورد آينده  افزاي
ــى  توليد و مصرف ايران به سناريو نويس
ــت. در خوش بينانه ترين  ــه  اس پرداخت
سناريوي اين مؤسسه، سال 2015 سال 
ــت و از آن  اوج صادرات نفتي ايران اس
ــي  ــخ،  صادرات نفت روندى كاهش تاري

خواهد داشت. 

 مزاياي تزريق گاز
عالوه بر اين كه تزريق گاز بر روند 
ــادرات و امنيت ملي  ــت، ص ــد نف تولي
ــى دارد، مزاياي  ــور تأثيرات مهم كش
قابل توجه  ديگري نيز براى آن مي توان 

برشمرد. از آن جمله:  
و  ــد  تولي ــت  وضعي ــظ  حف  .1 
ــد مخازن نفت  ــري از افت تولي جلوگي
ــال  به  ميزان ميانگين 3/5 درصد در س
ــق  روزانه 170 يا140  (در صورت تزري
ميليون مترمكعب گاز به مخازن نفت) 

 2. ذخيره سازى گاز تزريق شده در 
مخزن و امكان استخراج آن در آينده 

 3. پايداري درآمدهاي نفت
ــدرت در  ــش ق ــظ و افزاي  4. حف
ــت و نقش  ــي نف ــاي بين الملل بازاره

پررنگ تر در اوپك  
6 Chatham house



15 [ شمارة 77] . [ اسفند 89 ]
w w w . n i o c . i r

 صادرات گاز
ــر گاز به دليل  ــال هاى اخي در س
ــك  ــوان ي ــاص، به عن ــاى خ ويژگى ه
ــه صنايع و  ــورد توج ــل انرژى م حام
ــرار گرفته  ــتفاده كنندگان  انرژى ق اس
ــود كه در 20 سال  و پيش بينى مى ش
ــبد  ــد را در س ــده، بيش ترين رش آين
ــد.  برخى  ــته باش ــان داش ــرژى جه ان
ــان بر اين اعتقادند كه ايران  كارشناس
با داشتن سهمى نزديك به 15 درصد 
از ذخاير گازى جهان، بايد در  بازارهاى 
ــهمي هر چند كوچك  صادرات گاز، س
داشته باشد تا بتواند عالوه  بر شناخت 
محيط رقابتى، زمينه هاى  فعاليت خود 
ــده فراهم نمايد. براى ارزيابى  را در آين
ــور براى  ــيل كش ــق ميزان پتانس دقي
ــت  پارامترهايى  ــادرات گاز، الزم اس ص
ــاى صادرات گاز (خطوط  چون محوره
لوله،  LNG )، منافع اقتصادى موجود 
ــى  ــف  صادرات مختل ــاى  قرارداده در 
ــى آن در بازه  ــال و ارزياب ــان ح در زم
ــهم منافع ملى  ــاله، س زمانى بيست س
ــده در قراردادهاى گازى و  تضمين ش
ــران (از لحاظ   فرصت هاى صادراتى اي
ــى)  ــى، ژئوپليتيكى و سياس جغرافياي
ــى دقيق اين  ــوند. با ارزياب ــى ش ارزياب
ــم انداز صادراتى  پارامترها  مى توان چش

گاز كشور را تدوين و تبيين نمود.  
ــون گاز ايران تنها به تركيه  هم اكن
ــود. بر  طبق قرارداد، حجم  صادر مى ش
گاز صادراتى از 0/98 ميليون مترمكعب 
ــال 1380 شروع شده و با  در روز  در س
رشد تدريجى، در سال 1385 به متوسط 
15/69 ميليون مترمكعب در روز رسيده 
ــت. هم چنين با نهايي شدن قرارداد   اس
ــتان، قرار است در  صادرات گاز به پاكس
آينده نيز به اين كشور گاز صادر شود.  در 
حوزه محصوالت صادراتي، صادرات گاز 
 ( LNG ) ــكل خط لوله و تانكر به دو ش
ــي قرار مى گيرد. مديرعامل  مورد بررس
ــران، از  ــت اي ــركت ملي نف ــي ش  كنون
بازنگري بعضي از طرح هاي گازي كشور 
ــاي توليد ال.ان.جي خبر داده  و برنامه ه
ــبي ايران در  و با  توجه به مزيت هاي نس
انتقال گاز، بر اولويت خطوط لوله نسبت 

ــن تمركز وزارت  ــه  LNG  و هم چني ب
نفت  ايران بر صادرات بيش تر از طريق 
ــت [  8  ]  . با  خطوط لوله تأكيد كرده اس
ــير، در رابطه با صادرات گاز  اين تفاس
ــه  مقوله مهم بررسي  شود. اين  بايد س

سه مقوله عبارتند از: 
 1.  بررسي درآمد و هزينه صادرات 

با خط لوله
 2.  قيمت گذاري گاز  

 3.  مسأله بازارهاي متقاضي
ــادرات گاز براى پررنگ  گرچه ص
ــوزه انرژي  ــودن نقش ايران در ح نم
ــوردار  ــي برخ ــت باالي ــا از اهمي دني
ــتمر بازار  ــت، اما به  مطالعات مس اس
ــى تقاضاى جهانى  جهانى و پيش بين
در مناطق مختلف، به ويژه پيش بينى 
ــر اين،  ــاز دارد.  عالوه ب ــا ني قيمت ه
ــاى مربوط  ــول تكنولوژى ه روند تح
ــد به دقت مورد مطالعه  به گاز نيز باي
ــرد. در حال حاضر  ــي قرار گي و ارزياب
ــن كاملى  ــوز گاز طبيعى جايگزي  هن
ــام و فرآورده هاى متنوع  براى نفت خ
ــت، بنابراين در بازار جهانى،  آن نيس
گاز طبيعى  فرمول هاى  قيمت گذارى 
ــام و فرآورده هاى  ــه نوعى از نفت خ ب
ــده  ــا در آين ــد؛ ام ــروى مى كن آن پي
ــدن  بعضى از  ــارى ش ــورت تج در ص
ــد مربوط به گاز  تكنولوژى هاى جدي
طبيعى مانند   GTL، ممكن است اين 
روند دچار تحول شود و گاز طبيعى  در 
بلند مدت، نظام قيمت گذارى مستقل 
ــطوح قيمتى باالترى از نفت خام  و س
ــن توضيحات،  ــا اي ــد .   ب ــته باش داش
ــان هرگز  ــردد كه زم ــخص  مى گ مش
ــادرات گاز و يافتن بازارهاي  براي ص
گرسنه انرژي نظير كشورهاى چين و 
ــت و  كشورهاي صنعتي  هند دير نيس
ــاز و خطر، به  ــاس ني به محض احس
ــژه  ــدگان گاز به وي ــال عرضه كنن دنب
ــان ديگر،  ــد آمد. به بي ــران خواهن اي
ــن بازارهاى  ــِب يافت ــه اكنون ت  گرچ
ــدگان گاز  ــوع در بين عرضه كنن متن
باال گرفته است، ولى طبق پيش بينى 
ــه چندان  ــده ن ــان، در  آين كارشناس
ــتند  دور، اين عرضه كنندگان گاز هس

با  ــه متقاضيان.  ن كه تعيين كننده اند 
ــادرات گاز مزايايي  نظير  اين حال، ص
ــب در طول 30  ــب درآمد مناس كس
ــال آينده، ايجاد فرصت شغلي باال  س
ــال گاز به مدت 4  ــط لوله انتق در خ
ــازار گاز  ــب حجمي از ب ــال و  كس س

كشورهاي همسايه را در بر دارد. 

 نتيجه گيرى
مطالب گفته شده نشان مى دهد 
ــق به موقع  ــورت عدم تزري ــه در ص ك
ــر، عواقب  ــن مورد نظ ــه ميادي گاز ب
ــايندي  متوجه آينده ميادين،  ناخوش
ــادرات و در نتيجه  ــت، ص ــد نف تولي
ــالمي خواهد  ــران اس ــت ملي اي امني
ــت  تزريق  ــتار اهمي بود. در اين نوش
ــبت  گاز و مراتب اولويت دهى آن نس
ــايد بتوان  به صادرات بيان گرديد. ش
ــن اولويت  ــق را مهم تري ــه تزري مقول
ــد از  ــت و گاز بع ــت نف ــوزه  صنع ح
ــعه و توليد ميدان پارس  اولويت توس
جنوبي و نيز ميادين مشترك در نظر 
ــظ توليد  ــت. چراكه ثبات  و حف گرف
ــروي تزريق  ــده ايران در گ ــت آين نف
ــت؛ هم چنان كه تزريق گاِز امروز،  اس
ــِت فردا  ــادرات نف ــده ص تضمين كنن
 است. طبق داليل مطرح شده،  اجراي 
ــق بر راهبرد  ــم تزريق گاز منطب منظ
اصلى حوزه امنيت و سياست خارجى 
ــى تعيين  ــور   (بر سه اصل اساس كش
شده يعني حكمت، عزت و مصلحت) 
ــتوار بوده و عدم اجراي آن، خالف  اس
اين قواعد  مهم خواهد بود. بنا به نظر 
ــال آينده  نگارنده، صادرات تا چند س
در اولويت اول حوزه گازي ايران قرار 
ــه اعتقاد برخي  ــرد،  هرچند ب نمي گي
ــان، حتي جزء دو اولويت  از كارشناس
ــه اعتقاد اين  ــم نخواهد بود. ب اول ه
ــده، در اولويت هاي  تخصيص منابع  ع
گازى كشور، صادرات پس از مصارف 
ــى، تزريق گاز و مصارف صنعتى  داخل

قرار مي گيرد.  
ــا نگاهي  ــه ب ــتار اگرچ ــن نوش اي
ــازي اولويت  تحليلي به دنبال شفاف س
ــود، اما  ــادرات ب ــبت به ص تزريق نس

ــيدن  به اين نكته بود  هدف اصلي رس
ــزي براي  ــه برنامه ري ــا زماني ك كه ت
ــتن  صادرات و حتي تزريق، بدون داش
ــتراتژي و برنامه مدون  صورت  يك اس
ــاني  ــده خوب و درخش ــرد، آين مى گي
ــاپيش حوزه انرژي كشور نخواهد  پيش
ــوازات جدي  ــان ديگر، به م ــود. به بي ب
ــاختن بحث اولويت هاي استفاده از   س
ــي  ــدن مباحث "بررس گاز، پررنگ ش
تدوين استراتژي گاز كشور" نيز امري 

الزم و  ضروري است. 
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