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سخن نخست

گســترش رشــد اقتصادی جهانی در قرن 21 
میالدی تقاضا برای انرژی را به طور فزاینده ای 
افزایــش خواهــد داد و پیش بینی می شــود تا 
ســال 2040 میالدی، تقاضــای جهانی برای 
انرژی با حدود 25درصد افزایش همراه باشــد، 
بخش عمده ی این تقاضای از ســوی کشور های 
توســعه یافته و اقتصادهای نوظهــور در جهان 

خواهد بود. 
بر اســاس برآوردهای موجود در ســال 2040 
میــالدی، منابع انــرژی تجدیدپذیــر و انرژی 
هســته ای، نزدیــک بــه 40درصــد تقاضای 
انــرژی جهانی را تامیــن خواهند کرد. در تمام 
سناریوهای در نظر گرفته شده برای چشم انداز 
وضعیت انرژی جهان، نقش سوخت های فسیلی 
در ســبد انرژی جهانی به واسطه ی مالحظات 
بود. همگام  زیســت محیطی کمرنگ تر خواهد 
با افزایش تقاضای جهانی بــرای انرژی پایدار، 
ایمن و پاک، پیش بینی می شود که گاز طبیعی 
با توجه به آالیندگی کمتر آن نســبت به سایر 
سوخت های فســیلی در کنار سایر منابع انرژی 
تجدیدپذیر کماکان در سبد انرژی جهانی دارای 

جایگاه ویژه ای باشد. 
این موضوع با بررسی روندهای جهانی و ترکیب 
پورتفوی شرکت های نفتی بین المللی و ملی در 

دنیا نیز به خوبی قابل استنباط است. 
جمهوری اســالمی ایران با در اختیار داشــتن 
1131 تریلیــون فــوت مکعب ذخیــره ی گاز 
طبیعی صاحب 16درصد ذخایر اثبات شــده ی 
گاز طبیعــی در دنیا بــوده و از این نظر پس 
از کشــور روســیه در مقام دوم دنیا قرار دارد.

بــه  الزم   )BP Statis tical Review   2020(
توضیح اســت؛ در حدود 80درصد از ذخیره ی 
گاز اکتشــاف شده در میدان های گازی مستقل 

کشور، پس از انقالب اسالمی کشف شده است. 
متاسفانه به رغم پتانسیل قابل توجه، سهم ایران 
در صــادرات گاز طبیعی به نســبت ذخیره در 

جهان ناچیز است. 
در حال حاضــر در حدود 75درصد از تقاضای 
گازی  میــدان  از  کشــور  در  طبیعــی  گاز 
پارس جنوبی تامین می شود و بررسی روند های 
موجود نشــان از پیش بینــی کاهش ظرفیت 
تولیــد این میدان در دهه هــای آینده حتی با 
در نظــر گرفتن تمهیداتی چون فشــارافزایی 
یا افزایش حفــاری در محدوده ی بین فازهای 

تولیدی این میدان دارد. 
از ســوی دیگر، بررســی روند رشــد تقاضای 
گاز طبیعی در کشــور نشــان دهنده ی واقعیت 
گریزناپذیــر ناترازی گاز در کشــور در آینده ی 
نزدیک اســت، به همین دلیل موضوع اکتشاف 
منابع جدید گاز طبیعی در کشــور از نظر ایجاد 
ظرفیت تولیــد و تامین تقاضــای گاز طبیعی 
کشــور، برنامه ریزی جهت توســعه ی میدان ها 
و زیرســاخت های الزم و نیــز نقش آفرینی در 
زمینــه ی صــادرات گاز طبیعــی در بازارهای 
منطقــه ای و جهانــی، دارای اهمیت بســزایی 
اســت. بــه منظور کاهــش رشــد فاصله بین 
عرضه و تقاضــای گاز طبیعی، به موازات اتخاذ 
برنامه های جــدی در زمینه ی مدیریت مصرف 
داخلی و بهینه ســازی مصرف انرژی، در بخش 
عرضــه می توان چون افزایش ضریب بازیافت از 
میدان های گازی تولیدی، توسعه ی میدان های 
گازی کشف شده و توسعه نیافته، اکتشاف هرچه 
بیشتر منابع گاز طبیعی متعارف در حوضه های 
رسوبی مختلف کشور و استفاده از منابع گازی 

غیرمتعارف یاد کرد.
بررســی  ها نشــان از وجود بیش از 50 میدان 

الیه / میدان گازی کشــف شده و توسعه نیافته 
در حوضه هــای رســوبی مختلف کشــور دارد. 
همچنین در حــال حاضر بیــش از 20 هدف 
اکتشــافی بالقوه با پیش بینی نوع هیدروکربن 
گازی در حوضه های رســوبی مختلف در سبد 
اکتشافی مدیریت اکتشــاف قرار دارند و بیش 
از 80 هــدف اکتشــافی گازی نیــز در حــال 
ســپری کردن نیازهای مطالعاتــی و عملیاتی 
خود بر اساس نقشــه ی راه طرح های اکتشافی 

حوضه های رسوبی مختلف کشور هستند. 
در بخــش منابع غیرمتعارف نیز کوشــش های 
بسزایی توســط مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران در زمینه ی شناسایی و برآورد حجم 
پتانسیل های گازی غیرمتعارف در کشور انجام 
شــده اســت که حاکی از وجود پتانسیل قابل 
توجه در کشــور در زمینه ی منابع غیرمتعارف 
گازی است، در این رابطه می توان به منابع شیل 
گازی در غرب کشور و ذخایر هیدرات گازی در 

دریای عمان اشاره کرد. 
بدیهی اســت که جذب سرمایه گذاری از طریق 
ارائه ی مدل های قراردادی جذاب و به کارگیری 
توســعه ی  پیشــرفته در بخش  فناوری هــای 
میدان های گازی توسعه نیافته و نیز بهره برداری 
از منابع گازی غیرمتعارف می تواند در تســریع 
افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در کشور موثر 

باشد.
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