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مقاالت تحلیلي-كاربردي

ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعی، بازار گاز، جایگاه ایران

بررسيوضعیتذخایرگازطبیعيدرجهان

با رش��د روزافزون صنایع در دنیا و به ویژه کش��ورهای صنعتی و نیاز شدید به انرژی )به خصوص از نوع تمیز و کمتر آالینده ي آن(، مدتی است گاز 
طبیعی به دالیلی از جمله پراکندگی مناس��ب تر ذخایر آن در جهان و همچنین هزینه ي کمتر اس��تخراج، قیمت مناس��ب و قابل رقابت بودن آن )با توجه 
به داش��تن ارزش حرارتی مطلوب(، در مقایس��ه با سایر سوخت های فسیلی در کانون توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. به ویژه آنکه تالش 
جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای و گاز دي اکسیدکربن، استفاده از گاز طبیعی را در مقایسه با سایر سوخت ها بیشتر مورد توجه قرار داده است. 
عالوه بر مس��ائل مرتبط با انرژی، در مصارف غیرانرژی نیز گاز طبیعی به عنوان ماده اي خام در صنایع ش��یمیایی و پتروشیمی بسیار قابل توجه است که 

این موضوع نیز بیش از پیش بر اهمیت این محصول در بازار جهانی انرژی و صنایع پتروشیمی می افزاید.
بدی��ن ترتیب نیاز کش��ورهای جهان از جمله ای��ران به منابع انرژی تمیزتر در کن��ار برخورداری از ذخایر عظیم گاز طبیع��ی، عالوه بر خوداتکایی 
کش��ور، در منطقه و بازارهای جهانی گاز، موقعیت اقتصادی-سیاس��ی قابل توجهی را در اختیار کشورمان قرار داده و اهمیت استراتژیکی ویژه ای را به 
منابع گازي ایران می بخش��د. چنانچه این اس��تراتژی با توجه به تمامي مسائل مرتبط با آن از جمله امنیت اجرا و تداوم، تدوین شود، عالوه بر توسعه ي 
فن آوري، س��بب تأمین امنیت بیش��تر انرژی مورد نیاز داخلی، درآمدزایی و ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی از طریق توسعه ي ارتباطات تجاری و مبادالت 

انواع انرژی با سایر کشورها، تأمین منابع و سرمایه های مالی و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص جهت توسعه ي  زیرساخت ها خواهد بود.
 در ای��ن مقال��ه آخری��ن وضعیت پراکندگی ذخایر اثبات ش��ده ي گاز طبیعی در جهان با ن��گاه ویژه ای به وضعیت این ذخایر در ایران طی س��ال های 
2013-1993 شرح داده شده است. ضمن اینکه وضعیت مهم ترین قطب های جهانی دارنده ي ذخایر اثبات شده ي گاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معاونتمهندسیوزارتنفت موناگلچینپور*

مقدمه
بدون ش��ک یکي از عوامل مهم در پیشرفت 
و توس��عه ي جوامع، بهره گی��ري از انرژي هاي 
جدید اس��ت. پیش بیني ش��ده که براي دستیابي 
به این ش��رایط و دسترس��ي م��ردم کره ي زمین 
به این نوع انرژي ها س��االنه ت��ا 35 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاري الزم اس��ت. از آنج��ا که گاز 

طبیعي یک��ي انرژي هاي مصرفي دنیاس��ت که 
طي سالیان آتي به دلیل کیفیت اکتشاف، تولید 
و تأمین آن نس��بت به سایر انواع انرژي  ها، رشد 
مصرف فراواني خواهد داش��ت، مي توان گفت 
که گاز طبیعي در س��بد مصرفي آینده ي مردم 
جهان از جایگاه مناس��ب تری برخوردار خواهد 
ش��د؛ چراکه حت��ي بحران اقتصادي س��ال هاي 

2009-2007 نیز نتوانس��ته بر آن تأثیر بگذارد. 
از س��وي دیگ��ر گاز طبیعي به دلیل س��ازگاري 
مناسب با شرایط زیست محیطي کره ي زمین نیز 
از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ به طوري که 
مطالعه ي توانایي هاي ب��ازار جهاني گاز از نظر 
ش��ناخت ذخایر، نحوه ي تولید، انتقال، توزیع و 
مصرف آن بسیار مهم، ضروري و اجتناب ناپذیر 

)Golchinpour@nioc.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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اس��ت. پیش بیني مي ش��ود که با توج��ه به نرخ 
مص��رف کنون��ی، ذخای��ر گاز طبیع��ي مناطق 
مختلف جهان )با حجمی معادل 185/7 تریلیون 
مترمکع��ب(، نیاز کش��ورهاي مصرف کننده ي 

جهان را بیش از 60 سال تأمین خواهند کرد.
گاز طبیع��ي عمدت��اً از مت��ان )CH4( یعن��ي 
ساده ترین نوع هیدروکربن و هیدروکربن هاي 
 ،)C2H6( س��نگین تر و پیچیده ت��ري مثل ات��ان
پروپان )C3H8( و بوتان )C4H10( تش��کیل شده 
اس��ت. مصرف گاز طبیعي، تاریخي چند هزار 
س��اله دارد ام��ا اهمی��ت آن به عنوان س��وخت 
تج��اري در دوران معاص��ر، از اوایل دهه ي 30 
میالدي شناخته شده است؛ اگرچه در 940 قبل 
از میالد، چیني ها توانستند به منابع گازي مستقل 
دست پیدا کنند. حفر چاه هاي گاز در ژاپن نیز 
در حدود س��ال 600 قبل از میالد گزارش شده 
اس��ت. البته در ابتدا، اساس و مبناي صنعت گاز 
در آمریکا و اروپا، گاز طبیعي نبود بلکه گازي 
بود که در اثر حرارت دادن زغال س��نگ ایجاد 
و اس��تفاده مي ش��د. اما در اواخر قرن بیستم و با 
پیشرفت س��ریع علم و توسعه ي فن آوري، گاز 
طبیعي در بخش اعظمی از فعالیت های صنعتی 
جهان به یک منبع انرژي بسیار مهم و ضروري 

تبدیل شد.
از طرف��ي ذخای��ر گاز در جه��ان برخالف 
ذخایر نفتي پراکندگي خاصي دارند و به همین 
دلیل براي کش��ورهاي عم��ده ي مصرف کننده 

)به ویژه اروپ��اي غربي(، تأمی��ن گاز به مراتب 
آسان تر از نفت است.

با وجود روند افزایشي تولید از ذخایر گازي 
جهان، این ذخایر طي س��ال هاي 1993-2013 
همواره و به طور مداوم روند صعودي داشته اند؛ 
به طوري که ذخایر اثبات شده ي گاز از 118/4 
تریلی��ون مترمکعب در 1993 به 155/7 تریلیون 
مترمکعب در 2003 و 185/7 تریلیون مترمکعب 
در 2013 افزایش یافته است. افزایش چشمگیر 
ذخایر در این دوران به دلیل کشف مناطق گازي 
در ونزوئال، کانادا، مالزي، اندونزي، قطر، ایران، 
شوروي سابق، نروژ، عربستان سعودي، امارات، 
چین، استرالیا، نیجریه و انگلستان بوده و در سایر 

نقاط نیز ارقام تا حدودي ثابت مانده است.
بیش��ترین ذخایر گاز طبیعي جه��ان با 43/2 
درصد در اختیار کش��ورهاي خاورمیانه اس��ت 
و در مجم��وع ح��دود 35 درص��د ذخایر گاز 
اثبات ش��ده ي دنیا در دو کش��ور ایران و روسیه 
قرار دارد. کشورهاي منطقه ي شوروي سابق نیز 
با 28/5 درصد ذخایر اثبات ش��ده ي گاز طبیعي 
در بین مناط��ق جهان در رتبه ي دوم قرار دارند. 
ش��کل-1 حجم ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي 

جهان را در 2013 میالدي نشان مي دهد.

1-ذخای�راثباتش�دهيگازطبیع�يآمریكاي
شمالي

همان طور که اشاره شد اساس و مبناي صنعت 

گاز در آمری��کا و اروپا، گاز طبیعي نبود بلکه 
گازي بود که در اثر حرارت دادن زغال سنگ 
ایجاد و استفاده مي شد. در اواخر قرن هجدهم، 
تقریباً هزار ش��رکت در آمریکا به کار فروش 
زغال س��نگ ب��راي مصرف جهت روش��نایی 
سرگرم فعالیت بودند و خدمات گازرسانی نیز 
به اکثر ش��هرهاي بزرگ آمریکا ارائه می شد. 
در 1821 در شهر فریدونیاي ایالت نیویورک، 
اسلحه س��ازي به نام ویلیام ه��ارت، اولین چاه 
گاز طبیعي را در آمریکا حفر کرد و روي آن 
بشکه  ي بزرگي قرار داد. گاز تولیدی این چاه 
کم عمق توسط لوله هاي چوبي به منازل اطراف 
منتقل مي شد. در دهه هاي 1830 و 1840 چند 
چاه گاز دیگر در پنسیلوانیا، نیویورک و بخش 
غربي ایالت ویرجینیا حفر شد که یکي از آنها 
ب��ا عمق 300 متر در نزدیکي چشمه ي س��وزان 
جورج واشنگتن قرار داشت. مهم ترین میادین 
گازي آمریکا در بخش غربي ایالت ویرجینیا و 
بیشتر در منطقه ي شرقي این کشور )از کنتاکي 
تا پنس��یلوانیا( واقع ش��ده اند. ای��االت مونتانا، 
کل��رادو، تگ��زاس و اوکالهاما نی��ز از مناطق 
گازي ایاالت متحده به شمار مي روند. جدول-

1 ذخایر گاز طبیع��ي ایاالت متحده ي آمریکا 
طي س��ال هاي 2013-1993 را نش��ان مي دهد. 
این کش��ور ب��ا حجمی بال��غ ب��ر 9/3 تریلیون 
مترمکع��ب در منطقه ي آمریکاي ش��مالي در 
رتب��ه ي نخس��ت ق��رار دارد. در 2013 ایاالت 
متحده 5 درص��د ذخای��ر گاز طبیعي جهان و 
79/49 درصد ذخای��ر گاز منطقه ي آمریکاي 

شمالي را به خود اختصاص داده بود.
اطالعات جدول-1 همچنین نش��ان می دهد 
ک��ه در 1993 ذخای��ر گاز طبیع��ي کانادا 2/2 
تریلی��ون مترمکعب ب��وده ک��ه در 2013 به 2 
تریلیون مترمکعب کاهش یافته اس��ت. ذخایر 
گازي این کشور نیز شامل 1/1 درصد مجموع 
ذخایر گاز جه��ان و 17/09 درصد ذخایر گاز 

آمریکاي شمالي است. 1   حجم ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي جهان در 2013 میالدي ]5[
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میادی��ن مه��م گازي کانادا در غ��رب این 
کش��ور واقع شده اند که مهم ترین آنها عبارتند 
 Raddle River, Payle, Westlock, از 
Handly و بزرگ تری��ن می��دان گازي ای��ن 

کش��ور به ن��ام Medicine Hat در جنوب قرار 
دارد. مهم ترین میادین گازی مش��ترک کانادا 
 Oreille,  Pincher نی��ز میادی��ن  و آمری��کا 
ای��ن  در  هس��تند.   Creek, Smith, Pendant

میان، مکزیک در منطقه ي آمریکاي ش��مالي 
کمتری��ن ذخی��ره ي گازي را دارد. ذخایر گاز 
این کش��ور نیز مانند کانادا در 2013 نسبت به 
س��ال 1993 کاهش یافته است. در مجموع در 
2013 منطقه ي آمریکاي ش��مالي 6/3 درصد 
ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي جهان را به خود 

اختصاص داده است.

2-ذخایراثباتشدهيگازطبیعيدرمنطقهي
آمریكايمرکزيوجنوبي

در بین کشورهاي منطقه ي آمریکاي مرکزي 
و جنوبي، ونزوئال بیشترین ذخایر گاز طبیعي )3 
درصد ذخای��ر جهان و 72/7 درصد ذخایر این 
منطقه( را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. طي 
سال هاي 2013-1993 ذخایر اثبات شده ي گاز 
طبیعي ونزوئال تا حدود 1/5 برابر افزایش یافته 
اس��ت. مهم ترین میادین گازي این کش��ور در 
خشکي عبارتند از Lechoso Placer در شرق و 
Amana و Martavan در غرب. میادین گازي 

Puerto و Laruz نی��ز در دری��ا واقع ش��ده اند. 

پ��س از ونزوئ��ال، برزیل ق��رار دارد که ذخایر 
اثبات ش��ده ي گاز طبیعي این کشور معادل 0/5 
تریلیون مترمکعب )0/2 درصد ذخایر جهان و 

6/49 درصد ذخایر این منطقه( مي باشد.
در همی��ن دوره، ذخایر گاز طبیعي آرژانتین 
که شامل چهار میدان مستقل گازي است از 0/5 
به 0/3 تریلیون مترمکعب کاهش یافته است. از 
دیگر کش��ورهاي صاح��ب گاز در این منطقه، 
ترینیداد و توباگو اس��ت. این کش��ور با وجود 
داش��تن ذخای��ر گازی مح��دود )0/4 تریلیون 
مترمکع��ب(، از بزرگ تری��ن صادرکنن��دگان 

LNG در جهان محسوب مي شود.

در مجم��وع مي ت��وان گف��ت ک��ه ذخای��ر 
اثبات ش��ده ي گاز طبیعي منطق��ه ي آمریکاي 
مرکزي و جنوبي طي س��ال هاي 1993-2013 

حدود 1/4 برابر افزایش یافته است.

3-ذخای�راثباتش�دهيگازطبیع�ياروپ�او
شورويسابق

از حدود 7/ 185تریلی��ون مترمکعب ذخایر 
اثبات ش��ده ي گاز جهان در سال 2013، رقمي 
مع��ادل 3/7 تریلی��ون مترمکع��ب )ح��دود 2 
درصد( متعلق به منطقه ي اروپا )بدون احتساب 
کش��ورهاي منطقه ي شوروي س��ابق( است که 

بیشترین میزان آن در دریاي شمال قرار دارد.
نروژ، هلند و انگلس��تان بیشترین ذخایر گاز 
طبیع��ي اروپ��ا را به خ��ود اختص��اص داده اند؛ 
به ط��وری که ن��روژ ب��ا دارا ب��ودن 2 تریلیون 
مترمکع��ب گاز )1/1 درصد ذخایر جهان و 54 
درصد ذخایر اروپا( در س��ال 2013، در رتبه ي 
نخس��ت ذخایر گازي منطقه قرار دارد. بیش��تر 
ذخایر گازي این کشور در دریاي نروژ، دریاي 
ش��مال و دریاي برنت قرار دارند. میدان گازي 
Troll در س��واحل نروژ یک��ي از بزرگ ترین 

میادی��ن گازي اروپاي غربي اس��ت که از نظر 
زمین شناس��ي و مش��خصات فني، س��نگ هاي 
مخ��زن آن متعل��ق ب��ه دوره هاي ژوراس��یک 
)از دوران دوم زمین شناس��ي( و ترش��یري )از 
دوران سوم زمین شناس��ي بوده( و جنس آن از 
ماسه سنگ با ضخامت 3000-2000 متر است. 

درصد در جهان1993200320122013كشور

4.65.48.79.35.0آمریکا

2.21.62.02.01.1كانادا

2.00.40.40.30.2مکزیک

8.87.411.111.76.3جمع كل

درصد در جهان1993200320122013كشور

0/50/60/30/30/2آرژانتین

0/10/80/30/30/2بولیوي

0/10/20/50/50/2برزیل

0/20/10/20/20/1كلمبیا

0/30/20/40/40/2پرو

0/20/50/40/40/2ترینیداد و توباگو

3/74/25/65/60/3ونزوئال

0/20/10/10/10سایر كشورها

5/46/87/77/71/4جمع كل

  2   ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در منطقه ي آمریکاي مركزي و جنوبي )1993-2013(
)ارقام: تریلیون متر مکعب(

درصد در جهان1993200320122013كشور

4/65/48/79/35/0آمریکا

2/21/62/02/01/1كانادا

2/00/40/40/30/2مکزیک

8/87/411/111/76/3جمع كل

  1   ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در منطقه ي آمریکاي شمالي )1993-2013(
)ارقام: تریلیون متر مکعب(
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پس از نروژ، هلند با توجه به مس��احت محدود 
آن در رتبه ي دوم ذخای��ر گازي قرار دارد که 
مق��دار آن 0/5 درصد ذخایر جه��ان و 24/32 
درصد  ذخایر اروپاس��ت. این کشور با داشتن 
 Groningen یک می��دان گازي بزرگ به ن��ام
بزرگ تری��ن می��دان گازي اروپ��اي غربي را 
به خود اختص��اص داده اس��ت. از میادین مهم 
 Lemmen، گازي هلند در خش��کي مي توان به
Amelandو ب��ه  دری��ا  در  و   Zolle,Ommen

Zuidwal اشاره کرد.

انگلستان با 0/2 تریلیون مترمکعب ذخیره ي 
اثبات ش��ده ي گاز طبیع��ي )0/1 درصد ذخایر 
جه��ان و 5/4 درصد ذخایر اروپ��ا( در رتبه ي 
س��وم اروپا قرار دارد. بیشترین میادین و ذخایر 
گازي انگلس��تان در جنوب غربي دریاي شمال 
واقع شده اند؛ به طوري که عمق آب در آنها از 

50 متر تجاوز نمي کند.
آلمان به عنوان کشوري پیشرفته و صنعتي در 

جهان، ذخایر قابل توج��ه گازي ندارد. همواره 
محدودیت ذخای��ر نفت و گاز این کش��ور از 
مش��کالتي بوده که آلمان را از نظر منابع تأمین 
انرژي به خارج وابس��ته کرده است. با این همه 
باألخره در اواس��ط دهه ي 60 می��الدي آلمان 
موفق به کش��ف میادین گازي در خاک خود 
شد. بیشترین ذخایر گازي این کشور در نواحي 
ELBE و EMS  در بخش غربي و Altmark و 

Salzwedel در بخش شرقي قرار دارند. میزان 

ذخایر گاز طبیعي اثبات شده ي آلمان در 2013 
کمتر از 0/05 تریلیون مترمکعب بوده اس��ت؛ 
به ع��الوه در بخ��ش غربي این کش��ور میادین 
در  و   Adorl و   Rutenbrock, Holte گازي 
 Vestrup, Rudersdorf بخش شرقي آن میادین

و Staakow قرار دارند.
ذخایر اثبات ش��ده ي گاز روس��یه در 2013 
معادل 31/3 تریلیون مترمکعب بوده که بیش��تر 
آن در س��یبري غربي متمرکز شده و مابقي آن 

در مناط��ق مهم دیگر از جمل��ه Volga-Ural و 
سیبري ش��رقي قرار گرفته اند. مهم ترین میادین 
 Urengoy گازي روس��یه عبارتن��د از می��دان
 Yamburg, میادی��ن  غرب��ي،  س��یبري  در 
می��دان  و   Bawanenko , Sapolrijarnoj

Medwezhje. اکثر میادین گازي روسیه متعلق 

به دوران دوم زمین شناسي و دوره ي ژوراسیک 
 بوده و در تاقدیس هاي ماسه سنگ ها و در عمق 
500-350 مت��ري قرار دارن��د. از دیگر میادین 
گازی مه��م روس��یه Orenburg در منطق��ه ي 
Volga-Ural اس��ت که س��نگ هاي ماسه اي و 

کربناته تا عمق 2000 متري دارد.
کمتر از یک س��وم ذخایر گازي روس��یه در 
مناط��ق آبي ق��رار دارند؛ به طوري که قس��مت 
اعظ��م آن در قط��ب ش��مال، س��یبري غربي و 
ش��رقي و بخش بزرگ دیگر آن در حوزه هاي 
ش��مال دری��ای خ��زر ی��ا Volga-Ural ق��رار 
گرفته اس��ت. این کش��ور در تولی��د و صدور 
 گاز طبیع��ي از طری��ق خط لوله ی��ا به صورت 

)LNG (Liquified Natural Gas تواناست.

در منطقه ي ش��وروی س��ابق، پس از روسیه، 
ترکمنس��تان در مقام دوم ق��رار دارد که مقدار 
ذخای��ر گاز طبیع��ي آن در 2013 معادل 17/5 
تریلیون مترمکعب تخمین زده ش��ده است. این 
رقم مع��ادل 9/4 درصد مجموع ذخایر جهان و 
33/08 درصد ذخایر گاز طبیعي شوروي سابق 

محسوب مي شود.
ترکمنس��تان در  میادی��ن گازي  مهم تری��ن 
خش��کي Dauletabad-Donnz و Karabil در 
جنوب و Farab، Kandym و Kishtuvan در 

شرق هستند.
قزاقستان نیز از دیگر نواحي گازخیز منطقه ي 
شوروي س��ابق و جهان اس��ت. میادین مستقل 
 Kuanysh، Ayrakty گازي این کش��ور مانند
و kansa در مرک��ز آن قرار دارند. میادین مهم 
نفتي قزاقستان نیز که گاز همراه تولید مي کنند 
شامل Zhanazhol، Tengiz و Uritan هستند. 

درصد در جهان1993200320122013كشور

0/90/90/90/5-آذربایجان

كمتر از 0/05كمتر از 0/05كمتر از 0/10/10/05دانمارك

كمتر از 0/05كمتر از0/20/20/10/05آلمان

كمتر از 0/30/30/10/10/05ایتالیا

1/31/51/50/8-قزاقستان

1/71/40/90/90/5هلند

1/42/52.12.01/1نروژ

0/20/10/10/10/1مجارستان

0/40/30/10/10/1روماني

31/431/031/316/8-روسیه

2/317/517/59/4-تركمنستان

0.70/60/60/3-اوكراین

0/60/90/20/20/1انگلستان

1/21/11/10/6-ازبکستان

35/61/40/30/20/1سایر كشورها

40/542/756/556/630/5جمع كل

ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در اروپا و شوروي سابق )1993-2013( ]5[  3  
)ارقام: تریلیون متر مکعب(
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

ذخای��ر شناخته ش��ده ي گاز طبیعي قزاقس��تان 
در 2013 معادل 1/5 تریلی��ون مترمکعب بوده 
که این مقدار 0/8 درص��د ذخایر گاز جهان و 
2/8 درصد ذخایر گاز طبیعی ش��وروي س��ابق 

محسوب مي شود.

4-ذخایراثباتشدهيگازطبیعيدرخاورمیانه
ای��ران با داش��تن حجم��ي بالغ بر ح��دود 34 
تریلی��ون مترمکعب گاز طبیعی، س��همی بالغ بر 
42/09 درصد ذخایر اثبات ش��ده ي گاز منطقه ي 
خاورمیان��ه و 18/2 درصد ذخایر اثبات ش��ده ي 
گاز جه��ان را به خود اختص��اص داده که از این 
نظر در رتبه ي نخس��ت خاورمیان��ه و جهان قرار 
دارد. ذخایر گاز طبیعي ایران عمدتاً در دریا واقع 
شده اند؛ اگرچه تعدادی میادین مستقل گازی و 
همچنین منابع قابل توجهي گاز همراه میادین نفتي 

نیز در نواحی خشکي کشور قرار دارند.
می��دان  ای��ران در دری��ا  مه��م  میادی��ن  از 
پارس جنوبي است. این میدان روي خط مرزی 
مش��ترک کش��ورمان ب��ا قط��ر در خلیج فارس 
ق��رار دارد. از میادی��ن مش��ترک گازي دیگر 
در منطق��ه ي دریایي، میادین س��لمان )س��ازند 
گازي با ابوظبي(، مبارک )س��ازندگازي یاماما 
با شارجه(، فارس��ي-B )با عربستان(، هنگام )با 
عمان( و آرش )با کویت( است. در خشکي نیز 
ایران یک میدان مش��ترک گازي به نام گنبدلي 

با ترکمنستان دارد.
به عالوه همانطور که اش��اره ش��د جمهوري 
اسالمي ایران داراي میادین مستقل گازي مهمی 
اس��ت که از این میان، میادی��ن خانگیران، نار، 
کنگان، سرخون، قش��م، آغار، داالن، تابناک، 
تنگ بیجار، هما، ش��انول، عس��لویه، کبیرکوه، 
گشوي جنوبي، گردان، مختار، وراوي و تعداد 
زیادي میادین کوچک گازی دیگر در خشکي 
و میادین پارس ش��مالي، فردوس و گلش��ن در 

دریا قرار دارند.
در  ش��ده  ارائ��ه  اطالع��ات  اس��اس   ب��ر 

جدول-4 ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي ایران 
ط��ي س��ال هاي 2013-1993 تقریب��اً دو برابر 
افزایش یافت��ه؛ به طوري ک��ه از 20/7 تریلیون 
مترمکعب در 1993 به 33/8 تریلیون مترمکعب 

در 2013 بالغ گردیده است.
پس از ای��ران، قطر با داش��تن 24/7 تریلیون 
مترمکعب ذخایر گازي، سهمی معادل 30/75 
درصد ذخای��ر گاز خاورمیان��ه و 13/3 درصد 
ذخای��ر گاز طبیعي جه��ان را به خود اختصاص 
داده ک��ه از ای��ن نظ��ر به ترتی��ب در رتبه هاي 
دوم خاورمیان��ه و س��وم جهان ق��رار دارد. این 
کش��ور با داش��تن می��دان گازي مش��ترک با 
ای��ران )پارس جنوب��ي( ب��ه یک��ي از مهم ترین 
صادرکنن��دگان LNG در جهان تبدیل ش��ده 
اس��ت. در میان کش��ورهاي خاورمیان��ه، قطر 
بیش��ترین افزای��ش ذخای��ر گاز طبیع��ي ط��ي 
س��ال هاي 2013-1993 را داشته؛ به طوري که 
طبق جدول-4 ذخایر گاز طبیعي این کشور در 
دوره ي مذک��ور بیش از 3/5 برابر افزایش یافته 
و از 7/1 تریلی��ون مترمکعب در 1993 به 24/7 
تریلیون مترمکعب در 2013 رس��یده است. این 
امر نش��ان دهنده ي موفقیت قطر در فعالیت هاي 

اکتشافي به ویژه در دریاست.
عربستان نیز با داشتن 8/2 تریلیون مترمکعب 
ذخایر گازي ش��امل میادین مس��تقل گازي در 
 ALHILWAH,NORTH به نام هاي  خش��کي 
مش��ترک  می��دان  و   SUHAL و   KIDAN

SOUTH KIDAN ب��ا ام��ارات، حجمي بالغ 

ب��ر 4/4 درص��د ذخای��ر گاز طبیع��ي جهان و 
10/2 درصد ذخای��ر گاز خاورمیانه را به  خود 
اختصاص داده اس��ت. پس از ایران، روس��یه، 
قطر و ترکمنستان، کش��ور عربستان در رتبه ي 
پنجم جهان قرار داده اس��ت. عربس��تان میدان 
گازي مستقلي در دریا ندارد. ذخایر گازي این 
کشور طي سال هاي 2013-1993 از 5/2 به 8/2 

تریلیون مترمکعب افزایش داشته است.
ذخای��ر گاز طبیع��ي امارات طي س��ال هاي 

2013-1993 تقریب��اً ثاب��ت ب��وده اس��ت. این 
کشور با حجمی بالغ بر 6/1 تریلیون مترمکعب، 
سهمی معادل 7/5 درصد ذخایر گاز خاورمیانه 
و 3/3 درصد ذخایر گاز طبیعي جهان را به خود 
اختصاص داده اس��ت. مهم ترین میادین گازی 
 SHUWAIHAT و Hail امارات در دریا میادین
 SOUTH و در خش��کي میدان مشترک گازي

KIDAN با عربستان است.

در مجم��وع، ذخایر گاز طبیع��ي خاورمیانه 
طي س��ال هاي 2013-1993 به حدود دو برابر 
افزایش یافته که با س��همی معادل 43/2 درصد 
از مجموع ذخایر گاز طبیعي در سال 2013، در 

مقام اول جهان قرار دارد.

5-ذخایراثباتشدهيگازطبیعيآفریقا
بیش��ترین حجم ذخایر گاز طبیعي در آفریقا 
متعلق به نیجریه اس��ت. در 2013، این کشور با 
ذخایر گازی براب��ر 5/1 تریلیون مترمکعب در 
مقام نخس��ت منطقه قرار گرفته که 2/7 درصد 
مجم��وع ذخای��ر گاز جه��ان و 35/91 درصد 

ذخایر گاز آفریقا را شامل مي شود.
ذخایر گاز طبیعي نیجریه نیز از 3/7 تریلیون 
مترمکع��ب در 1993 به 5/1 تریلیون مترمکعب 
در 2013 افزای��ش یافت��ه اس��ت. این کش��ور 
هف��ت میدان مس��تقل گازي در خش��کي دارد 
 Manuse, Ekedei, Ubeta, ک��ه عبارتن��د از
Bomu, Obagiidu و Ughada. میادین گازي 

, Moudi A ای��ن کش��ور در دریا نی��ز ش��امل 
Moudi B  و Alba است.

الجزای��ر نی��ز از دارن��دگان ذخای��ر گازی 
در ق��اره ي آفریقاس��ت ک��ه از 1965 یکي از 
 Hassi R’mel بزرگ تری��ن میادین آن به ن��ام
مورد بهره برداري قرار گرفته است. سنگ هاي 
مخزني این میدان در عمق 2100 متري از جنس 
ماسه س��نگ ب��وده و در تاقدیس هایي متعلق به 
دوران دوم زمین شناسي و دوره ي ترشیري قرار 
دارند و ذخیره اي بیش از 2 تریلیون مترمکعب 
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را در خ��ود جاي داده اند. ع��الوه بر آن، تعداد 
زیادي از میادین نفتي در شرق الجزایر نیز حجم 
فراوانی گاز همراه دارند. در مجموع میزان کل 
ذخایر اثبات شده ي گازی الجزایر 4/5 تریلیون 
مترمکعب است که این رقم معادل 2/4 درصد 
مجموع ذخایر گاز جهان در 2013 مي باشد. از 
مهم ترین میادین مس��تقل گازي جنوب ش��رقي 
این کش��ور میدان Oued zenan است. الجزایر 
میادی��ن گازي مش��ترکي نیز با لیب��ي دارد که 

.Arene و Alrar,Tissit عبارتند از
ذخایر گاز طبیعي مصر ب��ا حجمی بالغ بر 1/8 
تریلیون مترمکعب، ی��ک درصد مجموع ذخایر 

گاز جهان و 12/67 درصد ذخایر منطقه ي آفریقا 
را در خود جای داده اند. حجم ذخایر اثبات شده ي 
گاز این کشور نیز طي سال هاي 2013-1993 تا سه 
برابر افزایش یافته که این امر نشان دهنده ي موفقیت 
فعالیت هاي اکتشافي در مصر است. میادین گازي 
 Wastani, مستقل این کشور در خشکي عبارتند از
Abu-Madi, Qaraa و Abu-Qir. میادین دریایی 

مصر نیز Temsah وNif  هس��تند. این کشور یک 
می��دان گازي مش��ترک به ن��ام Elqantara نیز با 

فلسطین دارد.
لیب��ي نی��ز پن��ج می��دان گازي مس��تقل در 
حوزه ه��اي Syrte و نیز حج��م قابل مالحظه اي 

ذخایر گاز همراه نفت دارد. ذخایر اثبات شده ي 
گاز این کش��ور در 2013 مع��ادل 1/5 تریلیون 
مترمکع��ب تخمین زده ش��ده ک��ه 0/8 درصد 
حج��م ذخای��ر گازی جه��ان و 10/56 درصد 
ذخایر گازي آفریقا را شامل مي شود. مهم ترین 
میادی��ن مس��تقل گازي خش��کي این کش��ور 
Daja, Amasralad و Le camp هس��تند ک��ه 

در جنوب غربي آن ق��رار دارند. همان طور که 
قباًل اشاره ش��د لیبي میادین مشترک گازي نیز 

با الجزایر دارد.
بر اس��اس اطالع��ات حاصل حج��م ذخایر 
 گاز طبیع��ي منطق��ه  ي آفریق��ا طی س��ال هاي

افزای��ش  درص��د   42 به می��زان   1993-2013
یافته؛ به ط��وري که از 10 تریلی��ون مترمکعب 
در 1993ب��ه 14/2 تریلیون مترمکعب در 2013 

رسیده است.

آس�یا– طبیع�ي گاز اثباتش�دهي 6-ذخای�ر
اقیانوسیه

آسیا–اقیانوس��یه  منطق��ه ي  در   2013 در 
بیش��ترین حج��م ذخایر گازی ب��ا 3/7 تریلیون 
مترمکع��ب )2 درصد ذخایر جه��ان و 24/34 
درص��د ذخای��ر آسیا-اقیانوس��یه( متعل��ق ب��ه 
استرالیاس��ت و پس از آن چین قرار دارد. چین 
منابع گازي عظیمي دارد؛ به طوري که طي چند 
سال گذش��ته 54 میدان گازي بزرگ، متوسط 
 Rub, و کوچ��ک که عمدت��اً در حوزه ه��اي
 Tarimbasin, Shuibasin , Sichuanbasin،
 Luzhou، Yinchuan, Cangzhou Mangnai

و Nanyang  قرار دارند در این کش��ور کشف 

شده اس��ت. با توجه به ش��رایط زیست محیطي 
کنوني در چین و اهداف آتي اقتصادي، تمایل 
شدیدي براي افزایش استفاده از گاز طبیعي در 
این کش��ور به وجود آمده است. رشد اقتصادي 
چین سبب افزایش شدید تقاضاي انرژي شده؛ 
به طوري ک��ه از 1993 پس از ایاالت متحده ي 
آمری��کا، چی��ن بزرگ تری��ن مصرف کننده ي 

درصد در جهان1993200320122013كشور

20/727/633/633/818/2ایران

0/20/10/20/20/1بحرین

3/13/23/63/61/9عراق

1/51/61/81/80/1كویت

0/21/00/90/90/5عمان

7/125/324/924/913/3قطر

5/26/88/28/24/4عربستان سعودي

0/20/30/30/30/2سوریه

5/86/06/16/13/3امارات

0/40/50/50/50/3یمن

0/10/20/20/1كمتر از 0/05سایر كشورها

44/472/480/380/343/2جمع كل

  4  ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در خاورمیانه )1993-2013( ]5[
)ارقام: تریلیون متر مکعب(

درصد در جهان1993200320122013كشور

3/74/54/54/52/4الجزایر

0/61/72/01/81/0مصر

1/31/51/51/50/8لیبي

3/75/15/15/12/7نیجریه

0/71/01/21/20/7سایر كشورها

10/013/914/414/27/6جمع كل

  5   ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در آفریقا )1993-2013( ]5[
)ارقام: تریلیون متر مکعب(
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

انرژي در دنیا به حساب مي آید.
اندونزي نیز 1/6 درصد ذخایر اثبات ش��ده ي 
گاز طبیعي جه��ان )2/9 تریلی��ون مترمکعب( 
و 19/08 درص��د ذخای��ر گاز طبیعي منطقه ي 
آسیا–اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است. 
 Mutiara, مهم ترین میادین گازي این کش��ور
و  دری��ا  در   Wailawi و   Tunu, Panylatan

Kerendan در خشکي است.

گاز  اثبات ش��ده ي  ذخای��ر  مجم��وع،  در 
 طبیعي منطقه ي آسیا-اقیانوس��یه طی س��ال هاي

2013-1993 حدود 63/4 درصد افزایش یافته 
است.

7-ذخایراثباتش�دهيگازطبیعيکشورهاي
)OPEC(اوپك

اوپ��ک در 1960 توس��ط ای��ران، ع��راق، 

کویت، عربس��تان س��عودي و ونزوئال تأسیس 
ش��د. کش��ورهایي که بعداً به عضویت اوپک 
درآمدن��د عبارتند از قط��ر در 1961، اندونزی 
در 1962، لیب��ي در 1962، ام��ارات در 1967، 
الجزایر در 1969، نیجریه در 1971، اکوادر در 

1973، گابن در 1975و آنگوال در 2007.
اک��وادر در 1992 از عضویت اوپک خارج 
ش��د و پس از آن دوباره در 2007 به عضویت 
این س��ازمان درآمد. گابن نیز ت��ا 1995 عضو 
اوپک ب��ود. همچنی��ن اندون��زی در 2009 از 
ای��ن س��ازمان خارج ش��د. ام��روزه اوپک 12 
عض��و دارد و وظیف��ه ي آن از ابت��دا همکاری 
و هماهنگی بیش��تر بین اعضاء در تعیین قیمت 
نف��ت، جلوگیري از کاهش قیمت، تثبیت بازار 

و تعیین و کنترل حجم تولید نفت بوده است.
بر اس��اس اطالعات ج��دول-7 ذخایر گاز 
طبیعي ای��ران، از 20/7 تریلی��ون مترمکعب در 
1993، ب��ه ح��دود دو براب��ر در 2013 )33/8 
تریلیون مترمکعب( افزایش یافته اس��ت. ذخایر 
گاز طبیعي قطر نی��ز از 7/1 تریلیون مترمکعب 
در 1993، به بیش از س��ه برابر در 2013 )24/7 
تریلی��ون مترمکع��ب( افزایش یافته اس��ت. در 
برخی کشورها مثل الجزایر، لیبي و نیجریه طي 
این سال ها مقدار ذخایر تقریباً ثابت باقي مانده 
یا رش��د کمی داشته اس��ت. در مجموع ذخایر 
اثبات ش��ده ي گاز طبیع��ي کش��ورهاي عضو 
اوپ��ک ط��ی س��ال هاي 2013-1993 روندی 
صعودي داشته و به حدود دو برابر افزایش یافته 

است.
بر اساس آخرین گزارش ساالنه ي منتشره ي  
شرکت BP در 2014، میزان ذخایر اثبات شده ي 
گاز طبیع��ي جه��ان ح��دود 185/7 تریلی��ون 
مترمکعب اعالم ش��ده که س��هم کش��ورهاي 
عضو اوپک از آن حدود 51/3 درصد اس��ت. 
جدول-8 میزان ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي 
در مناط��ق مختلف جهان را در طی  س��ال های 

2003-1993 نشان می دهد.

درصد در جهان1993200320122013كشور
1/02/43/83/72/0استرالیا
0/30/40/30/30/1بنگالدش
0/40/30/30/30/2برونئي
1/71/33/33/31/8چین
0/70/91/31/40/7هند

1/82/62/92/91/6اندونزي
1/82/51/11/10/6مالزي
0/30/40/30/30/2میانمار

0/70/80/60/60/3پاكستان
0/20/20/1كمتر از 0/05كمتر از  0/05گونیاي جدید

0/20/40/30/30/2تایلند
0/10/20/60/60/3ویتنام

0/30/50/30/30/2سایر كشورها
9/312/715/215/28/2جمع كل

  6  ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در آسیا- اقیانوسیه )1993-2013( ]5[
)ارقام: تریلیون متر مکعب(

درصد در جهان1993200320122013كشورهاي عضو اوپک
20/727/633/633/818/2ایران
7/125/324/924/713/3قطر

5/26/88/28/24/4عربستان سعودي
5/26/06/16/13.3امارات
3/74/25/65/63.0ونزوئال
3/75/15/15/12.7نیجریه
3/74/54/54/52.4الجزایر
3/13/13/63/61/9عراق
1/51/61/81/81/0كویت
1/31/51/51/50/8لیبي

0/20/20/1--آنگوال
كمتر از 0/05كمتر از 0/05كمتر از0/05--اكوادر

55/885/895/1895/1851/25جمع كل اوپک

  7  ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي اوپک )OPEC( طی سال هاي 1993-2013 ]6و5[
)ارقام: تریلیون متر مکعب(
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در شکل-2 کشورهای مهم دارنده ي ذخایر 
گازی در جهان نشان داده شده اند.

چنانچه در این ش��کل مش��اهده مي شود در 
ابت��دای 2014، ای��ران از لح��اظ ذخایر گازی 
در جه��ان در رتبه ي نخس��ت و روس��یه و قطر 

به ترتیب در رده هاي بعدي قرار دارند.

نتیجهگیري
ذخایر گازي جهان در ابتداي 2014 میالدي 
185/7 تریلیون مترمکعب اعالم شده که از این 
مقدار 43/2 درصد مربوط به خاورمیانه، 30/5 
درصد مربوط به اروپا و ش��وروي س��ابق، 8/2 
درصد مربوط به آسیا-اقیانوس��یه، 7/6 درصد 

مربوط به آفریقا، 6/3 درصد متعلق به آمریکاي 
شمالي و 4/1 درصد متعلق به آمریکاي جنوبي 

و مرکزي است.
بخش عم��ده ي ذخای��ر گاز اثبات ش��ده ي 
جهان در دو منطقه ي خاورمیانه و روس��یه قرار 
دارد که با توجه به جمیع ش��رایط، نقش ایران 
و قط��ر قابل توجه اس��ت. ای��ران ب��ا دارا بودن 
ح��دود 33/8 تریلیون مترمکع��ب گاز طبیعي 
نخستین کشور صاحب ذخایر گازي دنیاست. 
حوزه هاي بزرگ گازي کش��ورمان عبارتند از 
پارس جنوبي ب��ا ذخی��ره ي گازي معادل نیمي 
از کل ذخایر کش��ور، پارس ش��مالي، کنگان، 
نار و خانگیران. روس��یه به عنوان دومین کشور 

دارن��ده ي گاز در جهان، ش��بکه ي عظیمی از 
خط��وط لوله ی ص��ادرات گاز به اروپ��ا دارد. 
قطر نیز پایتخت LNG  دنیاس��ت. عربستان نیز 
برنامه ي اکتش��اف و استخراج میادین گازي را 

در دستور کار خود قرار داده است.
با مقایس��ه ی مقدار ذخای��ر، منابع و پایداري 
میادی��ن گازي )زم��ان تخلیه ش��دن( ای��ران با 
سایر کش��ورهاي دنیا یا کش��ورهاي حاشیه ي 
خلیج ف��ارس، به وض��وح درمي یابیم ک��ه تنها 
روس��یه و قطر رقباي جدي کش��ورمان به شمار 
مي آیند و س��ایر کش��ورهاي دنیا و حاش��یه ي 
خلیج ف��ارس ذخای��ر بس��یار کمت��ري از ایران 
دارن��د. از طرف��ي کش��ورمان مخ��ازن گازي 
دست نخورده ي دیگري نیز دارد که با اکتشاف 
آنها ذخای��ر گازي ایران افزایش خواهد یافت. 
اما نبای��د فراموش کرد که چش��م انداز خوش 
و طوالني م��دت ذخایر گازي کش��ور رابطه ي 
ش��دیدي با تولید، مص��رف داخلي و صادرات 
دارد که هرچ��ه روند این متغیرها صعودي تري 
باشد، عمر ذخایر گازي کشور با سرعت بیشتري 
کاسته خواهد ش��د. بنابراین موضوع صیانت از 
ذخایر خدادادي گاز کشور را نیز نباید فراموش 
کرد. به همین منظور است که کشورمان عالوه 
بر اج��راي برنامه ه��اي عظی��م جایگزیني گاز 
به جاي فرآورده هاي نفتي، تزریق گاز به میادین 
نفتی، جم��ع آوری گازهای در حال س��وختن 
و امکان توس��عه ي صنایع انرژي بر در سراس��ر 
کش��ور، برخالف برخي از کشورهاي همسایه 
که با ما منابع گازي مش��ترک دارند، این توان 
را دارد که با ترکیب بهینه اي در اقتصاد کشور، 
ب��ا نگاهی صیانتی برای نس��ل های آینده، منابع 
عظیم گاز را از منظر مصارف داخلی یا صدور 

آن مورد استفاده قرار دهد.

درصد در جهان1993200320122013منطقه
8/87/411/111/76/3آمریکاي شمالي

5/46/87/77/74/1آمریکاي جنوبي و مركزي

40/542/756/556/630/5اروپا و شوروي سابق

44/472/480/380/343/2خاورمیانه
10/013/914/414/27/6آفریقا

9/312/715/215/28/2آسیا–اقیانوسیه

118/4155/9158/2158/7100جمع كل جهان

  8   ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعي در مناطق مختلف جهان )1993-2013( ]5[
)ارقام: تریلیون متر مکعب(

2   میزان ذخایر اثبات شده ي گاز طبیعی كشورهای عمده ی دارنده ي گاز طبیعی در پایان 2013 ]5[

تریلیون متر مکّعب

  *رپو مونا گلچين / جهاندر  گاز طبيعيذخاير بررسي وضعيت 
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  ]5[ 2013ان يعي در پايگاز طب ي دارنده ي عمدهعي كشورهاي يطب گاز ي شده ميزان ذخاير اثبات 2-شكل

  
 ي در رتبهجهان  ي درذخاير گازايران از لحاظ ، 2014 ابتداي شود در مشاهده مي اين شكلچنانچه در 

 .هاي بعدي قرار دارند ردهترتيب در  بهو قطر و روسيه  نخست

  
 گيري نتيجه

 2/43 كه از اين مقدار شدهاعالم مكعب تريليون متر 7/185ميالدي  2014ذخاير گازي جهان در ابتداي 
، اقيانوسيه-آسيادرصد مربوط به  2/8اروپا و شوروي سابق، درصد مربوط به  5/30، مربوط به خاورميانهد درص

و آمريكاي جنوبي درصد متعلق به  1/4آمريكاي شمالي و درصد متعلق به  3/6آفريقا، درصد مربوط به  6/7
  .استمركزي 

با توجه به كه خاورميانه و روسيه قرار دارد  ي در دو منطقهجهان  ي شده ذخاير گاز اثبات ي خش عمدهب
مكعب گاز تريليون متر 8/33با دارا بودن حدود ايران . توجه است قابلنقش ايران و قطر  ،جميع شرايط

جنوبي  عبارتند از پارسان مكشورهاي بزرگ گازي  حوزه. ذخاير گازي دنياست صاحبين كشور نخستطبيعي 
عنوان  بهروسيه . نار و خانگيران ،شمالي، كنگان ، پارسكشورگازي معادل نيمي از كل ذخاير  ي با ذخيره
نيز قطر  .داردگاز به اروپا صادرات  ي لوله خطوطاز  يعظيم ي شبكه ،گاز در جهان ي دارندهكشور  دومين
در دستور كار خود را ميادين گازي اكتشاف و استخراج  ي برنامهنيز عربستان البته . ستدنيا  LNGپايتخت

  .قرار داده است
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