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مباحث ویژه

هرچند سهم مصرف منابع فسیلی در دنیا در 25 سال گذشته تغییر چندانی 
نداشــته اســت و هنوز هم این منابع یعنی نفت، گاز و زغال سنگ به  عنوان 
اصلی ترین منابع انرژی موردنیاز حال حاضر به شــمار می روند، اما سبد انرژی 

منابع فسیلی در آینده ای نزدیک دچار تغییر و تحوالتی خواهد شد. 
گاز طبیعی به تبع ویژگی های ذاتی و به  خصوص سازگاری آن با محیط زیست 
از جمله حامل های انرژی اســت که حداقل طــی دو دهه ی اول قرن حاضر 
باالتریــن نرخ رشــد را در میان حامل های انرژی به خــود اختصاص خواهد 
داد. به  عبارت  دیگر، ســهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان در حال 
افزایش بوده و برآوردهای انجام  شده ی ذخایر اثبات  شده ی گاز طبیعی جهان 
مؤید آن اســت که توانایی پاسخگویی به رشــد فزاینده ی تقاضا وجود دارد. 
ایران در کل دنیا بعد از روسیه دارنده ی دومین ذخایر اثبات  شده ی گاز است.

با توجه به اهمیت گاز در اقتصاد کشور )مصرف خانگی، خوراک مجتمع های 
پتروشیمی و پاالیشــگاه و صادرات گاز، تزریق گاز به میادین نفتی( همیشه 
این ســوال در بین سیاســت گذاران اقتصادی مطرح بوده است که سیاست 
مناسب جهت استفاده از منابع گازی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران کدام 

است؟ این گزارش به دنبال آن اســت که ضمن ارائه ی جایگاه گاز در جهان 
و شناســایی موقعیت ایران، به بررسی جایگاه گاز در اقتصاد ایران بپردازد. از 

این رو، گزارش حاضر به چند بخش کلی تقسیم شده است. 
در ابتدا به بررســی سبد انرژی جهان و سهم گاز در این سبد پرداخته شده و 
در ادامه تولید گاز در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به نقش مستقیم 
و غیرمســتقیم گاز در اقتصاد ایران پرداخته شده و در انتها به بررسی جایگاه 
گاز در تامیــن انرژی و پس از آن جایــگاه ژئوپلیتیکی گاز در ایران و منطقه 

پرداخته خواهد شد.

1- جایگاه گاز در سبد انرژی جهان
گاز یکــی از منابع مهم مصرف انرژی در جهان اســت بــه صورتی که حدود 
23درصد از انرژی اولیه ی مصرفی در جهان از گاز تامین شده است.]1[ شکل1 
سهم گاز در مصرف انرژی جهان در سال 2018 بر اساس گزارش BP را نشان 
می دهد. همان طور که در شکل نیز مشخص است بعد از نفت و زغال سنگ، گاز 

  مرتضی غضنفرنژاد، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( علی طاهری فرد*، مدیرعامل موسســه ی مطالعات انرژی سبحان  

ویژگی هایــی از قبیل پراکندگی مناســب تر ذخایر گاز در جهان، قیمت مناســب و آالیندگی کمتر و در عین 
داشتن ارزش حرارتی مطلوب، گاز طبیعی را در کانون توجه کشورهای توسعه یافته قرار داده است. پیش بینی ها 
نشان دهنده ی افزایش سهم گاز در تامین انرژی اولیه ی مصرفی جهان از 23درصد در سال 2019 به 28درصد 

تا سال 2050 است.
 ســهم گاز در تامین انرژی اولیه در ایران )به عنوان دومین دارنده ی ذخایر گازی جهان( از 37درصد در سال 

1380 به 67درصد در حال حاضر رسیده است، که نشان از وابستگی باالی کشور به گاز دارد. 
علی رغم آنکه، ایران ســومین تولیدکننده ی گاز جهان به شمار می رود و رتبه ی دوم در منابع اثبات شده ی گاز 
را دارد اما به علت مصرف باالی داخلی تنها 1,5درصد بازار جهانی گاز را در اختیار دارد و در طی ســال های 

گذشته فرصت های افزایش سهم در بازار تجارت گاز را از دست داده است.
با عنایت به اهمیت گاز در اقتصاد ایران و جهان، نیاز به سیاســت گذاری صحیح در این حوزه وجود داشته و با 
توجه به منابع موجود گاز و موقعیت جغرافیایی کشور باید قوانین، مقررات و سیاست گذاری ها به گونه ای انجام 
شــود که به سمت افزایش کارآیی و بهره وری در بخش خانگی و صنعتی، افزایش تزریق به میادین، تحویل به 

پتروشیمی ها به عنوان خوراک و گسترش زنجیره ی ارزش در این حوزه حرکت کنیم. 
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طبیعی سومین منبع تامین انرژی در سطح جهان است.
ســازمان های مختلف پیش بینی انرژی، نقش گاز را با توجه به ویژگی های آن 
از نظر زیســت محیطی در آینده بیشتر می دانند، به صورتی که BP پیش بینی 
می کند ســهم گاز در افق 2040 به 26درصد از انــرژی جهان افزایش یابد. 

بر اســاس گزارش آژانــس بین المللی انــرژی)IEA(]2[ در ســال 2018، 
می توان برای آینده ی انرژی دنیا ســه ســناریوی  سیاست گذاری های جدید، 
سیاســت گذاری های فعلی و توســعه ی قابل توجه را مطرح کرد. در جدول1 
پیش بینی مصرف انواع انرژی تحت این سناریو در افق 2040 ارائه شده است.

 1  ســهم گاز در سبد مصرف انرژی جهان  )بر حسب درصد( 

 1   تقاضای انرژی اولیه ی جهانی به تفکیک نوع ســوخت و ســناریوهای مختلف )بر حســب میلیون تن معادل نفت خام(

عنوان

توسعه ی قابل توجهسیاست گذاری های فعلیسیاست گذاری های جدید

سهم )درصد(مقدارسهم )درصد(مقدارسهم )درصد(مقدار

202520402025204020252040202520402025204020252040

3768380924/521/53998476925/324/73045159721/511/6زغال سنگ

4754489430/927/64902557031/128/84334315630/623نفت

3539443623253616480422/924/93454343324/425گاز

8059715/25/58039525/14/986112936/19/4انرژی هسته ای

1855301412/1171798264211/413/72056415914/530/3انرژی تجدیدپذیر

6665914/33/36665914/23/1396772/80/6زیست توده جامد

153871771510010015783193271001001414613715100100مجموع
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همان طور که در جدول نیز مشــخص اســت، ســناریوی اول حالتی اســت 
کــه سیاســت گذاری های جدیــد در کل دنیــا اعمــال شــود و به تبع آن 
سیاســت گذاری های حوزه ی انرژی نیز تغییر پیــدا می کند. در نتیجه ی این 
ســناریو تقاضا برای انــرژی اولیه به دالیلی از جمله افزایش جمعیت، رشــد 
اقتصادی و ســایر متغیرهای موثــر بر مصرف انرژی، به  انــدازه ی 25درصد 

افزایش پیدا می کند. 
در این ســناریو زغال سنگ و نفت تا حدی جای خود را به سایر انواع انرژی ها 
خواهند داد و مصرف آنها در ســال 2040 کاهش پیدا می کند. چراکه سرعت 
رشــد منابع تجدیدپذیر در حال حاضر به  ســرعت رو به افزایش است و قطعا 
بازنگری در سیاســت های انرژی شامل افزایش مصرف این نوع انرژی خواهد 
بود و باعث می شود تقاضا برای سوخت های قدیمی تر مثل نفت و زغال سنگ 

کاهش پیدا کند. 
در سناریوی دوم یعنی ادامه ی روند سیاست های موجود، مصرف و تقاضا برای 
سوخت های فسیلی افزایش شدیدی پیدا می کند اما پس از مدتی و با کاهش 
ذخایر انرژی موجود در دنیا، کشــورهای در حال  توسعه مجبور خواهند شد 
بــه انرژی های تجدیدپذیر روی بیاورند و در نتیجه تقاضا برای این نوع انرژی 
در آینــده افزایش پیدا کرده و در بلندمــدت یعنی 2040 تقاضا برای نفت و 

زغال سنگ کاهش پیدا خواهد کرد. 
در سناریوی سوم یعنی توسعه ی اساسی در آینده، به دلیل رشد تکنولوژی و 
افزایش کارآیی انرژی در ابتدا مصرف و تولید نفت خام افزایش و پس از مدتی 
دنیا به ســمت انرژی های تجدید پذیر و انرژی هسته ای خواهد رفت و باز هم 
ســهم مصرف انرژی هایی مثل نفت و زغال سنگ کاهش پیدا خواهد کرد، با 

این تفاوت که این کاهش مصرف این بار قابل توجه خواهد بود.
همان طور که مشــخص اســت، در مورد گاز، آینده کمی متفاوت تر از ســایر 
انرژی ها پیش بینی می شود، به  صورتی که مصرف این منبع انرژی در هر سه 

سناریو در بلندمدت افزایش پیدا خواهد کرد. 
این افزایش عمدتا به خاطر دو مزیت این منبع، یعنی تطبیق پذیری و مسائل 
زیست محیطی نسبت به سایر منابع انرژی است. به عبارت بهتر، تحت هر سه 
ســناریوی موردنظر IEA، مصرف گاز در افق 2040 افزایش یافته و به حدود 

25درصد از کل انرژی مصرفی در جهان می رسد.

2- جایگاه گاز ایران در جهان
همان طور که بیان شــد، ایران دومین ذخیره ی گاز جهان را بعد از روســیه در 
اختیار دارد و مقدار اثبات شده ی این ذخایر حدود 32 تریلیون مترمکعب است. 

از این مقدار ساالنه حدود 240 میلیارد مترمکعب گاز استخراج می شود. 
شــکل2 نشان دهنده ی تولید گاز توسط 6 کشــور است که بیشترین تولیدات 

گازی در سال های اخیر را داشته اند. 
همان طور که در شــکل نیز مشخص است تولید گاز در ایران در سال های اخیر 
روند صعودی داشــته که این روند با توســعه ی فازهای مختلف پارس جنوبی 
ســرعت بیشتری گرفته که حتی باعث شده است در سال های 2011 و بعد از 

آن تولید گاز ایران از کانادا هم پیشی بگیرد. ]1[

 2   مقایســه ی تولید گاز توسط 6 کشور بزرگ تولیدکننده ی گاز در دنیا
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اخیرا و با توســعه ی فازهای جدید پارس جنوبی تولید گاز ایران از رقیب خود 
در این میدان گازی یعنی قطر نیز بیشــتر شده است اما با توجه به سابقه ی 
طوالنی قطر در برداشــت از پارس جنوبی و سهم بیشتر این میدان گازی در 
داخل آب های قطر، ایران هنوز نتوانســته که این کاهش برداشت در گذشته 

را جبران کند. 
در کل در کشور ایران بیش از 20 میدان گازی فعال هستند که برخی از آنها 
در خشکی و برخی در دریا هستند. جدول2 تعداد این میادین و موقعیت آنها 

را در سال 1395 نشان می دهد.]3[
البته اینها تنها میادین فعال کشــور در سال 1395 هستند که باید آمار 
میادین غیرفعال نیز به این عدد اضافه شــود. ایران با توســعه ی میدان 
گازی پارس جنوبــی، اقدام به افزایش تولید میعانات گازی خود به میزان 
0/6 میلیــون بشــکه در روز در ســال 2017 کرده اســت. میدان گازی 

پارس جنوبی در ســال 1971 کشف شــد و از طریق مرز دریایی با قطر 
مشــترک اســت که چیزی در حدود 40درصد مخازن گازی ایران را نیز 
شامل می شــود. پس از پایان جنگ و در سال 1989، ایران فعالیت خود 

را در این میدان آغاز کرد. 
وابستگی ایران به صنعت نفت و گاز آشکار بوده و با توجه به حجم ذخایر 
اثبات  شــده ی آن احتماال ادامه خواهد داشــت. جالب  توجه است که بر 
خالف صنعت نفت که با مانع تراشــی های مختلف محدود و متوقف  شده 
اســت، تولید گاز از دهه ی 1980 به ســبب تقاضای داخلی و کمک های 
یارانه ای دولت به  صورت مستمر ســالیانه حدود 10درصد افزایش یافته 
اســت. شکل3 نشان می دهد علی رغم اینکه تولید گاز ایران افزایش یافته 
به دلیل افزایش مصرف داخلی صادرات آن به میزان محسوســی رشــد 

نداشته و در سطح پایین قرار دارد.]4[

 3   تولید و صادرات گاز ایران )میلیارد متر مکعب در ســال(

   2   میادین گازی فعال در کشــور ایران در سال 1395

تعداد )میادین (عنوان / شرکت

خشکی

3شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )سازندی(

2شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )گنبدی(

13شرکت ملی مناطق مرکزی ایران )میدان ها مستقل گازی()1(

دریا

1شرکت نفت و گاز پارس

1شرکت نفت فالت قاره ایران )سازندی(

2شرکت نفت فالت قاره ایران )میدان ها مستقل گازی(

22جمع کل
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3- نقش گاز طبیعی در اقتصاد ایران
همان طور که در مقدمه ی گزارش نیز بیان شد، اهمیت گاز در اقتصاد ایران را 
می توان به نقش مستقیم و غیرمستقیم گاز تقسیم کرد که صادرات مستقیم 
گاز نقش مســتقیم آن  را نشــان داده و اســتفاده از گاز در سوخت صنعتی، 
خوراک پتروشــیمی، جایگزینی فرآورده های نفتی و تزریق به میادین نفتی 
نقش غیرمستقیم گاز در اقتصاد ایران را نشان می دهد. حال با این توضیحات 

در ادامه به بررسی هر کدام از موارد گفته شده، پرداخته می شود.

1-3- صادرات مستقیم گاز طبیعی
اکنون ایران حدود 1/5درصد بازار جهانی صادرات گاز را در اختیار دارد، اما با 
توجه به ذخایر عظیم گازی و موقعیت راهبردی، توان افزایش ســهم خود در 
بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز را دارا می باشــد. گاز ایران در حال حاضر 
به پنج کشور صادر می شــود و با توجه به اینکه تالش می شود سهم ایران از 
بازار جهانی گاز به 10درصد برسد، پیش بینی می شود ایران قدم هایی را برای 

افزایش تعداد مشتریان گازی خود بردارد.
 )BP(بر اســاس گزارش بررســی آماری ساالنه ی شــرکت بریتیش پترولیوم
در پایان ســال 2018 میالدی، ایران از لحاظ حجــم ذخایر گاز با دارا بودن 
31/9 تریلیون مترمکعب گاز پس از روســیه در مقــام دوم جهان قرار دارد و 
ســهمی معادل 16/2درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده اســت. 
ایران با تولید ساالنه 239 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب گاز پس از آمریکا 
و روسیه در رتبه ی سوم کشــورهای تولیدکننده ی گاز جهان قرار دارد و در 
این زمینه سهم 6/2درصدی را از آن خود کرده است. در این راستا، صادرات 

روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز در برنامه ی ششم توسعه هدف گذاری شده 
که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران، کشورهای همسایه است.]5[

 بررسی ها نشــان می دهد که میانگین درآمدهای ارزی ناشی از صادرات گاز 
به صورت مســتقیم در ســال های 1394 تا 1397 نزدیک به 2 میلیارد دالر 

در سال است. 

2-3- گاز به عنوان سوخت صنعتی
پس از اکتشــاف گاز در ایران روزبه روز اهمیت آن بیشتر خود را نشان داد تا 
جایی که در بیشــتر بخش های اقتصادی بیشــترین منبع انرژی است که در 
هر بخش مصرف می شــود. در کل، اولین و بیشــترین انــرژی که در اقتصاد 
ایران مصرف می شــود، گاز اســت. در شــکل4 روند مصــرف گاز طبیعی به 
عنوان سوخت در بخش های مختلف اقتصاد با استفاده از داده های ترازنامه ی 

هیدروکربوری آورده شده است.]3[
نیروگاه ها به عنــوان بزرگ ترین مجموعه ی مصرف کننــده ی گاز در اقتصاد 
ایران فعال هســتند که در ســال های اخیر روند مصرف گاز در این نیروگاه ها 
صعودی بوده است. نبود گاز در ایران باعث می شد حجم عمده ای از تولیدات 
برق این نیروگاه ها نیز از بین برود. ســهم حمل ونقــل در مصرف گاز اگرچه 
کم اســت اما با اضافه شــدن نظام یارانه ها در ایران و ســهمیه بندی بنزین، 
مصرف این ماده در بخش حمل ونقل به دلیل ارزان تر بودن نسبت به جایگزین 
خود یعنی بنزین، شــدت بیشتری گرفته است. همان طور که اشاره شد ارزان 
بودن، آلودگی کمتر، دسترســی راحت تــر و ... از مزایای مصرف گاز در بخش 

حمل ونقل نسبت به بنزین است. 

 4   مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف اقتصادی به عنوان ســوخت از ســال 1385 تا 1395 )برحسب میلیون مترمکعب(



61

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 191 

 5   مصرف گاز طبیعی به  عنوان خوراک و ســوخت در مجتمع های پتروشــیمی کشــور از سال 1385 تا 1395  )برحسب میلیون مترمکعب(

 6   صادرات پتروشــیمی و میعانات گازی از سال 1391 تا 1397

3-3- خوراک پتروشیمی
بخش عمده ی تولیدات پتروشــیمی های کشــور به گاز وابسته است. در واقع 
گاز در پتروشــیمی ها عالوه بر اینکه نقش خوراک را ایفا می کند، در بسیاری 
از موارد به عنوان ســوخت اصلــی این مجتمع ها نیز نقــش دارد. در نتیجه 
باعث می شــود در صورت نبود این ماده ی مهم قســمت عمده ای از تولیدات 
این مجتمع هــا و در نتیجه بخش عمده ای از صادرات پتروشــیمی ها به تبع 
کاهش تولید از دســت برود. هرچند محاســبه ی میزان دقیــق اثر تولیدات 
پتروشــیمی ها کار بسیار دشواری اســت اما می توان میزان استفاده از گاز در 
پتروشــیمی های مختلف به  عنوان سوخت و خوراک را با استفاده از داده های 
ترازنامه ی هیدروکربوری به  خوبی مشــاهده کرد. در شکل5 استفاده از گاز به 

 عنوان ســوخت و خوراک در پتروشیمی های مختلف از سال 1385 تا 1395 
قابل  مشــاهده اســت. همان طور که در شکل نیز مشخص است، در سال های 
اخیر روند مصرف گاز هم به عنوان خوراک و هم به عنوان ســوخت، صعودی 

بوده است.]6[
شکل6 نشان دهنده ی صادرات پتروشیمی و میعانات گازی از سال 1391 
تا 1397 است. بررسی ها نشان می دهد که با افزودن صادرات محصوالت 
پتروشــیمی و میعانات گازی به صادرات مســتقیم گاز ارزآوری کشور از 
طریق گاز به حدود 20 میلیارد دالر در ســال می رســد که با توســعه ی 
صنایع پتروشیمی و افزایش سهم ایران در بازار صادراتی این محصوالت، 

می تواند بیشتر هم باشد.
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باید در نظر داشــت که در سال 1398 میانگین فروش نفت روزانه تنها حدود 
550 هزار بشکه در روز بود که با احتساب میانگین 55 دالر به ازای هر بشکه 
درآمد نفتی ایران در این سال احتماال نزدیک به 11 میلیارد دالر خواهد بود. 
مقایسه ی ســهم درآمدی بخش های مختلف به خوبی نشان می دهد در سال 
اخیر ســهم گاز، پتروشیمی و میعانات گاز نسبت به سهم نفت به شدت رشد 
داشــته اند، به گونه ای که مجموع ســهم صادرات پتروشیمی، گاز و میعانات 
گازی از درآمدهای ارزی از 27درصد در ســال 1396 به حدود 38درصد در 
ســال 1398 رشد داشته در حالی که ســهم درآمدهای نفتی از 45درصد به 

حدود 20درصد کاهش یافته است.]7[

4-3- تزریق به میادین نفتی
با توجه به شــرایط و ویژگی های مخازن نفتی کشور و مالحظات اقتصادی در 
تحلیل هــای هزینه ـ  فایده، به نظر اکثر مهندســان مخازن نفتی، تزریق گاز 
مناســب ترین روش ازدیاد برداشــت از مخازن نفتی کشور است.]8[ هدف از 
تزریق گاز به مخازن نفتی، اســتحصال درصدی از نفت باقی مانده در مخزن 
است که با فشــار طبیعی مخزن قابل بازیافت نیست. با تزریق گاز به مخازن 
کشور، عالوه بر ازدیاد برداشــت نفت از مخازن نفتی، گاز تزریقی را می توان 

برای نسل های آینده ذخیره سازی کرد.]9[
در حال حاضر، بسیاری از مخازن بزرگ کشور، نیمه ی دوم عمر خود را سپری 
می کنند و اســتمرار و افزایش تولید نفت در بلندمدت مشروط به حفظ فشار 

مخزن از طریق تزریق گاز است. 

متاســفانه بســیاری از میادین مهم کشــور بر اثر عدم تزریق به  موقع گاز، با 
کاهش فشار و کاهش سطح تولید مواجه شده اند. 

با توجه به نقش گاز در ازدیاد برداشــت از مخــازن نفتی، نحوه ی تخصیص 
گازهای تولیدی از فازهای میدان پارس جنوبی نیازمند الگوســازی های دقیق 
می باشــد. به استثنای دو فاز6 و 7 که جهت تزریق به میادین آغاجاری، اهواز 
)سازند بنگستان(، بینک و بی بی حکیمه در نظر گرفته  شده است، می بایستی 

برای گازهای تولیدی سایر فازها برنامه ریزی دقیق تری انجام داد. 
توجه به این نکته ضروری است که به  منظور افزایش ضریب بازیافت از طریق 
تزریق گاز طبیعی به میادین  نفتی ایران، معموال نیازی به شیرین ســازی گاز 
نیســت و لذا در هزینه های مرتبط با تزریق گاز، هزینه ی شیرین ســازی گاز 

معموال نقش چندانی در تصمیم گیری ایفا نمی کند. 
شــکل7 تزریق گاز به میادین نفتی را طی ســال های 1385 تا 1395 نشان 

می دهد.]3[

4- جایگاه گاز در تامین انرژی کشور
گاز مهم تریــن منبع تامین انرژی در ایران بوده که این منبع هم در عرضه ی 
اولیــه ی  انرژی و هم در مصرف نهایی انــرژی نقش مهمی ایفا می کند. هدف 
این قســمت از گزارش، ارائه ی مختصری از جایگاه گاز در تامین انرژی کشور 

است که در ادامه توضیحاتی در این مورد در سه قسمت ارائه خواهد شد.

 7   جمع کل گاز تزریقی به میادین نفتی از ســال 1385 تا 1395 )برحســب میلیون مترمکعب در روز(



63

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 191 

1-4- سهم منابع مختلف انرژی در عرضه ی اولیه ی انرژی
منابع انرژی موجود در کل سال 1395 معادل 3411/5 میلیون بشکه نفت خام 
بوده اند که از این میزان حدود 2012/8 میلیون بشکه معادل نفت خام مربوط 
به عرضه ی اولیه ی گاز غنی می باشد. ذخایر گازی ایران نشان می دهد که در 
آینــده ای نزدیک، این ماده می تواند به  عنوان جایگزین خوبی هم در حوزه ی 

مصرف و هم در حوزه ی تولید و صادرات انرژی باشد. 
چراکه نه تنها موانع مختلف صادرات نفت خام در راه گاز و فرآورده های گازی 
نیســت بلکه خود اروپا و کشــورهای غربی به این ماده نیاز دارند و به خاطر 
مسائل زیست محیطی و آلودگی های کمتری که گاز دارد در آینده ای نه چندان 
دور احتمال جایگزین شدن گاز با سایر انواع منابع انرژی وجود دارد. توجه به 
این نکته ضروری است که کشور ایران در حال حاضر دارنده ی دومین ذخایر 
گازی در کل دنیا می باشــد، این مهم باعث می شود آینده ی انرژی دنیا بدون 
حضور ایران در بازار انرژی ممکن نباشــد، به گونه ای که ذخایر ایران از ذخایر 
کل کشورهای اروپایی نیز بیشتر است در قسمت های بعد نقش ایران در بازار 

گاز توضیح داده خواهد شد.

2-4- سهم گاز در مصرف انرژی کشور
بر اســاس آمار ســال 1395، در ســبد مصرفی انرژی کشــور، گاز طبیعی، 
فرآورده های نفتی و برق به ترتیب با 67/8، 30/1 و 0/008درصد بیشــترین 

سهم را به خود اختصاص داده اند. 
زغال ســنگ نیز در این میان ســهم ناچیزی دارد. از جمله علل رشد عمده ی 
مصرف گاز طبیعی در سال های اخیر، می توان به توسعه ی میادین گازی جدید 

به  ویژه میدان گازی پارس جنوبی و جایگزینی گاز طبیعی به  عنوان ســوخت 
مصرفی نیروگاه ها به  جای ســوخت مایع و فرآورده های نفتی اشــاره کرد. در 
صورت ادامه ی روند رو به رشد مصرف گاز طبیعی و عدم سرمایه گذاری الزم 
در بخش تولید و عرضه، عمال تمامی گاز طبیعی تولید شده به مصرف داخلی 

می رسد و فرصت صادرات گاز از دست خواهد رفت. 
در بخش فرآورده های نفتی، بنزین سهم عمده ی مصرف را به خود اختصاص 
می دهد که روند رو به رشــد مصرف آن با اجرای طرح سهمیه بندی در سال 
1386 کنترل شد و پس  از آن به رغم اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، 

از سال 1390 مجددا به روند صعودی بازگشت.]1[
ســهم منابع مختلف انرژی در سبد مصرفی کشــور برای سال های 2010 تا 

2018 در شکل8 آورده شده است.

3-4- سهم مصرف گاز در مصرف بخش های مختلف اقتصاد
1-3-4- مصرف گاز طبیعی در ایران

جدول3 مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف اقتصادی کشــور را نشــان 
می دهد. همان طور که در جدول نیز مشــخص اســت بیشــترین مصرف گاز 
طبیعی در بخش خانگی انجام می شــود. در واقع با افزایش دسترسی شهرها 
و روستاهای کشــور به گاز طبیعی مصرف این ماده ی ارزشمند توسط بخش 

خانگی روزبه روز بیشتر شده است. 
سطح دسترسی مردم به گاز طبیعی در سال های پس  از انقالب تاکنون رشد 
چشمگیری داشــته است، به گونه ای که این عدد در سال 57، تنها 2درصد و 

در سال 96 به بیش از 94درصد رسیده است.]3[

 8   ســهم حامل های مختلف در مصرف انرژی )برحسب میلیون تن معادل نفت خام(                                        
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   3   مصــرف گاز طبیعی در بخش های مختلف اقتصاد ایران )میلیون مترمکعب در ســال(

13851386138713881389139013911392139313941395بخش ها

3689640450386294139640868440554013044690451494657450339خانگی

49505419535756765925643759346476685970007622تجاری عمومی، ویژه و خدمات

5221040184234445543624669176664706573617610حمل ونقل

36813800400136323710366440414198.44449.648734648سوخت پاالیشگاه های نفت و تلمبه خانه ها

580654712737682790364606607--خوراک  گاز واحدهای  هیدروژن سازی  پاالیشگاه

11092928320838454725498241853944507855115876خوراک گاز پتروشیمی

215172435627254304343359238585388384082942923.44018344285سایر صنایع کوچک و عمده

2344024736177681051134816401970--کشاورزی

3470136201431504292645544391954087036897503225802060940نیروگاه ها

103376114194124256132409141092144519142366145538163558171767183897جمع

3377372344315146547552165530.35908.56944.466687880ایستگاه های تقویت فشار و پاالیشگاه های گاز

14671.736.558.465.955.535.558105--گازهای اسیدی و تخلیه

2-3-4- مصرف گاز مایع در ایران
گاز مایع به  عنوان یکی از محصوالت اصلی و ارزشمند پاالیشگاه های نفت خام 
و گاز غنی محسوب می شود. این فرآورده ی هیدروکربوری دارای کاربردهای 
مختلفی است، از جمله به  عنوان سوخت در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی، 
حمل ونقل و همچنین به  عنوان خوراک صنعت پتروشــیمی مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد. در ایــران، مصارف داخلی گاز مایع عمدتــا از محل تولیدات 

پاالیشگاه های نفت تامین می شود. 
در عین حال، در برخی از سال های گذشته به دلیل کمبود تولید این فرآورده 
نســبت به تقاضای آن، بعضا کمبود گاز مایع از طریق برداشــت آن از مازاد 
تولید پتروشــیمی ها یا واردات، تامین می شــده اســت، لیکن از سال 1394 
به دلیل کفایت تولیــد داخلی این محصول و وجود مازاد تولید بر تقاضا، گاز 
مایع تولیدی توسط ســایر منابع تولید گاز مایع )شامل پاالیشگاه های گاز و 
واحدهای باالدستی پتروشیمی( عمدتا صادر شده است یا برای تامین مصارف 

داخلی پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته است. 
در ســال های اخیر و با تشکیل شــرکت بورس انرژی ایران در سال 1391 و 
افزایــش معامالت حامل های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل های انرژی 
در چارچوب بورس انرژی ایران، برخی از پاالیشــگاه های کشور عرضه ی گاز 
مایع تولیدی خود را در کنــار برخی از فرآورده های دیگر از طریق عرضه در 

بورس انرژی انجام داده اند.
وظایف مربوط به پخش، توزیع و بازرگانی آن در ســطح کشــور از دیرباز بر 
عهده ی شــرکت های مختلف بخش خصوصی بوده است که فرآیند برداشت 

گاز مایع از مبادی پاالیشگاه و حمل به محل های مصرف و عرضه ی گاز مایع 
صنعتی، تجاری و خانگی به  صورت مظروف)ســیلندر( و غیرمظروف را انجام 
می دهند. فعالیت این شرکت ها با اعطای مجوز و نظارت بر تاسیسات از سوی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام می شــود. البته توزیع گاز 
مایع به خودروهای با ســوخت LPG در جایگاه های سوخت رسانی متعلق به 

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران انجام می شود. 
الزم به ذکر اســت به علت اینکه توزیــع گاز مایع به جز در بخش حمل ونقل در 
اختیار تعداد زیادی از شرکت های توزیع کننده ی بخش خصوصی است، متاسفانه 
آمار و اطالعات تجزیه ی فروش این فرآورده که از آمار فعالیت های شــرکت های 

مورد اشاره گردآوردی و ارائه می شود از دقت چندانی برخوردار نیست. 
گاز مایع در سال 1395 به  طور عمده با سهم 90درصد در بخش خانگی/تجاری 
و پس  از آن با ســهم 9درصد در بخش صنعتی و کمتر از یک درصد در بخش 

حمل ونقل مورداستفاده قرار گرفته است.
مصرف گاز مایع در کشــور در سال های اخیر روندی نسبتا ثابت داشته، ولی 
این روند در برخی از سال های گذشته به علت کمبود گاز طبیعی به خصوص 
در زمستان ها با نوساناتی همراه بوده است. همان گونه که مشاهده می شود، در 
ســال 1395 مصرف این فرآورده در بخش حمل ونقل به کمترین میزان خود 
در 10 ســال اخیر رسيده است. مصرف گاز  مایع در کلیه ی بخش ها در سال 

1395 نسبت به سال قبل 87/9 درصد افزایش یافته است. 
جــدول4 روند مصــرف گاز مایع در کشــور به تفکیــک بخش های مختلف 

اقتصادی از سال 1385 تا 1395 را نشان می دهد.]3[
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   4   مصرف گاز مایع به تفکیک بخش های مختلف از ســال 1385 تا 1395 )برحســب مترمکعب در ســال(

13851386138713881389139013911392139313941395بخش ها

27482592608343335032128864673013451309031830888293004985295127529109513452504خانگی

366273347626394002677072706858724890724540704873692274682815223386تجاری، خدماتی و عمومی

379358401092292190310785342538678733897224457421653162210077حمل ونقل

3016043427367029-425866404185475077505311345624180882131449صنعتی

000000000147651843کشاورزی و سایر

39197563761245411758743796354408473406396339837903734315371584736835804054838جمع مصارف بخش های مختلف

5- چالش های موجود در صنعت گاز ایران
بدون درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، تعادل مالی نظام اقتصادی 
کشور تا آینده ی قابل پیش بینی بســیار بعید است. بنابراین، اگر امروز چرخ 
اقتصادی کشور می چرخد، مدیون تولید گاز و میعانات از میادین مختلف گاز 
است. به این صورت که در صورتی که تولید در این میادین اتفاق نیفتد، ایران 
بــه دلیل مصرف انرژی باال به یکی از کشــورهای واردکننده ی انرژی تبدیل 

خواهد شد. 
نکتــه ی قابل توجه به لحاظ راهبردی این اســت که کشــف این میدان برای 
کشــور ما کامال به  صورت تصادفی بوده اســت. در واقع کشف میدان گازی 
گنبد شــمالی در قطر حاصل فعالیت های اکتشــافی شرکت شل در آب های 
قطــر برای یافتن میادین جدید نفتی بود که منجر به شناســایی بزرگ ترین 

میدان گازی جهان شد. 
گستره ی وسیع جغرافیایی این میدان که تا نزدیک مرزهای آبی امتداد داشت 
این فرضیه را برای زمین شناســان و مهندسان نفتی ما مطرح کرد که ممکن 
اســت بخشی از این میدان در آب های ایران باشد و بدین ترتیب، با لرزه نگاری 
و حفاری های اکتشــافی، میدان فوق عظیم پارس جنوبی کشف و از 26 بهمن 
1381 که بهره برداری از فازهای2 و 3 این میدان آغاز شــد، وابستگی انرژی 
کشــور به این میدان نیز شــروع شد. بنابراین، دسترســی به معادل حداقل 
3 میلیون و 670 هزار بشــکه نفت خام و میعانات در ســال 1395 از میدان 
پارس جنوبی کامال تصادفی و بدون برنامه ریزی و ســنجش نیازهای آینده ی 

بخش انرژی کشور بوده است. 
به  عبارت  دیگر، تعادل فعلی نظام مالی کشور به لحاظ منابع و درآمدهای ارزی 

کامال تصادفی است و می توان آن را حمل بر اقبال و خوش شانسی دانست.

با توجه به مطالب گفته شــده، دور از ذهن نیســت که در آینده ای نه چندان 
دور، تولید این میدان گازی افت داشته باشد و ایران به یک واردکننده ی نفت 
و گاز تبدیل شــود. اگر فرض شــود میدان گازی پارس جنوبی وجود خارجی 
نداشــت حتی با توجه به اطالعات به  دســت  آمده از میــزان تولید و مصرف 
نفت و گاز در اقتصاد ایران در سال 1395، می توان نتیجه گرفت که ایران به 

واردکننده ی گاز تبدیل  شده بود. 
طبق آمارهــای ترازنامــه ی هیدروکربوری، تولیدات پارس جنوبی در ســال 
1395، 424 میلیون مترمکعب در روز بوده اســت کــه با ضرب این عدد در 
7,06 و تبدیــل این مقدار به معادل بشــکه نفت می تــوان نتیجه گرفت که 
2 میلیون و 993 هزار بشــکه معادل نفت خام، تولید این مجموعه بوده است. 
اگر کل تولیدات نفت خام در این ســال نیز برای مصرف داخلی در نظر گرفته 
شــود، باز هم این میدان جوابگوی حجم از بین رفته از تولیدات پارس جنوبی 

نخواهد شد.]9[
بر اساس بررســی کارشناســان، با توجه به روند کنونی و برنامه های تدوین 
 شده برای استخراج گاز طبیعی، میزان تولید گاز از میادین گازی کشور طبق 

جدول5 پیش بینی می شود.
متاســفانه تاکنون هیچ اقدام جدی برای پیش بینی تقاضای داخلی )خانگی، 
تجاری، صنایع کوچک، حمل ونقل و صنایع بزرگ، پتروشــیمی و نیروگاه ها( 
بــرای گاز طبیعی در خــالل برنامه ی هفتم )1400 تا 1404( انجام  نشــده 
اســت، اما اگر فرض کنیم که روند موجــود در افزایش تقاضای داخلی برای 
گاز طبیعی در برنامه ی ششم، همچنان در برنامه ی هفتم و نیز در برنامه های 
هشــتم و نهم استمرار خواهد داشــت، تقاضای مصرف گاز به شکل جدول6 

است:]9[
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   5    پیش بینــی تولید گاز تا پایــان برنامه ی نهم )میلیون مترمکعب در روز(

1414 پایان برنامه ی نهم1409 پایان برنامه ی هشتم1404 پایان برنامه ی هفتم1399 پایان برنامه ی ششمنام شرکت

804750600400نفت و گاز پارس

282310/2341/2375/3نفت مناطق مرکزی

125127/5130/1132/6مناطق نفت خیز جنوب

100115132/2152/1نفت فالت قاره

2327/633/139/7نفت و گاز اروندان

13341330/3123/61099/7کل تولید گاز طبیعی

   7    پیش بینی تقاضا با فرض حداقل تزریق و ثابت ماندن صادرات در ســطح برنامه ی ششــم )میلیون مترمکعب در روز(

1414 پایان برنامه ی نهم1409 پایان برنامه ی هشتم1404 پایان برنامه ی هفتم1399 پایان برنامه ی ششمعنوان

تقاضا با فرض حداقل تزریق و ثابت ماندن 
صادرات در سطح برنامه ی ششم

1267/91476/41735/72044/1ماه های سرد

1018/81206/11422/51725/9سایر ماه ها

   6    پیش بینــی تقاضای مصرف گاز تا پایــان برنامه ی نهم )میلیون مترمکعب در روز(

1414 پایان برنامه ی نهم1409 پایان برنامه ی هشتم1404 پایان برنامه ی هفتم1399 پایان برنامه ی ششمعنوان

خانگی، تجاری، صنایع کوچک
502544/6590/9641/2ماه های سرد

252/9274/3297/7323سایر ماه ها

3037/546/858/6حمل ونقل

232/3277/5331/7396/4نیروگاه ها

136/2217/9326/8457/6پتروشیمی

29/342/861/689/3فوالد

25/835/147/764/8سیمان

2329/937/444/8صنایع پاالیشی

12/314/115/817/4مصارف عملیاتی

جمع مصارف بدون تزریق و 
صادرات

9911199/41458/71770/1ماه های سرد

741/8929/11165/51451/9سایر ماه ها

100100100100تزریق )حداقل ممکن(

جمع مصارف با فرض حداقل 
تزریق

1090/91299/41558/71780/1ماه های سرد

841/81029/11265/51551/9سایر ماه ها

   8    پیش بینی تراز گازی کشــور تا پایــان برنامه ی نهم )میلیون مترمکعب در روز(

1414 پایان برنامه ی نهم1409 پایان برنامه ی هشتم1404 پایان برنامه ی هفتم1399 پایان برنامه ی ششمعنوان

تقاضای گاز طبیعی
1267/91476/41735/72044/1ماه های سرد

1018/81206/11422/51725/9سایر ماه ها

13341330/31236/61099/7عرضه گاز طبیعی

تراز گاز طبیعی
944/4 -499/1 -146/1 -66/1ماه های سرد

626/2 -205/9 -315/2124/2سایر ماه ها
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همان طور که مشاهده می شود در این جدول نرخ تزریق گاز حداقل ممکن در 
نظر گرفته  شده اســت. حال اگر فرض کنیم میزان صادرات گاز نیز طی این 
سال ها ثابت باقی بماند، مجموع تقاضای گاز کشور در سال های آتی به شکل 

جدول7 خواهد بود:]10[
با توجه به اطالعات باال از وضعیت تمامی منابع و مصارف گازی کشــور، تراز 
گازی کشور به شکل جدول8 خواهد بود. همان طور که مشاهده می شود تراز 
گاز در فصول سرد ســال 1404 منفی خواهد شد که از نزدیک بودن بحران 

تامین گاز در کشور خبر می دهد. 
با توجه به مطالب گفته شده، ضروری است که به  منظور افزایش تولید گاز و 
نیز حفظ و مدیریت بهینه و توســعه ی میادین گازی کشور اقداماتی متناسب 
انجام شــود که از بروز بحران انرژی در کشور جلوگیری شود. به نظر می رسد 
با توجه به عدم اقبال شــرکت ملی نفت به توســعه و بهبود میادین گازی به 
علت حاشــیه ی سود کم، بایستی نهاد دیگری متولی این مسئله شود. نهادی 
که همچون شــرکت ملی نفت بتواند در بخش اکتشاف و استخراج گاز و نفت 

ورود پیدا کند. 
با توجه به اینکه شــرکت ملی گاز ایران که مسئولیت تامین مصارف مختلف 
گاز کشــور را بر عهده دارد، به نظر می رســد انگیزه ی بیشتری در توسعه ی 

میادین گازی کشور دارد.]11[

جمع بندی
تداوم رشد اقتصاد جهاني، نيازمند منابع انرژي است و مطالعات مختلف نشان 
مي دهــد، منابع هيدروكربوري تا ســال 2050 همچنان به عنوان عمده ترين 
منابع تامين انرژي جهان باقي خواهند ماند که در این میان جمهوری اسالمی 

ایران نقشی اساسی در این بازار ایفا خواهد کرد. 
به این ترتیب، ایفای نقشــی درست مســتلزم برنامه ریزی بر اساس دریافت 
صحیحــی از وضعیت موجود و یافته های آینده پژوهانه در بخش گاز میســر 
خواهد شــد. این مقاله با بررسی وضعیت گاز در ایران به آینده پژوهی در این 

حوزه پرداخت. 
عمده ی محصوالت پتروشــیمی وابســته به خوراک ورودی خود که عمدتا 
شامل دو دسته خوراك گازي و مايع )نفتا، نفت سفيد، پالتفرميت و مايعات 
و ميعانات گازي( است كه از پااليشگاه هاي نفتي و منابع گازي كشور تامين 

مي شــود، این نشان می دهد که عمده ی خوراک پتروشیمی، گاز هستند که 
در صورت کمبــود گاز طبعا فرصت صادراتی محصــوالت نهایی آنها نیز از 

دست می رود. 
از این رو توصیه می شود، با توسعه ی صنایع پتروشیمی در کشور و نیز استفاده 
از منابــع غنی گازی در ایران که موجب فراهم ســاختن خوراک ارزان قیمت 

می شود، عالوه بر ارزآوری، موجبات شکستن دیوار تحریم ها فراهم شود.
در کنار این مهم، مســئله ی مدیریــت تقاضای گاز در ایران و کنترل روند رو 
به رشد مصرف داخلی گاز در بخش های خانگی )با توجه به گسترش شبکه ی 
گاز خانگی و فشــار ایجاد شــده به بخش پتروشیمی خصوصا در فصول سرد 
سال( که می تواند توسعه ی پایدار صنایع پتروشیمی در ایران را تضمین کند، 
باید به گونه ای باشد که سهم مصارف گاز خانگی از حجم کل گاز مصرف شده 
در کشور کاهش یافته و به جای آن گاز تولیدی به عنوان خوراک به واحدهای 

پتروشیمی اختصاص پیدا کند.
نکته ی دیگری که در کنار این مسائل باید مورد تدقیق قرار گیرد، پیش بینی 
افت فشــار گاز پارس جنوبی است که بر این اســاس نمی توان به برنامه های 
افزایش تولید گاز و همچنین جلوگیری از کاهش فشار گاز در مناطق مختلف 
امیدوار بود و باید به دنبال راه های دیگری برای جلوگیری از تبدیل کشــور از 

کشوری صادرکننده ی گاز به کشوری واردکننده ی گاز بود. 
با توجه به اهمیت گاز در توســعه ی اقتصادی ایــران و جایگاه آن در صنایع 
مختلف در جهــان و جایگاه ایران در میان صاحبــان ذخایر گاز )و صادرات 
اندک آن(، می بایســت قوانین، مقررات و سیاست گذاری ها با هدف قرار دادن 

این موارد انجام شود:
 اتخاذ سیاســت های اصولــی در جهت افزایش کارآیــی در بخش خانگی و 
صنعتی )بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز در کشــور( به منظور کاهش شدید 

مصرف داخلی )خام فروشی و ارزان فروشی داخلی(
 افزایش تزریق گاز به میادین نفتی کشــور به منظور افزایش در اســتخراج 

نفت از مخزن
 تحویل گاز به پتروشــیمی ها به عنوان خوراک و گســترش زنجیره ی ارزش 

و جلوگیری از خام فروشی و حضور در صنایع پایین دستی در سطح جهان
 توسعه ی صنایع پایین دســتی پتروشیمی )خوراک گازی و نفتی( بر اساس 

نیازمندی های جهانی و آینده ی بازار انرژی
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