
3 22

سخن نخست

هر ساله با شروع پاییز و آغاز برودت هوا اطالعیه های 
شــرکت ملی گاز مبنی بــر رعایت الگــوی مصرف 
و صرفه جویــی در مصــرف گاز خانگــی بــه منظور 
جلوگیری از افت فشار و قطعی گاز، صادر می شود. 

تجربه ی بیش از 20 ســال گذشته نشان می دهد که 
مشــکل تامین گاز مصرفی برخی شــهرها در فصل 
ســرد، مســئوالن گاز کشــور را با چالش های جدی 
مواجه کرده اســت به گونه ای که با تاکیدهای مکرر 
مقامات در پاییز هر ســال، شــاهد مشکالتی در این 

زمینه در فصل زمستان بوده ایم. 
از آنجایی که مصرف خانگی اولویت نخســت مصرف 
گاز در کشــور -که در چهار گــروه خانگی، تجاری، 
نیروگاه و صنایع تقســیم بندی می شــود- است، لذا 
تا حد امکان اجازه ی بروز مشــکل در مورد آن داده 

نشده و مشکل، به سه گروه دیگر منتقل می شود. 
 ،BP بنا به اعالم گزارش آماری ســاالنه ی شــرکت
ذخیره ی گاز طبیعی اثبات شــده ی کشــور ایران در 
ســال 2019 میالدی، 32 تریلیــون مترمکعب بوده 
اســت. این رقم معادل 16.1درصــد از ذخایر اثبات 
شده ی دنیا است که ایران را در جایگاه دوم دارندگان 

ذخایر گاز طبیعی در جهان قرار می دهد. 

ذخیره ی گاز طبیعی اثبات شــده ی کشــور ایران در 
ســال های 1999 و 2009 میالدی به ترتیب معادل 
23.6 و 28 تریلیون مترمکعب بوده است که حکایت 
از رشــد متوســط با آهنگی معادل بــا 8.4 تریلیون 

مترمکعب در سال دارد. 
بر اســاس همین مرجع، تولید گاز طبیعی در ســال 
2019 میالدی در ایــران، 244.2 میلیارد مترمکعب 
بوده اســت که از سال 2009 میالدی رشد ساالنه ای 
معــادل با 6.8درصــد را تجربه کــرده و ایران را در 
کنــار ایاالت متحده و روســیه در زمره ی بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان قرار داده است.

طی ســال های 2000 تا 2009 میالدی مصرف گاز 
طبیعی در ایران 3.6 برابر شــده است. میزان مصرف 
گاز طبیعی همچنین از 134.8 میلیارد مترمکعب در 
سال 2009 میالدی به 223.6 میلیارد مترمکعب در 
ســال 2019 میالدی افزایش یافته است که متناظر 
با رشد ســاالنه ای  برابر با 5.8درصد طی این دوره ی 

زمانی است. 
ایــن موضوع، کشــور ایــران را در رتبــه ی چهارم 
مصرف گاز در دنیا بعد از کشــورهای ایاالت متحده، 
روســیه و چین قرار داده است. بخش خانگی با سهم 

30درصدی، باالترین ســهم را در مصرف گاز طبیعی 
در ایران داشــته اســت و بخش صنعت و نیروگاهی 
هریک با 29درصد از ســهم مصــرف گاز طبیعی در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 
صادرات گاز ایران در سال 2019 بر اساس آمار اوپک، 
8800 میلیون مترمکعب بوده اســت. این میزان که 
در قیاس با سایر کشــور های عمده ی صادرکننده ی 
گاز طبیعــی چون روســیه، ایاالت متحده و قطر رقم 
ناچیزی به شــمار می رود، نشان دهنده ی سهم اندک 
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز 

طبیعی در بخش صادرات این محصول می باشد. 
خالصه ی کالم، مصرف خارج از قاعده ی گاز طبیعی 
بــه ویــژه در بخش مصــارف خانگی بــه راحتی از 
مقایسه ی جمعیت، مساحت و متوسط دمای ساالنه ی 
ایران با سایر کشــورهای دارای بیشترین مصرف گاز 
طبیعی در دنیا یعنی ایاالت متحده، روســیه و چین 
قابل اســتنباط اســت و در کنار این موضوع می توان 
بــه راندمان پایین در بخــش نیروگاهی و صنعت نیز 
اشــاره کرد که سبب ایجاد مشــکل دائمی در تامین 
گاز )علی رغم رشد تولید 6.8درصد( و کوچک ماندن 

سهم صادرات گاز طبیعی شده است.
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