
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي  
  
  
  

  پروژه مطالعاتي
  

  تعيين بازارهاي صادراتي
  يرانا گاز طبيعي 

  
  
  
  

  دكتر بيژن بيدآباد
  

  
1380-1379  



   ج     كيدهچ

  
  
  

  چكيده 
از گـاز  تجـارت   و المللي گاز طبيعي در جهـان پرداختـه شـده اسـت     دراين تحقيق ابتدا به بررسي تجارت بين

پـس از آن دورنمـاي عرضـه و تقاضـاي      وبـه تفكيـك منـاطق مختلـف جهـان بررسـي        LNGطريق خط لوله و 
. شود ميالعاتي انرژي اين موضوع تخليل المللي گاز طبيعي مدنظر قرار گرفته كه با استفاده از مراجع معتبر اط بين

المللـي گـاز مـورد توجـه قـرار       در قسمت بعدي توازن عرضه و تقاضاي بلندمدت گـاز طبيعـي در بازارهـاي بـين    
گيرد كه شامل تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و همچنـين رقبـاي تجـاري گـاز ايـران در اروپـا و خـاور دور         مي
گان گاز طبيعي و مسائل مربوط بـه آن مـورد بحـث قـرار گرفتـه و كشـورهاي       سپس اتحاديه صادركنند. باشد مي

در . انـد  روسيه، ايران، تركمنستان، قطر، الجزاير، اندونزي و مـالزي بـه عنـوان اعضـاء پيشـنهادي معرفـي گرديـده       
آمريكـا  گذاري گاز طبيعي مستقل از نفت با اسـتفاده از قراردادهـاي صـادراتي ژاپـن و      به قيمت ي اين فصلانتها

  .پرداخته شده است
وجود ذخاير عظيم گاز ايران و توسعه آتي فازهاي پـارس جنـوبي باعـث شـده كـه توجـه بـه امـر صـادرات          

هند، پاكستان، تركيـه، كويـت، عمـان، امـارات،     : رهاي مورد مطالعه در اين فصل عبارتند ازكشو. معطوف گردد
 -با توجه بـه فرضـيات مطروحـه از مـدل هزينـه     . بازار اروپاژاپن، چين، كره جنوبي، تايوان، ارمنستان، نخجوان و 

ترتيـب   بـدين . باشـد بـراي هريـك از كشـورها محاسـبه شـد       گذاري مي فايده، قيمت يا هزينه واحد كه پايه قيمت
  .هاي مختلف اقتصادي هر يك از بازارها بررسي و تحليل شدند براساس نرخهاي بازگشت سرمايه در گزينه

در اين قسـمت  . باشد كه تقريباً تكميل شده است ين بازار گاز براي كشورمان تركيه ميدر حال حاضر مهمتر
  . LNGانتقال از طريق  –2انتقال از طريق خط لوله  –1. ايم به دو نوع انتقال گاز پرداخته

 هـاي مطروحـه   با توجه به مطالعة انجام گرفته جدول قيمتهاي واحد براي كشورهاي مورد نظر بر اساس گزينه
  : اند ول زير خالصه شدهادر جد

گردد سودآورترين طرح در ميان طرحهاي مورد بررسي با توجه به حجم باالي گاز  همانطور كه مالحظه مي
در نظر گرفته شده، صادرات از طريق خط لوله به هندوستان و كم سودترين طرح، طـرح صـادراتي بـه نخجـوان     

  . مي باشد



 د      تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

  )يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي(ة گاز ايران قيمت واحد براي كشورهاي واردكنند
  سناريوي بيشينه  سناريوي محتمل  سناريوي كمينه  نوع انتقال  نام كشور يا منطقه

  04/3  8/2 5/2 خط لوله  هندوستان
  LNG 8/1 98/1  17/2  هندوستان

  4/2  19/2 2 خط لوله  تركيه
  8/4  38/4 4 خط لوله  )مرز تركيه(اروپا 

  46/2  44/2 05/2 هخط لول  پاكستان
  384/1  272/1 266/1 خط لوله  ارمنستان
  727/1  585/1 455/1 خط لوله  نخجوان

  975/0  896/0 89/0 خط لوله  امارات متحده عربي
  72/1  58/1 45/1 خط لوله  عمان
  54/1  41/1 29/1 خط لوله  كويت

  LNG 01/3 18/3  37/3  آسياي جنوب شرقي
  LNG 71/2 88/2  07/3  چـيـــن

  . همين اساس سودآوري طرحها در جدول زير خالصه مي گردد رب
  در هر سال) ميليون دالر آمريكا(سود آوري طرحها براي كشورهاي واردكنندة گاز ايران 

  سناريوي بيشينه سناريوي محتمل سناريوي كمينه نام كشور يا منطقه

  1413  1278 1149 هندوستان از طريق خط لوله
  LNG 355 423  486هندوستان از طريق 

  614  542 485  تركيه 
  1152  1044 940  پاكستان 
  36  31 27  ارمنستان 
  21  19 05/17  نخجوان 

  61  54 48  امارات متحده عربي 
  127  115 103  عمان 

  177  161 145  كويت 
  LNG 353 413  474آسياي جنوب شرقي 

  474  413 355  چين 

هايي بـا بـازار    هاي صادرات گاز باالخص در بازار اروپا، مقايسههاي ساير طرح در فصل سوم با بررسي هزينه
سپس كشورهاي رقيـب ايـران در بـازار بررسـي و وضـعيت صـادرات گـاز در كشـورهاي         . ايران صورت گرفت
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بـا توجـه   . خواهد بود ارزيابي گرديـد  LNGفارس ازجمله قطر كه از رقباي ايران باالخص در زمينه  حاشيه خليج
  . برد المللي گاز پي توان به محدوديتهاي تجارت بين ي رقيب در صادرات گاز ميبه وجود كشورها

بررسـي گرديـده     LNGهاي انتقال گاز از طريق خط لولـه و  گذاري و هزينه در اين قسمت ابتدا مسئله قيمت
اي آن بسـيار  هـ  هاي روسـيه و هزينـه   رسد كه قيمت در مورد نفوذ به بازار اروپا از طريق خط لوله به نظر مي. است

غربي از طريق خـط   رسد كه با توجه به محاسبات انجام شده صادرات گاز ايران به اروپاي پايين است و به نظر مي
  .باشد حاضر داراي توجيه اقتصادي نمي لوله درحال 

و صـادرات   LNGرسد اجراي طـرح   هاي محاسبه شده به نظر مي با توجه به هزينه LNGدر مورد صادرات 
اي بسيار رقـابتي و لـزوم    مسئله صادرات گاز مسئله. ص به هندوستان و چين داراي توجيه اقتصادي استآن باالخ

در تـوان   ها براي صادرات امري ضروريست عوامل مهم براي نفوذ به بازارهـاي گـاز را مـي    آوري بهينه كردن فن
   .نمود طرح قيمتهاي انرژيها و امنيت عرضه  وانتقال  ،فرآوري  ،توليد ،گذاري سرمايه هاي هزينه لب قا

بنـدي طرحهـااز لحـاظ هزينـه، درآمـد و سـودآوري        در فصل چهارم با مقايسه طرحهاي صـادراتي، اولويـت  
همچنين مسئله ترانزيت و وجود كشور ثالث و محـدوديتهاي هـر يـك از بازارهـا بـا      . بررسي و تحليل شده است

  .شوند ميازارها بررسي و ظرفيت آتي ب افتراق عرضه از تقاضاتوجه به زمان 
بيني به مقدار بيشـينه و   با توجه به مقدار نياز گاز در هر يك از بازارهاي مورد مطالعه براي ايران، در امر پيش

بر همين اساس بيشترين تفاوت بين مقدار كمينه و بيشـينه گـاز در بازارهـاي    . كمينه گاز هر بازار توجه شده است
  .گردد اهده ميتركيه، پاكستان و هندوستان مش

الذكر داراي رشد اقتصادي بيشتر در آينده نسـبت   دهد كه بازارهاي فوق بررسي اقتصادي اين مسئله نشان مي
هـا زيـاد اسـت ولـي ايـن       بيني به همين دليل اهميت اين بازارها با توجه به اين پيش. به ساير بازارها خواهند داشت

  .اشد، چون عوامل متعدد ديگري در اين امر مؤثرندب كننده نيز نمي يك عامل منفرد است كه تعيين
بـا توجـه بـه ايـن مطالعـه،      . باشـد  بررسي زمان شكاف بين عرضه و تقاضا نيز از عوامل مهم شناسايي بازار مي

. )صادرات به اين بازار شروع خواهد شـد  2001در سال ( .باشد نزديكترين زمان شكاف مربوط به بازار تركيه مي
زمـان شـكاف آنهـا آغـاز      2002شورهاي كوچك در شمال و جنـوب ايـران هسـتند، در سـال     ك كهساير بازارها 
  .خواهد شد

باشـد و بـراي بازارهـاي آسـياي      زمان شكاف مورد نظـر مـي   2005در بازار هندوستان، سال  LNGدر مورد 
مان شـكاف تـا   در مورد بازار پاكستان، به دليل كشفيات جديد ز. باشد زمان شكاف مي 2006جنوب شرقي، سال 
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در مورد زمان شكاف اين نكته قابل ذكر است كه اين زمان نقطه عطف نفوذ به . به تعويق خواهد افتاد 2010سال 
هـاي انجـام    بينـي  بر اساس پـيش  .بندي پروژه بايد زمان نفوذ به بازارها مشخص شود بازارهاست و با توجه به زمان

 20، ظرفيـت غيرقـراردادي بازارهـاي مـورد مطالعـه از      Wood Macو  Cedigazشده توسط منابع معتبـر ماننـد   
  .خواهد رسيد 2015ميليارد متر مكعب در سال  200به بيش از  2001ميليارد متر مكعب در سال 

توان يك پـنجم ظرفيـت بازارهـاي مـورد      همان طور كه قبالً هم گفته شد، با توسعه فازهاي پارس جنوبي مي
گردد و واگرايي اين بازار نسبت  بيني مي ترين شكاف براي بازار هندوستان پيشبيش. نظر توسط ايران تسخير شود
  .به ساير بازارها بيشتر است

تـوان   بـا توجـه بـه شـرايط موجـود، مـي      . باشـد  در ساير بازارها، روند واگرايي به شدت بازار هندوسـتان نمـي  
ايـن كشـور بـه دليـل رشـد      . ازار تركيـه اسـت  اولويت اول ب. بندي كرد بندي بازارها را به ترتيب زير طبقه اولويت

. كننـده عمـده انـرژي تبـديل خواهـد شـد       اقتصادي و مصرف انرژي باال، در سالهاي آينده به يك كشور مصرف
به همين . اي است كه سياست تنوع بازارهاي عرضه انرژي را در پيش گرفته است سياستهاي انرژي تركيه به گونه

  .كند ز روسيه، الجزاير و نيجريه گاز وارد ميدليل، در حال حاضر اين كشور ا
بـه هـر حـال،    . يل اهميت بازار تركيه اين اسـت كـه ايـن كشـور دروازه ورود بـه قـاره اروپاسـت       داليكي از 

توانـد   به اين كشور آغاز خواهد شد و افزايش حجم صادرات به ايـن كشـور مـي    2001صادرات ايران از تابستان 
  .ندصادرات به اروپا را تقويت ك

وجود بازارهاي متنوع بـه خـاطر طبيعـت ايـن نـوع تجـارت       . باشد مي LNGاولويت دوم مربوط به صادرات 
همانطور كه گفته شد، اهميت اين بـازار از  . باشد ، بازار هندوستان ميLNGمهمترين بازار براي . بسيار زياد است

گسترده نيروگاههاي حرارتي گازسـوز   لحاظ مصرف گاز طبيعي بسيار زياد است زيرا اين كشور در صدد توسعه
، بازارهاي جنوب شرقي آسيا شامل LNGساير بازارهاي موردنظر براي . باشد خود در سواحل شرقي و غربي مي

  .باشد كره جنوبي، ژاپن و تايوان است كه شايد در درجه دوم اولويت نسبت به هندوستان مي
اند و شايد زمان نفوذ به آنهـا   ه مالزي و اندونزي اشباع شدهكنندگان ازجمل اين بازارها قبالً توسط ساير عرضه

. بازارهاي كوچـك كشـورهاي جنـوب و شـمال ايـران در اولويـت بعـدي قـرار دارنـد         . ميسر نباشد 2006تا سال 
  .اولويت آخر مربوط به بازارهاي پاكستان و كويت است

به . ف بازارها نقطه عطف تسخير بازارهاستمسئله نفوذ به بازارهاي مورد مطالعه بسيار مهم است و نقطه شكا
از . اي باشد كه زمان ساخت طرحها در سال شكاف بازارها به اتمـام برسـد   بندي طرحها بايد به گونه عبارتي زمان
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گـذاري بـا توجـه بـه      هـاي سـرمايه   در بررسي هزينه. شود بازار مي دادندست دادن زمان موردنظر باعث از دست 
باشد و طرحهاي گازرساني به پاكسـتان و هنـد    ترين طرح مي پرهزينه LNGح دو واحد گذاري، طر حجم سرمايه

  .در اولويت بعدي قرار دارند
ولـي در  . با توجه به قيمت واحد بهينه از ساير طرحها بيشتر است LNGدر عين حال، درآمد حاصل از طرح 

راي طرح پاكستان و هنـد، سـودآوري ايـن    مورد سود ساليانه با توجه به حجم و قيمت واحد در نظر گرفته شده ب
اي   امـا همـانطور كـه گفتـه شـد، ريسـك بـاالي ايـن طرحهـا خـود هزينـه           . باشـد  بيشتر مي LNGطرحها از طرح 

  .غيرمترقبه است كه در اين مطالعه در نظر گرفته نشده است
گذاري طرحهاي  ايهتوان ابراز داشت كه هر قدر وسعت سرم با بررسي جريان مالي طرحهاي مورد مطالعه مي

الملل گـاز طبيعـي و حجـم     با توجه به مسئله تجارت بين. گاز بزرگتر باشد، درآمدزايي طرح نيز بيشتر خواهد بود
گيـري از ايـن    نتيجـه . باالي ذخائر گاز ايران، انجام طرحهاي بزرگ اقتصادي بسيار مهم و قابل توجه خواهد بـود 

  .توان به صورت زير خالصه نمود فصل را مي
  .ناپذير است توجه به طرحهاي صادراتي گاز با توجه به ذخائر عظيم گاز طبيعي ايران اجتناب -
به عبارت ديگـر، تـأمين نيـاز    . هاي داخل كشور توجهي نشود باشد كه به پتانسيل صادرات گاز به اين معني نمي -

  .انرژي در بازار داخلي بسيار مهم است و اولويت اول را دارد
  .و مديريت آن بسيار اساسي است، چون از دست دادن زمان به منزله از دست دادن بازار است مسئله زمان -
اگر نتوانيم به بازارهاي موردنظر در زمان مناسب نفوذ كنيم، بهتر است كه سياست صادرات را تغيير داده و آن  -

  .را به تعويق بياندازيم
به عبارتي، وابسته بودن بسـياري از  . كامالً در نظر گرفته شود آوريهاي نوين بايد ابعاد اقتصادي آن در مورد فن -
  .گردد پذير شدن طرح از لحاظ اقتصادي مي گذاري باعث آسيب آوريهاي نفت و گاز در بعد قيمت فن
دالر به ازاي هـر بشـكه داشـته باشـد باعـث اقتصـادي        25در حال حاضر اگر قيمت نفت خام متوسطي باالتر از -

  .گردد كه قابل تعمق و ارزيابي است مي GTLشدن طرح 
ستانده اقتصاد ايران جايگـاه بخـش گـاز طبيعـي در بـين بخشـهاي        –داده ا استفاده از جدول بپنجم در فصل 

در ادامـه بـه    و محاسـبه   كشورتأثير صادرات گاز بر توليد، اشتغال و موازنه ارزي و  شد  بررسيمختلف اقتصادي 
به منظـور كمـي    .پردازيم ياير حاملهاي انرژي و نيز تكنولوژيهاي انتقال گاز مموضوع جايگزيني گاز طبيعي با س

  :مورد استفاده واقع گرديدند زيرشاخصهاي . نمودن اثرات مزبور، 
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  شاخص پيوستگي پيشين -
  شاخص پيوستگي پسين -
  مضرب يكپارچگي يا شاخص پيوند مركب پيشين و پسين -
  شاخص شدت واردات مستقيم -
  اي واردات واسطه شاخص شدت -
  شاخص ضريب تكاثري -
  شاخص قدرت انتشار -
  شاخص حساسيت -
  )پيشين و پسين(شاخصهاي پراكندگي  -
  شاخص قدرت انتشار پس از حذف تأثير واردات -
  شاخص حساسيت پس از حذف تأثير واردات -

بــر اســاس . دســتانده شاخصــهاي فــوق محاســبه گرديــ –بــا اســتفاده از روشــهاي محاســباتي در جــدول داده
قـرار   18و  17، 15هـاي   شاخصهاي پيوند پيشين، پسين و ضريب يكپارچگي، بخش گاز طبيعي به ترتيب در رتبه

  .نمايد دارد و حكايت از جايگاه نسبتاً پايين بخش گاز طبيعي، از نظر اين شاخصها مي
 12و  21هـاي   رتبـه  اي، بخش گاز طبيعي بـه ترتيـب در   بر اساس شاخصهاي شدت واردات مستقيم و واسطه

تر است و حكايت از جايگاه قوي بخش گاز طبيعي در بين بخشـها، از   قرار دارد كه از ميزان متوسط بخشها پايين
اي  نظر اين شاخصها دارد زيرا بـرخالف شاخصـهاي قبلـي، هرچـه شاخصـهاي شـدت واردات مسـتقيم و واسـطه        

  .تر باشد، بخش از جايگاه بهتري برخوردار است پايين
هـاي   ر اساس شاخصهاي ضريب تكاثري، قدرت انتشار و حساسيت نيز بخش گاز طبيعي بـه ترتيـب از رتبـه   ب

تـر   بخـش از ميـزان متوسـط بخشـها پـايين     ايـن  برخوردار است و از آنجا كه شاخصهاي مربـوط بـه    21و  18، 18
  . ي برخوردار نيستتوان گفت كه بخش گاز طبيعي از نظر اين شاخصها از جايگاه باالي باشد، لذا مي مي

) در قالب شاخصهاي قدرت انتشار و حساسـيت (با توجه به اينكه ممكن است ارتباطات بخشي با ساير بخشها 
از طريق بخشهاي معدودي صورت گرفته باشد جهت اجتناب از بروز نقص، شاخص پراكنـدگي پيشـين و پسـين    

قـرار دارد هماننـد    11و  18هـاي   رتيـب در رتبـه  نيز محاسبه گرديد كه از نظر اين شاخصها بخش گاز طبيعي بـه ت 
اي، هرچه شاخصهاي پراكندگي كوچكتر باشند، داللـت بـر جايگـاه     شاخصهاي شدت واردات مستقيم و واسطه
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از آنجا كـه ميـزان شـاخص پراكنـدگي پيشـين از متوسـط بخشـها كـوچكتر و ميـزان          . بهتر بخش موردنظر دارند
باشد، لـذا بخـش گـاز طبيعـي از نظـر شـاخص پراكنـدگي         بزرگتر مي شاخص پراكندگي پسين از متوسط بخشها

  .پيشين در جايگاه نسبتاً قوي و از نظر شاخص پراكندگي پسين در جايگاه نسبتاً ضعيفي قرار دارد
در قالـب شاخصـهاي قـدرت انتشـار و     (همچنين از آنجا كه ممكن اسـت ارتباطـات بخـش بـا سـاير بخشـها       

مورد نظر با بخش خارجي اقتصاد حاصل شده باشد، شاخصهاي قدرت انتشـار و   به دليل ارتباط بخش) حساسيت
محاسـبه گرديـد كـه    ) و بر اساس ماتريس معكوس لئونتيف توليد داخلـي (حساسيت پس از حذف تأثير واردات 

از آنجا كه ميزان شاخص مربوط . قرار دارد 19و  16هاي  خصها به ترتيب در رتبهبخش گاز طبيعي از نظر اين شا
توان گفت كه از نظر اين شاخصها بخش گاز طبيعـي   باشد مي تر مي به بخش گاز طبيعي از متوسط شاخصها پايين

  . در جايگاه نسبتاً ضعيفي قرار دارد
قـدرت انتشـار و حساسـيت، باعـث بهبـود آن       نكته قابل ذكر آن است كه حذف تأثير واردات از شاخصهاي

  .باشد گرديده است و اين امر ناشي از وابستگي نسبتاً پايين بخش گاز طبيعي به واردات مي
باشند لذا بخش گاز  ز آنجا كه شاخصهاي پيوند پيشين و پسين بخش گاز طبيعي هر دو كوچكتر از يك ميا

ايـن گـروه از نظـر هيرشـمن داراي اولويـت پـايين       . نمود محسوب »توليد نهايي اوليه«توان در گروه  طبيعي را مي
از آنجا كه بخش گاز طبيعي داراي شـاخص پراكنـدگي پيشـين كـوچكتر از يـك و شـاخص پراكنـدگي        . است

  .باشد باشد، لذا داراي اثر رشد متوازن از بعد عرضه و غيرمتوازن از بعد تقاضا مي پسين بزرگتر از يك مي
ر افزايش تقاضاي نهايي بخـش گـاز طبيعـي از مجـراي صـادرات گـاز طبيعـي بـر توليـد          سپس در ادامه، تأثي

 10محاسـبات حـاكي از آن اسـت كـه     . گانه اقتصاد و توليد كل اقتصاد مورد ارزيـابي قـرار گرفـت    22بخشهاي 
ضمناً در . دهد ميليارد ريال افزايش مي 7/14ميليارد ريال افزايش صادرات بخش گاز طبيعي، توليد كل اقتصاد را 

ونقـل، انبـارداري و ارتباطـات و كمتـرين      بين ساير بخشها، بيشترين تغيير در توليد مربوط به بخش خدمات حمـل 
الزم به ذكر است كـه  افـزايش صـادرات بخـش گـاز طبيعـي در       . باشد تغيير در توليد مربوط به بخش سيمان مي

درصـد   27/4كه بر اثر آن توليد بخش گاز طبيعـي  باشد  درصد مي 47/6، معادل 1370ستانده سال  –جدول داده 
  . يابد درصد رشد مي 02/0و توليد كل اقتصاد 

ميليارد ريالي صادرات بخش گاز طبيعي، اشتغال بخش گاز طبيعي  10بر اساس محاسبات انجام شده افزايش 
تـوان گفـت كـه     ابراين مـي بنـ . دهـد  نفـر افـزايش مـي    1910نفر و اشتغال كل اقتصاد را به ميزان  1333را به ميزان 

ميليـارد ريـالي صـادرات بخـش گـاز       10بر اثر افـزايش  (درصدي تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي  47/6افزايش 
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. دهـد  درصد افزايش مـي  015/0درصد و اشتغال كل اقتصاد را به ميزان  3/4اشتغال اين بخش را به ميزان ) طبيعي
بر اسـاس   -داشته باشيم، الزم است  1378ير در اشتغال را در سال الزم به ذكر است اگر بخواهيم همين ميزان تغي

  .ميليارد ريال صورت پذيرد 4/64به ميزان  1378افزايش صادرات گاز طبيعي در سال  - CPIشاخص 
به منظور ارزيابي تأثير صادرات بخش گاز طبيعي بر بخـش خـارجي اقتصـاد نيـز جـدول موازنـه پرداختهـاي        

و از آنجـا كـه افـزايش صـادرات گـاز طبيعـي بـر جـزء تـراز بازرگـاني در بخـش تـراز              كشور در نظر گرفته شد
تـراز بازرگـاني   . گذارد، لذا بررسي تأثيرات، از ايـن بخـش صـورت گرفـت     حسابجاري موازنه پرداختها تأثير مي

د و شو صادرات گاز طبيعي از يك طرف باعث افزايش صادرات مي. باشد داراي دو جزء صادرات و واردات مي
جهت پاسخگويي بخشها به تغييـر در توليـد ناشـي از صـادرات بخـش گـاز       (اي را  از طرف ديگر واردات واسطه

  . افزايد دهد و بر واردات كل مي افزايش مي) طبيعي
باشد و مواردي همچون صادرات مجدد يعني  الزم به ذكر است اين تأثير بر واردات، تأثيرات در دور اول مي

 10بر اساس محاسـبات صـورت گرفتـه افـزايش     . اند ارداتي در اين محاسبات لحاظ نگرديدهصادرات كاالهاي و
ميليون ريال و واردات  7/508اي بخش گاز طبيعي را به ميزان  ميليارد ريالي صادرات گاز طبيعي، واردات واسطه

خ ارز يكسان براي صادرات لذا با در نظر گرفتن نر. دهد ميليون ريال افزايش مي 15/725اي كل اقتصاد را  واسطه
 15/725ميليارد دالري در صادرات گـاز طبيعـي منجـر بـه افـزايش       10توان گفت كه يك افزايش  و واردات مي

هزار دالر بر تراز بازرگاني، تـراز حسـابجاري و    85/9274ترتيب  گردد و بدين اي مي هزار دالري واردات واسطه
  .شود موازنه كل پرداختها افزوده مي

  تغيير در ارزش توليد بازاي صادرات گاز در هر يك از طرحها ميزان
  نام طرح  درآمد ساالنه   تغيير در ارزش توليد  به ازاي نرخ ارز)ميليارد ريال(معادل ريالي 

    )ميليون دالر(  )ميليون دالر( 1750 8000  5000
  تركيه  654 963 1685 7702  4813

  LNGدو واحد   1590 2340 4096 18724  11702
  پاكستان –هند   1518 2234 3910 17876  11171
  پاكستان  1222 1799 3148 14390  8994
  ارمنستان 38 56 98 447  280
  نخجوان 24 35 62 283  177
  امارات 71 105 183 836  523

  عمان  143 210 368 1684  1052
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  كويت  188 277 484 2214  1384

ي را در خصـوص آثـار اجـراي طرحهـاي معرفـي شـده در       توان برآوردهاي بر اساس محاسبات پيش گفته مي
بر اين اساس ميزان تغيير در ارزش توليد بازاي صادرات گاز در هر يك از طرحها و نيز . بخشهاي قبلي ارائه نمود

اي، در خصـوص طرحهـاي مختلـف مـورد محاسـبه قـرار گرفتـه و در         تغيير در اشتغال و تغيير در واردات واسطه
با احتساب تغييرات مورد اشاره در جداول و در نظر گـرفتن ارقـام توليـد،    . باشد منعكس ميجداول صفجات بعد 

تـوان درصـد تغييـرات در هـر يـك از متغيرهـاي توليـد، اشـتغال و          اي سال منتخب، مـي  اشتغال و واردات واسطه
  .واردات را بر اثر اجراي هر يك از طرحها نيز محاسبه نمود

  اي صادرات گاز در هر يك از طرحهاميزان اشتغال ايجاد شده باز
  نام طرح  )نفر(تغيير در كل اشتغال  )نفر(تغيير در اشتغال بخش گاز طبيعي

  تركيه  49884 34809
  LNGدو واحد   121277 84628
  پاكستان –هند   115785 80796
  پاكستان  93208 65041
  ارمنستان  2898 2023
  نخجوان  1831 1277
  امارات  5415 3779
  عمان  10907 7611

  كويت  14340 10006
  اي در اقتصاد بازاي صادرات گاز در هر يك از طرحها ميزان واردات واسطه

  نام طرح  )ميليون دالر(درآمد ساالنه  )ميليون دالر(ايتغيير در واردات واسطه
  تركيه  654 4/47
  LNGدو واحد   1590 3/115
  پاكستان –هند   1518 1/110

  پاكستان  1222 6/88
  ارمنستان  38 8/2
  نخجوان  24 7/1
  امارات  71 1/5
  عمان  143 4/10
  كويت  188 6/13
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. در ادامه مباحث مطروحه در فصل پنجم، مبحـث جـايگزيني گـاز طبيعـي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت         
هاي متعدد صورت گرفته طي سـالهاي اخيـر حـاكي از رونـد فزاينـده مصـرف حاملهـاي مختلـف انـرژي           بررسي
باشد به نحوي كـه تـأمين آنهـا از محـل توليـدات داخلـي بـا مشـكل          هاي مشتق از نفت خام مي صاً فرآوردهخصو

در ايـن راسـتا بايـد در سياسـت،     . مواجه شده و به ناچار جهت تأمين مازاد مصرف به واردات توسـل شـده اسـت   
مورد توجـه قـرار   » انرژي سازي تركيب مصرف حاملهاي بهينه«و » جويي مصرف حاملهاي انرژي كنترل و صرفه«

  .گردد گيرد و سياست جايگزيني گاز طبيعي به جاي ساير حاملهاي انرژي نيز در راستاي سياست دوم مطرح 
ها حاكي از آن است كه گاز طبيعي در مجموع بين حاملهاي مختلف انرژي به عنوان بهترين سـوخت   بررسي

هاي نفتـي   باالخص فرآورده –آن به جاي ساير حاملها  باشد و از طرفي جايگزيني مطرح مي) از جوانب مختلف(
، )هـا  فـرآورده (اثرات يا منافع مستقيم و غيرمستقيمي را در بر خواهـد داشـت، اثراتـي از قبيـل كـاهش واردات       –

گـذاري در   اي دولت، افـزايش عمـر ذخـائر، كـاهش سـرمايه      امكان افزايش صادرات نفت خام، كاهش بار يارانه
همچنين . زيست دستي نفت و كاهش آلودگي محيط گذاري در صنايع پايين نفت، كاهش سرمايهصنايع باالدستي 

هاي مشتق از نفت خام به مراتب بيش از صادرات  درآمد ارزي حاصله از صادرات يك واحد بي تي يو فرآورده
سـاير حاملهـاي   گاز طبيعي است، لذا الزم است در كنار توجه به امر صادرات گـاز، بـه جـايگزيني آن بـه جـاي      

  .و تقويت صادرات آنها امعان نظر كافي صورت پذيرد -هاي نفتي  باالخص فرآورده -انرژي 
بـر سـر راه   ) اعـم از قيمتـي، غيرقيمتـي و محدودكننـده توليـد     (البته الزم بـه ذكـر اسـت كـه يكسـري موانـع       

  .يت واقع شوندجايگزيني گاز طبيعي با ساير حاملهاي انرژي وجود دارد كه الزم است مورد عنا
درصد از بنزين  50محاسبات و برآوردهاي اوليه صورت گرفته حاكي از آن است كه در صورت جايگزيني 

درآمد حاصله بـراي كشـور معـادل    ) اندشيمي حرارتي مساوي(با گاز مايع ) 1378سال (مصرفي در سطح كنوني 
سـال  (فت سـفيد مصـرفي در سـطح كنـوني     درصد از ن 50همچنين چنانچه . ميليون دالر در سال خواهد بود 210

ميليـون   478درصد از نفت سفيد مصرفي با گاز مايع جايگزين شود، تقريباً در مجموع  20با گاز طبيعي و ) 1378
شود و چنانچه همين تركيب جايگزيني در خصوص نفت گـاز صـورت پـذيرد،     دالر ارز در سال عايد كشور مي

درصد از نفت كـوره مصـرفي در سـطح     50ضمناً جايگزيني . خواهد بود هزار دالر 544عايدي ساالنه در حدود 
  .ميليون دالر منفعت براي كشور در پي دارد 280با گاز طبيعي نيز ساالنه ) 1378سال (كنوني 
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شود كـه تـالش در جهـت جـايگزيني گـاز طبيعـي بـا سـاير حاملهـاي انـرژي، بـاالخص             از اينرو مالحظه مي
توانـد منـافع قابـل تـوجهي را بـراي       گيري در راستاي صادرات گاز طبيعي، مي ر جهتهاي نفتي، در كنا فرآورده

  .اقتصاد ملي كشور در بر داشته باشد
در عين حال مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه كشش قيمتي تقاضـاي حاملهـاي انـرژي مختلـف در     

لـذا بايـد   . ر حاملهاي انرژي نيز قوي نيستايران پايين بوده و در عين حال كشش قيمتي متقاطع گاز طبيعي و ساي
اين مسائل نيز به عنوان مسائل محدودكننده فرايند جايگزيني گاز طبيعي با ساير حاملهـاي انـرژي مـورد توجـه و     

ها، عدم  همچنين موانعي از قبيل عادات مصرفي، ضروري بودن مصرف برخي فرآورده. امعان نظر الزم قرار گيرد
رخي مشكالت اجرايي و آماري در كنار مشكالت ناشي از مهاجرت به شهرها و فرسـوده  آگاهي كافي عموم و ب

در ادامه . كننده انرژي بايد به عنوان عوامل محدودكننده مورد توجه قرار گيرند هاي فيزيكي مصرف بودن سرمايه
الخص بــا -زيســت ناشــي از جــايگزيني گــاز طبيعــي بــا ســاير حاملهــاي انــرژي   بحــث، آلــودگي هــواي محــيط

مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه عالوه بر منافع و اثرات مثبت پيش گفته، آثـار   -هاي نفتي  فرآورده
  .محيطي نيز بر اثر جايگزيني گاز طبيعي بروز خواهد كرد مثبت زيست

ي انتخـاب روش ورود بـه بـازار گـاز طبيعـ     . تكنولوژيهاي انتقال گاز طبيعـي نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفـت      
البتـه عوامـل   . باشد و الزم است بهترين روش مورد استفاده با حداكثر دقت انتخاب شود اي حائز اهميت مي مسئله

اي گاز طبيعي، كشورهاي ثالث واقع در مسير صدور گاز، هزينه تمـام شـده صـدور     متعددي چون پتانسيل ذخيره
روشـهاي صـدور گـاز    . باشـند  ز مـؤثر مـي  در انتخـاب روش صـدور گـا   ... گاز، مسايل سياسي، اقتصادي و فني و

تبديل گاز به مواد شـيميايي مـايع و انتقـال آن     (LNG)صدور توسط خط لوله، صدور گاز مايع شده : عبارتند از
(GTL)  و تبديل گاز به انرژي الكتريكي و انتقال آن(WW) .  

ولي در عوض داراي عمـري   گذاريهاي اوليه بسيار زيادي الزم است در روش اول از طريق خط لوله، سرمايه
شود كه هزينه يـك واحـد خـط لولـه بـا افـزايش        در اين روش مشاهده مي. باشد طوالني و هزينه عملياتي كم مي

يابد، در حالي كه هزينه يك واحد براي ايستگاههاي كمپرسور با افزايش ميـزان جريـان    ميزان جريان، كاهش مي
ون پرداخت حق عبور به كشورهاي ثالث در مسـير خـط لولـه نيـز     همچنين الزم است مواردي چ. يابد افزايش مي

  .مورد توجه قرار گيرد
در ايـن  . باشـد  شود كه رعايت ضوابط ايمنـي نقـش مهمـي را دارا مـي     براي صدور گاز مايع شده مشاهده مي

نكرهـاي  شود كه عبارتند از كارخانـه تهيـه گـاز، تا    روش سلسله عمليات گاز طبيعي مايع در سه مورد خالصه مي
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تـوان   اصوالَ يكي از خصوصيات اصلي اين سلسـله عمليـات را مـي   . مخصوص حمل و مركز تبديل مجدد به گاز
در مجمـوع  . گـذاري مـورد نيـاز بسـته بـه عوامـل متعـددي اسـت         گذاري زياد دانست، البته سـرمايه  نياز به سرمايه

. تـر اسـت   از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه   توان گفت كه هر چه ظرفيت كارخانه توليد گاز مايع بيشتر باشد، مي
گذاري كشتي و در مرحله بعد بـه هزينـه عمليـاتي     هزينه تانكر انتقال گاز طبيعي نيز در درجه اول به هزينه سرمايه

شـود و نهايتـاَ هزينـه     هاي بندري يا حق عبور مجـاز مربـوط مـي    ها نيز به هزينه بخشي از هزينه. كشتي بستگي دارد
تـوان عوامـل    من حيث المجموع مي. اي ترمينال دريافت گاز دارد ه گاز نيز بستگي به هزينه سرمايهتبديل مجدد ب

اي گاز طبيعي مايع را در مواردي همچون ظرفيت كارخانه مايع سازي، ناحيـه عمليـات و    مؤثر بر عمليات زنجيره
و عامـل ظرفيـت مجموعـه عمليـات      تأسيسات زيربنائي، هزينه سرمايه، فاصله بين ترمينالهاي بـارگيري و تحويـل  

  .زنجيره خالصه نمود
شود كه مناسبترين مكانها براي اين  در تكنولوژي تبديل گاز به مواد شيميايي مايع و انتقال آن نيز مشاهده مي

 GTLهـاي   بـازار فـراورده  . شـود  اي هستند كه گاز طبيعي بيحاصل در آنجا سوزانده مـي  طرحها مناطق دورافتاده
از . نيـز از اهميـت بسـياري برخـوردار هسـتند      GTLمزيتهاي محيطـي  . باشد بوده و بسيار سودآور مي بسيار وسيع

باشند، ليكن سودآوري زياد و مزيتهاي زيست محيطي اين روش افـق روشـني    پرهزينه مي GTLطرفي طرحهاي 
  .را فراروي اين تكنولوژي قرار داده است

خاطرنشان سـاخت كـه كشـورهاي خاورميانـه منجملـه ايـران و       در روش تبديل گاز به انرژي الكتريكي بايد 
در ايـن روش مهمتـرين   . باشـند  پتانسيل باالئي را در اسـتفاده از ايـن تكنولـوژي دارا مـي     OPECآفريقائي عضو 
تـوان بـه گازهـاي     منابع مـورد اسـتفاده در ايـن روش را مـي    . توان در پاك بودن انرژي خالصه نمود مزيت را مي
  .، ميادين گاز قديمي رو به اتمام و ميادين جديد گاز تقسيم نمودخامدين نفت همراه در ميا

توان اظهـار داشـت كـه     من حيث المجموع با لزوم توجه خاص به دو بعد فاصله و حجم انتقال گاز طبيعي مي
ار مكـاني  باشد و در اين راستا الزم اسـت برحسـب اسـتقر    برداري از هر چهار روش در ايران فراهم مي زمينه بهره

در . ميادين گاز و بازارهاي مصرفي و نيز حجم تقاضا در اين زمينه نسبت به انتخاب تكنولوژي مناسب اقدام نمود
تـوان تركيبـي از    ، ميبازارتوان گفت كه در صادرات گاز طبيعي، بسته به ميزان حجم و فاصله مكاني  مجموع مي

  .ادتكنولوژيهاي فوق را در كشور مورد استفاده قرار د
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  مقدمه

هاي تجارت گـاز طبيعـي در دنيـا     ترين شيوه انتقال گاز طبيعي توسط خط لوله يكي از متداولترين و قديمي
با پيشرفت تكنولـوژي  . شده است تنها امكان عملي تجارت گاز طبيعي محسوب مي 1960بوده و تا اواسط دهه 

شكل ديگري از تجارت گـاز طبيعـي در    1964و افزايش تقاضاي گاز طبيعي در مناطق مختلف جهان، در سال 
. انـد، تحقـق يافـت    سازي و حمل آن توسط كشتيهاي مخصوص كه جهت اين امـر طراحـي گرديـده    قالب مايع

ترتيب بسياري از كشورها، خصوصاً آن دسته كشورها كه تنها از طريق راههاي آبي با ساير كشورها ارتباط  بدين
ه از تكنولوژي جديد حمل گاز كليه تقاضاي گاز طبيعـي كشورشـان ويـا    ، توانستند با استفاد)مثل ژاپن(داشتند 

  .بخشي از آن را از اين طريق تامين نمايند

  المللي گاز طبيعي در گذشته بررسي تجارت بين) 1

درصد بـود و از   32اي معادل  داراي متوسط رشد ساالنه) 1970-1999(دهه قبل  3تجارت گاز طبيعي طي 
و  1990ميليارد متر مكعـب در  4/307، 1980ميليارد متر مكعب در  201به  1970عب در ميليارد متر مك 68/45

هاي مبادلـه شـده نسـبت بـه كـل       سهم كل گاز. 1افزايش يافت 1999ميليارد متر مكعب در سال  7/484باالخره 
رصد در سـال  د 5/20به  1970درصد در سال  4/4توليد تجاري گاز طبيعي جهان داراي روند فزاينده بوده و از 

  .ارتقاء يافته است 1999
، تاكنون سهم غالب تجارت گاز طبيعي متعلق (LNG)رغم رشد قابل مالحظه تجارت گاز طبيعي مايع  علي

درصد از گاز مبادله شـده در جهـان توسـط خـط      94بالغ بر  1970در سال . باشد به تجارت گاز با خط لوله مي
م گازهاي مبادله شده با خط لوله از كـل تجـارت گـاز طبيعـي كـاهش      لوله انتقال يافته ليكن در طول زمان سه

 4/74بـه   1999درصد و در سال  5/76به  1990درصد، سال  4/84به  1980يافته، بطوري كه اين سهم در سال 
  .درصد رسيده است

 
1
- BP Amoco Statistical Review of world Energy, June 2000. 

  المللي گاز طبيعيتجارت بين:فصل اول



  2                                      از طبيعي ايرانتعيين بازارهاي صادراتي گ

  

نشـان   1970-1999طـي دوره    (LNG)المللي گاز طبيعي را به تفكيك خط لوله و جدول زير، تجارت بين
  :دهد مي

  )1999-1970( LNGتجارت جهاني گاز طبيعي به تفكيك خط لوله و ): 1-1(جدول 
از تجارت  LNGسهم

  )درصد(گاز طبيعي 
LNG سال  تجارت جهاني  خطوط لوله  

درصد از   
  *توليد

ميليارد متر 
  مكعب

درصد از 
  *توليد

ميليارد متر 
  مكعب

درصد از 
  *توليد

ميليارد متر 
  مكعب

  

9/5  3/0 69/2 ¼ 93/42  4/4 68/45  1970  
4/10  0/1 05/13 9/8 32/112  9/9 37/125  1975  
6/15  1/2 34/31 1/11 64/169  2/13 98/200  1980  
2/22  9/2 88/50 2/10 97/177  1/13 85/228  1985  
6/22  9/2 20/51 8/9 50/175  7/12 70/226  1986  
2/22  0/3 09/56 4/10 17/196  4/13 26/252  1987  
8/22  1/3 46/60 4/10 94/204  5/13 40/265  1988  
0/22  2/3 49/64 2/11 35/228  4/14 84/292  1989  
5/23  5/3 14/72 3/11 29/235  8/14 43/307  1990  
9/23  7/3 97/76 6/11 54/244  3/15 51/321  1991  
1/24  8/3 90/80 1/12 59/254  9/15 49/335  1992  
0/24  8/3 04/83 2/12 43/262  0/16 47/345  1993  
4/24  1/4 93/87 6/12 19/273  7/16 12/361  1994  
8/23  2/4 24/93 6/13 45/298  8/17 69/391  1995  
6/23  4/4 73/100 1/14 49/326  5/18 22/427  1996  
7/25  9/4 33/111 2/14 84/321  1/19 17/433  1997  
3/25  9/4 0/113 4/14 1/333  3/19 1/446  1998  
6/25  3/5 20/124 2/15 51/360  5/20 71/484  1999  

  المللي از توليد بازاريابي شده  سهم تجارت بين*   
   Source: Cedigaz, 1997 & BP Amoco, 2000. 





  3                                           المللي گاز طبيعي تجارت بين

  

باشـد و حجـم    درصد مي 25قريب  1970-1999متوسط رشد گازهاي مبادله شده با خط لوله در طي دوره 
ليارد متـر مكعـب   مي 64/169به  1970ميليارد متر مكعب در سال  93/42گازهاي مبادله شده توسط خط لوله از 

 1999ميليارد متـر مكعـب در سـال     51/360و نهايتاً  1990ميليارد متر مكعب در سال  29/235، 1980در سال 
 1/4همچنين سهم گازهاي مبادله شده توسط خط لوله نسبت به توليد تجاري گاز طبيعـي نيـز از   . رسيده است

  . ته استافزايش ياف 1999درصد در سال  2/15به  1970درصد در سال 
هاي حمل و نگهداري گاز طبيعي مايع در بسياري از كشورهاي جهان، تجارت گاز مـايع   با بهبود تكنولوژي

در كـل تجـارت گـاز      (LNG)سهم گاز طبيعي مـايع . در طي سه دهه اخير از رونق نسبي برخوردار بوده است
و بـاالخره   1990درصـد در سـال    5/23به  1970در سال ) ميليارد متر مكعب69/2(درصد  9/5طبيعي جهان از 

 1970گـاز طبيعـي مـايع در سـال     . افزايش يافتـه اسـت   1999در سال ) ميليارد متر مكعب2/124(درصد  6/25
 3/5ايـن سـهم بـه     1999درصد از كل توليدي تجاري را به خود اختصاص داده بود ليكن در سـال   3/0حدود 

  .درصد رسيد
ميليارد متر مكعب بوده است كه نسبت بـه سـال    71/484معادل  1999مجموع تجارت جهاني گاز در سال 

ميليارد متر مكعب تجارت از طريق  51/360از اين ميزان . درصد را شاهد بوده است 65/8رشدي معادل  1998
 22/8به ترتيب رشدي معـادل   1998بوده است كه نسبت به سال   LNGميليارد متر مكعب  2/124خط لوله و 

بـه   1999در سـال   LNGالمللي گاز طبيعي از طريق خـط لولـه و    وضعيت تجارت بين. اند تهدرصد داش 9/9و 
  :گيرد تفكيك مناطق مختلف جهان در ذيل مورد بررسي قرار مي

  تجارت گاز طبيعي از طريق خط لوله) 1-1

د متـر  ميليـار  51/360معـادل   1999المللي گـاز در سـال    حجم گاز انتقالي از طريق خط لوله درتجارت بين
بزرگتـرين واردكننـده   . دهـد  درصد از كل تجارت تجارت جهاني گاز را تشكيل مي 3/74مكعب بوده است كه 

ميليـارد مترمكعـب بـوده اسـت كـه       26/96از طريق خط لوله، اياالت متحده امريكا با واردات  99گاز در سال 
بعد از اياالت متحده، . ص داده استدرصد از كل واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله را به خود اختصا 7/26

ميليارد متر مكعب به ترتيـب   84/11، 86/30، 5/46، 23/73كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و بلژيك با واردات 
هاي دوم تا پنجم واردات گاز از  درصد از تجارت جهاني گاز را در اختيار داشته و رده 2/3و  5/8، 8/12، 3/20

  . اند را به خود اختصاص دادهطريق خط لوله در جهان 
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ميليـارد   54/125بزرگترين صادركننده گاز از طريق خط لوله، فدراسيون روسيه بوده است كه بـا صـادرات   
بعـد از روسـيه، كشـورهاي    . باشـد    درصد از كل حجم صادرات خط لوله دنيا را دارا مي 82/34متر مكعب گاز،

و بـه   99ميليارد متـر مكعـب گـاز در سـال      7/33و  35، 49/45، 7/94كانادا، نروژ، هلند و الجزاير با صادرات 
تـرين   هاي دوم تا پنجم عمده درصد از مجموع صادرات جهاني گاز در رده 3/9، 7/9، 6/12، 2/26ترتيب معادل 

  . صادركنندگان گاز از طريق خط لوله قرار دارند
  : ه شرح زير استوضعيت تجارت گاز طبيعي از طريق خط لوله در هر يك از مناطق ب

  آمريكاي شمالي ) 1-1-1

ميليارد متر مكعب گاز بـوده اسـت كـه     95/98بالغ بر 99حجم تجارت گاز منطقه آمريكاي شمالي در سال 
در اين منطقـه ايـاالت متحـده بزرگتـرين     . درصد برخوردار بوده است 33/9از رشدي معادل  98نسبت به سال 

درصـد از واردات   7/26درصـد از واردات گـاز در منطقـه و     2/97كه  بطوري. واردكننده گاز منطقه و دنياست
ميليارد متر مكعب نسـبت بـه سـال     96/92با  99واردات گاز اياالت متحده در سال . باشد جهاني گاز را دارا مي

  . درصد برخوردار بوده است 6/9از رشدي معادل  98

  آمريكاي جنوبي و مركزي) 2-1-1

ميليارد متر مكعـب بـوده    17/4معادل  99ه آمريكاي جنوبي و مركزي در سال مجموع تجارت گاز در منطق
 2شـيلي بـا واردات   . درصد برخوردار بـوده اسـت   83/15از رشدي معادل  98است كه اين رقم نسبت به سال 

درصد از مجموع گاز وارداتي منطقـه را بـه خـود اختصـاص      96/47ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از آرژانتين، 
واردات گاز شيلي از آرژانتين نسـبت بـه   . ه است و از اين نظر بزرگترين واردكننده گاز در منطقه بوده استداد

  .درصد برخوردار بوده است 25از رشدي معادل  98سال 
ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از بوليوي دومين واردكننده عمـده گـاز    8/1بعد از شيلي، آرژانتين با واردات 

ميليـارد متـر مكعـب بزرگتـرين      17/2بوليوي در مجموع بـا صـادرات   . ريق خط لوله بوده استدر منطقه از ط
 5/8از رشـدي معـادل    98حجم صادرات بوليوي نسبت به سـال  . بوده است 99صادركننده گاز منطقه در سال 

  . كل تجارت گاز از طريق خط لوله در داخل منطقه صورت گرفته است. درصد برخوردار بوده است
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  اروپـا) 3-1-1

درصـد از كـل واردات    7/69، 99ميليارد متـر مكعـب گـاز در سـال      24/251كشورهاي اروپايي با واردات 
درصـد برخـوردار    18/7از رشدي معادل  98اند كه نسبت به سال  را به خود اختصاص داده 99جهاني در سال 

و مابقي از خـارج از منطقـه و عمـدتاً از    از داخل منطقه ) درصد 37(ميليارد متر مكعب از اين مقدار  93. است
ميليارد متـر مكعـب گـاز بـراي كشـورهاي اروپـايي        54/125روسيه با تأمين . گردد فدراسيون روسيه تأمين مي

  . كننده گاز طبيعي به اين كشورها بوده است ترين عرضه بزرگ) درصد 50حدود (
. درصد برخوردار بوده اسـت  35/4ي معادل ميالدي از رشد 98صادرات گاز روسيه به اروپا نسبت به سال 

درصد رشد نسـبت بـه سـال     7/6و  99ميليارد متر مكعب گاز در سال  49/45در داخل اروپا، نروژ با صادرات 
درصـد از مجمـوع صـادرات گـاز در داخـل       9/48ترين صادركننده گاز در منطقه اروپا بوده است كه  عمده 98

درصـد   6/37(ميليارد متر مكعب  35بعد از نروژ، هلند با صادرات . است منطقه اروپا را به خود اختصاص داده
هـاي دوم و سـوم    ميليـارد متـر مكعـب بـه ترتيـب در رده      55/5و بريتانيـا بـا   ) از صادرات گاز در منطقه اروپا

درصـد از   5/92ايـن سـه كشـور در مجمـوع معـادل      . ترين صادركنندگان گاز در منطقه اروپا قرار دارنـد  عمده
  .درصد از مجموع صادرات جهاني گاز را در اختيار دارند 23درات گاز در داخل اروپا و صا

بزرگترين واردكننده گـاز در اروپـا بـوده اسـت كـه       99ميليارد متر مكعب در سال  23/73آلمان با واردات 
خود اختصاص درصد مجموع واردات جهاني گاز را به  20درصد از واردات گاز در منطقه اروپا و  1/29معادل 

بعـد از آلمـان،   . دهد درصد نشان مي 5/0كاهشي معادل  98نسبت به سال  99واردات آلمان در سال . داده است
هـاي دوم و سـوم    در رده 99ميليارد متر مكعب گاز در سال  86/30و  5/46ايتاليا و فرانسه به ترتيب با واردات 

ميليارد متـر مكعـب    59/150ه كشور در مجموع با واردات اين س. بزرگترين واردكنندگان گاز منطقه قرار دارند
درصـد مجمـوع واردات جهـاني گـاز را بـه خـود        41درصد از واردات گـاز منطقـه و    9/59، 99گاز در سال 

  . اند اختصاص داده
از روسـيه   99ميليارد متر مكعـب گـاز وارداتـي آلمـان در سـال       23/73ميليارد متر مكعب از مجموع  8/34

دهد كه نسـبت بـه    را تشكيل مي 99درصد مجموع گاز وارداتي آلمان در سال  5/47اين رقم . است تأمين شده
و  8/19بعد از روسيه، هلند و نروژ به ترتيـب بـا صـادرات    . برخوردار بوده است 7/7از رشدي معادل  98سال 
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تـأمين   99در سـال  درصـد از مجمـوع گـاز وارداتـي آلمـان را       22و 27ميليارد متر مكعب گاز معـادل   18/16
  .اند را تأمين نموده 99درصد از گاز وارداتي آلمان در سال  6/96كشور مذكور در مجموع  3. اند نموده

واردات گـاز  . از طريق خط لوله بوده است 99ايتاليا بعد از آلمان دومين واردكننده گاز منطقه اروپا در سال 
كننـده   ترين تـامين   عمده. درصد برخوردار بوده است 5/14 از رشدي معادل 98نسبت به سال  99ايتاليا در سال 

درصد گـاز وارداتـي ايتاليـا     9/52ميليارد متر مكعب معادل  6/24، الجزاير با رقم 99گاز وارداتي ايتاليا در سال 
بعـد از الجزايـر،   . درصـد برخـوردار بـوده اسـت     7/17از رشدي معادل  98اين رقم نسبت به سال . بوده است
. درصد از گاز وارداتي ايتاليا را تأمين نموده اسـت  41ميليارد متر مكعب گاز ايتاليا معادل  1/19ا تأمين روسيه ب

  .اند تامين نموده 99درصد از مجموع گاز وارداتي ايتاليا را در سال  94الجزاير و روسيه در مجموع بالغ بر 
فرانسـه در  . بوده اسـت  99لوله در اروپا در سال بعد از آلمان و ايتاليا، فرانسه بزرگترين واردكننده گاز خط 

درصد از مجمـوع گـاز وارداتـي بـه اروپـا را بـه خـود         12ميليارد متر مكعب معادل  86/30با واردات  99سال 
. برخـوردار بـوده اسـت    1/19از رشـدي معـادل    98واردات گاز فرانسه نسبت بـه سـال   . اختصاص داده است

درصـد  4/27( 99ميليارد متر مكعـب در سـال    130تي فرانسه،نروژ با صادرات بزرگترين تأمين كننده گاز واردا
بعـد از  . درصد از مجموع گاز وارداتي فرانسه را تأمين نمـوده اسـت   1/42باشد كه  مي) 98رشد نسبت به سال 

 درصد رشد نسبت بـه سـال  2/17(به فرانسه  99ميليارد متر مكعب گاز در سال  96/11نروژ، روسيه با صادرات 
ميليـارد گـاز بـه     6/5هلنـد بـا صـادرات    . درصد از گاز مورد نياز فرانسه را تأمين نموده است 7/38معادل ) 98

درصـد از گـاز مصـرفي فرانسـه از سـه       99در مجموع . فرانسه سومين صادركننده گاز به اين كشور بوده است
  . گردد كشور نروژ، روسيه و هلند تامين مي

ترين واردكننده  عمده. ترين صادركننده گاز به اروپا فدراسيون روسيه بوده استطور كه گفته شد، بزرگ همان
 4/7و  1/19، 96/11، 8/34باشند كـه بـا واردات    گاز روسيه در اروپا كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه وتركيه مي

يه بـه اروپـا را   درصـداز صـادرات گـاز روسـ     7و  5/9، 2/15، 1/27ميليارد متر مكعب گاز از روسيه به ترتيب 
  . دهد درصد از صادرات گاز خط لوله روسيه به اروپا را تشكيل مي 4/59اند كه در مجوع  دريافت داشته

ترين واردكنندگان گاز صادراتي نـروژ   عمده. باشد بعد از روسيه، بزرگترين صادركننده گاز به اروپا، نروژ مي
ميليـارد   13،فرانسـه بـا   )98درصد كاهش نسبت به سال  5/7با (ميليارد متر مكعب  18/16، آلمان با 99در سال 

درصـد رشـد    5/10(ميليـارد متـر مكعـب     64/5و بلژيك بـا  ) 98درصد رشد نسبت به سال  4/27(متر مكعب 
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انـد كـه    درصد از مجموع صادرات گاز نروژ را دريافت داشته 3/12و  5/28، 5/35به ترتيب ) 98نسبت به سال 
  . دهد ادرات گاز نروژ را تشكيل ميدرصد از ص5/76در مجموع 

 99ميليارد متـر مكعـب گـاز طبيعـي در سـال       35هلند، سومين صادركننده عمده گاز در منطقه با صادرات 
. درصد از مجموع صادرات گـاز منطقـه را داشـته اسـت     93/13معادل ) 98درصد كاهش نسبت به سال  84/3(

ميليارد متـر   4/5و  6/5، 8/19مان، فرانسه و بلژيك با واردات ترين واردكنندگان گاز از هلند كشورهاي آل عمده
درصد از صادرات گاز هلنـد را بـه خـود اختصـاص      4/5و  16، 5/56اند كه به ترتيب  بوده 99مكعب در سال 

  .دهد الذكر تشكيل مي درصد از صادرات گاز هلند را واردات كشورهاي فوق 88در مجموع . اند داده

  خاورميانه) 4-1-1

از مجمـوع واردات جهـاني گـاز از    % 1، 99ميليارد متـر مكعـب در سـال     65/3نطقه خاورميانه با واردات م
از  99ميليـارد متـر مكعـب گـاز در سـال       2/3ايران با واردات . طريق خط لوله را به خود اختصاص داده است

  امـارات متحـده  . بوده استبزرگترين واردكننده گاز در منطقه ) 98درصد رشد نسبت به سال  7/77تركمنستان 
، دومـين و  )98درصـد كـاهش نسـبت بـه سـال       43(ميليارد متر مكعب گاز از عمان  45/0عربي نيز با واردات 

عمان تنها صادركننده گاز منطقـه در سـال   . آخرين واردكننده گاز منطقه خاورميانه از طريق خط لوله بوده است
  .بوده است  99

  تركمنستان -آسيا ) 5-1-1

تنها صادركننده گاز منطقه از طريق خط (ميليارد متر مكعب از مالزي  5/1اين منطقه، سنگاپور با واردات در 
واردات گاز سنگاپور از مالزي نسبت به سال . از طريق خط لوله بوده است 99تنها واردكننده گاز در سال ) لوله
  . تغييري نداشته است 98

  LNGتجارت گاز طبيعي از طريق ) 2-1

مجمـوع  . صـورت گرفتـه اسـت    LNGبه صـورت   99درصد از مجموع تجارت جهاني گاز در سال  6/25
منطقـه  . درصد برخوردار بوده اسـت  9/9از رشدي معادل  98نسبت به سال  99در سال  LNGتجارت جهاني 

در  LNGدرصـد كـل واردات    74( 99در سـال   LNGميليارد متـر مكعـب    15/92اقيانوسيه با واردات  -آسيا 
 48/27اقيانوسيه، اروپا با واردات  -بعد از آسيا . بوده است 99در سال  LNGبزگترين منطقه واردكننده ) هانج
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. ميليارد متر مكعب در مقامهاي دوم و سـوم قـرار دارنـد    57/4ميليارد متر مكعب و آمريكاي شمالي با واردات 
تنهـا  . انـد  را به خود اختصاص داده LNG درصد از مجموع واردات جهاني 6/3و  1/22مناطق مزبور به ترتيب 

  .باشند كشور صادركننده مي 10كشور واردكننده و  9فعاليت مستقيم دارند كه  LNGكشور دنيا در تجارت  19
ميليارد متر مكعـب، الجزايـر    81/38به ترتيب اندونزي با  99جهان در سال  LNGبزرگترين صادركنندگان 

معادل  99صادرات اندونزي در سال . باشد ميليارد متر مكعب مي 55/20زي با ميليارد متر مكعب و مال 76/25با 
سهم مزبور بـراي  . دهد نشان مي 98درصد رشد نسبت به سال  5/7درصد صادرات جهاني بوده است كه  2/31

 5/16و بـراي مـالزي معـادل    ) 98درصد رشد نسبت به سال  4/3(درصد صادرات جهاني  7/20الجزاير معادل 
و  07/10استراليا و برونئي به ترتيب بـا  . باشد مي) 98درصد رشد نسبت به سال  92/5(صادرات جهاني درصد 

  .در مراتب بعدي قرار دارند LNGميليارد متر مكعب صادرات  4/8

  آمريكاي شمالي ) 1-2-1

ت كـه بـا   اياالت متحده بوده اسـ  99در سال  LNGدر منطقه آمريكاي شمالي، تنها واردكننده و صادركننده 
بـه خـود    LNGكشـور واردكننـده    9رده ششم را در بـين   99در سال  LNGميليارد متر مكعب  57/4واردات 

نيز به ژاپن صادر نموده اسـت كـه    LNGميليارد متر مكعب  65/1اياالت متحده همچنين . اختصاص داده است
  .دهد درصد كاهش نشان مي 3/8، 98نسبت به سال 

  اروپـا) 2-2-1

دومين منطقه ) دنيا LNGدرصد از مجموع واردات  1/22(ميليارد متر مكعب  48/27پا با واردات منطقه ارو
 8/6از رشـدي معـادل    98اروپا نسـبت بـه سـال     LNGواردات . اقيانوسيه بوده است –واردكننده بعد از آسيا 

  .درصد برخوردار بوده است
درصـد از   3/37ميليـارد متـر مكعـب معـادل      26/10اروپا، بـا واردات   LNGفرانسه، بزرگترين واردكننده 

الجزايـر بـا   . را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     LNGدرصد از واردات جهـاني   2/8مجموع واردات منطقه و 
درصـد از   4/98بـه فرانسـه   ) 98درصد رشد نسبت بـه سـال    3( 99ميليارد متر مكعب در سال  1/10صادرات 

ميليارد متر  08/0قطر و نيجريه نيز هر يك با صادرات . وده استفرانسه را تأمين نم LNGمجموع نياز وارداتي 
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فرانسـه   LNGواردات . اند وارداتي فرانسه بوده LNGكنندگان  به فرانسه،ديگر تأمين 99در سال  LNGمكعب 
  .درصد برخوردار بوده است 6/4از رشدي معادل  98نسبت به سال  99در سال 

درصـد واردات   26معـادل   99در سـال   LNGميليـارد متـر مكعـب     16/7بعد از فرانسه، اسپانيا با واردات 
 3/21، 98درصد از مجموع واردات جهاني را به خود اختصاص داده اسـت كـه نسـبت بـه سـال       7/5منطقه و 

درصد  41، بيش از 99ميليارد متر مكعب به اسپانيا در سال  22/4الجزاير با صادرات . دهد درصد رشد نشان مي
برخـوردار بـوده    98درصد رشد نسبت به سال  2/8اسپانيا را تأمين كرده است كه از  LNGات از مجموع وارد

، 96/0بعد از الجزاير، ليبي، قطر، ترينيداد و توباگو، امارات متحده عربي و نيجريه به ترتيب بـا صـادرات   . است
  .اند بوده 99ا در سال وارداتي اسپاني LNGكنندگان  ميليارد متر مكعب تأمين 08/0و  3/0، 75/0، 84/0

 LNGسومين واردكننده عمده  99در سال  LNGميليارد متر مكعب  04/4بعد از اسپانيا، بلژيك با واردات 
درصـد از واردات   2/3درصد از مجمـوع واردات منطقـه و    7/14اين ميزان واردات معادل . در اروپا بوده است

كننده نياز  تنها تأمين. درصد برخوردار بوده است 6تي معادل از اف 98جهاني گاز را تشكيل داده و نسبت به سال 
به اروپا يعني الجزايـر،   LNGبزرگترين صادركننده . ، الجزاير بوده است98مانند سال  LNGوارداتي بلژيك به 

درصـد از مجمـوع صـادرات خـود را      4/91به اروپـا   99در سال  LNGميليارد متر مكعب  56/23با صادرات 
  .است تأمين نموده

. درصـد برخـوردار بـوده اسـت     8/2از رشدي معـادل   98نسبت به سال ) LNG(صادرات الجزاير به اروپا 
صادراتي الجزاير را  LNGدرصد از مجموع  2/39الجزاير در اروپا فرانسه است كه  LNGبزرگترين واردكننده 

و  3/16ميليارد متـر مكعـب معـادل     04/4و  22/4بعد از فرانسه، اسپانيا و بلژيك به ترتيب با . وارد نموده است
 27/71كشور فوق در مجمـوع   3. اند صادراتي الجزاير را به خود اختصاص داده LNGدرصد از مجموع  6/15

  .اند صادراتي در دنيا را دريافت نموده LNGدرصد از 
سبت به سـال  درصد كاهش ن 12(به اروپا  LNGميليارد متر مكعب  96/0  بعد از الجزاير، قطر با صادرات 

 LNGتـرين خريـدار    عمده. صادراتي خود را به اروپا اختصاص داده است LNGدرصد از مجموع  8/11) 98
 98درصد رشـد نسـبت بـه سـال      68، شاهد 99ميليارد متر مكعب در سال  84/0قطر در اروپا، اسپانيا با خريد 

درصد رشد نسـبت بـه    6/6به اسپانيا،  99در سال  LNGميليارد متر مكعب  96/0ليبي نيز با صادرات . باشد مي
  .دهد نشان مي 98سال 
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  اقيانوسيه –آسيا ) 3-2-1

درصد رشد نسبت بـه   3/8( 99در سال  LNGميليارد متر مكعب  15/99اقيانوسيه با واردات  -منطقه آسيا 
 LNGن بـزرگ  اولين، دومين و پنجمين واردكنندگا. رده نخست را در بين مناطق از اين نظر داراست) 98سال 

منطقـه را بـه خـود اختصـاص      LNGهاي اول تا سوم واردكنندگان  جهان يعني ژاپن، كره جنوبي و تايوان رده
  .اند داده

درصد  56، 99در سال  LNGميليارد متر مكعب  28/69جهان، با واردات  LNGژاپن بزرگترين واردكننده 
 LNGواردات . ا به خود اختصـاص داده اسـت  وارداتي منطقه ر LNGدرصد از  75وارداتي جهان و  LNGاز 

كننـده   تـرين تـأمين   عمـده . درصد برخوردار بوده است 8/4از رشدي معادل  98نسبت به سال  99ژاپن در سال 
LNG   ميليـارد متـر مكعـب     8/24وارداتي ژاپن، اندونزي است كه با صـادراتLNG   35معـادل   99در سـال 

بعـد از انـدونزي،   ). 98درصد رشـد نسـبت بـه سـال      4/2(ده است وارداتي ژاپن را تأمين نمو LNGدرصد از 
را تـأمين   99مـورد نيـاز ژاپـن در سـال      LNGدرصد از  2/19ميليارد متر مكعب معادل  37/13مالزي با تأمين 

درصـد رشـد برخـوردار بـوده      2/1از  98نسبت به سال  99مالزي به ژاپن در سال  LNGصادرات . كرده است
درصـدي در ايـن    14به ژاپـن سـهمي    99در سال  LNGميليارد متر مكعب  7/9با صادرات  استراليا نيز. است

 98درصـد نسـبت بـه سـال      6/0از رشـدي معـادل    99صادرات استراليا به ژاپن در سـال  . زمينه را داشته است
ژاپن  LNGدرصد از واردات  1/69كشور اندونزي، مالزي و استراليا در مجموع حدود  3. برخوردار بوده است

  .اند را تأمين نموده
 19ميليـارد متـر مكعـب معـادل      52/17در جهان و منطقـه بـا واردات    LNGكره جنوبي دومين واردكننده 

درصـد رشـد    5/22(درصد از واردات جهان را به خود اختصـاص داده اسـت    1/14درصد از واردات منطقه و 
اند كه بـا تـأمين    ي، اندونزي، مالزي و برونئي بودهكره جنوب LNGكنندگان  ترين تأمين عمده). 98نسبت به سال 

درصـد از مجمـوع واردات كـره     7/5و  1/25، 4/64بـه ترتيـب    LNGميليارد متر مكعـب   01/1و  4/4، 3/11
 8/2، 5/19به ترتيب معـادل   99كشور به كره جنوبي در سال  3اين  LNGصادرات . نمايند جنوبي را تأمين مي

  . افزايش يافته است 98 درصد نسبت به سال 2/26و 
 35/5جهـان بـا واردات    LNGاقيانوسيه و پنجمين واردكننده  –تايوان سومين واردكننده بزرگ منطقه آسيا 

را بـه خـود اختصـاص داده     LNGدرصد واردات جهاني  3/4درصد واردات منطقه و  8/5ميليارد متر مكعب، 
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. برخوردار بوده اسـت  98درصد نسبت به سال  8/13از رشدي معادل  99تايوان در سال  LNGواردات . است
ميليـارد متـر مكعـب     65/2ميليارد متر مكعب و اندونزي با  7/2تايوان به ترتيب مالزي با  LNGكنندگان  تأمين
  .دهد درصد افزايش نشان مي 4/10و  3/17معادل  98اند كه نسبت به سال  بوده

  خاورميانهبازارهاي جديد و اميدوار كننده در آسيا و ) 3-1

در سالهاي اخير، به دنبال تبليغاتي كه در خصوص مزاياي استفاده از گاز به عمـل آمـده اسـت، كشـورهاي     
اي  بي شك، گاز طبيعي سـوخت سـالم و پـاكيزه   . اند جديدي به فهرست مصرف كنندگان بالقوه آتي اضافه شده

توان در  ر اين اساس،چهار كشور آسيايي را ميب. است كه در صنايع پيشرفته از جمله توليد نيرو نيز كاربرد دارد
؛ هـر    زمره كشورهايي كه به عنوان بازارهاي بالقوه و اميدواركننده مصرف گاز به شمار خواهنـد رفـت قـرار داد   

اسرائيل، كويت و دبي را از جملـه  . تايلند، چين، هند و پاكستان: چند كه ميزان آمادگي آنها با هم متفاوت است
  . توان قلمداد كرد كه در آينده جزء واردكنندگان بالقوه گاز خواهند بود خاورميانه ميكشورهايي در 

تايلند با توجه به افزايش تقاضاي انرژي بايد افزايش داخلي و همچنين توجه به واردات را در دسـتور كـار   
افـزون بـر ايـن،     .ريـزي دارد  را در دست برنامـه  LNGاين كشور واردات از طريق خط لوله و . خود قرار دهد
  . ريزي كرده است را نيز برنامه) قطر و عمان(از خاورميانه   LNGتايلند واردات

استان گواندونگ، واقع در جنوب كشور بـر  . چين در سال گذشته، با رشد سريع اقتصادي روبرو بوده است
منظور با عمان مذاكراتي به اين . مبادرت نمايد  LNGآن است تا براي تغذيه نيروگاههاي برق خود به واردات 

طـرح ورود  . در چين به انجام رسـيده اسـت   LNGبه عمل آمده و مطالعه امكان سنجي احداث پايانه دريافت 
LNG بسـت در عرضـه مواجـه     هند با توجه به افزايش تقاضاي انرژي با بن. از قطر نيز در دست بررسي است

 15-18با رشدي حدود  2000كه تقاضاي گاز از سال هاي به عمل آمده حاكي از آن است  بيني پيش. شده است
درصد در سال مواجه خواهد بود، به منظور تأمين نيازهاي فزاينده نيروگاههاي برق و صـنايع برخـي طرحهـاي    

  . در حال مطالعه و بررسي است LNGعمده ورود گاز،چه گاز طبيعي و چه 
را در  LNGوص اجراي تاُسيسـات دريافـت   المللي، مطالعات امكان سنجي در خص شركتهاي داخلي و بين

  . دست انجام دارند
  . هاي ايران وقطر به دقت در دست بررسي است در اين راستا، ارتباط با شاه لوله
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بينـي   پـيش . اسرائيل بر آن است تا جهت توليد برق، استفاده از گاز طبيعي را در تراز انرژي خود وارد كنـد 
در . ميليـارد متـر مكعـب باشـد     7/6معـادل   2010تـا سـال     LNGلوله يـا شود واردات بالقوه از طريق خط  مي

فارس و واردات از طريق خط لوله از مصر و روسيه از مسير تركيه  از كشورهاي خليج  LNGخصوص واردات
  .مطالعاتي صورت گرفته است

انـد از  تو كويت كه ذخاير گاز و طرحهاي بلنـد پروازانـه توسـعه صـنايع خـود را محـدود كـرده اسـت،مي        
تواند بـه ايجـاد يـك شـبكه      چنين امري مي. فارس به ورود گاز مبادرت نمايد هاي همسايه در خليج  توليدكننده

دبي چنانچه مايل به حفظ جايگاه خود به عنوان مركز تجاري منطقه . فارس منجر گردد اي در حوزه خليج منطقه
اي مبني بـر   نامه به همين منظور، موافقت. اقدام نمايدبه بعد،به واردات گاز  2000باشد، ناگزير است كه از سال 

شـايان ذكـر اسـت كـه     . ميليون فوت مكعب در روز گاز طبيعي با ابوظبي به امضـاء رسـانده اسـت    500ورود 
الذكر به شـمار   خاورميانه به دليل موقيعت جغرافيايي و وفور ذخاير، منبع تأمين توسعه تقاضاي كشورهاي فوق

  . رود مي

  المللي گاز طبيعي ي دور نماي عرضه و تقاضاي بينبررس) 2

رغم وجود بسياري از مشكالت نظير بحران روسيه و آسيا و همچنـين كـاهش قيمتهـاي     علي 1998در سال 
ميليـارد متـر مكعـب     8/2271بـه  97درصد افزايش نسبت به سـال   2/2نفت خام، توليد گاز طبيعي در جهان با 

 1997ميليارد متر مكعب در سـال   3/2211درصدي از  3/1بيعي نيز با رشد ط از سوي ديگر، مصرف گاز. رسيد
تـا   1990ضاي گاز طبيعي در جهان از ابتداي دهـه   تقا. بالغ گرديد 1998ميليارد متر مكعب در سال  5/2240به 

توجه مضـاعف بـه جلـوگيري از اثـر     . درصد افزايش داشته است 40درصد و در اتحاديه اروپا  14كنون حدود 
گاههـاي بـرق، كـارآيي بـاالتر،      رقابتي اسـتفاده از گـاز طبيعـي در نيـرو     -اي، مزيتهاي اقتصادي گازهاي گلخانه

كنندگان گاز طبيعي در اروپا و ضرورت تنوع بخشيدن به منـابع از جملـه    سازگاري گاز با ساختار شبكه مصرف
شود كه در  بيني مي ه روند افزايش تقاضا، پيشبا ادام. باشند علل افزايش تقاضاي گاز طبيعي در اتحاديه اروپا مي

لـذا  . سالهاي آتي صادركنندگان سنتي گاز طبيعي نتوانند تقاضاي اضـافي كشـورهاي اروپـايي را تـأمين نماينـد     
كنندگان گـاز طبيعـي در بلنـد مـدت امـري ضـروري بـه نظـر          جهت تأمين امنيت عرضه در آينده، تعدد عرضه

  . دهيم انداز عرضه و تقاضاي گاز طبيعي را مورد بررسي قرار مي فوق، چشم با ملحوظ داشتن موارد. رسد مي
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  المللي گاز طبيعي  دورنماي عرضه بين) 1-2

تجربيات مربوط به بهاي نفت خصوصاً در مقاطعي از زمان كه به عنوان نقاط عطف در جهان شناخته شـده  
بهاي نفت بر متغيرهايي مانند رشد اقتصادي،  نشان دهنده اين واقعيت است كه تغيير در) شوكهاي نفتي (است 

الگو و رشد مصرف انرژي، ساختار صنعت،چگونگي به كارگيري تسهيالت و تجهيزات مصـرف كننـده انـرژي    
لـذا بـا عنايـت بـه     . تأثير مستقيم و قابل توجهي داشته اسـت .. …جويي در انرژي و با كارآيي باالتر، نرخ صرفه

با در نظر گرفتن كليـه اثـرات نـامبرده در سـاختار گـاز       2(OWEM)رد بررسي چنين تجربياتي، سناريوهاي مو
  .پردازد منطقه و در نتيجه جهان،به بررسي پتانسيل عرضه گاز طبيعي مي

معـادل   1992هاي ثابت سال  بيني پتانسيل عرضه، بهاي نفت خام بر اساس قيمت در سناريوهاي پايين پيش
در نظـر گرفتـه    2020دالر به ازاي هر بشـكه در سـال    23-33و  2000 دالر به ازاي هر بشكه در سال 25-15

بشـكه در  /دالر 40-50و 2000بشكه در سال / دالر 20-30بهاي نفت در سناريوي باال نيز به ترتيب . شده است
در هر دو سناريو افزايش يكنواخت و ثابتي در عرضـه بـالقوه گـاز طبيعـي از     . مورد نظر خواهد بود 2020سال 
 1/1متوسط رشـد سـاالنه عرضـه در سـناريوي پـايين       1992-2020در دوره (وجود دارد  2020تا  1992سال 

  ).باشد درصد مي 3/1درصد و در سناريوي باال 
هاي مختلـف بررسـي بيشـتر از متوسـط      به طور كلي متوسط رشد ساالنه عرضه سناريوي باال در كليه دوره

ليكن در هر دو سناريو اين متغيـر در طـول زمـان رونـدي كاهنـده      . باشد رشد ساالنه عرضه سناريوي پايين مي
درصد در نخستين دوره مـورد بررسـي    4متوسط رشد ساالنه عرضه بالقوه گاز طبيعي در سناريوي باال از . دارد

يابـد و متوسـط رشـد سـاالنه      كاهش مـي ) 2010-2020(درصد در آخرين دوره بررسي  5/0به ) 2000-1992(
رونـد  ) 1-2(جدول . درصدرسيده است 3/0درصدبه  9/1سناريوي پايين نيز در دوره مشابه از عرضه بالقوه در 

  . دهد تغييرات عرضه گاز طبيعي را نشان مي

 
2
- OPEC World Energy Model 
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  )1992-2020(پتانسيل عرضه گاز طبيعي در جهان ) 1-2(جدول 
  )ميليارد متر مكعب(

 سال                              
  سناريو

1992 2000 2005  2010 2015  2020  

  3450  3373 3297  3064 2848 2084 سناريوي باالي عرضه
  2791  2754 2718  2566 2423 2084 سناريوي پايين عرضه

  .1376المللي انرژي،  مؤسسه مطالعات بين :مأخذ       

كاف بطوري كه شـ . يابد شكاف عرضه بالقوه گاز طبيعي در سناريوهاي باال و پايين با روند زمان افزايش مي
به  2020درصد و در سال  3/21، 2010درصد، در سال  5/17به ميزان  2000مقدار دو سناريوي عرضه در سال 

  . توان عوامل ايجاد شده در اثر قيمتهاي باالي نفت دانست علت چنين امري را مي. درصد بوده است 6/23ميزان 
كليـه   2000وي بـاالي عرضـه،تا سـال    دهد كه در سـناري  اي عرضه گاز طبيعي جهان نشان مي بررسي منطقه

بـه  (در اين دوره باالترين رشد عرضه متعلق به آفريقا . كشورهاي داراي رشد عرضه مثبت و نسبتاً بااليي هستند
درصـد در  2به طور متوسط (ترين آن متعلق به منطقه آمريكاي شمالي  و پايين) درصد در سال 1/9طور متوسط 

، عرضه گاز طبيعي در منطقه اروپاي غربي كاهش يافته و داراي رشد منفـي  2000از سالهاي بعد از . است) سال
در طـي  . يابد اي مي در ساير مناطق جهان نيز رشد عرضه نسبت به دهه قبل كاهش قابل مالحظه. خواهد گرديد

رشـد  با متوسط (عرضه گاز طبيعي به منطقه غرب پاسيفيك و آسيا ) مثبت(اولين دهه قرن جديد باالترين رشد 
 1/1بـا متوسـط رشـد سـاالنه     (ترين رشد عرضه به منطقه اروپاي شـرقي و مركـزي    و پايين) درصد 6/3ساالنه 
درصـد خواهـد    -9/0در اين دوره، رشد متوسط ساالنه عرضه گاز طبيعي در اروپاي غربـي  . تعلق دارد) درصد

  .بود
آمريكـاي شـمالي، رشـد كـاهش     ، كليه مناطق بـه اسـتثناي منطقـه    )2010-2020(طي دهه دوم قرن جديد 

درصـد خواهـد    -1/2در اين دوران رشد عرضه در منطقه اروپاي غربي به . اند اي نسبت به دهه قبل داشته يابنده
عرضه گاز طبيعي در منطقه آمريكاي شمالي و غرب پاسيفيك و آسيا داراي باالترين رشد مثبت به ميزان . رسيد

درصـد خواهـد    3/0ترين رشد مثبت به ميزان  زي و شرقي داراي پاييندرصد در سال و در منطقه اروپاي مرك 2
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پتانسيل عرضه گاز طبيعي را در سناريوي باالي عرضه به تفكيك مناطق جغرافيـايي در دنيـا   ) 1-3(جدول . بود
  . دهد نشان مي

  پتانسيل عرضه گاز طبيعي جهان به تفكيك مناطق): 1-3(جدول 
  1992-2020) سناريوي باالي عرضه(

  )ميليارد متر مكعب(
 سال                                     

  سناريو
1992 2000 2005  2010  2015  2020  

  227  219  211  179 152 76  آفريقا
  1210  1192  1175  1115 1058 794 اروپاي شرقي وآسياي مركزي و قفقاز

  267  252  237  214 193 110  خاور ميانه
  885  876  868  818 771 658  آمريكاي شمالي
  173  164  156  135 117 69  آمريكاي جنوبي

  206  229  255  266 279 204  اروپاي غربي
  482  437  395  331 278 173  غرب پاسيفيك و آسيا

  3450  3373  3297  3064 2848 2084  كل جهان
  .1376المللي انرژي،  مؤسسه مطالعات بين: مأخذ      

نسيل عرضه گاز طبيعي دنيا با توجه به سناريوي باالي عرضه نشـان  بررسي سهم هر يك از مناطق از كل پتا
دهد كه قدرت نفوذ منطقه غرب پاسيفيك و آسيا در سبد عرضه گاز طبيعي دنيا نسبت به ساير مناطق بيشـتر   مي

درصد افزايش داشـته اسـت و در مقابـل     6سهم آن به ميزان  1992-2020بطوري كه در طي دوره . خواهد بود
  . يكاي شمالي در اين دوره داراي كاهشي به همين ميزان خواهد بودسهم آمر

، اهميت منطقه آسيا و غـرب پاسـيفيك،   1992-2020با توجه به روند تغييرات عرضه گاز طبيعي طي دوره 
در مقابل، كـاهش شـديد   . باشد خاورميانه و آفريقا در تأمين تقاضاي آينده گاز طبيعي به خوبي قابل مشاهده مي

ضرورت دستيابي بـه راههـايي در   ) اروپاي غربي و شرقي(كننده گاز  گاز طبيعي در مناطق عمده مصرفعرضه 
  . نمايد جهت جلوگيري از كاهش عرضه و در نتيجه تقاضاي اين مناطق را ايجاب مي

دهدكه مناطق خاورميانه و غـرب   اي عرضه بالقوه جهان بر اساس سناريوي پايين نيز نشان مي بررسي منطقه
كنندگان مهم گاز طبيعي در دنيا مطرح هستند ليكن شدت افزايش عرضـه بـر    اسيفيك همچنان به عنوان عرضهپ
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كاهش شديد عرضه گـاز طبيعـي اروپـاي غربـي طـي دهـه       . تر از سناريوي باال است اساس اين سناريو ضعيف
نطقه در طي سـالهاي  بطوري كه عرضه اين م. باشد هاي مهم اين سناريو مي نخست قرن جديد يكي از مشخصه

درصد در سـال در   9/0در مقايسه با رشد منفي (درصد در سال كاهش خواهد يافت  3/2به ميزان  2010-2000
  ). دوره مشابه سناريوي باال

بـه منـاطق آفريقـا     1992-2020بر اساس اين سناريو، باالترين رشد ساالنه عرضه گاز طبيعي در طـي دوره  
 7/2متوسـط رشـد سـاالنه    (،آمريكاي جنوبي و منطقه آسيا و غرب پاسـيفيك  )درصد 9/2متوسط رشد ساالنه (

روند تغييرات عرضه بالقوه گـاز طبيعـي   . اختصاص دارد) درصد 5/2متوسط رشد ساالنه (و خاورميانه ) درصد
  . نشان داده شده است) 1-4(جهان به تفكيك هر منطقه در جدول 

رضه گاز طبيعي دنيا با توجه به سناريوي پايين عرضه نشـان  بررسي سهم هر يك از مناطق از كل پتانسيل ع
دهد كه قدرت نفوذ منطقه غرب پاسيفيك و آسيا در سبد عرضه گاز طبيعي دنيا در اين حالت نيز نسبت بـه   مي

 3/8درصـد،از   5سهم اين منطقـه بـا افزايشـي بـه ميـزان       1992-2020در دوره . ساير مناطق بيشتر خواهد بود
 7درصد افزايش داشته است و در مقابل،سهم آمريكاي شمالي در اين دوره با كاهشي به ميـزان   2/13درصد به 
  .درصد خواهد رسيد 4/24درصد به  6/31درصد، از 

  پتانسيل عرضه گاز طبيعي جهان به تفكيك مناطق): 1-4(جدول 
  )ميليارد متر مكعب(              1992-2020) سناريوي پايين عرضه(

  سال                                         
  سناريو

1992  2000  2005  2010  2015  2020  

  170  167  164  152 140 76  آفريقا
  1045  1037  1030  943 863 794 اروپاي شرقي، قفقاز و آسياي ميانه

  217  206  195  173 153 110  خاور ميانه
  689  677  675  667 660 658  آمريكاي شمالي
  145  129  115  102 90 69  آمريكاي جنوبي

  165  184  205  230 259 204  اروپاي غربي
  360  351  334  294 258 173  غرب پاسيفيك و آسيا

  2791  2754  2718  2566 2423 2084  كل جهان
  .1376المللي انرژي،  مؤسسه مطالعات بين: مأخذ         
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  المللي گاز طبيعي  دورنماي تقاضاي بين) 2-2

ترين نكته در تعيين محدوده  گاز طبيعي در جهان در آينده، مسلماً فرض قيمت اساسيبيني تقاضاي  در پيش
با توجه به اين كه قيمت گاز در حال حاضر و در آينده احتماالً بـر اسـاس قيمـت نفـت تعيـين      . باشد تقاضا مي

رسـي خواهـد   خواهد گرديد، بدين لحاظ برآورد ميزان قيمت نفت و رشد احتمالي آن اثرات مؤثري در ايـن بر 
دهند نيز در برآورد مصـرف   البته رشد اقتصادي در مناطقي كه بازارهاي اصلي مصرف گاز را تشكيل مي. داشت

بيني ميزان رشد مصـرف انـرژي كـه متـأثر از      همچنين پيش. باشد انرژي در جهان و بالطبع مصرف گاز مؤثر مي
نكته قابل توجه اينكه همان طـور كـه قـبالً ذكـر     . آيد رشد اقتصادي است يكي ديگر از عوامل مؤثر به شمار مي

درصد از گاز توليد شده در جهان به كشورهاي ديگر صادر شده و مـابقي   20تنها بالغ بر  1999گرديد، در سال 
اين ويژگي، تقاضا براي گاز را كمتر از نفت وابسته به تغييرات قيمـت  . در كشور توليدكننده مصرف شده است

  . آيد ن وجود در هر بررسي فرض قيمت نفت نكته مهمي در برآورد نهايي به شمار ميبا اي. سازد نفت مي
ميزان و الگوي مصرف گاز طبيعي به طور طبيعي نسبت به منطقه و يا كشوري در مقايسه با منطقه و كشـور  

و اتحـاد شـوروي سـابق مهمتـرين      (OECD)اگرچه سازمان همكـاري اقتصـادي و توسـعه    . ديگر متغير است
سـال   10زارهاي گاز طبيعي هستند، اما بيشترين افزايش در كشورهاي در حال توسعه كه مصرف گاز آنها در با

منطقه آسيا كه قبل از مشكالت مربوط به بحران اقتصادي، طي . برابر شده به وقوع پيوسته است 2گذشته تقريباً 
 11خود را از مصـرف جهـاني گـاز بـه     ، سهم )1997درصددر سال  2/7(ساليان اخير داراي بيشترين رشد بود 

اوپك با دارا بودن منابع سرشار گاز طبيعي عملكرد مشابهي را به ثبت رسانده . افزايش داد 1998درصد در سال 
  . ميليارد متر مكعب گاز مصرف كردند 254اعضاي آن حدود  1998و در سال 

فـروش را بـه خـود اختصـاص     تجـاري بزرگتـرين بـازار    -، سهم گاز در نقاط مسـكوني  OECDدر منطقه
وري بهينه  تواند به افزايش بهره تر و سهم در حال نزول در بخش صنعت، عمدتاً مي نرخهاي رشد پايين. دهد مي

هرحال، فرآيند در حال كاهش در مصرف گـاز طبيعـي در خـارج از      به. نسبت داده شود OECDدر كشورهاي 
تقاضاي كشورهاي اتحاد شوروي سابق بـه دليـل انقبـاض    ، عمدتاً ناشي از ميزان كاهش شديد  OECDمنطقه 

اين امر همچنين انعكاس منفي در رونـدهاي جهـاني اخيـر در مصـرف گـاز طبيعـي و در       . اقتصادهاي آنهاست
  . بخش صنعت داشته است
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 6/3اي بـه ميـزان    نيروگاههاي برق به مراتب بيشترين افزايش را در مصرف گاز طبيعي با نرخ رشد سـاالنه 
گـاز  . ميليون تـن معـادل نفـت بـود     159به عبارت ديگر به مفهوم مطلق، اين مصرفي بيش از . اند داشته درصد

هاي محيط زيستي و  طبيعي در حال انجام تاخت وتازهاي بزرگي براي توليد برق است كه عمدتاً به دليل مزيت
ي در سراسر جهان، عـواملي چنـد   در پشت سر مسير پر شتاب توسعه استفاده از گاز طبيع. باشد اقتصادي آن مي

پذيري مطلوب و قابل دسترسي بـودن منـابع گسـترده قابـل      زيستي، رقابت عالوه بر مزيتهاي محيط. وجود دارد
اي به عنوان يك محصول نزد مشتريان به مثابه سوختي مناسـب بـا اقبـال     اكتشاف، گاز طبيعي را به طور فزاينده

در آمريكا، تعديل مقررات نظام عرضه برق در اروپا و دستورات گـاز  بازسازي صنعت برق . روبرو ساخته است
نقشي شكوفا در شتاب گرفتن نفوذ گاز به بخش نيروگاه بـرق در اروپـا    (EUGAS Directive)اتحاديه اروپا 
  .داشته است

جود در صدر بنياد منابع گاز قابل مالحظه بومي اروپا، پيوندهاي وسيع تجاري و فرصتهاي جديد بيشتري و
كشورهايي نظير اتحاد شوروي سابق و همچنين الجزاير و ليبي از اعضاي اوپك، با قيمتهاي مناسبي بـراي  . دارد

پوشش تقاضاي در حال رشد قاره اروپا در آينده، از ذخاير فراوان گاز طبيعي كه تقريبـاً نزديـك بـه هـم اسـت      
تواند بدون كاركرد تجاري گاز و بر اساس  ا نميدر حقيقت، روند توسعه قابل مالحظه گاز در اروپ. برخوردارند

كه در  3هاي جديد، اعم از توربين گازي و تكنولوژي گاز دور تركيبي تكنولوژي. قراردادهاي بلندمدت نائل آيد
ايـن تحـول   . باشد، بسيار جالـب اسـت   حال ايجاد اقتصاد گاز طبيعي به عنوان يك سوخت براي توليد برق مي

هـاي بـرق و بـراي تـأمين      ت كه گاز طبيعي به عنوان سوخت مورد انتخاب براي نيروگاهتكنولوژي بدين معناس
  .اي مورد استقبال قرار گرفته است نيازهاي توسعه

. چنين عواملي در ديگر مناطق نيز با نيازهاي به شدت در حال رشد برق مورد مالحظـه قـرار گرفتـه اسـت    
هاي  آماده و قابل دسترس نيروگاههاي جديد حرارتي با هزينه بنابراين، در مناطقي با عرضه گاز در حال رشد و

گذاري مسـاعدتري   تر، به يك انتخاب سرمايه تر، كارآمدي باالتر و عمليات ساختماني سريع گذاري پايين سرمايه
بر اسـاس چنـين فرآينـد مسـاعد و رشـد اقتصـادي جهـاني        . هاي ديگر تبديل شده است در مقايسه با سوخت

ترين سوخت در حال رشد در آينده انرژي جهاني  رود گاز طبيعي سريع ، مسلم است كه انتظار ميبيني شده پيش
  .به شمار رود

 
3
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بينـي كـرده    پـيش  2020درصدي را تا سال  5/2رشد ساالنه  (OWEM)مدل انرژي جهاني دبيرخانه اوپك 
رصـدي مجمـوع تقاضـاهاي    د 8/1درصد در نفت و رشـد   2/1است كه اين رقم بسيار بيشتر از رشد نسبتاً كم 

هـاي عمـده    رود كه گاز سهم خـود را در افـزايش تقاضـاي انـرژي     در نتيجه انتظار مي. رود جهاني به شمار مي
ميليـون تـن    3149افزايش دهد و مصـرف گـاز طبيعـي را بـه      2020درصد در سال  26درصد به  23جهاني از 

ها توسط نهادهاي ديگر، حتـي ممكـن    بيني ديگر پيشدر حقيقت، در مقايسه با . معادل نفت در اين سال برساند
ميليون تن معادل نفـت توسـط    3396بيني نهادهاي ديگر از  چرا كه پيش. بيني پاييني باشد است اين ميزان، پيش

انداز  چشم. كند تغيير مي EIAميليون تن معادل نفت توسط  3948تا  4المللي تحليل سيستم كاربردي انستيتو بين
  .آمده است) 1-5(به اختصار در جدول 2020ي گاز طبيعي تا سال تقاضاي جهان

كننده اهداف مورد انتظار در  ، منعكس)مدل انرژي جهاني دبيرخانه اوپك( OWEMدر حقيقت سناريوهاي 
بيني پروتكل كيوتو، سهم حتي بزرگتري را در تقاضاي مقرر انرژي در جهان بـراي گـاز طبيعـي، بـه ويـژه       پيش

هاي توربين گاز، در تحول  لم آن كه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته دور تركيبي در سيستموضعيت مطلوب مس
 OECDرود كـه منطقـه    هنـوز انتظـار مـي   . باشد آنها از سوخت زغالي به سوخت حرارتي داشته است دارا مي

دليـل توليـد بـرق    ميزان اين افـزايش بـه   . مصرف كند 2020تقريباً نيمي از عرضه گاز طبيعي جهان را در سال 
  .شود سهم بخشي آن افزايش يابد بيني مي از اينرو پيش. است

درصد بين  9/3به هر حال بيشترين ميزان رشد مصرف در كشورهاي در حال توسعه مشاهده خواهد شد و 
تقاضاي گاز اوپك با نرخ . يابد افزايش مي 2020تا  2010هاي  درصد براي سال 3/4به  2000تا  1995هاي  سال

ميليـون تـن معـادل نفـت خواهـد بـود كـه ايـن امـر           400رشدي مشابه كشـورهاي در حـال توسـعه، حـدود     
. هاي نفتي براي صادرات اسـت  كننده سياست كلي گسترش استفاده از گاز به منظور آزاد كردن فرآورده منعكس

و عمدتاً در توليـد نيـرو    برابر 5چين، معرف يكي از شكوفاترين بازارهاي جهان، استفاده گاز طبيعي خود را به 
  .افزايش خواهد يافت 2020درصد در سال  9افزايش خواهد داد و از اينرو، سهم گاز در مجموع انرژيها به 
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  انداز تقاضاي جهاني گاز طبيعي چشم): 1-5(جدول 
  )ميليون تن معادل نفت(   

 سال                                         
  منطقه

1997 2000  2010  2020  

  859  745  614 592  آمريكاي شمالي
  599  471  359 326  اروپاي غربي

OECD )148  112  81 78  )پاسيفيك  
  583  510  433 443  اتحاد شوروي سابق

  99  82  66 63  اروپاي شرقي
  96  66  30 20  چين

  370  243  165 152 كشورهاي در حال توسعه
  395  273  187 195  اوپك

  3149  2501  1935 1869  انـمجموع جه
  Source: OPEC Bulletin, feb, 2000. 

پذير و واقع شدن در نزديكي بازارهاي عمده و  قابليت دسترسي ذخاير فراوان گاز طبيعي و قيمتهايي رقابت
ذخاير اثبات شـده گـاز طبيعـي جهـان در     . كنند پايدار، نقشي حساس در رشد سريع مصرف گاز طبيعي ايفا مي

تريليون متر مكعـب بيشـتر از برآوردهـاي سـال      44تريليون متر مكعب بود كه اين رقم  159، 1998پايان سال 
عمـدتاً  (افزايش عمده در ذخاير گاز در طول اين دوره به ذخاير اضافي خاورميانه و اروپاي شرقي . است 1988

درصـد   36صد و در 34منطقه به ترتيب با داشتن  2شود و هر كدام از اين  نسبت داده مي) اتحاد شوروي سابق
  .اي برخوردارند از كل ذخاير گاز جهان، از موقعيت برجسته

اوپك با نرخ رشد بيشتري از ذخاير گاز در طول ساليان اخير، سهم خود را از ذخـاير گـاز جهـان در سـال     
 تريليون متر مكعب افزايش داد كه از اين ميزان دو سوم در ايـران، قطـر، عربسـتان    69درصد و يا  44به  1998

 35رود، بـه تنهـايي    ذخاير گاز ايران كه دومين در جهان به شمار مي. سعودي و امارات متحده عربي قرار دارند
دهد از آن گذشته، نسبت ذخاير به توليد در كشورهاي اوپك بسيار  درصد از كل ذخاير گاز اوپك را تشكيل مي

سال براي ديگـر نقـاط    62سال در مقايسه با  160باالست و از اينرو، متوسط عمر ذخاير گاز اوپك را به حدود 
  .جهان قرار داده است
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تـرين رشـد را در بـين حاملهـاي مختلـف انـرژي بـه خـود          نيز گاز طبيعي سريع EIAبيني  بر اساس پيش
تريليـون فـوت    167به  1997تريليون فوت مكعب در سال  82بيني از  دهد و در خالل دوره پيش اختصاص مي

 2020تـا   1997هـا، در خـالل دوره    ريزي بر اساس برنامه. خواهد رسيد) برابر 2بيش از ( 2010مكعب در سال 
نقش گاز طبيعي در تمام مناطق بجز خاورميانه و آفريقا كه سـهم آن نسـبتاً ثابـت بـاقي خواهـد مانـد افـزايش        

قاضـاي گـاز   كشورهاي در حال توسعه آسيا و آمريكاي جنوبي و مركزي بيشـترين نـرخ رشـد را در ت   . يابد مي
اي براي كشورهاي صنعتي ازجمله اياالت متحده و نيـز بـراي    همچنين افزايش قابل مالحظه. شاهد خواهند بود

  .بيني شده است هاي شوروي سابق پيش جمهوري
، سهم مصرف جهاني گاز طبيعي در بخش نيروگاههاي برق، با يك افزايش ماليم، EIAبيني  بر اساس پيش

خواهد رسيد و بيشترين مصرف گاز طبيعـي در بخـش    2020درصد در سال  33به  1997درصد در سال  29از 
نيروگاههاي گازي دور تركيبي نه تنها بيشترين كـارآيي تجـاري قابـل حصـول را     . توليد الكتريسيته خواهد بود

ي مواد محيطي نيز جذاب است چرا كه در اثر سوختن گاز طبيع كنند، بلكه گاز طبيعي به داليل زيست عرضه مي
آالينده از قبيل دي اكسيد سولفور، تركيبات ويژه و دي اكسيد كربن بسيار كمتر از سوختن نفت يا ذغال ايجـاد  

  .شود مي
هاي ديگـر، گـاز طبيعـي     رود براي كشورهاي صنعتي در مقايسه با سوخت ، انتظار ميEIAبيني  مطابق پيش

تـرين ميـانگين رشـد مصـرف      انرژي داشته و سـريع هاي عمده  بيشترين افزايش در مصرف انرژي را بين حامل
همچنين درصـد گـاز   ). درصد براي نفت 1درصد در سال در مقايسه با  1/2(گردد  بيني مي ساليانه براي آن پيش

در سـال  . رسد مي 2020درصد در سال  30به بيش از  1997درصد در سال  20مورد استفاده براي توليد برق از 
از ميـانگين جهـاني   ) درصد 14حدود (كشورهاي در حال توسعه سهم كوچكتري  مصرف گاز طبيعي در 1997

تـر از بقيـه    از آن نقطه آغاز، مصرف گاز در كشورهاي در حـال توسـعه در يـك نـرخ سـريع     . بود) درصد 22(
  .يابد افزايش مي) درصد براي نفت و ذغال سنگ 1/3درصدي در سال در مقايسه با  6/5يك متوسط (سوختها 
رود افزايش در بكارگيري گاز طبيعي در كشورهاي در حال توسعه هم براي نيروگاههاي گازسوز  مي انتظار

در آمريكـاي  . و هم براي ساير كاربردها مثل مصرف در بخش شهري و سوخت بخش صنعت صـورت پـذيرد  
 12دود مركزي و جنوبي، بخش نيرو در حال حاضر عميقاً وابسته به نيروگاههاي هيدروالكتريك اسـت كـه حـ   

درصد تركيب جهاني انرژي  5/2در مقايسه با سهم (دهد  درصد از مصرف انرژي اوليه را به خود اختصاص مي
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به دليل وابستگي به منابع هيدروالكتريك در منطقه، مشكالتي براي تداوم عرضه الكتريسيته در ). 1997در سال 
در . سازي سوختها در حال پيگيري اسـت  عخالل سالهاي خشك وجود داشته و لذا در حال حاضر سياست متنو

محيطـي و نيـز ايجـاد تنـوع در تركيـب انـرژي        آسياي در حال توسعه، مصرف گاز به داليل خواستهاي زيست
اين مسئله به دليل فاصله بين منابع . العاده به واردات نفت در حال افزايش است مصرفي و احتراز از اتكاي فوق

و   (LNG)گيـري تركيبـي از گـاز طبيعـي مـايع      ساز شـكل  نجي يافته و زمينهگاز و بازارهاي مصرف، شكل بغر
همچنين حمايتهاي جديدي براي گسـترش مصـرف گـاز طبيعـي در     . اي در منطقه شده است تجارت خط لوله

. ريزي شده و مقادير افزايش، كوچكتر از آسيا يـا آمريكاسـت   اگرچه نرخهاي رشد برنامه. خاورميانه وجود دارد
) مثالً در عربسـتان سـعودي  (اخلي ممكن است بخشي از افزايش مصرف گاز در خاورميانه را تأمين كند منابع د

به عالوه تركيـه و اسـرائيل و همچنـين عمـان و     . اما تجارت گاز همچنان نقش مهمي را بر عهده خواهد داشت
ا اسـتفاده از خـط لولـه از    امارات متحده عربي ممكن است براي پاسخگويي به تقاضاي داخلي، واردكننده گاز ب

  .قطر گردند

  المللي گاز  توازن عرضه و تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي در بازارهاي بين) 3

در سالهاي اخير تغييرات نسبتاً مهمي در ساختار تقاضـاي انـرژي جهـان صـورت گرفتـه اسـت كـه آينـده         
ع به منزله يك سوخت تميز و مناسب دهد و هر روز بر مطلوبيت اين منب درخشاني را براي گاز طبيعي نويد مي

گاز داراي خواص فيزيكي و شيميايي خاصي است كه كمتر سبب آلودگي هوا و متصاعد شـدن  . شود افزوده مي
از سوي ديگر مقررات سخت زيست محيطي در اكثر نقاط جهان به ويـژه در اروپـا،   . گردد گازهاي خطرناك مي

شـوروي سـابق نيـز از عمـده     (بـازار اصـلي مصـرف گـاز جهـان       4بـازار از   3آمريكا و ژاپن كه در حقيقـت  
اي را در تركيـب   دهند سبب گرديده اسـت كـه گـاز جايگـاه ويـژه      را تشكيل مي) باشد كنندگان گاز مي مصرف

  .مصرف انرژي جهان حاصل نمايد
. اسـت  هاي خاص خود بوده و داراي اختالفات اساسي بـا نفـت   البته بايد ادغان نمود كه گاز داراي ويژگي

در حالي كه صدور نفت از يك نقطه به نقطـه ديگـر   . يكي از مشكالت صدور گاز، مسئله حمل و نقل آن است
نسبتاً ارزان و از لحاظ فني قابل انجام است، صدور گاز بـه ويـژه از نقـاط دوردسـت بسـيار پرهزينـه و بعضـاً        

ان قابـل فـروش و صـدور آن از لحـاظ     امروزه نفت خام توليد شده از هـر نقطـه جهـ   . باشد غيرقابل توجيه مي
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بـه طـور مثـال نفـت     . باشد، در حالي كه در مورد گاز چنين نيست اقتصادي قابل توجيه به ساير نقاط جهان مي
توانـد بـازار فـروش داشـته باشـد در       فارس به راحتي در آمريكاي شمالي و جنوبي مي خام توليد شده در خليج

مدت، صدور گاز خاورميانه به آمريكا كامالً دور از ذهـن   نزديك و ميانحالي كه تحت شرايط فعلي و در آينده 
يابيم و  پس در اين مختصر به يك نكته نسبتاً مهم دست مي. است و از لحاظ اقتصادي مسلماً قابل توجيه نيست

اط آن اين است كه در عين وجود ذخاير معتنابه گاز در جهان، براي دسـتيابي بـه تـراز عرضـه و تقاضـا در نقـ      
پذير در آن منطقه را در معادالت تراز  مختلف جهان بايد دستيابي به گاز قابل صدور و از لحاظ اقتصادي توجيه

  .خالصه گرديده است) 1-6  (تراز عرضه و تقاضاي جهاني گاز در جدول . در نظر گرفت

  بيني تراز عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در جهان پيش): 1-6(جدول 
  )ميليارد متر مكعب(  

  2020  2015  2010 2005 2000  سـال
  3523  3174  2860 2564 2300 )سناريوي پايه(تقاضاي جهاني 

  3450  3373  3297 3064 2848  )سناريوي باال(عرضه 
  2791  2754  2718 2566 2423 )سناريوي پايين(عرضه 
  3120  3063  3007 2815 2635 )سناريوي ميانگين(عرضه 

سناريوي باالي عرضه و سناريوي پايـه تقاضـا، كمبـود عرضـه گـاز طبـق        گردد، در بطوري كه مالحظه مي
اما در سناريوي پايين عرضه و سناريوي پايه تقاضا، كمبود . بروز خواهد نمود 2020شرايط موجود حدود سال 

حال چنانچه فرض نماييم كه سناريويي در حد ميـانگين  . آيد پدپد مي 2010عرضه طبق شرايط موجود در سال 
بـروز   2015بيشتر به واقعيت نزديك باشد، در اين صورت كمبود عرضه احتماالً در سـال  ) باال و پايين( عرضه

توانند از هم اكنون براي جبران كمبود عرضه و  جهان مي) از لحاظ توسعه و صدور(نموده و منابع گازي جديد 
در مورد اروپا بايد . به رقابت پردازنددستيابي به بازارهاي مصرف در اين سال از نقاط مختلف جهان با يكديگر 

هاي توسعه صادرات نـروژ و   هاي در حال اجرا و گسترش توليدات داخلي به ويژه برنامه توجه داشت كه برنامه
را  2001همچنين افزايش توليد از منابع وارداتي خارج از قاره اروپا، احتمال بروز كمبود طي سالهاي منجـر بـه   

بـه بعـد و بـه     2010هر نوع رقابت براي ورود به بازار گاز اروپا احتماالً براي سالهاي  نمايد و بسيار ضعيف مي
  .خواهد بود 2015تر از سال  طور مطمئن
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  تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران) 1-3

از چهار بازار اصلي مصرف جهان، آمريكا به لحاظ بعد مسافت و غيراقتصادي بـودن صـادرات گـاز بـه آن     
در آينـده قابـل تصـور جـزء برنامـه صـادرات گـاز ايـران         ) در نظر گرفتن معضالت سياسي حتي بدون(كشور 
يكي ديگر از بازارهاي عمده مصـرف جهـان بـه    ) بجز اوكراين(از سوي ديگر شوروي سابق . تواند بگنجد نمي

ين كشورهاي همچن. گردد آيد كه به علت وجود منابع بسيار عظيم گازي تقريباً از اين معادله حذف مي شمار مي
. رونـد  همجوار به ويژه پاكستان، تركيه و هند نيز از بازارهاي عمده بالقوه گـاز صـادراتي ايـران بـه شـمار مـي      

ناحيه اصلي مصرف جهان يعنـي اروپـا و خـاور دور در ايـن قسـمت مـورد        2بنابراين تراز عرضه و تقاضا در 
  .اند بررسي قرار گرفته

  به اروپا امكان سنجي صدور گاز ايران) 1-1-3

  :در مورد صدور گاز به اروپا به نكات زير بايد توجه وافي بشود
هايي نظير شبكه جديد روسيه از منابع گازي يامال در سـيبري امكـان افـزايش ظرفيـت      اجراي پروژه) الف

روسـيه،   نسيل آزاد شده گـاز از كـاهش مصـرف در       اگر پتا. نمايد چه بيشتر مي   صدور گاز روسيه به اروپا را هر 
كـه    نتيجـه آن . تواند ظرفيت اضافي خـود را بـه اروپـا صـادر نمايـد        مجددأ مورد استفاده روسيه قرار نگيرد مي

اروپاي شرقي و اروپا در كل از لحاظ عرضه طي سالهاي نسبتاً طوالني از امنيت عرضـه فـراوان سـود خواهنـد     
  . برد

هاي گسترش شبكه صـدور گـاز بـه     ن، اجراي پروژهنروژ به عنوان يك منبع تأمين گاز نزديك و مطمئ) ب
اين كشور به همراه هلند، نقش اساسي در تراز عرضه و تقاضاي گاز اروپـا طـي دو دهـه    . دهد اروپا را ادامه مي

از سوي ديگر، انگلستان يكي از توليدكنندگان اصـلي نفـت و گـاز در    . اول قرن بيست و يكم ايفا خواهند نمود
اما مصرف داخلي نسبتاً معتنابه گاز جاي زيادي براي صادرات گاز براي اين كشـور بـاقي    باشد درياي شمال مي

  .گذارد نمي
كشورهاي آفريقايي الجزاير، نيجريه، ليبي و تونس نيز چه در حال حاضر و چه در آينده در عرضه گـاز  ) ج

ـ  ( LNGو يـا از طريـق   ) الجزاير و تونس(اروپا از طريق خطوط لوله  نقـش مـؤثري داشـته و    ) هليبـي و نيجري
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سـازد در   گذاريهاي كالني در اين كشورها هم اكنون به انجام رسيده است كه اين كشـورها را قـادر مـي    سرمايه
  .سال آتي قرار گيرند 20رديف كشورهاي صادركننده گاز به اروپا طي 

ان خواهد داشت كه سال آتي جري 20كننده در اروپا طي  اي بين كشورهاي عرضه نتيجه آن كه رقابت فشرده
كنندگان گاز خاورميانه را در معادله كلي عرضه و تقاضاي اين قاره به علت بعد مسافت و تأخير در  نقش عرضه
بايد در نظر داشت كه جهـت نفـوذ بـه بـازار     . سازد اي كم رنگ مي هاي پيشنهادي، مبهم و تا اندازه شروع پروژه

ازار و معادالت توجيهي اهميت دارد، خواسـت سياسـي و حمايـت    هاي ب گاز اروپا آنچه بيشتر از انجام بررسي
وضعيت مطلوب و قابل توجيه عبارت از تشكيل كنسرسيومي . سياسي و عزم راسخ در كليه سطوح كشور است

كنندگان نهايي، كشورهايي كه خطوط لوله گاز به صورت ترانزيـت از آنهـا    مركب از كشور توليدكننده، مصرف
ر از همه تأمين سرمايه الزم از سوي منابع مالي جهاني و همچنـين مشـاركت شـركتهاي    خواهد گذشت و مهمت

در . باشـد  المللي گاز و تكنولوژي برتـر را در اختيـار دارنـد مـي     المللي كه در حقيقت جريان داد و ستد بين بين
ب جهـان گـاز را   توان كليـه بازارهـاي موجـود و مطلـو     بندي كلي بايد به اين واقعيت توجه نمود كه نمي جمع

تر را به عنوان گزينـه بهينـه انتخـاب     تر و قابل توجيه و عملي تسخير نمود، بلكه بايد از ميان آنها منطقه مطلوب
  .نمود

به طور ميـانگين   1999دهد كه در سال  از سوي ديگر، مقايسه قيمت گاز در اروپا و در خاور دور نشان مي
دالر بـوده   14/3دالر و در بازار خاور دور  73/1يو معادل  تي يون بيدر ازاي يك ميل (CIF)قيمت گاز در اروپا 

طرحهاي صدور گاز به مناطق مختلف جهان مسلماً ) يا نبودن(است كه اين اختالف قيمت در قابل توجيه بودن 
به عبارت ديگر، مسافت تنها عامل اساسـي در تعيـين بازارهـاي بـالقوه صـادراتي گـاز ايـران        . مؤثر خواهد بود

  .نيست
بندي نمود كه در شرايط بسيار مطلوب كه ادامـه   توان چنين جمع با توجه به كليه نكات مطروحه در باال مي
تواند جايگـاهي در بـازار    ايران مي 2015-2020باشد، در سالهاي  روابط مناسب سياسي با اروپا يكي از آنها مي

كنندگان فعلي و آتي گاز در اين قـاره   ده با عرضهگاز اروپا به دست آورد مشروط بر اينكه حاضر به رقابت فشر
تر به داليل مختلف منصرف نشده باشد و يا بخواهد بـه طـور    گرديده و ضمناً از صدور گاز به بازارهاي نزديك

باشـد كـه    موازي به صدور گاز بپردازد كه البته اين مسئله منوط به در اختيار داشتن مقدار زياد گاز توليدي مـي 
  .ضوع اين پروژه استخارج از مو
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  صادرات به بازار خاور دور) 2-1-3

كشورهاي اصلي واردكننده گاز در خاور دور شامل ژاپـن، تـايوان، كـره جنـوبي، سـنگاپور و هنـگ كنـگ        
از سوي ديگر، در همين منطقه توليدكنندگان و صادركنندگان مهـم  . باشند كه خود ميزان توليد ناچيزي دارند مي

پردازند و در حقيقت  برونئي، مالزي و استراليا به صدور گاز به كشورهاي پنجگانه مزبور مي گاز مانند اندونزي،
هـاي   سناريو عرضه باال در قسمت عرضـه بـر اسـاس انجـام كليـه پـروژه      . بازارهاي مصرف را در اختيار دارند

رسـد   به نظر مـي . ه استپيشنهادي در خاور دور به ويژه در كشورهاي اندونزي، مالزي و استراليا استوار گرديد
هاي مزبور ضعيف باشـد و در مـورد ايـن منطقـه از جهـان، پتانسـيل عرضـه گـاز در          احتمال انجام كليه پروژه

  . نمايد تر مي سناريوي عرضه پايين به نظر منطقي
ـ    اين بازار نيز همانند بازار اروپا با رقابت فشرده القوه اي بين دارندگان ذخاير عظيم گاز كـه توليدكننـدگان ب

شركتهاي بزرگ انرژي جهان نيز با توجه به در اختيار داشتن تكنولوژي برتـر و  . آينده هستند روبرو خواهد بود
هاي مورد نظر، فعاليتهاي چشمگيري در اين ناحيـه   امكان گردآوري سرمايه الزم جهت به انجام رسانيدن پروژه

زرگ گاز جهان، شركتهاي بزرگ انرژي شـريك و يـا   هاي ب درصد از پروژه 90بايد در نظر داشت كه در . دارند
در پروژه بسيار مهم . شركت شل و اكسون موبيل در رأس قرار دارند 2در اين مورد، . اندركارند به نحوي دست

ميليارد متر مكعب در سال ظرفيت توليد خواهد داشت، اكسون با پرتامينا مشـاركت   5/16ناتونا در اندونزي كه 
در خـاور   LNGين پروژه عظيم هر نوع كمبود گاز طي سالهاي آينده در تراز عرضه و تقاضـاي  با انجام ا. دارد

دور جبران گرديده و ساير منابع گازي كه بخواهند به بازارهاي گاز خاور دور نفوذ نماينـد بايـد بـا شـركتهاي     
  . اي بپردازند عظيم نفتي جهان به رقابت فشرده

هـاي   لحاظ قيمت نسبت به بازار اروپا مزيت دارد و هـم اكنـون پـروژه   آنچه مسلم است بازار خاور دور از 
گيـري   صادرات گاز از سوي كشورهاي خاورميانه مانند عمان، قطر، ابـوظبي و يمـن در حـال انجـام يـا شـكل      

پذير و اقتصادي باشد، ايران نيز به عنـوان يكـي از    چنانچه صادرات گاز از ساير نقاط خاورميانه امكان. باشند مي
در  LNGدرصـد از   70با توجه بـه اينكـه   . كشورهاي منطقه امكان صادرات گاز به خاور دور را خواهد داشت

لحاظ شـركتهاي بـزرگ بـرق ايـن منطقـه بـه عنـوان         شود، بدين كشورهاي خاور دور در توليد برق مصرف مي
  .باشند كنندگان اصلي و نهايي در انجام پروژه مي مصرف
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كنندگان اصلي گـاز در كشـور    ومي شامل شركتهاي بزرگ انرژي جهان، مصرفبه طور كلي تشكيل كنسرسي
واردكننده، شركتهاي ملي نفت و گاز در كشور توليدكننده و مؤسسات مهم مالي در انجام پروژه صـدور گـاز از   

ز با توجه به جميع جهات، چنانچه ايران بخواهد در عرضه گـا . رسد خاورميانه به خاور دور ضروري به نظر مي
نقشي ايفـا نمايـد، بـه علـت      2015در سالهاي بعد از ) زمان بروز كمبود(به ژاپن و ساير كشورهاي خاور دور 

رقابت شديد روسيه، اندونزي، استراليا و ساير شركتهاي بزرگ گازي جهان، از هم اكنـون بايـد تمهيـدات الزم    
  .جهت نفوذ به اين بازار مهم آغاز گردد

  انرقباي تجاري گاز اير) 2-3

تريليون متـر   52/49بطوري كه با داشتن . منطقه خاورميانه بيش از يك سوم از ذخاير گاز جهان را داراست
عمر ذخاير منطقه خاورميانه با توجـه بـه   . رود مكعب پس از شوروي سابق گازخيزترين منطقه دنيا به شمار مي

ان توليد گاز طبيعي ايـن منطقـه بـه رغـم     از آنجا كه ميز. 5سال تخمين زده مي شود 100ميزان برداشت بيش از 
هـاي   باشد، اين كشورها با توجه به باال بودن ميزان ذخاير و پائين بـودن هزينـه   وسعت منابع آن بسيار ناچيز مي

  .توانند به توسعه تجارت گاز طبيعي بپردازند توليد مي
متر مكعب، بيشترين ذخاير ايـن  تريليون  26در ميان كشورهاي اين منطقه، ايران با داشتن ذخايري درحدود 

سـال بـر آورد شـده     460عمر ذخاير گازي ايـران بـيش از   . باشد منطقه و دومين ذخاير گازي جهان را دارا مي
از ذخـاير گـاز طبيعـي جهـان     % 14رغم در اختيار داشتن بيش از  با اين حال جمهوري اسالمي ايران علي. است

، بطوري كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ميزان اندك صادرات گاز  يداز اين مزيت استفاده بنما. نتوانسته است
اين در حالي است كه طرحهاي صادراتي گـاز  . قطع گرديد 1358طبيعي كشور نيز بجز يك دوره كوتاه از سال 

مـين مـالي و    ايران اغلب داراي توجيه اقتصادي بوده اما مسائل ديگري چـون مشـكالت سياسـي، حقـوقي، تـأ     
  .اي باعث عدم اجراي آنها گرديده است منطقهمنازعات 

آينـد ولـي در عمـل، عـدم      ترين بازارها براي گاز طبيعي ايران به شمار مي بازارهاي اروپا و آسيا نويد بخش
گذاري كافي در امر استخراج، پااليش و انتقال گاز طبيعي موجب شده است تا جمهوري اسـالمي ايـران    سرمايه

با توجه به اين كـه منـاطق خاورميانـه، اروپـا و     . هاني گاز حضوري فعال داشته باشدنتواند در صحنه تجارت ج

 
5
- BP Amoco, June 2000. 
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است،به طور مختصـر بـه     LNGپاسفيك هدفهاي ايران براي صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله و  -آسيا 
بعـدي   يك از موارد مطروحه درفصول توضيحات مشروح راجع به هر. گردد بازيگران فعال اين مناطق اشاره مي

  .خواهد آمد
تريليون متر مكعب وامارات متحده عربي  49/8در منطقه خاور ميانه، بعد از جمهوري اسالمي ايران، قطر با 

. انـد  درصد از مجموع ذخاير جهاني را به خود اختصـاص داده  1/4و  8/5تريليون متر مكعب به ترتيب  79/5با 
ضـمن اينكـه عربسـتان    . ابع عمده گـاز در جهـان هسـتند   كشور همچنين سومين و چهارمين دارندگان من 2اين 

تريليون متر مكعب، چهارمين دارنده ذخاير منطقه خاورميانـه و پنجمـين دارنـده     79/5سعودي نيز با دارا بودن 
ميليارد متـر مكعـب در    5/52ايران با توليد . باشد مي) از مجموع ذخاير جهاني گاز% 4(بيشترين ذخاير گاز دنيا 

بعـد از ايـران،   . بزرگترين توليدكننده گـاز منطقـه اسـت   ) از توليد منطقه% 28از توليد جهاني و % 3/2( 99سال 
 6/1و  2ميليارد متر مكعب به ترتيـب   38ميليارد متر مكعب و امارات متحده عربي با  2/46عربستان سعودي با 

باالترين رشد توليـد  . اند صاص دادهدرصد از توليد منطقه را به خود اخت 3/20و  7/24درصد از توليد جهاني و 
 12درصـد و بعـد از آن عمـان بـا      4/22در منطقه متعلق به قطر با رشدي معادل  98نسبت به سال  99در سال 

معـادل   96و نسـبت بـه سـال     9/37معـادل   97رشد توليد قطر نسبت به سال . درصد افزايش توليد بوده است
پس از يك ثبات چهار ساله شاهد رشد ساالنه توليد گـاز طبيعـي   به بعد  1996قطر از سال . درصد است 2/75

از مجمـوع واردات  % 1، 99ميليارد متر مكعب گـاز در سـال    65/3منطقه خاورميانه با واردات . خود بوده است
ميليارد متر مكعب بـه   2/3تركمنستان با صادرات . جهاني گاز از طريق خط لوله را به خود اختصاص داده است

ميليارد متر مكعـب   45/0پس از تركمنستان، عمان با صادرات . زرگترين صادركننده گاز منطقه بوده استايران ب
لحاظ در منطقه خاورميانه، كشورهاي تركمنستان و عمان صـادركنندگان اصـلي گـاز     بدين. گاز طبيعي قرار دارد

 2رسد كـه ايـران بـاالتر از     به نظر مي اندازي پروژه صادرات گاز ايران به تركيه، در صورت راه. باشند طبيعي مي
  .كشور مزبور قرار خواهد گرفت

كمتـرين  ) از مجموع ذخاير جهاني گـاز طبيعـي  % 5/3معادل (تريليون متر مكعب  1/5منطقه اروپا با داشتن 
در ميان كشورهاي منطقه، بيشترين ذخاير متعلق بـه هلنـد   . ذخاير را در بين مناطق به خود اختصاص داده است

بعـد  . از مجموع ذخاير جهاني را داراسـت % 2/1از ذخاير منطقه و % 34تريليون متر مكعب  77/1باشد كه با  مي
تريليون متر مكعب به ترتيب دومين و سومين دارنده ذخاير گاز منطقـه   76/0و  17/1از هلند، نروژ و بريتانيا با 
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از مجموع توليـد جهـاني گـاز    % 1/12، 99در سال  ميليارد متر مكعب گاز طبيعي 2/282اروپا با توليد . باشند مي
% 3/4از توليد منطقـه و  % 3/35(ميليارد متر مكعب  6/99بريتانيا با توليد . طبيعي را به خود اختصاص داده است

بعـد از بريتانيـا، هلنـد و    . ترين توليدكننده گاز منطقه و چهارمين توليدكننده گاز دنياست عمده) از توليد جهاني
درصد از توليد جهاني را بـه خـود اختصـاص     2/2و  6/2ميليارد متر مكعب به ترتيب  51و  1/60توليد  نروژ با

درصد از توليد جهـاني گـاز را در اختيـار     9درصد توليد منطقه و بيش از  75كشور مذكور در حدود  3. اند داده
درصـد از كـل واردات    7/69، 99 ميليارد متر مكعب گاز در سـال  24/251كشورهاي اروپايي با واردات . دارند

از داخل منطقه ) درصد 37(ميليارد متر مكعب از اين مقدار  93. اند را به خود اختصاص داده 99جهاني در سال 
ميليـارد متـر    54/125روسيه بـا تـأمين   . گردد و مابقي از خارج از منطقه و عمدتاً از فدراسيون روسيه تأمين مي

  .كننده گاز به اين كشورها بوده است بزرگترين عرضه) درصد 50حدود (يي مكعب گاز براي كشورهاي اروپا
تـرين صـادركننده گـاز در     عمده 99ميليارد متر مكعب گاز در سال  49/45در داخل اروپا، نروژ با صادرات 

 .از مجموع صادرات گاز در داخل منطقه اروپا را به خود اختصاص داده است% 9/48منطقه اروپا بوده است كه 
هـاي   ميليارد متر مكعب به ترتيـب در رده  55/5ميليارد متر مكعب و بريتانيا با  35بعد از نروژ، هلند با صادرات 

ترتيب پـس از روسـيه، نـروژ و هلنـد      بدين. ترين صادركنندگان گاز در داخل اروپا قرار دارند دوم و سوم عمده
ميليارد متر مكعـب بـه ايتاليـا، پرتغـال،      7/32ا صادرات الجزاير نيز ب. باشند صادركنندگان عمده گاز به اروپا مي

به اروپا به خود اختصـاص   LNGمنتهي رتبه اول را در صادرات . اسلووني و اسپانيا، در مرتبه چهارم قرار دارد
  .ميليارد متر مكعب قرار دارند 96/0بعد از الجزاير، قطر و ليبي با صادرات . داده است

از مجموع ذخـاير جهـاني،   % 7تريليون متر مكعب گاز طبيعي و  28/10دارا بودن پاسيفيك با  –منطقه آسيا 
 05/2و اندونزي با  31/2بيشترين ذخاير منطقه متعلق به مالزي با . چهارمين دارنده ذخاير گاز در سطح دنياست

 –آسـيا  . اشـند ب درصد از مجموع ذخاير جهاني گاز را دارا مي 4/1و  6/1تريليون متر مكعب است كه به ترتيب 
از توليد جهاني گاز طبيعي، مكان چهـارم  % 11ميليارد متر مكعب معادل  8/254با توليد  1999پاسيفيك در سال 

ميليـارد متـر    4/66بزرگترين توليدكننده منطقه، اندونزي با توليد . را در بين مناطق به خود اختصاص داده است
. درصد از توليد منطقه را به خود اختصـاص داده اسـت   1/26درصد از توليد جهاني گاز و  9/2مكعب در روز 

ميليارد متر مكعـب گـاز طبيعـي در     43مالزي با توليد . بعد از اندونزي، مالزي بزرگترين توليدكننده منطقه است
دو كشـور  . درصد از توليد منطقه را به خود اختصاص داده اسـت  9/16درصد از توليد جهاني و  8/1، 99سال 
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 9/42درصد از توليد جهـاني و   7/4ميليارد متر مكعب گاز طبيعي،  4/109دونزي در مجموع با توليد مالزي و ان
  .باشند درصد از مجموع توليد منطقه را دارا مي

ميليـارد متـر    5/1پاسيفيك، مالزي تنها صادركننده گاز از طريق خط لوله است كـه معـادل    –در منطقه آسيا 
بـه خـود اختصـاص     LNGاين منطقه رتبه اول را در تجارت . در كرده استبه سنگاپور صا 99مكعب در سال 

ميليـارد متـر مكعـب،     47/20ميليارد متر مكعب و مـالزي بـا صـادرات     81/38اندونزي با صادرات . داده است
استراليا، برونئي، قطر و امارات عربـي متحـده در مراتـب بعـدي قـرار      . باشند صادركنندگان عمده اين منطقه مي

نكته قابل توجه اين كه با وجود اين كه امارات متحده عربي در تجارت گاز طبيعي از طريـق خـط لولـه    . نددار
% 92گرديده است كه معـادل   LNGميليارد متر مكعب  07/7موفق به صادرات  99سهمي ندارد، منتهي در سال 

اخيراً عمان نيز اولين . اسپانيا بوده استمابقي به مقصد آمريكا، ايتاليا و . پاسيفيك بوده است –آن به منطقه آسيا 
  .خاورميانه پيوسته است LNGترتيب به جرگه صادركنندگان  خود را صادر نموده و بدين LNGمحموله 

  بررسي ايجاد سازماني نظير اوپك در مورد گاز طبيعي) 4

ويژگيهـاي  . اردگاز طبيعي به عنوان يك سوخت فسيلي در ميان ديگر منـابع تجديـد ناپـذير انـرژي قـرار د     
مل انرژي بـه عنـوان يـك     خاصي كه گاز طبيعي از آن برخوردار است شرايطي را فراهم نموده است كه اين حا

روند فزاينده تقاضا براي گاز طبيعي در سـطح جهـاني،   . تر انرژي در بين ساير منابع فسيلي متمايز گردد منبع بر
ئـل عرضـه و تقاضـاي گـاز طبيعـي در       بحثهاي مربوط به مسادر اين ميان . ست عا دليل روشني بر اثبات اين مد

المللي به دليل ويژگيهاي خاص ايـن حامـل انـرژي، بـا حساسـيت روزافزونـي در محافـل علمـي و          سطح بين
  .گردد كارشناسي مرتبط با انرژي دنبال مي

صادي مربـوط بـه آن   يزناپذيري تحليلهاي كالن اقت يكي از وجوه اشتراك اين حامل انرژي با ساير منابع، گر
بازاري كه عوامل و قدرتهاي مؤثر در دو جانب عرضه وتقاضا از برخورد با . در چارچوب بازار جهاني آن است

كيفيت، نتايج وتنظيم ترتيبات مناسب از ديد هر يـك از طـرفين بـازار، موضـوع       اما. اند يكديگر موجد آن شده
  .باشد ي مرتبط با مسائل انرژي ميپايان محافل علمي و اقتصاد بحثها و مجادالت بي

دهـه سـابقه طـرح و     4يكي از موضوعات مطرح در اين زمينه كه در شكل ديگر آن در بازار نفت، حـدود  
گـاز طبيعـي بـه عنـوان     « فعاليت داشته و در مورد گاز در سالهاي اخير به صورت جدي همگام با طرح مسـئله  
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كـار شناسـان و مقامـات سياسـي و اقتصـادي كشـورهاي        مورد دقت نظـر و بررسـي  »  سوخت برتر قرن آينده
اتحاديه كشـورهاي صـادركننده گـاز    «كننده و مرتبط با آن قرار گرفته است موضوع تشكيل  توليدكننده، مصرف

  .در سطح جهاني است» طبيعي
 دهه فعاليت در قالب سـازمان كشـورهاي صـادركننده نفـت     4اي در بازار نفت، سابقه  معادل چنين اتحاديه

)OPEC (باشد و هنوز بعد از اين مدت، ابعاد مشكالت، مزايا و نتايج تشكيل اين سازمان بـراي هـر    را دارا مي
كننده نفت، موضوعي است كه هنوز جذابيتهاي خاص خود را در بـين   دو دسته كشورهاي توليدكننده و مصرف

گ انـرژي بـا سـطح عمـومي زنـدگي      نظران مسائل انرژي و افكار عمومي جهاني به لحاظ ارتباط تنگاتن صاحب
اما طرح اين موضوع در خصوص بازار گاز طبيعي، به دليل ويژگيهاي خاص اين حامل انرژي و . مردم داراست

بالطبع بازار آن، و نيز ارتباط گريزناپذير آن با مسائل مربوط به اوپك از نظر سابقه ذهنـي آن در سـطح جهـاني،    
جانبه با لحاظ كردن تمام مسائل موجـود ماننـد تجربيـات مربـوط بـه       مستلزم يك كنكاش دقيق گسترده و همه

هاي موفقيتها و ناكاميهاي آن و كيفيت تعديل هريك جهـت بكـارگيري آنهـا در مـورد      اوپك در هريك از زمينه
سازمان فرضي گاز طبيعي جهت اتخاذ رهيافتهايي كه منجر به تجربه مجدد ناكاميهاي قبلي نگردد و نيز زمينه را 

  .باشد براي حصول نتايج مورد نظر فراهم سازد مي
ضـرورتهاي تشـكيل اتحاديـه كشـورهاي     : عنـوان كلـي   3در اين فصل، مسائل مربوط به ايـن اتحاديـه در   
اي و راهكارهاي تشكيل و فعاليـت آن، مـورد بررسـي قـرار      صادركننده گاز طبيعي، موانع تشكيل چنين اتحاديه

  .نهادي براي اتحاديه معرفي خواهند گرديدگيرند و در انتها اعضاي پيش مي

  )ONGEC(ضرورتهاي تشكيل اتحاديه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي) 1-4

اي  تواند وجود داشته باشد كه بازار جهاني گاز طبيعي در سـاليان آينـده از اهميـت فزاينـده     ترديد اندكي مي
دهـه   3شاهد آن باشيم كه مصرف گاز طبيعي طي  توانيم با نگاهي به روند گذشته، ما مي. برخوردار خواهد بود

درصد رشد را بـه تثبيـت رسـانده     7/2اي رشد يافته و يك ميانگين متوسط ساالنه  گذشته به طور قابل مالحظه
دهـد و تنهـا سـوخت فسـيلي      رشد بالوقفه و سريعي را نشان مـي  1998تا  1978گاز طبيعي در سالهاي . است

 4/3بـه   1978-88نرخ متوسـط رشـد سـاالنه آن در سـالهاي     . وردار بوده استاست كه از اين ميزان رشد برخ
درصـد   2درصد رسيده و اين در حالي است كه نفت راكد بود و كل رشد تقاضاي انرژي نيز در سـال كمتـر از   

  .بود
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 810برابر شده و بـا افزايشـي بـه ميـزان      2تقريباّ به مفهوم مطلق  1978-98استفاده از گاز طبيعي در دوره 
سـهم آن بـه رغـم كـاهش     . ميليون تن معادل نفـت رسـيد   1949ميليون تن به  1139ميليون تن معادل نفت، از 

 1990درصد در سـال  18بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي جهان، از ) FSU(شديد از سوي اتحاد شوروي سابق 
طبيعـي در مجمـوع مصـرف    اي در سـهم گـاز    چنين افزايش عمـده . افزايش يافت 1998درصد در سال  21به 

  .جهاني انرژي، به ميزان زيادي با كاهش متقابل در سهم نفت همراه بوده است
رسد تشكيل اتحاديه كشـورهاي صـادركننده گـاز طبيعـي ضـروري       با در نظر گرفتن موارد فوق، به نظر مي

ت آن باشـند، مسـلماّ   باشد و چنانچه اعضاي آن انسجام اتحاديه را حفظ نموده و پايبند بـه مقـررات و مصـوبا   
در اين قسمت، ضرورتهاي تشكيل اتحاديه مزبـور را مـورد بررسـي    . منافع زيادي را نصيب خود خواهند نمود

  :دهيم قرار مي

  روند روزافزون تقاضاي جهاني) 1-1-4

گاز طبيعي، بيشترين رشد تقاضا در بـين حاملهـاي مختلـف انـرژي را در خـالل سـالهاي اخيـر بـه خـود          
بـر  . هاي مختلف، اين روند طي سـالهاي آينـده ادامـه خواهـد يافـت      بيني ه است و بر اساس پيشاختصاص داد
تريليـون فـوت مكعـب در     82بيني اداره كل اطالعات انرژي اياالت متحده، مصرف گاز طبيعـي از   اساس پيش

دهـه   3 ميانگين رشد مصرف گـاز طـي  . 6رسيد  خواهد 2020تريليون فوت مكعب در سال  167به  1997سال 
گاز طبيعي در مقايسه با ديگر سـوختهاي   1998تا  1978طي سالهاي . برآورد گرديده است% 7/2گذشته ساليانه 

در حالي كـه در همـين زمـان، ميـزان رشـد سـاالنه       . برخوردار بوده است% 4/3اي معادل  فسيلي از رشد ساالنه
طي اين دوره، استفاده از گاز طبيعـي  . في بودمصرف نفت ثابت باقي مانده و كل رشد تقاضاي ساليانه انرژي من

از مجمـوع  % 21ميليون تن معادل نفت افزايش يافتـه و سـهمي معـادل     1949ميليون تن معادل نفت به  810از 
   7.انرژي اوليه جهاني را به خود اختصاص داده است  سبد

ر بودن آلودگي ـسازد، كمت مي ر سوختهاي فسيلي كامالّ متمايزـي گاز طبيعي كه آن را از سايـمهمترين ويژگ
  ليـان سوختهاي فسيدر مي 2COرين ضريب نشر ـت ر اساس محاسبات، پائينـب. نسبي ناشي از سوختن آن است

 
6
- International Energy Outlook, EIA, 2000. 
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و سـپس  ) 1ضريب انتشار (سنگ  متعلق به زغال 2COترين ضريب نشر  ال وبا) 6/0حدود (متعلق به گاز طبيعي 
  8.است 8/0نفت خام با ضريب انتشار 

و سـپس  ) 1992(زيست كه نماد آن در تصـميمات كنفرانسـهاي ريـو     رويكرد جهاني به مسئله حفظ محيط
ترين زمينه را براي طرح گاز طبيعي به عنوان يك سوخت مناسـب   مشخص شد، اصلي) 1997(كنفرانس كيوتو 

در اين زمينه، طرح مسئله هزينه اجتماعي سوختهاي فسيلي نمـود عينـي   . و پاكيزه جهت مصرف فراهم ساخت
يد قيمت بنابراين هزينه واقعي تمام شده هر واحد سوخت فسيلي را با. تربود ضرورت توجه به سوختهاي پاكيزه

. بعالوه هزينه اجتماعي انرژي مربوطه در نظر گرفـت ) بسيد در شرايط عدم پرداخت سو(پرداخت شده براي آن 
تر در اجالس كيوتو در جهـت محـدود سـاختن بكـارگيري      طرح چنين مباحثي منجر به اتخاذ تصميماتي قاطع

سوختهاي سازگارتر بـا محـيط ازجملـه     زيست و ايجاد زمينه براي رويكرد جديد به ساز محيط  سوختهاي آلوده
  . گاز طبيعي گرديد

را در طي سـالهاي   9اي اند كه انتشار شش گاز گلخانه بر اساس پروتكل كيوتو، كشورهاي صنعتي ملزم شده
بر اين اساس، كشورهاي صنعتي بـا وضـع   . كاهش دهند 90نسبت به مقادير سال % 2/5معادل  2012الي  2008

ساز، گامهايي ابتدايي اما مهم را در اين جهت  لهاي اخير بر مصرف سوخهاي فسيلي آلودهماليات بر كربن در سا
، وضع ماليات بر كربن روند رشد تقاضـاي جهـاني   0WEM) (10بر اساس مدل انرژي جهاني،اوپك. اند برداشته

ون بشكه در روز ميلي 9به ميزان  2010بر اين اساس، ميزان تقاضا براي نفت در سال . نفت را كاهش خواهد داد
كيوتـو، حـاكي از     بيني سناريوي مرجع براساس پروتكل پيش. كمتر از حالتي است كه پروتكل كيوتو اجرا نشود

ترين مصرف گاز طبيعي در سطح جهـاني در   عمده. 11رشد قابل مالحظه مصرف گاز طبيعي در همه بازارهاست
اطالعـات انـرژي ايـاالت متحـده، سـهم مصـرف       بيني اداره كل  براساس پيش. باشد بخش نيروگاههاي برق مي

 33(خواهد رسيد  2020در سال % 33به  97در سال % 29جهاني گاز طبيعي در بخش توليد انرژي الكتريكي از 

 
، 2، بولتن تحوالت بازار گاز، شـماره  »المللي گاز طبيعي در مقايسه با نفت خام در قرن بيست و يكم بررسي روند تجارت بين« -8

  .1378ارديبهشت 
  .شوند اي ناميده مي ، گازهاي گلخانه)3O( ، بخار آب و ازن(CFC)، انواع فرئون N) O)2، اكسيد نيتروژن 2CO ،4CHگازهاي  -9

10- OPEC World Energy Model. 
، 2، بولتن تحوالت بازار گاز، شماره »المللي گاز طبيعي در مقايسه با نفت خام در قرن بيست و يكم بررسي روند تجارت بين« -11

  .1378ارديبهشت 
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تـاً ناشـي از بـاالتر بـودن       اين توجه در بكارگيري گاز طبيعي در بخش نيروگاههاي برق عمد).  btuكوادريليون
طـور در خـود صـنعت بـرق نيـز نقـش        همـين . باشد هاي گازي سيكل تركيبي مينسبي كارايي تجاري نيروگاه

رود  انتظار مي) 1999دسامبر( GRI13براساس گزارش . در حال افزايش است IPPs 12توليدكنندگان مستقل برق
افـزايش   2015در سـال  % 27بـه  97در سـال  % 3توليدكنندگان مستقل در بازار از توليد برق جهان، از   سهم اين

سازي در بخش برق و واگذاري نيروگاههاي جديد در يك حركـت جهـاني    د كه خود بيانگر ادامه خصوصيياب
  14.است

بيني مذكور، گاز طبيعي سريعترين رشد را در مجموع سبد مصرفي انرژي كشورهاي صـنعتي   بر اساس پيش
در % 1/2قـم رشـد در حـدود    ايـن ر . گردد بيني مي  داشته و باالترين ميانگين رشد مصرف ساليانه براي آن پيش

. رشد مصرف نفـت، نشـانگر رويكـرد ايـن كشـورها بـه گـاز طبيعـي اسـت         % 1باشد كه در مقايسه با  سال مي
از مجمـوع سـبد مصـرفي انـرژي     % 14، حـدود  97رود در حالي كه گـاز طبيعـي در سـال     طور انتظار مي همين

در مقايسـه بـا   (در سـال  % 6/5طي در حـدود  داد اين رقم با رشد متوس كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي
  15.افزايش يابد 2020تا سال ) سنگ براي نفت و زغال% 1/3

گاز طبيعي در كشورهاي در حال توسعه عالوه بر نيروگاههاي گازسوز، در بخش شهري و سوخت بخـش  
الوه بر همگامي بـا  سازي منابع تأمين انرژي در اين كشورها، ع توجه به متنوع. باشد صنعت نيز داراي مزيت مي

ترين داليل استقبال از ايجـاد زمينـه الزم بـراي مصـرف      زيست، عمده رويكرد جهاني به مسئله صيانت از محيط
ضمن اينكه در برخي از اين كشورها ازجمله در مناطقي از آمريكـاي  . دهند روز افزون گاز طبيعي را تشكيل مي

ژي الكتريسيته به نيروگاههاي آبـي، بـا بـروز پديـده طبيعـي      جنوبي و مركزي، به دليل وابستگي بخش توليد انر
گيرد كه اين خـود زمينـه توجـه بيشـتر بـه       خشكسالي امكان بروز مشكالت جدي در روند توليد نيرو قوت مي

  .كند حمايت از نيروگاههاي گازسوز در اين مناطق را فراهم مي

 
12- Independent Power Producers. 

13- Gas Research Institute. 
  .1378، اسفند 8، بولتن تحوالت بازار گاز، شماره »خبرهايي از جهان گاز طبيعي« -14

15- IEO, 2000. 
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براي نفت، عالوه بر توليد، افزايش ميزان ذخاير  رويكرد جهاني به مسئله گاز طبيعي به جايگزيني قابل اتكاء
برابـر شـده اسـت و ايـن در حـالي       2دهه گذشته  2ذخاير گاز طبيعي جهان در خالل . را نيز درپي داشته است
   16.رشد داشته است% 62مشابه  دورهاست كه ذخاير نفت در 

ن سـوختي مناسـب جهـت    مجموع موارد فوق حاكي از روند روز افزون توجـه بـه گـاز طبيعـي بـه عنـوا      
ريزيهـاي   اكنـون برنامـه   اي كه از هـم  مسئله. جايگزيني نفت به عنوان حامل انرژي غالب در صحنه جهاني است

اي را در سطح خرد و كالن در سطح كشورها، شركتها و مؤسسات فني و مالي فعال و مرتبط در زمينـه   گسترده
هـاي الزم   روزافزوني در بازار گاز طبيعـي و ايجـاد زمينـه    برخورد با چنين تقاضاي. انرژي به دنبال داشته است

ريـز و هماهنـگ كننـده، مطمئنـاً بـه نفـع هـر دو جانـب          براي پاسخگويي به تقاضا با وجـود نهادهـاي برنامـه   
چرا كه حجم، كيفيت و پراكندگي تقاضا در سطح . كنندگان و توليدكنندگان اين حامل انرژي خواهد بود مصرف

گيـري و   گير كه قدرت و امكانـات تصـميم   ريز و تصميم  ي است كه با وجود يك سازمان برنامها جهاني به گونه
دستي در بخش گـاز طبيعـي در سـطح جهـاني را      هاي باالدستي و پايين بندي در طراحي و اجراي پروژه اولويت

   .تري جهت پاسخگويي به نياز روزافزون جهاني فراهم خواهد آمد داشته باشد، شرايط مناسب

  گذاري مناسب فقدان نظام قيمت) 2-1-4

صـورت   …پذير، معموالً با توجه به نوع بازار آن از نقطه نظر رقابتي، انحصاري و  گذاري منابع پايان قيمت
ناپـذير انـرژي بـه صـورت عمـومي       گذاري يك حامل تجديد اما مهمترين عواملي كه معموالً در قيمت. گيرد مي

  . اي و نرخ بهره از هزينه نهايي استخراج، قيمت سايه گيرند عبارتند مدنظر قرار مي
تواند بيانگر ميزان كارآيي و كيفيت تكنولوژيهـاي   هزينه نهايي و تفاوت آن در بين توليدكنندگان مختلف مي

پذير براي دارنـده   نيز ارزش ذهني هر واحد از منبع پايان اي قيمت سايه. مورد استفاده هريكاز توليدكنندگان باشد
  .گيرد باشد كه به ازاي تجديدناپذيري آن در آينده، به عنوان يك پارامتر مهم مد نظر قرار مي مي آن

سازد پاكيزگي نسـبي آن   اما آنچه كه در اين مقوله گاز طبيعي را از ساير منابع تجديدناپذير انرژي متمايز مي
فسه داراي ارزش مازاد بر ارزش ذهنـي  ن هاي اجتماعي، اين حامل انرژي را في است كه با توجه به مبحث هزينه

 
  .همان مأخذ -16
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آوري كـه از ايـن    هاي سرسام زيست و هزينه توجه به مقوله آلودگي محيط. سازد و هزينه نهايي استخراج آن مي
  . تواند بيانگر اهميت اين ويژگي خاص گاز طبيعي باشد گردد مي نظر همه ساله به جوامع مختلف تحميل مي

ساس نظام قيمتي موجود در بازار كنوني انرژي جهاني، گاز طبيعي درحـال  هاي مذكور، بر ا به رغم واقعيت
گيـرد و لـذا    نظر قيمتي مورد نظـر قـرار مـي    حاضر به عنوان يك حامل انرژي در كنار ساير منابع انرژي از نقطه

از قيمت قيمت جهاني آن نيز به عنوان يك جانشين كامالً معمولي براي ساير حاملهاي انرژي بويژه نفت، تابعي 
پذيرش اينكه گاز طبيعي يك حامـل انـرژي   . باشد هاي نفتي با درجه گوگرد باال مي جهاني نفت و ساير فرآورده

تواند به معناي ناديده گرفتن ويژگيهاي خاص اين منبع انرژي كه در نهايـت منجـر بـه جلـوگيري از      است نمي
در اثـر انتشـار تركيبـات آلـوده كننـده       زيست هاي مضاعف جهت بهسازي صدمات وارده به محيط صرف هزينه

  . اي قابل جبران نيستند صدماتي كه در برخي موارد با هيچ هزينه. گردد باشد محيط و تهديد سالمتي جوامع مي
گـذاري بـراي گـاز طبيعـي در بازارهـاي       توجه به حقايق مذكور، بيانگر لزوم تدوين يك نظام جامع قيمـت 

چنين نظامي ضـمن در  . باشد اقتصادي و زيست محيطي مورد اشاره مي هاي جهاني با توجه به مجموع شاخص
نظر گرفتن گاز طبيعي به عنوان يك حامل انرژي، قيمت و كيفيت نوسانات آن را به نحوي تنظيم خواهد نمـود  

گذاري جـامعي بـا    ضمن اينكه وجود چنين نظام قيمت. كننده مزاياي اختصاصي گاز طبيعي نيز باشد كه منعكس
كننـدگان گـاز طبيعـي را     ريزي براي هر دو جانب توليدكنندگان و مصرف ش ثبات بازار، امكان ايجاد برنامهافزاي

  . افزايش خواهد داد
بينـي قيمـت، سـبب بـروز مشـكالت جـدي بـراي         در جانب عرضه، نوسانات شديد و بعضاً غيرقابل پيش

اين كشورها به درآمـد حاصـله از صـادرات     وابستگي نسبتاً عمومي. گردد هاي گوناگون مي فروشندگان از جنبه
، ايجـاد ترديـد در   )گردد به عنوان مثال بخش مهمي از درآمد كشور روسيه از محل صادرات گاز تأمين مي(گاز 
هـاي سـنگين    هاي جديد صادرات گـاز كـه عمـدتاً مسـتلزم صـرف هزينـه       ريزيهاي موجود جهت پروژه برنامه
پذير نيست و مهمتر  ام هريكبدون وجود اطمينان نسبي به سطح قيمتها امكانباشد و انج مي  اي و عملياتي سرمايه

و صنعت (از همه عدم توجه به مقوله كارآيي اقتصادي در تعيين قيمت گاز با فرض وابستگي آن به قيمت نفت 
گـذاري مناسـب بـراي گـاز طبيعـي تأكيـد        ، همه و همه بر لزوم توجه جدي به تدوين يك نظام قيمت)موجود

تواند موجب ثبـات سـاختار    گذاري مناسبي مي از سوي ديگر در جانب تقاضا، وجود چنين نظام قيمت. كنند مي
هاي صنعتي بر مبناي سوخت  ريزي جهت طرح و اجراي پروژه تواند قابليت برنامه چنين نظامي مي. تقاضا گردد
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گـذاران   كنندگان مالي و سـرمايه  تأمينرا افزايش داده و اطمينان نسبي جهت ) عمدتاً نيروگاههاي گازسوز( گاز 
  . هايي را فراهم نمايد چنين پروژه

گذاري براي گاز طبيعي، با توجه به مجموع عوامل فوق مسـتلزم وجـود    بررسي و تدوين چنين نظام قيمت
سازماني قدرتمند در جانب عرضه خواهد بود كه بـا بررسـي دقيـق مجموعـه عوامـل موجـود و مـؤثر، ضـمن         

ز توان علمي اجرايي الزم براي تدوين مكانيزمي معقول جهت تعيين قيمـت، قـدرت اعمـال آن را    برخورداري ا
وجود بخش قابل توجهي از ذخاير گاز طبيعي در كشورهاي عضو سـازمان  . نيز در بازارهاي جهاني داشته باشد

  .تواند قدرت اعمال مكانيزم قيمتي مورد نظر در بازار را فراهم سازد مي

  ل مربوط به انتقال گاز طبيعي مسائ) 3-1-4

برانگيزترين مسائل مربوط به گاز طبيعي، مسـئله انتقـال گـاز از مبـادي توليـد بـه        يكي از مهمترين و بحث
در واقـع يكـي از مشـكالت    . بازارهاي مصرف است كه عموماً در فواصل قابل توجهي از يكديگر قـرار دارنـد  

گـذاريهاي گسـترده    مسئله انتقال آن اسـت كـه نيازمنـد سـرمايه     موجود در سر راه توسعه بازارهاي جهاني گاز،
  . باشد جهت ايجاد و اداره تأسيسات مورد نياز براي اين منظور مي

انتقال از طريق خط لولـه، حمـل از   : روش عمده موجود در جهت انتقال گاز طبيعي در حال حاضر شامل 3
ترين راههاي انتقـال   عمده 2و 1روش مذكور موارد  3 از. باشد مي GTLطريق تانكرهاي دريايي و تبديل آن به 

ها مستلزم وجود ساختارهاي فنـي، صـنعتي،    انتقال گاز با استفاده از هريك از اين روش. دهند گاز را تشكيل مي
در مورد خطوط لوله در اكثر موارد احداث يك خط لوله كه منبـع  . باشد حقوقي، سياسي و اقتصادي مناسب مي

به يك بازار قابل اتكاء براي مصرف متصل سازد، مستلزم عبور اين خط لوله از يك يا چند كشـور  توليد گاز را 
  .باشد منطقه است كه الزمه اين امر وجود ترتيبات مناسب سياسي و حقوقي بين كشورهاي مذكور مي

شـامل تأسيسـات    LNGگـذاري در احـداث يـك زنجيـره      ،سـرمايه  LNGهـاي   طور در مورد پروژه همين
، مذاكرات جهت برقراري يك خط انتقال گـاز مـايع بـا اسـتفاده از تانكرهـاي دريـايي و احـداث        17سازي يعما

بر بودن آن مستلزم وجـود اطمينـان در هـر دو جانـب توليـد و       بنابر طبيعت هزينه 18تأسيسات گازسازي مجدد

 
17- Liquification 

18- Regasification 
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خـط لولـه و بخـش ديگـر از     هاي تركيبي كه بخشي از انتقال توسط  باشد و البته در مورد پروژه مصرف گاز مي
تر خواهد شد و نياز به همكاري نزديـك   گيرد، مسئله به مراتب بغرنج سازي و انتقال گاز صورت مي طريق مايع

  . هايي بيشتر است طرفهاي درگير در چنين پروژه
در هريك از روشهاي مذكور ، وجود ترتيباتي شفاف بين كشورهاي فروشنده گاز كه در اصل مبادي توليـد  

تواند در كنار همجواري جغرافيايي موجـود بـين آنهـا، امكانـات وسـيعي را بـراي اسـتفاده از         باشند مي از ميگ
تجهيزات و خطوط لوله موجود در هريك از كشورها جهت برقراري يك مسير انتقال انرژي ارزان و بـا ثبـات،   

در اغلـب مـوارد بـا     هاي مجدد جهت احداث خطـوط لولـه و تأسيسـات كـه     ضمن جلوگيري از صرف هزينه
دليل قيمت تمام شده هر واحد از گـاز   هاي انتقال و در نهايت افزايش بي افزايش مسافت و بالطبع افزايش هزينه

  . صادراتي همراه است، فراهم سازد
تر شدن موضوع، به عنوان مثال در اين قسمت قصد داريم بر مبناي يكي از راهكارهايي كه در  جهت روشن
  .گونه همكاريها را بررسي كنيم پيشنهادات ارائه خواهد شد استفاده كرده و موردي از اينبخش مربوط به 

در اين بخش كشورهاي ايران و روسيه به عنوان اعضاي اصلي اتحاديه فرضي مورد نظر، در مجموع با دارا 
اي در نظـر   اديهبودن حدود نيمي از ذخاير گاز طبيعي جهان، داراي قدرت اجرايي الزم جهت تأسيس چنين اتح

توانند ازجمله ديگر اعضاي اتحاديه در  بر همين اساس كشورهايي مثل تركمنستان و قطر نيز مي. شوند گرفه مي
  . نظر گرفته شوند

توانـد بـه نـوعي از تقسـيم      اي مي  همكاري نزديك بين دو كشور ايران و روسيه در چارچوب چنين اتحاديه
ن عمده مزبور منتهي شود، به صورتي كه همجواري جغرافيايي اين دو كشـور  كنندگا توافقي بازار گاز بين توليد

. امكان استفاده از امكانات هريكرا جهت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان يكديگر در صورت لزوم فراهم نمايـد 
، بـين ايـران و   Swapطور امكان طراحي ترتيبات مربوط به يك پـروژه انتقـال گـاز در چـارچوب طـرح       همين
تر بحث خواهـد   در اين مورد در بخش راهكارها به صورت مشروح. را فراهم سازد. …منستان و روسيه و ترك
  . شد
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  جلوگيري از تبديل بازار گاز به بازار خريداران و شركتها ) 4-1-4

تجربه فعاليت شركتهاي بزرگ و چند مليتي در بخش انرژي بويژه نفت و گاز و بخصوص قبـل از تشـكيل   
اي تلخ ناشي از يـك مشـاركت ناعادالنـه بـر اسـاس وجـود ضـعف         شورهاي دارنده منابع، تجربهاوپك براي ك

هـاي   گـذاريهاي الزم در بخـش   تكنولوژيك و فقدان ساختارهاي مالي مناسب جهت انجام و حمايت از سرمايه
  . باشد دستي صنايع نفت و گاز مي باالدستي و پايين

دارا بودن قدرت سياسي ناشي از بنيه قوي مـالي و نفـوذ در بدنـه    : چنين شركتهايي به داليل متعدد ازجمله
هاي الزم براي تحقق اهداف موردنظر خود در موارد مختلـف ازجملـه كسـب     دولتهاي صنعتي و كسب توانايي

؛   برداري و اكتشاف و توزيع در بخشهاي نيرو ونفت و گاز كشورهاي دارنده منابع غني انرژي امتيازات توليد، بهره
هاي مرتبط با انرژي كه امكان كاهش هزينه نهايي هـر   را بودن توان تكنولوژيك جهت فعاليت در تمام زنجيرهدا

دهـد؛ برخـورداري از تـوان مـالي بـاال جهـت تـأمين         واحد منبع انرژي اوليه يا ثانويـه را شـديداً افـزايش مـي    
و در نهايت روند اخيـر ادغـام ايـن    گذاريهاي مورد نياز در هريك از بخشهاي مربوطه به تشخيص خود  سرمايه

المللي؛ توان بالقوه احاطه كامل بر بـازار انـرژي، بـويژه     شركتها و پديد آمدن غولهاي بزرگ انرژي در سطح بين
اي كـه در مـورد كشـورهاي دارنـده      تجربه. باشند گاز به عنوان يك حامل انرژي مطرح در قرن آينده را دارا مي

اوپك اتفاق افتاد و در حال حاضر نيز به رغم مالكيت حقوقي و قانوني كشـورهاي  منابع نفت تا قبل از تشكيل 
دارنده منابع بر ذخاير خود به صورت رسمي، اكتشاف، اسـتخراج، توليـد، انتقـال و توزيـع حاملهـاي انـرژي و       

بـا   كمتر پروژه مهـم در حـال احـداث مـرتبط    . هاي مربوطه بدون مشاركت اين شركتها كم سابقه است فرآورده
بخش نفت و گاز در حال حاضر در سطح جهان وجود دارد كه چنين شركتهايي حداقل يكي از شـركاي عمـده   

  . آن نباشند
شـركت مـذكور در مجموعـه    . اشـاره نمـود   Enronتـوان بـه    گونه شركتها، مي به عنوان مثالي جزئي از اين

هـاي مربوطـه، توليـد     تي نفت و گـاز و فـرآورده  دس فعاليتهاي مرتبط با انرژي اعم از فعاليتهاي باالدستي و پايين
اين شركت در حـال حاضـر فعاليتهـاي مطالعـاتي و در     . فعال است …انرژي الكتريكي و احداث نيروگاهها و 

تـوان بـه پـنج طـرح      ازجمله ايـن مـوارد مـي   . دست اجراي فراواني را در سراسر جهان تحت كنترل خود دارد
تـوان مـورد    را مـي  Dabholطرح عظـيم    همچنين. ز در هند اشاره نمودنيروگاههاي مستقل نيروي برق گازسو

تـرين   اشاره قرار داد كه بزرگترين نيروگاه مستقل هند و بزرگترين نيروگاه گازسوز مستقل دنياسـت كـه عمـده   
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گذاري خارجي در تاريخ هند از سوي يك شركت خارجي را به خود اختصاص داده است و فـاز   حجم سرمايه
مگـاوات در   500ايـن شـركت همچنـين نيروگـاهي بـا ظرفيـت       . برداري رسيد به بهره 1999ر مه نخست آن د

شـركت مـذكور همچنـين    . 19بـرداري خواهـد رسـيد    بـه بهـره   2001كند كه در سـال   اندونزي را سرپرستي مي
ارد دالر ميلي 2-5/2كيلومتر و با هزينه  2000اي به طول  جهت احداث خط لوله Shellپيشنهادي را با مشاركت 

بين تركمنستان و تركيه از طريق درياي خزر ارائه نموده و بـدين منظـور مطالعـات وسـيعي نيـز از سـوي ايـن        
  . موارد مذكور تنها بخشي از فعاليتهاي جاري شركت مورد نظر در منطقه است. 20شركتها آغاز شده است

در بازار انرژي در حـال رويـداد    از سوي ديگر مسئله ديگري كه در سالهاي اخير به صورت روندي فراگير
است، فرآيند ادغام شركتهاي بزرگ و ايجاد غولهاي انرژي در برابـر توليدكننـدگان و دارنـدگان ذخـاير انـرژي      

رشد سريع تحوالت اقتصادي و پديده جهاني شدن اقتصاد سبب گـرايش روز افـزون شـركتها در نقـاط     . است
ادغـام شـركتهاي   . هـا و افـزايش كـارآيي شـده اسـت      ش هزينهمختلف جهان به ادغام در يكديگر با هدف كاه

خودروسازي ولوو سوئد و رنو فرانسه سرآغازي بر ادغامهاي بزرگ بود و در پي آن خبر ادغام دو شركت نفتي 
و ايجاد سومين شركت نفتي جهان بعـد از   1998آمريكا در يازدهم اوت  22انگليس و آموكو 21بريتيش پتروليوم

ميليارد دالر روند ادغامهـا را سـرعت    110اي بالغ بر  آمريكا، با سرمايه 23ندي شل و اكسونشركت انگليسي هل
در  2001ميليـارد دالري تـا سـال     2جـويي   ، اهداف شركت جديد صرفهBPطبق اعالم رئيس شركت . بخشيد
كت بزرگ نفتـي  همچنين ادغام شركتهاي نفتي اكسون آمريكا، اولين شر. باشد هاي مختلف مي ها در زمينه هزينه

دومين شركت بزرگ نفتي آمريكا و چهارمين شركت نفتي بـزرگ   24آمريكا و دومين شركت بزرگ دنيا و موبيل
شركت جديد بزرگتـرين بـازيگر نفتـي در    . جهان سبب ايجاد بزرگترين ادغام در تاريخ صنعت نفت شده است

ونزي، مـالزي، اسـتراليا، قطـر، و آفريقـا و     آمريكا و درياي شمال و مهمترين رقيب در كانادا، منطقـه خـزر، انـد   
توليدات نفتي و گازي شركت جديد بترتيـب  . باشد حوزه اقيانوس آرام مي LNGمهمترين شركت در بازارهاي 

 
  .26، ص )1377اسفند (، 1بولتن تحوالت بازار گاز، شماره » نيروگاههاي خصوصي در آسيا و مفهوم عرضه گاز براي آنان« -19
  .2، ص )1377تير ( 3، بولتن تحوالت بازار گاز، شماره »خبرهايي از جهان گاز طبيعي« -20

21- British Petroleum 
22- Amoco 

23- Shell & Exxon 
24- Mobile 
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از بازار فروش مواد نفتي در آمريكا متعلق بـه ايـن شـركت    % 20باشد و  نسبت به شركت شل بيشتر مي% 50و7
كل بازار بنزين دنيا را در اختيار % 13اليشگر درآمريكا و اروپا خواهد بود و شركت جديد بزرگترين پا. باشد مي

فرانسـه بـا    25طور شركت نفتي توتال همين. را به خود اختصاص داده است% 10در حاليكه شل، . خواهد داشت
بـا  بلژيك، هشتمين شركت بزرگ نفتي جهان و سومين شركت نفتي اروپا را  26خريد شركت پتروشيمي پتروفينا

 27بـه ايـن مجموعـه، شـركت توتـال فينـاالف       Elfميليارد دالر ايجاد نمـود و در ادامـه بـا پيوسـتن      40سرمايه 
  . موجوديت يافت

نظر از بحثهاي مربوط به داليل و كيفيت آن، هشداري جدي بـراي كشـورهاي    روند چنين ادغامهايي صرف
واقعيت كـه شـركتهاي مـذكور بزرگتـرين دارنـدگان      چرا كه با در نظر گرفتن اين . باشد دارنده ذخاير انرژي مي

باشند، ايـن حقيقـت را جـدي بايـد      گذاري در منابع انرژي كشورها مي منابع مالي و تكنولوژيكي جهت سرمايه
گرفت كه بدون برخورداري از قدرت و توان كافي مورد نياز در مذاكره با اين شـركتها، تكـرار آنچـه در دوران    

  .الوقوع خواهد بود ن نفتي بر كشورهاي دارنده ذخاير نفت گذشت بسيار قريبخواهرا  امپراطوري هفت
تجمع كشورهاي عمده دارنده منابع گاز در قالب يك اتحاديه منسجم، توان كافي را بـه هريـك از اعضـاي    
اين مجموعه جهت قرار گرفتن دريك موقعيت عادالنه جهت مذاكره با اين شركتها در مورد اكتشاف، استخراج، 

توانند با توافـق بـر سـر يـك      ضمن اينكه اعضاي اين اتحاديه مي. توليد و فرآوري منابع گاز خود را خواهد داد
نامه مصوب داخلي، آن را مرجع مذاكرات خود با هريك از شركتها قرار داده و از ايـن طريـق در اصـل در     آيين

  . يروي كنندخطوط اصلي مذاكراتي خود با هريك از شركتها از استراتژي واحدي پ
اتخاذ چنين راهكاري، امكان برخورد با اين شركتها از موضع قدرت را به هريك از اعضاي اتحاديه خواهد 

  . داد

  هاي گاز گذاري در پروژه كاهش ريسك سرمايه) 5-1-4

گـذاري الزم   ترين معضالت موجود در راه گسترش بازار جهاني گاز، باال بودن ميـزان سـرمايه   يكي از عمده
ايـن امـر باعـث شـده اسـت كـه       . هاي انتقال گاز طبيعي از مبادي توليد به بازارهاي مصرف است پروژه جهت

 
25- Total 

26- Petrofina 
27- Total Fina Elf. 
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هاي مطروحه انجام گيرد و ريسـك هريـك از    اي در خصوص هريك از پروژه همواره مطالعات دقيق و گسترده
تعـين ميـزان ريسـك يـك      ترين مـواردي كـه در   معموالً عمده. ها از هر نظر مورد بررسي دقيق قرار گيرد پروژه

ميزان اطمينان به تداوم عرضه، ميـزان اطمينـان بـه تـداوم تقاضـا و نوسـانات       : پروژه گاز نقش دارند عبارتند از
  . قيمت

وجود اطمينان در جانب عرضه و يا به تعبيري امنيت عرضه، يكي از شروط اساسي موفقيت در يك پـروژه  
ه منظور برآورد ذخاير فيزيكي موجود جهت تعيين تكـافوي ميـزان   هاي دقيقي ب معموالًبررسي. گاز طبيعي است

گيرد و تا زماني كه وجود چنـين ذخـايري احـراز نگـردد،      ذخاير براي پاسخگويي در پروژه مورد نظر انجام مي
به عنوان مثال احتمال عدم تكافوي ذخاير گاز طبيعي عمـان،  . مراحل بعدي بررسي پروژه عملي نخواهد گرديد

  . آيد ترين منابع اجراي طرح خط لوله زيردريايي از عمان به هند به شمار مي عمدهيكي از 
هاي الزم براي تداوم عرضـه يـك شـرط اساسـي      از سوي ديگر با فرض وجود ذخاير كافي، وجود تضمين

ازجمله موارد قابل ذكر در اين زمينه، مسئله نيجريـه اسـت كـه    . ديگر در جهت تحقق مسئله تداوم عرضه است
هاي صادراتي گاز اين كشور به دليل عدم توانايي دولت در جهت ايجـاد امنيـت كـافي از ريسـك      معموالً طرح

كننـدگان مـالي چنـين     گذاران، شركتها و تأمين بااليي برخوردار بوده و معموالً با گرايش كمتري از سوي سرمايه
  . طرحهايي روبرو گشته است

وجـود  . پروژه انتقال گاز طبيعي، مسئله تداوم تقاضـا اسـت   شرط اساسي ديگر در جهت شفافيت يك پيش 
يك بازار تقاضاي قابل اتكاء براي گاز انتقالي، امكان توسعه آن و اطمينان به برداشت مقـادير توافـق شـده بـين     

گـذاران و شـركتهاي فعـال در     تواند جذابيت يك پروژه گاز طبيعي را براي سرمايه طرفين از جانب خريدار، مي
  . مينه افزايش دهداين ز

گذاري در يك پروژه گاز را با  نوسانات قيمت جهاني گاز از ديگر مشكالتي است كه همواره امنيت سرمايه
برانگيـز در    هاي مربوط به تنظـيم ترتيبـات قيمتـي ازجملـه مـوارد بحـث       كند و معموالً تبصره تهديد مواجه مي

لبته به داليل روشن تا حـد زيـادي تـابعي از نوسـانات قيمتهـاي      ثباتي بازار كه ا لذا بي. باشد قراردادهاي گاز مي
گـذاري در يـك پـروژه گـاز را      باشد، از ديگر مسائلي است كه ريسك سرمايه هاي نفتي مي نفت خام و فراورده
در اين چارچوب، وجود اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعـي امكانـات تأثيرگـذاري بـر     . دهد تحت تأثير قرار مي

  . مربوطه را خواهد داشت تمام موارد
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كننده عضو در يـك اتحاديـه صـادركنندگان     در خصوص اطمينان به تداوم عرضه، قطعاً در مورد يك عرضه
. كننده غيرعضو وجود خواهد داشـت  گاز طبيعي قابليت اتكاي بيشتري جهت تداوم عرضه نسبت به يك عرضه

كننـدگان مـالي    نتهاي الزم را به شركاء، سهامداران و تأمينتواند با تنظيم ترتيباتي، ضما در اين زمينه اتحاديه مي
كننـده   هايي كه هريك از اعضاء به عنوان عرضـه  پروژه در جهت حمايت از تداوم عرضه اعضاي خود در پروژه

  . در آن مشاركت دارند ارائه كند
د خود بـا يكـي از   كننده برخالف قرارداد موجو طور در مورد مسئله تداوم تقاضا، چنانچه يك مصرف همين

اعضاي اتحاديه از دريافت مقدار گاز مورد تعهد خودداري كند، امكان رويارويي مؤثرتر بـا وي در قالـب يـك    
اتحاديه نسبت به حالتي كه برخورد از جانب يك كشور به عنوان يك صادركننده منفـرد صـورت گيـرد بيشـتر     

  . خواهد بود
اي با توافـق تمـامي اعضـاء، مجازاتهـاي واحـدي را جهـت        نامه يينتواند با تنظيم آ در اين زمينه اتحاديه مي

. هاي قرارداد در خصوص مقادير توافق شده برداشـت، اعمـال نمايـد    برخورد با طرفهاي عدول كننده از تبصره
هـاي   هـاي متخلـف در طـي دوره    تواند در قالب عدم عقد قرارداد با كشورها يا شـركت  چنين رويه واحدي مي

از سوي تمام اعضاء اتحاديه تا زمان پرداخت مبلغ غرامـت مقـرر از سـوي وي    ) با توجه به مورد(زماني متغير 
  . صورت پذيرد

گذاري مسـتقل از سـوي    گونه كه در بخش مربوط به تدوين سيستم قيمت اتخاذ چنين سياستي، ضمناً همان
گذاران  اطمينان به شركاء و سرمايهتواند عاملي جهت ايجاد ثبات در قيمت در جهت ارائه  اتحاديه عنوان شد،مي

  . هاي گاز طبيعي باشد طرح
هاي  وجود اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي، همراه با مؤسسه مالي آن كه يكي از وظايف آن تأمين ضمانت

هـاي عضـو    هاي اكتشاف، توليد، انتقال و توزيع گاز در كشور گذاري در پروژه الزم جهت كاهش ريسك سرمايه
المللي در زمينه  ست، يكي از ابزارهاي مهم در جهت جلب مشاركت مؤسسات مالي فعال در سطح بيناتحاديه ا

بايد از حيـث   گذار خصوصي، چه داخلي و چه خارجي، مي چرا كه هر سرمايه. باشد هاي مذكور مي تأمين پروژه
ز طريق ايجـاد فضـاي   حفظ اصل سرمايه ونرخ منطقي برگشت آن مطمئن گردد وفراهم آوردن چنين اطميناني ا

  .بيني همراه باارائه تضمينهاي الزم به آنها خواهدبود شفاف وقابل پيش
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گذاري  گذاران اين بخش، نرخ رشد سرمايه هاي الزم به سرمايه با فراهم آمدن تسهيالت مالي و ارائه تضمين
ديدي در زمينه مصـرف  اندازهاي ج در صنعت گاز افزايش يافته و اين خود سبب توسعه بازار و باز شدن چشم

  .و توليد گاز خواهد گرديد

  تبادل تجربيات متقابل) 6-1-4

اي را در  هريكاز كشورهاي دارنده ذخاير گاز طبيعي، با توجه به ويژگيهاي خاص منابع خود تجربيات ويژه
وانـد مجمعـي   ت زمينه اكتشاف و توليد منابع خود در اختيار دارند كه وجود اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي مي

براي تبادل تجربيات فني و علمي كشـورهاي عضـو در زمينـه مـذكور و ارتقـاء، تـوان هريـك از آنهـا جهـت          
تواند زمينه مساعدي را براي تقويـت   اين امر مي. برداري از منابع گاز طبيعي خود باشد فعاليتهاي اكتشاف و بهره

فعال در اين زمينه كه توجـه چنـداني بـه منـابع     همكاريهاي داخلي، كاهش وابستگي اعضاء به شركتهاي بزرگ 
كشورهاي دارنده ذخاير ندارند ودر نهايت كاهش هزينه توليد هر واحد از گاز طبيعي توليدي از سـوي اعضـاء   

  .گردد

  كشورهاي صادركننده گاز طبيعي.مشكالت موجود بر سر راه تشكيل اتحاديه) 2-4

حاديه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي ايجاد خواهد شـد،  ترين مشكل احتمالي كه در مسير تشكيل ات عمده
در ايـن زمينـه،   . هـا در برابـر ايـن اتحاديـه خواهـد بـود       كننده و شـركت  گيري كشورهاي مصرف مسئله موضع

اي سعي خواهند نمود تا افكار عمومي را بر عليه اين مسئله تحريك  كنندگان با مخالفت با چنين اتحاديه مصرف
اي مبهم با وجود يك انحصارگر در بازار جهاني گاز كه محصوالت خود را به قيمـت   از آيندهنموده و تصويري 
  .كنندگان عرضه خواهد كرد ترسيم نمايند دلخواه به مصرف

اي از اقـدامات روشـنگرانه    ترين نوع برخورد با اين معضل احتمالي عبارت خواهـد بـود از سلسـله    سازنده
تواند در قالب تشكيل نشستها، سمينارها و كنفرانسهايي در  اين اقدامات ميمتقابل از جانب كشورهاي عضو كه 

  . المللي عملي گردند اي در سطح بين  جهت برشماري مزاياي كالن وجود چنين اتحاديه
كننده نهايي در نتيجه تشكيل اين اتحاديـه كـه در    تبيين ساده و همگاني منافع اقتصادي حاصل براي مصرف

كننده است يك استراتژي عمده در جهت تنوير افكار عمومي براي ايجاد  حد براي مصرفاصل كاهش قيمت وا
  . اي خواهد بود زمينه مناسب جهت تشكيل چنين اتحاديه



  45                                             المللي گاز طبيعي  ينتجارت ب

از آنجـا  . اي، كمبود سرمايه مالي خواهد بـود  مشكل ديگر موجود در جهت تشكيل و فعاليت چنين اتحاديه
ل كمبود سرمايه مالي روبرو هسـتند، انعكـاس ايـن مشـكل در بـدو      كه معموالً كشورهاي دارنده ذخاير با مشك

تـر   در اين خصوص، در بخش راهكارها به صورت مشـروح . اي دور از انتظار نخواهد بود فعاليت چنين اتحاديه
  .بحث خواهد شد

  راهكارهاي تشكيل و فعاليت اتحاديه) 3-4

صادركننده گاز طبيعي به صـورت مشـروح    در اين بخش در مورد مباني تئوريك تشكيل اتحاديه كشورهاي
  . بحث خواهد شد

آل اتحاديه مذكور و قالب آن در ارتبط با مباحـث مطروحـه در علـم      براي اين منظور ابتدا در مورد فرم ايده
در ادامه، جهت تطابق بحثهاي تئوريك مذكور با فرم عملي قابل ارائـه  . پذير بحث خواهد شد اقتصاد منابع پايان

اي  يل اين اتحاديه، تركيبي از كشورهايي كه بصورت بالقوه توان عضويت و فعاليت در چنين اتحاديهجهت تشك
را دارند همراه با نقش و جايگاههاي قابل احراز به وسيله هريك مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و در 

در پايـان،  . ن بحث خواهد شدبخش بعدي در مورد مؤسسه مالي اتحاديه، نقشها و وظايف و امكانات فعاليت آ
  . بندي مختصري از مباحث مطروحه در اين بخش ارائه خواهد گرديد جمع

  مباني تئوريك تشكيل اتحاديه) 1-3-4

جهت ايجاد امكان تحليل مبناي تئوريك اتحاديه گاز طبيعي نگاهي به ساختار بـازار گـاز طبيعـي خـواهيم     
است كـه از نظـر پراكنـدگي ذخـاير، ويژگيهـاي خـاص خـود را         پذير انرژي  گاز طبيعي يك منبع پايان. داشت

ترين دارندگان ذخـاير گـاز    دو كشور ايران و روسيه با دارا بودن بيش از نيمي از ذخاير گاز دنيا عمده. داراست
در ميـان ايـن دسـته از كشـورها،     . باشند و مابقي نيز به نسبتهاي متغير در برخـي كشـورها قـرار دارد     طبيعي مي

بـر مبنـاي واقعيـات    . باشـند  اي به دليل شرايط ويژه خود داراي سهم در تجارت جهـاني گـاز طبيعـي مـي     دسته
اي از ذخـاير در دو   با توجه به ويژگي تمركز بخش عمده. توانيم كاالي همگن در نظر بگيريم موجود، گاز را مي

ه مورد بحث قرار دهيم ولـي از آنجـا   جانب 2توانيم اتحاديه مذكور را در قالب انحصار  كشور ايران و روسيه مي
اي  رغم ذخاير كمتر سـهم عمـده   كه سهم ايران در تجارت جهاني گاز صفر بوده و در مقابل، ساير كشورها علي

حداقل در (در صادرات گاز طبيعي به مناطق مختلف جهان دارند، لذا مدل مزبور چندان با واقعيت تطابق ندارد 
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وب كردن ساير صـادركنندگان عمـده گـاز طبيعـي، اتحاديـه را بـه صـورت        بدين جهت با محس). شرايط فعلي
  . نمائيم انحصار چندجانبه بررسي مي

روسـيه، نـروژ و   . كنـيم  به عنوان مثال بازار گاز طبيعي اروپا را به عنوان يك بازار عمده مصرف لحـاظ مـي  
روژ را كه يك صادركننده داخل منطقه براي سادگي تحليل، ن. باشند الجزاير صادركنندگان عمده گاز به اروپا مي

البته در اين بحث بـه طـور   . دهيم باشد كنار گذاشته و تحليل خود را بر مبناي روسيه و الجزاير قرار مي اروپا مي
بـه  . كنيم كه در همه كشورهاي مورد نظر فقط يك توليدكننده و يا يك خريدار وجود دارد غيرمستقيم فرض مي

ستان، اين يك تعريف كافي و مناسب از وضعيت موجود بازارهاي گاز طبيعي اروپـاي  علت تحول در بازار انگل
از طرف ديگر، در روسيه، الجزاير و نروژ هنوز عاملهايي با قوانين شبه انحصار در صـادرات گـاز   . غربي نيست

ت وجـود  كنيم كه در هر كشور صادركننده فقط يك شـرك  بنابراين، در اين بحث فرض مي. طبيعي وجود دارند
  .رساند دارد كه گاز را در هر كشور استخراج كرده و به فروش مي

در بازار اروپا، رقابت ميان خريداران براي به دست آوردن گاز طبيعي مورد نياز منجر به وضع يـك قيمـت   
براي تمام فروشندگان خواهد شد وليكن هر صادركننده سـهم قابـل تـوجهي از بـازار را بـه خـود اختصـاص        

گيري رقباي او باقي خواهد  به صورتي كه تصميمات اين صادركننده تأثير قابل توجهي بر روي تصميم دهد، مي
به طور مثال، روسيه و الجزاير تنها صادركنندگان گاز طبيعي از طريـق خـط لولـه بـه اروپـا از خـارج       . گذاشت

نمايـد و بـدون    پا را تـأمين مـي  درصداز واردات گاز طبيعي ارو 50فدراسيون روسيه نزديك به . باشند منطقه مي
گيري شركت گاز پروم در زمينه تغيير مقدار توليـد بـر روي قيمـت پيشـنهادي سـوناتراچ       شك هرگونه تصميم

رقبـاي وي  . باشـد  پيامدهاي تصميم گاز پروم در زمينه تغييرات قيمت نامعين مـي . الجزاير تأثير خواهد گذاشت
و در زمينه تغيير قيمت پيروي كننـد و يـا اينكـه ممكـن اسـت از      در درون بازار ممكن است كه از تصميمات ا

تواند تصور كند كه سوناتراچ، استات اويل و يا ساير  تصميمات وي دنباله روي نكنند، به هر حال گاز پروم نمي
  .صادركنندگان داخل اروپا متوجه تغيير قيمت او نيستند
ت افزايش احتمـالي قيمـت پيشـنهادي گـاز پـروم و يـا       البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه در صور

سوناتراچ، به طور مثال نروژ قادر به افزايش ميزان صادرات خود نيست و يا در صورت انجام آن، قدرت مـانور  
ميليـارد   49/45معـادل   99رغم اينكه صادرات گاز طبيعي نروژ در سـال   علي. استات اويل بسيار كم خواهد بود

توان ناديده گرفت كه  شود ولي اين مطلب را نمي واردات گاز طبيعي اروپا را شامل مي% 18 متر مكعب بوده كه
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درصـد از گـاز    89به عبارت ديگر، نروژ . ميليارد متر مكعب بوده است 51توليد گاز نروژ در همين سال معادل 
ميليـارد   8/3كه معادل  99با در نظر گرفتن مصرف گاز طبيعي نروژ در سال . توليدي خود را صادر نموده است

توانـد جـاي سـوناتراچ و يـا گـاز پـروم را در        يابيم كه استات اويل به راحتي نمـي  متر مكعب بوده است، درمي
  .صادرات گاز طبيعي به اروپا بگيرد

نتايج . توانيم روسيه و الجزاير را در قالب يك انحصار دو جانبه در منطقه اروپا تصور نمائيم مي ترتيب بدين
مقـدار را   –گيري گاز پروم بستگي به واكـنش رقبـاي او در بـازار دارد، روابـط كلـي قيمـت        از تصميم حاصل
زيرا به طور كلي روند واكنش رقبـاي گـاز پـروم در بـازار     . توان براي يك صادركننده به تنهايي تعيين كرد نمي

در صورت افـزايش بـيش از حـد    . تداشتن سود بيش از حد در اين بازار دور از انتظار اس. اروپا نامعلوم است
قيمت، صادركنندگان ديگري كه به دليل بعد مسافت و هزينه نسبتاً باالتر قادر به صادرات گاز به اروپـا نيسـتند   

بنابراين شركت گاز پروم در اين بازار بر روي تمـام متغيرهـايي   . خواهند توانست در اين بازار حضور پيدا كنند
هاي سوناتراچ در مقابل تصـميمات گـاز پـروم در    تعداد واكنش. گذارند كنترل ندارد ميكه بر ميزان سود او تأثير 

در اينجـا  . يك بازار انحصار دوجانبه زياد است و در نتيجه تعداد زيادي حالت انحصـار دو جانبـه وجـود دارد   
  .گيرد تعداد محدودي از واكنشهاي يك رقيب در مقابل يك صادركننده مورد بررسي قرار مي

طور كه قبالً نيز اشاره شد، روسيه و الجزاير تنها صادركنندگان گاز طبيعي به اروپا از طريق خـط لولـه    انهم
دانيم كه در حالت انحصار چندجانبه تعداد فروشندگان به آن اندازه كم اسـت كـه    بر اساس تئوري مي. باشند مي

بر روي نحوه فعاليت ديگر رقبـاي وي در  تصميمات فردي يكي از صادركنندگان در مورد قيمت و مقدار توليد 
تنها كافي نخواهد بـود كـه تفـاوت بـين انحصـار چندجانبـه و       . درون صنعت تأثير قابل توجهي خواهد داشت

رقابت كامل را بر اساس توليدات همگن قرار داده و يا تفاوت بين انحصار چندجانبه و انحصـار رقـابتي را كـه    
تفـاوت اصـلي بـين بـازار     . هستند را با توجه به تعداد فروشندگان تعيين كنيم هر دو توليدكننده كاالهاي متمايز

انحصار دو جانبه يا چندجانبه از يك طرف و بازار رقابـت انحصـاري و بـازار رقابـت كامـل از طـرف ديگـر،        
. هاي ديگر صادركنندگان اسـت دركننده بر روي تصميمات و فعاليتوابستگي دروني و متقابل تصميمات يك صا

اگر تأثير تصميمات گاز پروم در زمينه مقدار توليد بـر روي سـود سـوناتراچ غيرمحسـوس باشـد، بـازار اروپـا        
شرايط الزم براي رقابت كامل و يا رقابت انحصاري را دارد ولي اگر اين اثر قابل توجـه باشـد، بـازار انحصـار     

  .دوجانبه است
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گـاز  . هاي سوناتراچ داردبستگي به تصميمات و فعاليتمقدار و سود گاز پروم در بازار اروپا  –تركيب قيمت 
تواند سطح توليد خود را كنترل كند وليكن كنترل مستقيم بر روي متغيرهاي ديگر كه بر سـود او تـأثير    پروم مي

بـه طـور كلـي    . باشد گذارند نخواهد داشت سود هر يك نتيجه تأثيرات متقابل تصميمات هر كدام از آنها مي مي
ض اساسي در زمينه رفتار و تصميمات توليدكنندگان در بازارهـاي انحصـار دوجانبـه و چندجانبـه     فر هيچ پيش

هايي كه در زمينه رفتار توليدكنندگان در بازارهاي رقابت كامـل و رقابـت انحصـاري وجـود      فرض همانند پيش
ي انحصـار دوجانبـه و   گيري در بازارهـا  حلهاي متعددي بر روي روند تصميم جوابها و راه. داشت، وجود ندارد

حل متكي به دسته جديدي از فرضـيات در زمينـه رفتـار صـادركنندگان      چندجانبه فروش وجود دارند و هر راه
  .است

  راه حل تباني) 1

ميليارد متر مكعب گاز طبيعـي از   54/125طوري كه در قسمتهاي قبل اشاره گرديد، روسيه با صادرات  همان
ميليـارد متـر    7/33الجزاير نيز بـا صـادرات   . كند از واردات اروپا را تأمين مي درصد 50طريق خط لوله به اروپا 

بنابراين روسيه و الجزايـر بـا   . درصد از بازار فروش گاز طبيعي اروپا را به خود اختصاص داده است 13مكعب 
ست كه گـاز پـروم و   ممكن ا. باشند درصد بازار اروپا، تنها صادركنندگان به منطقه اروپا مي 63در اختيار داشتن 

سوناتراچ در شرايط انحصار دو جانبه به منافع مشترك و وابسته به يكديگر آگاه باشند و در نتيجـه بـراي آنكـه    
در اين حالت، هر دو سطح فروش تحت كنترل . سود خود را به حداكثر برسانند با يكديگر سازش و تباني كنند

  :صورت واقعي مثل اين است كه بازار انحصاري دارد يك صادركننده قرار خواهد گرفت و در نتيجه اين
)qq(F)qq()qq(R)q,q(R)qq(R ,    

تـابع معكـوس    2q  +1q(F(تـابع درآمـد و    1Rصـادرات الجزايـر،    2qصادرات روسيه،  1q: در معادله فوق
  :با جايگذاري مقادير صادراتي روسيه و الجزاير خواهيم داشت. تقاضا يا تابع قيمت است

)24/158(F24/158 ) =7/32 , 54/125(2R ) +7/32 , 54/125(1R ) =24/158(R  
بـرآورد شـود، بـا     F(x)چنانچه تابع . محاسبه شده است bcm7/32=2qو  bcm54/125=1qدر معادله باال، 

  :سود كل برابر است با. داشتن مقادير صادراتي تابع درآمد قابل محاسبه خواهد بود
)7/32(2C – )54/125(1C – )24/158(R  =2  +1  =  
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توابـع هزينـه هـر كـدام از آنهـا       2Cو  1Cسود شركت سوناتراچ،  2سود شركت گاز پروم،  1: كه در آن
به بيان ديگر . شركت توليدكننده است 2رابطه فوق همانند تابع سود براي يك صادركننده انحصاري با . باشد مي

شـركتهاي مـذكور از نظـر    (وك در نظر بگيـريم  مثل اين است كه روسيه را متشكل از ايترا، روس پان و يا وست
بنابراين تحقق شرط اوليه براي به حـداكثر رسـانيدن سـود مسـتلزم آن     ). مديريتي زيرمجموعه گاز پروم هستند

  .است كه هزينه نهايي هر صادركننده برابر با درآمد نهايي كل باشد
قدار فروش بسـيار كمتـر خواهـد بـود،     م) تباني صادركنندگان(برخالف راه حل شبه رقابتي، در اين حالت 

مقـادير هزينـه نهـايي دو    . باشـند  قيمت فروش بسيار بيشتر است و سودهاي گاز پروم و سوناتراچ نيز باالتر مي
هاي نهايي آنها در شرايط اخير برابر با درآمد نهايي قـرار   صادركننده در هر دو حالت يكسان است وليكن هزينه

نحـوه توزيـع   . شـوند  مقادير سود نيز به وسيله توابع سود هر صادركننده تعيين ميگيرند تا قيمت فروش، و  مي
  .سود كل بين گاز پروم و سوناتراچ موضوعي است كه خود بايد در مورد آن به توافق برسند

. انجـام داد  LNGپاسـيفيك در مـورد    –توان براي اندونزي و مالزي در بازار آسيا  مشابه تحليل فوق را مي
پاسيفيك را به خود اختصـاص   –درصد از بازار آسيا  LNG  ،39ميليارد متر مكعب  81/38ا با صادرات پرتامين

 LNGدرصد از بازار فـروش   21معادل  LNGميليارد متر مكعب  47/20داده است و پتروناس نيز با صادرات 
درصـد بـازار    60بـا دارا بـودن    پرتامينا و پتروناس نيـز  ترتيب بدين. پاسيفيك را در اختيار خود دارد –در آسيا 

LNG  حـل تبـاني    راه. حل تباني پيـروي كننـد   توانند از راه پاسيفيك و با توجه به منافع مشترك خود مي –آسيا
  :باشد براي دو شركت مذكور به صورت زير مي

)28/59(F28/59 ) =47/20 , 81/38(2R ) +47/20 , 81/38(1R ) =28/59(R  
و محاسبه تـابع درآمـد،    F(x)با برآورد تابع . محاسبه شده است 2q=  47/20و  1q=  81/38در معادله باال، 

در اين حالت، پرتامينا و پتروناس نيز با فـروش كمتـر و قيمـت بـاالتر سـود      . سود كل نيز به دست خواهد آمد
  .بيشتري كسب خواهند نمود

  راه حل اشتاكلبرگ) 2

  :داريم. باشد صار دو جانبه تابعي از مقدار فروش هر دو ميبه طور كلي سود هر دو صادركننده در بازار انح
                            )2q  ,1q  (2h  =2    و  )2q  ,1q  (1h  =1  
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طوري  همان. باشد نيز تابع سود آنها مي 1hنشانگر مقادير فروش روسيه والجزاير و  2qو  1qدر روابط فوق، 
ثابت باشد و نيز به  2qو با فرض آن كه  1qبه ازاي  1يدن دانيم، راه حل كورنو از طريق به حداكثر رسان كه مي

را بـه   2و  1ثابت باشد بـه دسـت خواهـد آمـد توابـع       1qو با فرض آنكه  2qنسبت به  2حداكثر رسانيدن 
  :توان نوشت صورت زير نيز مي

                )2q(C – )2q , 1q(2R  =2          )1q(C – )2q , 1q(1R  =1  
ادركننده ممكن است فرضيات ديگري نيز در زمينه واكنش رقيب بـراي خـود ايجـاد    تر، هر ص به شكل كلي

و يا پرتامينا و پترونـاس  (در اين حالت، به حداكثر رسانيدن سود براي گاز پروم و سوناتراچ در بازار اروپا . كند
  :مستلزم آن است كه) پاسيفيك –در بازار آسيا 
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 به عبـارت. نمايانگر تغييرات حدسي در مقدار فروش گاز پروم و سوناتراچ هستند  

  از آنجايي كـه هـر بنگاه. دهد ش رقيب واكنـش نشان ميديگر، فرض شده هر يك از آنها در مقابل تغيير فرو

تواند فرضيات اشتباهي در مورد واكنشهاي احتمالي رقباي خود در درون بازار بكنـد، روابـط فـوق     توليدي مي
  .نشان دهنده يك راه حل بهتر از راه حل كورنو نيست

به تجزيه و تحليل رهبـري و دنبالـه    ها از فرضيات در مورد تغييرات حدسي، بندي ترين دسته يكي از جالب
يـك  . فرمول بنـدي شـد  » هنريش فون اشتاكلبرگ«شود كه به وسيله اقتصاددان آلماني  روي در بازار مربوط مي

كند و سطح توليـد خـود را بـه نحـوي تعـديل       كسي است كه از تابع واكنش خود تبعيت مي) يا مقلد(رو  دنباله
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رسـد، البتـه تصـميم او در مـورد مقـدار توليـد يـا فـروش تحـت تـأثير           كند كه همواره سودش به حداكثر ب مي
يك رهبر كسي است كه از تـابع واكـنش   . كند تصميمات رقيب خود قرار دارد كه در واقع نقش رهبر را ايفا مي

ع كند و با توجه به تاب رو عمل مي كند كه رقيب او در بازار به مثابه يك دنباله وي فرض مي. كند خود تبعيت نمي
اگر گاز پروم مايل باشد كـه نقـش رهبـر را ايفـا كنـد، وي      . رساند واكنش رقيب خود، سودش را به حداكثر مي

كند كه تابع واكنش سوناتراچ ثابت است و در نتيجه وي تابع واكنش سوناتراچ را در تابع سـود خـود    فرض مي
  :يعني. قرار خواهد داد
 )q(,qh    

توان تابع مـذكور را   خواهد بود و مي 1qاز پروم تنها تابعي از مقدار فروش خود يعني در اين حالت سود گ
كنـد و   با فرض اينكه شركت گاز پروم از تابع واكنش خود تبعيت مي. كه تنها يك متغير دارد به حداكثر رسانيد

. يه رهبري به حداكثر برساندتواند سود خود را از روي فرض كند، سوناتراچ نيز مي رو عمل مي به مثابه يك دنباله
روي از طريق جايگزين كردن مقدار بهينه فروش سـوناتراچ كـه رهبـر اسـت در      حداكثر سود گاز پروم از دنباله
رو را دارد از طريـق   طور حـداكثر سـود سـوناتراچ كـه نقـش دنبالـه       آيد، و همين تابع واكنش خود به دست مي

  .آيد پروم در تابع واكنش سوناتراچ به دست مي جايگزين كردن مقدار بهينه فروش رهبري گاز
جانبه خـود در اروپـا، سـطوح حـداكثر سـود خـويش را از رهبـري و         2روسيه و الجزاير در بازار انحصار 

. كنند و عالقمند هستند كه آن نقشي را ايفا كنند كه حداكثر سود را بـراي آنهـا ايجـاد كنـد     روي تعيين مي دنباله
  :ذير استپ پيامد امكان 4تحقق 

  .كند روي مي روسيه عالقمند است كه نقش رهبر را ايفا نمايد و الجزاير دنباله) الف
  .رو خواهد بود الجزاير مشتاق است كه رهبر باشد، در اين حالت روسيه دنباله) ب
  .روسيه و الجزاير هر دو مايل هستند كه رهبر باشند) ج
  .رو باشند هر دو مشتاق هستند كه دنباله) د
شود و در نتيجه يـك تعـادل تعيـين شـده      منجر به پيوستگي در رفتار گاز پروم و سوناتراچ مي) الف(مد پيا
كنـد كـه در واقعيـت امـر نيـز چنـين        رو عمل مي كند كه سوناتراچ به مثابه يك دنباله گاز پروم فرض مي. است
ل خواهد كرد كه در واقع چنين نيز كند كه گاز پروم به مثابه يك رهبر عم در مقابل، سوناتراچ فرض مي. كند مي
رو  اگر هر دو مايـل هسـتند كـه دنبالـه    . شود نيز منجر به يك نقطه تعادل معين مي) ب(به همين ترتيب . كند مي
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زيرا هر كدام بر اين تصور خواهد بود كه ديگري به مثابه رهبر عمـل  . باشند، انتظارات آنها برآورده نخواهد شد
بنـابر  . بايسـتي انتظـارات خـود را تغييـر دهنـد      دو صادركننده موجـود در بـازار مـي   خواهد كرد، در اين حالت 

فرضيات در نظر گرفته شده از سوي اشتاكلبرگ، راه حل كورنو تنها زمـاني تحقـق خواهـد يافـت كـه هـر دو       
دركنندگان رو را ايفا كنند، البته با توجه به اين مسئله كـه هـر يـك از صـا     صادركننده مايل باشند كه نقش دنباله

در غير اين صورت گاز پروم يا سوناتراچ بايد روند رفتار خود را تغيير دهـد  . رو است دانند كه ديگري دنباله مي
  .و قبل از دستيابي به تعادل نقش رهبر را به عهده بگيرد

ه رفتـار  اگر گاز پروم و سوناتراچ هر دو مايل به ايفاء نقش رهبر باشند، هر كدام بر اين فرض خواهد بود ك
شود  يك از دو تابع واكنش تبعيت نمي ديگري تحت سلطه تابع واكنش خودش است، وليكن در حقيقت از هيچ

ترين پيامد است كه  به نظر اشتاكلبرگ، اين عدم تعادل رايج. و يك عدم تعادل اشتاكلبرگي به وجود خواهد آمد
گفتـه باشـد، چنـين مـوقعيتي نتـايجي در رفـاه        اگر اشتاكلبرگ درسـت . توان از قبل تعيين كرد وقوع آن را نمي

اقتصادي خواهد داشت و تا زماني كه يكي از دو صادركننده رهبري ديگري را قبول نكند و يـا بـه يـك توافـق     
  .دست پيدا نكنند، تعادل ايجاد نخواهد شد

 50تقريبـاً  چـرا كـه   . تـرين حالـت اسـت    رسد كه رهبري گاز پروم طبيعي با توجه به موارد فوق، به نظر مي
كند و مقام اول حجم ذخاير و توليد گـاز در جهـان را    درصد از گاز طبيعي اروپا را از طريق خط لوله تأمين مي

البته در اين مبحث تنها دو شركت گاز پروم و سوناتراچ با توجه به اهميـت آنهـا   . به خود اختصاص داده است
دركنندگان ديگري نيز در بازار اروپا ظاهر شـوند، روسـيه و   چنانچه صا. در بازار اروپا مورد بررسي قرار گرفتند

ايـن امـر چنـدان دور از ذهـن     . شـوند  الجزاير به عنوان رهبر و ساير صادركنندگان به عنـوان پيـرو مطـرح مـي    
دهد كه در حال حاضر وابستگي اصلي اتحاديه اروپا به روسيه  مالحظات امنيت عرضه اروپا نشان مي. باشد نمي

بـا وجـود تمـام مشـكالت و     . است كه موقعيتي استثنايي براي دو كشور مزبـور فـراهم آورده اسـت   و الجزاير 
گـاه اختاللـي در عرضـه گـاز بـه اروپـا        كننده به وجود آمده، ولي هـيچ  بحرانهايي كه براي اين دو كشور عرضه

گاني قابـل اطمينـان يـاد    كنند مشاهده نشده است و همين باعث آن شده كه اتحاديه اروپا از آنها به عنوان عرضه
تر شدن رقابت ساير صادركنندگان با گاز پـروم   كند كه همين موضوع نيز يكي از مواردي است كه باعث مشكل

  .شود و سوناتراچ مي
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از ديدگاه امنيت گاز اروپا، ارتباطي متقابل با احتياجات و امنيت بازار شامل درآمدهاي حاصله از توليد گـاز  
و همچنـين  ) در كشف و توليد و انتقال زيربنايي(ها  گذاري زاير براي تأمين مالي سرمايهكشورهاي روسيه و الج

جزئيات بيشتر در مورد وضـعيت  . شود توزيع و تأمين مالي با توجه به وضعيت بودجه اين كشورها مشاهده مي
به صـورت زيـر تشـريح     توان پذيري و وابستگي دو جانبه به عرضه گاز روسيه و الجزاير را مي ها، مخاطرهيئدارا
تواند موجب اشـكاالت   ارزيابي خطرات و احتمال تأخير و اختالل در عرضه گاز از خارج اين اتحاديه مي. كرد

هايي غيرمترقبه و پشتيباني براي وقايع متحمـل   تواند آغاز طرح زيادي شود و اين دليل براي صنايع گاز اروپا مي
  .كننده باشد مختل

كنندگان ديگر،  لي باعث خواهد شد كه اروپا با بررسي ساير امكانات عرضه و عرضهبه هر حال، چنين مسائ
البتـه در مـورد وابسـتگي    . تواند باعث كاهش خطرات امنيت عرضه باشد در فكر ايجاد تنوع عرضه باشد كه مي
نتقـال از  كنندگان در اروپا بايد گفت كه تأكيـد بيشـتري بـراي اختصـاص ا     دوجانبه بين توليدكنندگان و مصرف

  :هايي با مسير طوالني وجود دارد و داليل آن عبارتند از طريق خط لوله
  .پوشي كنند توانند به راحتي از چنين منبع درآمدي چشم طريق نمي كننده بدين كشورهاي عرضه -1
د و آيـ  با ايجاد وابستگي به بازار، مشكل بازاريابي و فروش به مناطق ديگر براي آن پيش مي ترتيب بدين -2

  .باشد مي» سختي وابستگي«اين همان مسئله 
تمام اعضاء اتحاديه اروپا كه وابستگي بااليي را به واردات از الجزاير و روسـيه دارنـد، مواجـه بـا خطـرات      

تواند تأثير بزرگي در يك منطقه وسيع جغرافيايي كشورهاي عضو اتحاديه  اختالل در عرضه مي. مشتركي هستند
  :بندي كرد ايد بتوان خطرات موجود در امنيت عرضه را به صورت زير تقسيمش. اروپا داشته باشد

ترين خطر، خطر حاصل از اختالل در صادرات ناشي از درهـم شكسـتن    در مورد كشور روسيه، عمده) الف
درصـد صـادرات گـاز     90چون اوكراين به عنوان يك كشور واسطه براي انتقال بيش از . رابطه با اوكراين است

  .بنابراين نقش ترانزيتي بسيار مهمي را به عهده دارد. روسيه به اروپاستطبيعي 
در مورد الجزاير بايد اذعان كرد كه مخاطره سياسي به دليل تغييرات و تحوالت سياسي اين كشور و يـا  ) ب

  .تواند مورد توجه باشد سوءقصدهاي تروريستي به منابع زيربنايي عرضه گاز مي
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كننـده   ينكه كدام يك از گروه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از طريق يك عرضهبا توجه به مشخص كردن ا
 1998مدت را ادامه داد و آن را بر روي وضـعيت امنيـت عرضـه در سـال      توان تحليل كوتاه شوند، مي تأمين مي

  :توان نتيجه گرفت كه با توجه به اين مسئله مي. بررسي نمود
شوند و شايد بتوانند  اديه از قطع گاز روسيه از طريق اوكراين متأثر ميبه غير از يونان، تمامي اعضاء اتح -1

دار ولـي بسـيار غيرمتحمـل     البته چنين وضعيتي يـك دوره معنـي  . تا حدود يك سال اين اختالل را تحمل كنند
  .هايي از قطع بلندمدت گاز براي اين كشورها وجود داشته باشد رسد نشانه است و به نظر نمي

ماه فقدان گاز الجزاير را  12ورهاي پرتغال و اسپانيا، ساير اعضاء اتحاديه اروپا قادرند بيش از به جز كش -2
با توجه به مالحظات سياسي و ارزيابي تحليل خطر عرضه الجزاير در دوره كنوني، قطع عرضه گاز . تحمل كنند

  .از اين كشور غيرمتحمل است
كه بخش وسيعي از تقاضاكنندگان اتحاديه اروپـا در حـال    توان نتيجه گرفت بر اساس موارد مذكور، مي -3

توانند فراتر از انتظار، قطع عرضه گاز را تحمل كنند ولي با تمام اين اوصاف، وضعيت امنيـت عرضـه    حاضر مي
هـاي اتصـال داخلـي و ايجـاد تنـوع عرضـه نيـز         هاي چشمگيري در اروپا داشته است و افزايش طرح پيشرفت

  :واهد عيني آن عبارت است ازازجمله آنهاست كه ش
  استفاده از دومين خط لوله گاز برون ساحلي دانمارك) الف
  طرح اتصال داخلي گاز لوكزامبورگ با آلمان) ب
  در پرتغال LNGطرحهاي ) پ
  كنندگان جديد، ازجمله ترينيداد و توباگو و همچنين نيجريه براي اسپانيا وجود عرضه) ت
  بيعي در ايرلند و همچنين اتصال داخلي با انگلستاناكتشافات منابع جديد گاز ط) ث
  طرح اتصال داخلي گاز يونان با ايتاليا) ج

در اين ميان، مسئله يكپارچگي بازار گاز و شبكه گازي اروپا و ارزيابي صحيح امنيت عرضه توسط ابـزاري  
وصاً از روسيه به اتحاديه اروپا رود تا كل وابستگي به واردات، خص در آينده انتظار مي. باشد دقيق قابل تعمق مي

 72حـدود   2020براي مثال، وابستگي به كل واردات گاز در اتحاديه اروپـا در سـال   . بيشتر از زمان فعلي باشد
  .درصد خواهد بود در صورتي كه وابستگي به گاز روسيه حدود يك سوم خواهد شد
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بينـي ميـزان ذخـاير گـاز اتحاديـه       ودن پيشرغم مطلوب نب اين مطلب را نيز نبايد از نظر دور داشت كه علي
بطوري كه در حـال حاضـر   . اروپا، موقعيت جغرافيايي مناسب آن باعث ايجاد شرايطي ويژه براي آن شده است

درياي نروژ، برنت و (تواند از منابع عرضه اطراف خود استفاده وافر ببرد، ازجمله عرضه گاز از طريق شمال  مي
و از جنـوب  ) خاورميانـه (، از جنوب شرقي )سيه، آسياي مركزي و منابع درياي خزرمنابع رو(، از شرق )روسيه

از منـابع بـالقوه   ) ترينيـداد و توبـاگو  (در عين حال ذخاير گاز آمريكـاي التـين   ). الجزاير، ليبي، نيجريه و مصر(
روسيه، الجزاير : زكننده مهم فعلي براي عرضه به اروپا عبارتند ا سه عرضه. براي اين اتحاديه است LNGعرضه 

  .نقش مهمي در عرضه گاز طبيعي به اروپا داشته باشند 2020شود تا سال  بيني مي و نروژ كه پيش
در اين منطقه نيز اندونزي و مالزي . پاسيفيك در نظر گرفت –توان براي بازار آسيا  مشابه تحليل فوق را مي

ليا، قطر و امارات متحده عربي به عنوان پيرو مطـرح  به عنوان رهبر و ساير صادركنندگان همچون برونئي، استرا
ترتيب در كوتاه مدت روسيه، الجزاير، اندونزي و مالزي كشورهايي هستند كه واجد شرايط براي  بدينٍ. شوند مي

 –چرا كه در حال حاضر قسمت عمده بازار گاز طبيعي اروپا و آسيا . باشند انحصاري كردن بازار گاز طبيعي مي
پاسـيفيك   –اروپـا و آسـيا    LNGقطر و امارات متحده عربي نيز وارد بـازار  . ا در اختيار خود دارندپاسيفيك ر

توانند به همراه كشورهاي  سال برآورد گرديده است، مي 100اند و با توجه به اينكه عمر ذخائر آنها بيش از  شده
  .ارد جرگه انحصارگران شوندايران و تركمنستان در ميان مدت به عنوان بازيگران جديد گاز طبيعي و

ايـران بـا   . تواند به عنوان يك صادركننده گاز به اروپا از طريق خط لوله در آينده مطرح شود تركمنستان مي
باشـد و بايـد    را دارا مـي  LNGداشتن ذخائر وسيع گاز طبيعي، قابليت صـادرات گـاز از طريـق خـط لولـه و      

ت براي ورود به بازار گاز طبيعي، بازاري همچون تركيه را به عنوان منتهي الزم اس. تأسيسات الزم را مهيا نمايد
توانـد   باشد و مي دهد كه تركيه بازار مناسبي براي ايران مي مطالعات انجام شده نشان مي. هدف مدنظر قرار دهد

توانـد   ان مـي محاسبات بيانگر اين است كه قيمتهاي ايران در بلغارست. به عنوان دروازه ورود به اروپا تلقي گردد
بنـابراين، ايـران در   . قابل رقابت با كشورهاي ديگر صادركننده گاز طبيعي باشد ولي در اسلواكي چنـين نيسـت  

تواند به بازار اروپا نفوذ كند ولي شايد به دليل ساختارهاي جديد اقتصادي اروپـا كـه ناشـي از     حال حاضر نمي
و همچنين تمايل اروپا به ايجاد تنوع در عرضه بتوانـد   باشد سازي صنايع و نيروگاهها مي آزادسازي و خصوصي
كننـدگان   با توجه به موارد فوق، ايران، تركمنستان و قطر در بلندمدت بـه عنـوان عرضـه   . وارد اين بازارها گردد

عمر ذخائر گاز طبيعي كشورهاي روسيه، الجزايـر، انـدونزي و مـالزي بـه     . عمده گاز طبيعي مطرح خواهند شد
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بنـابراين از اهميـت ايـن كشـورها در بلندمـدت كاسـته       . باشد سال مي 8/53و  8/30،  55،  7/82ل ترتيب معاد
شود كه  اعضاء پيشنهادي براي تشكيل اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي در قسمت بعدي مطرح مي. خواهد شد

ان بازيگران كليدي در توانند به عنو مدت و بلندمدت مي مدت، ميان شامل مجموعه كشورهايي است كه در كوتاه
  .مناطق مختلف جهان مطرح شوند
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  پيشنهاد براي اعضاي اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي) 2-3-4

عضـويت در  (با توجه به مجموع موارد مذكور، جهت تعيين اعضاي اتحاديه وتعيين نوع عضويت هر يـك  
توان نگاهي به وضعيت ذخاير و توليد و سهم از مجموع تجارت جهاني هر يك از  مي) گروه رهبر يا گروه پيرو

  .اي را دارند نمود ورت بالقوه توان و امكانات حضور در چنين اتحاديهكشورهايي كه به ص
از مجمـوع ذخـاير جهـاني، در    % 9/32تريليون متر مكعب گاز، معادل  14/48بودن   فدراسيون روسيه با دارا

ميليارد فـوت مكعـب    3/56اين كشور همچنين با توليد . 28رده نخست كشورهاي جهان از نظر ذخاير قرار دارد
از توليد جهاني گاز طبيعي را نيز به خود اختصاص داده و از اين نظر نيـز رتبـه اول   % 7/23طبيعي در روز،  گاز

ميليـارد متـر مكعـب گـاز بـراي       54/125ايـن كشـور بـا تـأمين     . 29را در بين توليدكنندگان گاز دنيا را داراست
روسـيه  . ا در ايـن سـال بـوده اسـت    كننده گاز ايـن كشـوره   ، بزرگترين تأمين1999كشورهاي اروپايي در سال 

و  99در سـال  ) از مجموع گـاز وارداتـي آلمـان   % 5/47با تأمين (كننده نياز آلمان به گاز طبيعي  ترين تأمين عمده
  30.بوده است 99له به ايتاليا و فرانسه در سال  دومين صادركننده گاز طبيعي از طريق خط لو

از مجموع ذخاير % 6/16(تريليون متر مكعب  26ا بودن بيش از اسالمي ايران با دار  بعد از روسيه، جمهوري
كننده گاز در منطقه خاورميانه بـوده   ايران بزرگترين مصرف. 31دومين دارنده بيشترين منابع گاز دنياست) جهاني

و با توليدي معادل  32)از مصرف جهاني گاز% 4/2ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي معادل  4/5با مصرف روزانه (
بزرگترين توليدكننده گاز در منطقـه خاورميانـه در سـال    ) از توليد جهاني% 3/2(يليارد فوت مكعب در روز م 5

ميليارد متر مكعب گـاز طبيعـي از    2/3با واردات  99همچنين جمهوري اسالمي ايران در سال . 33بوده است 99
كشور روسيه و جمهوري اسالمي ايران  2. 34تركمنستان بزرگترين واردكننده گاز منطقه خاورميانه نيز بوده است

 
28

- BP Amoco Statistic Review of world Energy, June 2000. 
  .همان مأخذ -29

30
- International Energy outlook, EIA, 2000. 

31
- BP Amoco, June 2000. 

  .همان مأخذ -32
  .همان مأخذ -33

34
- BP Amoco, June 2000. 
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از مجموع توليد جهاني گـاز،  % 26با دارا بودن حدود نيمي از مجموع ذخاير جهاني گاز و با توليد فعلي حدود 
  .شود دهند در نظر گرفته مي ترين كشورهاي عضو اتحاديه كه اعضاي گروه كارتل را تشكيل مي به عنوان عمده

خورداري از منـافع مشـترك در ذخـاير نفـت و گـاز ناحيـه خـزر،         ور و برنزديكي نسبي جغرافيايي دو كش
تواند بستر مناسبي را جهت فعاليت اين دو كشور به عنوان اعضاي گروه كارتل در مجموعه اتحاديه مـذكور   مي

همچنين موقعيت ژئواستراتژيك دو كشور از نظر دسترسي به بازارهاي اروپا و آسـيا، برخـورداري   . فراهم سازد
ز تجربيات فراوان در زمينه مسائل مختلف مربوط بـه بـازار گـاز طبيعـي و امكـان تبـادل تجربيـات مـذكور و         ا

اي، موقعيـت بسـيار    نزديكي نسبي ديدگاههاي سياسي دو كشور در قبـال بسـياري از مسـائل جهـاني و منطقـه     
  .فراهم آورده است مناسبي را جهت فعاليت دو كشور در قالب اتحاديه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي

تـوان انتخـاب    اعضاي گروه پيرو را با مالحظاتي مشابه از ميان برخي كشورهاي منطقه و سـاير منـاطق مـي   
از مجمـوع ذخـاير جهـاني و عنـوان     % 8/5تريليون متر مكعب گاز طبيعـي،   49/8كشور قطر با دارا بودن . نمود

ريزيهـاي   اين كشور در سـالهاي اخيـر بـا انجـام برنامـه     . 35باشد سومين دارنده بيشترين منابع گاز دنيا را دارا مي
  .اي فراهم ساخته است گسترده، امكان توليد و صادرات گاز طبيعي از ذخاير خود را در سطح گسترده

ايـن شـركت قـرارداد    . اسـت  LNGخط توليد  3در حال حاضر داراي ) Qatargas(شركت گاز مايع قطر 
اي بـه   سـال بـه مشـترياني در ژاپـن دارد و نيـز فـروش تـك محمولـه         ميليون تن در 6بلندمدتي جهت عرضه 

  .كند مشترياني در تركيه، ايتاليا، اسپانيا و آمريكا را دنبال مي
ميليـون تـن در سـال بـه      8/4اولين خط خود را بر پايه قـرارداد عرضـه    LNG ،Rasgasهمچنين مجتمع 

را به يـك   LNGتك محموله  Rasgas 5 ن اينكهضم. اندازي نموده است راه) Kogas(جنوبي  شركت گاز كره
ميليون تن در سال با شـركت   5/7جهت عرضه  SPA  ارسال نموده و موافقتنامه 99مشتري در آمريكا در سال 

Petronet 6/2اي اصـولي جهـت عرضـه احتمـالي      عالوه بر آن، اين شركت موافقتنامه. هند منعقد نموده است 
  36.سيوم انرژي بهارات داكشين هند بدست آورده است در سال به كنسر LNGميليون تن 
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رتبه چهـارم را از ايـن نظـر در بـين     % 6/22، با رشدي معادل 99قطر از نظر رشد توليد گاز طبيعي در سال 
  37.توليدكنندگان گاز دنيا داراست

قطر  كه در حال حاضر به صورت مشترك توسط ايران و) پارس جنوبي(بزرگترين ميدان گازي مستقل دنيا 
هاي مشـترك صـادرات گـاز طبيعـي را بـه       ريزي جهت پروژه برداري است، امكان طراحي و برنامه در حال بهره

انتقال گاز توسط خط لوله از جمهوري اسـالمي ايـران   . دهد صورت تركيبي در اختيار دو كشور مذكور قرار مي
 LNGهاي در حال توسـعه   به بازارقطر و صادرات آن  LNGهاي  در مجتمع LNGبه اين كشور، تبديل آن به 

بخصوص در آسيا ازجمله  مـواردي اسـت كـه زمينـه مناسـبي بـراي همكاريهـاي مشـترك در قالـب اتحاديـه           
  .باشد گان گاز طبيعي مي صادركننده

گـان گـاز    تركمنستان چهارمين كشوري است كه به صورت بالقوه امكانات عضويت در اتحاديـه صـادركنند  
از مجموع ذخاير جهـاني  % 9/1تريليون متر مكعب ذخاير گاز،  68/2كمنستان با دارا بودن تر. طبيعي را داراست

  38.باشد نسبت ذخيره به توليد براي اين كشور بيش از يكصد سال مي. را به خود اختصاص داده است
ـ  98رشد نسبت به سـال  % 4/71بيشترين رشد توليد گاز طبيعي جهان را با  99اين كشور در سال  وده دارا ب

هاي جهـاني   هاي متعددي در خصوص انتقال گاز تركمنستان به بازار در حال حاضر مذاكرات و بررسي. 39است
المنـافع، سـران دو    در حاشيه اجالس سران جامعه كشورهاي مستقل مشترك. و راههاي آن در حال انجام است

  .كديگر ديدار كردندكشور روسيه و تركمنستان در خصوص همكاريهاي درازمدت در زمينه گاز با ي
بـه قيمـت هـر هـزار متـر       2000ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان را براي سال  20روسها در حال حاضر 

ميليـارد متـر    50ضمن اينكه تركمنستان آمادگي خود را براي صدور سـاالنه  . اند دالر خريداري كرده 36مكعب 
  40).ميالدي 2001براي سال دالر  32با قيمت (مكعب گاز به روسيه اعالم نموده است 

هاي جهاني در نظر گرفتـه   طرح ترانس خزر ازجمله طرحهايي است كه براي انتقال گاز تركمنستان به بازار
ظرفيت خط لوله آن كه از تركمنستان آغاز و با عبور از زير بستر درياي خزر، اراضـي آذربايجـان و   . شده است
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ميليارد  30ميليارد متر مكعب بوده و پس از آن به  5شود، در ابتدا  گرجستان، به شهر ارزروم در تركيه منتهي مي
  .متر مكعب افزايش خواهد يافت

اسالمي ايران در نظر دارد با حمايت تعدادي از شركتهاي   در مقام رقابت با خط لوله ترانس خزر، جمهوري
از عمليـات اجـراي   % 70ايـران  . ورداروايي، احداث خط لوله گاز صادراتي تركمنستان به تركيه را به اجـرا در آ 

مذاكراتي براي صدور گاز تركمنستان به تركيـه را   2000اين خط لوله را به پايان رسانده و در نظر دارد در سال 
  .آباد آغاز كند با مقامات عشق

ميليـارد متـر مكعـب گـاز بـه تركيـه را خواهـد         15تـا   10خط لوله مذكور در مرحله نخست توان انتقـال  
من اينكه اين خط لوله در آينده جهت صادرات گاز توليدي ايران به تركيه مورد استفاده قـرار خواهـد   ض.داشت
  41.گرفت

بحثهايي نيز در خصوص صادرات گاز تركمنستان از طريق جمهوري اسالمي ايران در چارچوب يك طرح 
swap منسـتان بـه مشـتريان    تواند جهت صادرات گـاز ترك  اين طرح مي. در محافل كارشناسي در جريان است

فعاليت در چارچوب اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي بستر مناسـبي  . شرقي ايران به صورت جدي مطرح شود
تر كشورهاي منطقه با يكديگر به خصوص ايران با همسايگان شمالي خود، روسيه  را جهت همكاريهاي نزديك

گونه كه مختصراً اشاره  همان. يكديگر فراهم آورد و تركمنستان و نيز همكاري دو كشور تركمنستان و روسيه با
شد، در حال حاضر هر يك از كشورهاي مذكور طرحهايي را جهت انتقال گـاز خـود بـه بازارهـاي جهـاني در      

باشـد و   دست بررسي يا اجرا دارند كه در مواردي، برخي طرحها به ضرر حداقل يكي از كشورهاي مذكور مـي 
  . گيرد الشعاع آسيب قرار مي زنند كه عمدتاً منافع هر دو طرف در آن تحت ميموردي را دامن  يا رقابت بي

گونه كه گفته شد، گاز تركمنستان را بـه   توان به طرح ترانس خزر اشاره نمود كه همان ازجمله اين موارد مي
امكـان   دهد و به موازات آن جمهوري اسالمي ايران طرح خط لوله ديگـري را جهـت برقـراري    تركيه انتقال مي

اشاره نمود كـه   Blue streamتوان به پروژه  همچنين مي. صادرات گاز تركمنستان به تركيه در دست اجرا دارد
تـرانس  ( TCPروسيه آن را جهت فروش گاز خود به تركيه در دست اجرا دارد و در رقابت با طرح خط لولـه  

توانـد زمينـه را    ركنندگان گاز طبيعي ميهمكاري و مشاركت نزديك در چارچوب اتحاديه صاد. قرار دارد) خزر
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جهت مطالعات دقيق اقتصادي با در نظر گرفتن معيار حداكثر نمودن منافع كشـورهاي عضـو بـدون آسـيب بـه      
  .ترين گزينه فراهم آورد هاي خط لوله و انتخاب منطقي منافع يكديگر در بررسي هر يك از پروژه
از مجموع ذخـاير جهـاني   % 1/3ميليارد متر مكعب گاز طبيعي،  52/4الجزاير ديگر عضو بالقوه با دارا بودن 

   42.باشد سال مي 55نسبت ذخيره به توليد براي كشور مذكور . باشد گاز را دارا مي
ميليارد متـر مكعـب    76/25، با صادرات 99الجزاير با حضوري فعال در عرصه تجارت گاز طبيعي در سال 

LNG  ،7/20 % مجموع تجارت جهانيLNG به خود اختصاص داده و از اين نظر دومين صادركننده عمـده   را
LNG همچنين در تجارت از طريق خط لوله، ايـن كشـور بـا صـادرات     . 43در جهان بعد از اندونزي بوده است

   44.را به خود اختصاص داده است  از مجموع تجارت جهاني خط لوله% 3/9تريليون متر مكعب گاز،  7/33
 LNGميليارد متر مكعب  1/10با صادرات %) 4/98(وارداتي فرانسه  LNGمين كننده ترين تأ الجزاير، عمده

) اين كشور LNGاز مجموع واردات % 1/41(ميليارد متر مكعب به اسپانيا  22/4به اين كشور و نيز  99در سال 
ميليـارد   04/4ات در مورد بلژيك نيز الجزاير با صـادر . بوده است LNGكننده نياز اين دو كشور به  اولين تأمين
  . بوده است  LNGكننده نياز بلژيك به  اولين وتنها تأمين 99در سال  LNGمتر مكعب 

اياالت متحده، ايتاليا و تركيه نيز حضور داشته است و در  LNGكشور مذكور، الجزاير در بازار  3عالوه بر 
، اسـپانيا و تـونس پنجمـين صـادركننده     كشور ايتاليا، پرتغال، اسلووني 5اي نيز با صادرات به  تجارت خط لوله

  45.عمده گاز از طريق خط لوله در سطح دنيا است
تواند در چارچوب اتحاديه كشورهاي صـادركننده گـاز    حضور فعال الجزاير در عرصه بازارهاي جهاني، مي
  . طبيعي منافع قابل توجهي را براي اين كشور تأمين سازد

تريليون متر مكعب ذخـاير گـاز    05/2وسيه پاسيفيك كه با دارا بودن اقيان –اندونزي كشوري در منطقه آسيا 
 4/6و بـا توليـد روزانـه    . 46از مجموع ذخاير جهاني گاز را به خـود اختصـاص داده  % 4/1طبيعي سهمي معادل 
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اقيانوسـيه بـوده    -، بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي در منطقه آسـيا  99ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي در سال 
در سـطح   LNGاولـين صـادركننده    99در سـال  LNGميليارد متر مكعب  81/38اندونزي با صادرات . 47است

كننـده   انـدونزي را سـه مصـرف    LNGمشتريان ).  LNGاز مجموع صادرات جهاني % 2/31(جهان بوده است 
  48.اند جنوبي و تايوان تشكيل داده در جهان و آسيا يعني ژاپن، كره  LNGبزرگ 

ميليـون فـوت مكعـب گـاز از      325، سنگاپور موافقت خود را بـراي واردات روزانـه   99ال طور در س همين
سـاله اعـالم نمـوده و در ايـن رابطـه       22اندونزي در يـك قـرارداد    Natunaاي از ميدان غربي  طريق خط لوله

ديگري قرارداد . واگذار شد MC Dermottميليون دالر به شركت  335قرارداد احداث يك خط لوله به ارزش 
انـدونزي   Pertaminaبين شركت برق دولتي سنگاپور و شركت  99نيز در سپتامبر ) 2002ساله با آغاز در  20(

ميليـون فـوت    350ميليون فوت مكعب گـاز بـا افـزايش بـه     150ميليارد دالر جهت واردات روزانه  7به ارزش 
  . به امضاء رسيد) 2008مكعب در روز تا سال 

در اندونزي، اين كشور طرحهـايي را جهـت احـداث تأسيسـات صـادرات       ARCOو BGبا كشفيات گاز 
LNG Tannguh  درWirigar  وirian jaya 49.را دارد  

توانـد   جهان در اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي مي LNGحضور اندونزي به عنوان بزرگترين صادركننده 
ات مؤثري در خصـوص قيمـت و كيفيـت    و تنظيم ترتيب LNGتوان اتحاديه مزبور را در عرصه تجارت جهاني 

  .قراردادهاي منعقده در اين زمينه افزايش دهد
از مجمـوع  % 6/1(تريليون متر مكعب ذخاير اثبـات شـده گـاز طبيعـي      31/2در نهايت، مالزي با دارا بودن 

 LNGو سـومين صـادركننده    9951اقيانوسيه در سـال   -دومين توليدكننده گاز منطقه آسيا  50)ذخاير جهاني گاز
  52.باشد مي 99در سال ) صادرات جهاني% 5/16(ميليارد متر مكعب  55/20در سطح جهان با صدور 
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پتروناس كه تصدي فعاليتهاي مربـوط   (Petrolina Nasional Bhd)شركت دولتي نفت و گاز اين كشور 
تـر نفـت و گـاز    به بخش نفت و گاز را به نمايندگي از دولت ايـن كشـور در اختيـار دارد در رده شـركتهاي بر    

اين شركت و شركتهاي وابسته به آن امروزه تمام فعاليتها در حيطه هيدروكربورها مانند پااليش، توليـد  . دنياست
هاي پتروشـيمي و   ، توليد فرآوردهLPGو  LNGفروشي نفت و گاز، فرآوري  گاز داخلي، انتقال و توزيع خرده

مبتكرانه از گاز طبيعي چـون كـاربرد گـاز در چيلرهـاي      حتي توسعه خودروهاي گازسوز و ساير موارد استفاده
  .اند تهويه مطبوع و توليد در مقياسهاي وسيع را تحت پوشش قرار داده

 1997دسـامبر   31ميليـارد دالر تـا    5/27اي حـدود   كارمند و سـرمايه  14000اين شركت با برخورداري از 
سود خالص . افزايش داشته است% 8/29، 96به سال ميليارد دالر كسب نموده كه نسبت  7/11درآمدي به ميزان 

 31ميليارد دالر برآورد گرديده كه اين شركت را در رده ششـم در ميـان    9/2افزايش % 6/7ساالنه اين شركت با 
قـرارداد   8، 1998ايـن شـركت در سـال    . دهـد  شركت نخست بررسي قـرار مـي   500شركت نفتي برتر از ميان 

باشـد   سال گذشته مي 10كه باالترين تعداد قرارداد در خالل  (PSCS)امضاء كرد  مشاركت در توليد نفت و گاز
اي با  نامه پتروناس موافقت. باشد مي PSCSدر  revenue-over-costدهنده موفقيت فرمول جديد  كه خود نشان

د براي به هن LNGميليون تن  6/2جهت عرضه ) قرار دارد Enronكه كامالً در مالكيت ( Metropolisشركت 
  53.امضاء نموده است 2002ساله با آغاز در  20يك دوره 

المللـي و داخلـي و تـوان اجرايـي بـاال،       برخورداري اين شركت از تجربيات موفق حضور در بازارهاي بين
ارزشمندترين پشتوانه دولت مالزي جهت عضويت در اتحاديه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي و ايجاد زمينـه  

هاي مختلف فعاليتهـاي مربـوط    اده ديگر اعضاء اين اتحاديه از تجربيات اين شركت در زمينهمناسب جهت استف
  .به اكتشاف، توليد، بازاريابي و انتقال گاز طبيعي خواهد بود

در پايان بايد به اين مسئله توجه كرد كه تشكيل اتحاديه گـاز داراي مشـكالت بسـيار زيـادي خواهـد بـود       
  :ازجمله

  و سياسي متفاوت رژيمهاي حقوقي -1
  هاي طرحهاي گاز شفاف نمودن قيمتهاي گاز و هزينه -2
  نبودن بازار بورس قيمت گاز در منطقه -3
 
  .1378، تير 3، بولتن تحوالت بازار گاز، شماره »دستي پتروناس و فعاليتهاي پايين« -53
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كنندگان فعلـي و قيمـت    همچنين تقسيم بازارهاي گاز نيز به دليل محدوديت مصرف. و عوامل متعدد ديگر
نند روسيه سالها تجربـه صـادرات   عالوه بر آن كشوري ما. شود مورد درخواست از مشكالت ديگر محسوب مي

اي بـا   رسد تشـكيل چنـين اتحاديـه    به نظر مي. دارد و محدود كردن بازار براي اين كشور تقريباً غيرممكن است
  .باشد بر مي پذير نباشد و حقيقتاً طرحي زمان سرعت امكان

  اديهمؤسسه مالي اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي ضرورتي براي مقدمه تشكيل اتح) 3-3-4

بيني شده از تشكيل اتحاديه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي، مؤسسه  به منظور كمك به تحقق اهداف پيش
تشكيل اين مؤسسه كـه تصـدي امـور مـالي     . مالي به عنوان نهادي وابسته به اتحاديه مذكور تشكيل خواهد شد

ضرورتهاي تشـكيل اتحاديـه كشـورهاي    دار خواهد بود، با توجه به موارد عنوان شده در بخش  اتحاديه را عهده
صادركننده گاز طبيعي كه در اين قسمت جزئيات آن مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت ضـرورتي انكارناپـذير     

  .خواهد بود
  :اهداف تشكيل اين مؤسسه مالي عبارت خواهد بود از

  .هاي جاري اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي تأمين مالي هزينه -1
دستي صنعت گاز كشورهاي عضو  گذاري در طرحهاي فعاليتهاي باالدستي و پايين سرمايه تشويق و گسترش -2

گـذاري خـارجي در كشـورهاي عضـو در      در جهت توسعه بازار گاز كشورهاي مذكور از طريق تضمين سرمايه
  .برابر ريسكهاي غيرتجاري

يمتهاي جهاني گـاز طبيعـي و   اتخاذ راهكارهاي مالي جهت حمايت از كشورهاي عضو در مواقع نوسانات ق -3
  .گذاري گاز طبيعي مورد نظر اعضاء اتحاديه و اتخاذ ترتيبات مالي بدين منظور تثبيت سيستم قيمت

اي و ملي جهـت تـرويج    گذاري در سطح منطقه كننده سرمايه همكاري با شركتها و مؤسسات مالي و تضمين -4
ات الزم بـه آنهـا جهـت شناسـايي فرصـتهاي      گذاري در بخـش گـاز كشـورهاي عضـو و ارائـه اطالعـ       سرمايه
  .گذاري در كشورهاي عضو سرمايه

باشد كه كليه فعاليتهاي مالي مربوط  اي وابسته به اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي مي مؤسسه مالي، مؤسسه
 Council of)اين مؤسسه از نظـر سـازماني داراي شـوراي عـالي     . به اتحاديه را در كنترل خود خواهد داشت

Governer (شوراي عالي باالترين ركن مؤسسـه مـالي را تشـكيل    . هيئت مديره، رئيس و كارمندان خواهد بود
البـدل در شـوراي عـالي خواهـد بـود و       هر كشور عضو اتحاديه داراي يك نماينده و يك عضـو علـي  . دهد مي
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ول سـاليانه يـك جلسـه    شوراي عالي در شرايط معم. رياست شوراي عالي با انتخاب اعضاء، تعيين خواهد شد
اين تعداد با توافـق همـه اعضـاء قابـل     (خواهد داشت و در مواقع خاص، با تقاضاي تعداد مشخصي از اعضاء 

  :وظايف شوراي عالي عبارت خواهد بود از. العاده تشكيل خواهد شد جلسه فوق) تعيين است
  .يت اعضاءتعيين حق عضويت ساليانه اعضاء اتحاديه و تغيير آن با توافق اكثر -1
  .وضع قوانين جهت مجازات يا تعليق عضويت اعضاء متخلف از مقررات در مؤسسه مالي -2
  .تأييد گزارش مالي ساليانه اتحاديه جهت ارائه به اجالس ساليانه سران كشورهاي عضو اتحاديه -3

  ها از جانب مؤسسه تعيين سقف مبلغ تضمين مالي پروژه) 4-3-4

نوع اول مشترك در مورد همه اعضاء بـه تعـداد   . باشد اي دو نوع حق رأي ميهر عضو در شوراي عالي دار
برابر خواهد بود و نوع دوم با فرمول خاصي تابعي مستقيم از ميزان ذخاير و توليد گاز طبيعي كشورهاي عضـو  

  .رأي فوق خواهد بود 2باشد و رأي هر كشور در واقع مركب از مجموع  مي
نفـر   3تعداد اعضا هيئت مديره . اي عمومي مؤسسه را بر عهده خواهد داشتهيئت مديره مسئوليت فعاليته

هـر عضـو هيئـت مـديره در     . بوده و انتخاب آنها نيز بنابر نظر كشورهاي عضو اتحاديه صورت خواهد گرفـت 
حد نصاب رسميت جلسـات بـا   . اند جلسه داراي تعدادي رأي برابر با تعداد آرايي است كه وي را انتخاب كرده

گذاري از سوي شـركتها يـا كشـورهاي     تقاضاي كشورها جهت تضمين سرمايه. فق اعضاء تعيين خواهد شدتوا
ديگر، بعد از ارائه به مؤسسه و تأييد اوليه آن از جهت تطبيق با اهداف اتحاديه در جلسه هيئـت مـديره مطـرح    

  .پروژه مذكور تنظيم خواهد شدگذاري  شده و بعد از تأييد آن در اين جلسه ترتيبات الزم جهت تضمين سرمايه
و دريافـت كـل   %) 1كمتـر از  (اين ترتيبات شامل دريافت درصدي از مبلغ مورد درخواست جهت تضمين 

باشد تـا   مي) پذير ميزبان يا سرمايه(مبلغ قابل تضمين به صورت سفته غيرقابل انتقال از كشور درخواست كننده 
  .دددر موقع لزوم نسبت به نقد كردن آن اقدام گر

گذاري خارجي در بخش گـاز كشـورهاي عضـو در برابـر      اتخاذ چنين راهكاري در راستاي تضمين سرمايه
ايـن امـر ريسـك    . باشـد  گـذاري در ايـن كشورهاسـت مـي     ريسكهاي غيرتجاري كـه مهمتـرين مـانع سـرمايه    

سـاز   زمينـه  اي كـاهش داده و  گذاري در طرحهاي گاز كشورهاي عضو اتحاديه را تا حـد قابـل مالحظـه    سرمايه
  .هاي مطرح در اين زمينه خواهد بود توسعه بازار جهاني گاز و تأمين مالي پروژه
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گـذاري گـاز طبيعـي     از سوي ديگر، در رابطه با سومين هدف تشكيل مؤسسه كه حمايت از سيستم قيمـت 
، نسبت به اخـذ  تواند با در نظر گرفتن دامنه مشخصي از قيمت گاز باشد، مؤسسه مي مورد نظر اعضا اتحاديه مي

و سـپردن  ) بيش از دامنه تعيين شده(درصدي از مازاد درآمد اعضا در موقع افزايش قيمتهاي جهاني گاز طبيعي 
گذاري مورد نظـر اعضـا اتحاديـه در مواقـع      آن به صندوق مؤسسه جهت ايجاد امكان حمايت از سيستم قيمت

چنـين راهكـاري تـوان الزم بـراي     . ه اقـدام نمايـد  كاهش قيمتهاي جهاني گاز طبيعي و كمتر از دامنه تعيين شد
. برخورد مناسب در موقع نوسانات خارج از كنترل قيمت در بازار را در اختيار اعضاء اتحاديه قـرار خواهـد داد  

گذاري گاز طبيعي از سوي اتحاديه، نوسـان   رغم توجه به آرمان تعيين و عملي نمودن سيستم قيمت چرا كه علي
  .بيني به داليل مختلف انكارناپذير خواهد بود اي غيرقابل پيش منهقيمتها حتي در دا

گذاران در بخش گاز كشورهاي عضو اتحاديـه،   فعاليت اين مؤسسه در جهت ارائه اطمينان خاطر به سرمايه
بـا توجـه بـه    . باشـد  گذاري جهت توسعه بازار گاز مـي  گامي مهم و مثبت در جهت رفع مشكل ريسك سرمايه

تواند تالشي سازنده براي استفاده از امكانات مالي شـركتها   كافي در كشورهاي عضو، اين گام مي فقدان سرمايه
گـذاري تضـمين    مند در اين زمينه و برخورداري طرفين از منافع و مزاياي يك سـرمايه  و كشورهاي فعال عالقه

  .شده باشد

  گذاري گاز طبيعي مستقل از نفت بررسي قيمت) 5

گيـرد و   المللي گاز طبيعـي در سـه طـرف مـورد بررسـي قـرار مـي        زمينه تجارت بينمطالعات اقتصادي در 
  :باشد ارزشيابي و مطالعه براي هر طرف منوط به ثابت در نظر گرفتن شرايط زير مي

  منظور رشد ناگهاني اقتصادي: رشد اقتصادي -1
  عدم تغيير ناگهاني در قيمت انواع حاملهاي انرژي -2
  تأثيرات سياسيسياستهاي دولتها و  -3
  تغييرات تكنولوژيك -4
  محيطي مسائل زيست -5

  : توان طرفهاي مختلف يا شقهاي مختلف را بررسي كرد كه عبارتند از با توجه به شرايط باال مي
  مطالعه در طرف تقاضاي كشورها در مورد انواع حاملهاي انرژي -الف
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  رژيمطالعه در طرف عرضه كشورها در مورد انواع حاملهاي ان -ب
سنجي و بررسي روشهاي اقتصاد مهندسي براي محاسبه قيمت تمـام شـده گـاز طبيعـي و بـه       مطالعه امكان -ج

يابي، مقايسه پتانسـيل صـادراتي و بررسـي مزيـت نسـبي در بازارهـاي        گذاري، هزينه عبارت ديگر مسئله قيمت
  .جهاني

عنوان يك قسمت در نظر گرفت كه راه توان به  را مي» ب«و » الف«شود، بندهاي  همان طور كه مشاهده مي
شـامل مطالعـات مـالي و    » ج«ولي بنـد  . حل آن از طريق مطالعات آماري و تكنيكهاي اقتصادسنجي ميسر است

الزم . توان مطالعات اقتصادي نسبتاً كاملي را ارائه داد باشد و با ايجاد ارتباط بين اين دو بخش مي حسابداري مي
توان بـه صـورت    به عبارتي مي. باشد يني، از طريق معادالت اقتصادسنجي ميسر ميب به ذكر است كه مسئله پيش

حـال بـه   . بينـي و بيـان سـناريوهاي مختلـف پرداخـت      حداقل كردن، حداكثر كردن و بهينه كردن، به ارائه پيش
  :پردازيم صورت كلي به بررسي شقوق الف، ب و ج مي

  بررسي طرف عرضه و تقاضاي انرژي) 1-5

بينـي   به عبارتي، معادالتي كه قابليت پـيش . باشد در اين مطالعات، ايجاد پويايي در معادالت ميهدف اصلي 
باشد كه اغلب با يـك   روش كالسيك، استفاده از معادالت يا مدلهاي تعديل جزئي مي. بلندمدت را داشته باشند
 1967در سـال   Blastraو  Nerloveاين نوع معادالت براي اولين بـار توسـط   . شوند تأخير زماني مشاهده مي

نوع ديگر . به صورت امروزي معرفي گرديد Grilichesبراي تخمين تقاضاي بنزين معرفي شد و سپس توسط 
در صـحت دينـاميكي بـودن آن     54باشد كه بـر روي آنهـا آزمـون همگرايـي     معادالت، معادالت بدون تأخير مي

به بعد در  1991ارائه شد و در سالهاي  55و گرنجر توسط انگل 1987گيرد كه اين مدلها نيز در سال  صورت مي
  .مطالعات تقاضاي انرژي نيز گنجانده شد

  56.باشد نمودار تابعي معادالت تقاضاي انرژي به صورت زير مي
  :لگاريتمي –مدل خطي  -1
 

54
- Cointegration 

55
- Engle & Granger 

56
- Nan G.D., and D.A. Murry, “Energy demand with flexible double logarithmic functional form”, The 

Energy Journal, 1992, Vol. 13, No. 14, pp. 149-159. 
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...),Lnp,Lnp,
LnGNP

LnGDP
Lnp(fLnQيا 21  

  :مدل تعديل جزئي -2
...),Lnp,Lnp,)(LnQ,LnGDP,Lnp(fLnQ 21  

در . شوند و اين به دليل ثابت بودن كششها است در بخش انرژي معرفي مي مدلها به صورت لگاريتم طبيعي
  :مدلهاي فوق

LnQ  =مصرف انرژي  
LnP  =قيمت وزني حقيقي انرژي  

LnGDP  = در كشورهاي در حال توسعه(توليد ناخالص داخلي حقيقي(  
LnGNP  = در كشورهاي توسعه يافته(توليد ناخالص ملي حقيقي(  

LnP2  وLnP1  =هاي جايگزين يا مكمل انرژي قيمت  
)1-(LnQ  =مصرف با يك وقفه زماني  

معادله عرضـه  . پردازيم پس از شناسايي نمودار عمومي معادالت تقاضاي انرژي، به بررسي معادله عرضه مي
  57.شود لگاريتمي زير معرفي مي –شود و به صورت خطي  نيز اغلب به صورت معادله قيمت متجلي مي

LnP=f(LnQ, LnK, LnC, Lnh, …) 
  :كه در آن

LnP  = حقيقي وزني(قيمت انرژي(  
LnQ  =مصرف انرژي  
LnK  =گذاري در بخش انرژي هزينه سرمايه  
LnC  =هاي تمام شده توليد هر واحد انرژي هزينه  
LnL  =هزينه نيروي كار  

دن قيمت بسـيار  زا بو زا بودن يا برون در بررسي معادالت عرضه و تقاضا و توجيه اقتصادي آن، مسئله درون
  :اساسي است

 
  .همان مأخذ -57
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اين حالت هـم اكنـون در بـازار    . باشد زا باشد يعني معادله عرضه نيز در قيمت مؤثر مي اگر قيمت درون -1
زا تعيـين   جهاني نفت وجود دارد و در بسياري از كشـورها نيـز در داخـل كشـورها، قيمتهـا بـه صـورت درون       

ر تعيين قيمت مؤثرند و بايد دو معادله عرضه و تقاضا را بـا  پس در اين حالت عرضه و تقاضا توأماً د. شوند مي
  58.هم تخمين زد

LnQ=f(LnP, LnGDP, Lnp1, Lnp2) 

LnP=f(LnQ, LnK, LnC, LnL, …) 

اي صـورت   به حالت فوق سيستم معادالت همزمان گويند و تخمـين از روش حـداقل مربعـات دو مرحلـه    
  .گيرد مي

باشـد كـه قيمـت از طريـق      الت دقيقاً مانند كشورهايي همچون ايران مياين ح. زا باشند اگر قيمتها برون -2
در اين حالت طرف عرضـه انـرژي هـيچ دخـالتي در تعيـين قيمـت       . شود سوبسيد و با نظارت دولت تعيين مي

  59.توان معادله موردنظر را از طريق روش حداقل مربعات معمولي تخمين زد نداشته و مي
LnQ=f(LnP, LnGDP, Lnp1, Lnp2, …) 

توان از مدلهاي تعديل جزئي در صورت دسترسي نداشتن بـه منـابع اطالعـاتي در     الزم به ذكر است كه مي
  .هاي بلندمدت استفاده كرد بيني مورد همگرايي براي پيش

به هر حال همان طور كه گفته شد، هدف اصلي از تخمين معادالت دسترسي بـه ضـرايب تفسـير كششـها     
شهاي قيمتي و درآمدي تقاضا در كشوري كه به عنـوان بـازار تجـارت انـرژي انتخـاب      به عبارتي، كش. باشد مي
  :پردازيم در اين قسمت به بررسي اجمالي كششهاي قيمتي و درآمدي تقاضا مي. باشد شود بسيار راهگشا مي مي

  كشش قيمتي تقاضا يا كشش قيمتي خودي -الف
بـه  . باشـند  ششها، مـدلها بـه صـورت لگـاريتمي مـي     همان طور كه گفته شد، به دليل ثابت در نظر گرفتن ك

  باشد و با عبارت  عبارتي ضريب قيمت نشانگر كشش قيمت مي
Plnd

Qlnd
E    شود كه حال بـه   مشخص مي

 
  .همان مأخذ -58
  .همان مأخذ -59
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بايد توجه كرد كـه كشـش قيمتـي اغلـب منفـي اسـت و ايـن بـه دليـل قـانون عمـومي            (پردازيم  تفسير آن مي

  ).تقاضاست

  باشد   Et-1اگر ) الف-1

مصرف % 1باعث كاهش كمتر از ) تواند سبد وزني قيمت انرژي باشد كه مي(افزايش قيمت انرژي % 1يعني 
به عبارتي حساسيت تقاضا در كشور مورد مطالعه نسبت به قيمت انرژي كم . شود انرژي در كشور مورد نظر مي

گيـرد كـه    البته اين حالت زماني شدت مـي  .باشد باشد، يعني تمايل مصرف به انرژي در اين كشورها زياد مي مي
5/0-  Et به عبارت ديگر در كشورهايي كه در . شود باشد و اين حالت در كشورهاي حوزه پاسيفيك ديده مي

بري زيـاد دارنـد و ايـن ضـريب بـين       فاز توسعه يافتگي قرار دارند و صنعت در حال رشد است، بالطبع انرژي
اند، اين فـاكتور   ي كشورهاي اروپاي غربي كه اين مرحله را پشت سر گذاشتهبرا. در نوسان است -5/0تا  -2/0

باال بودن اين ضريب نشانگر توسعه يافتگي، صـنعتي شـدن و همـين    ). -8/0بطور مثال (باشد  مي -1نزديك به 
  .باشد طور رسيدن به حداكثر كارآيي انرژي مي

ي كمتري دارند مورد مطالعه براي صادرات قـرار  توان كشورهايي كه كشش قيمت الملل مي از بعد تجارت بين
در اين ميان، رقابت قيمت گاز طبيعي . البته همان طور كه گفته شد با ثبات در نظر گرفتن بسياري از شرايط. داد

  .باشد اي برخوردار مي ها نيز از اهميت ويژه با ساير فرآورده

  باشد   Et-1اگر ) الف-2

كاهش % 1قيمت حامل انرژي، مقدار مصرف انرژي بيش از % 1ثر افزايش دهد كه در ا اين ضريب نشان مي
هـا و ازجملـه تـابع تقاضـاي گـاز       توان در مطالعه معادالت تقاضاي هر يك از فرآورده اين حالت را مي. يابد مي

در صورت مشاهده چنين ضرايبي بـراي كشـوري، در صـدور گـاز     . طبيعي در يك كشور مورد مطالعه قرار داد
بـه عبـارتي، ايـن كشـورها داراي حاملهـاي انـرژي       . و يا ساير حاملهاي انرژي بايد با احتياط عمل كـرد  طبيعي

باشد و در مـورد نوسـانات قيمـت واكـنش      باشند و كشش قيمتي تقاضا داراي حساسيت بااليي مي جانشين مي
رد مطالعـه توانسـته در   بزرگتر باشـد، كشـور مـو    2متعقد است كه اگر اين ضريب از  60پيندايك. دهند نشان مي

در اين حالت اگر كشش قيمتي تقاضا براي گاز طبيعي در كشـوري بزرگتـر از   . يافتن جانشين بسيار موفق باشد
 

60
- Pyndike, R., “The structure of world Energy”, MIT, 1978. 
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توان هيچ موفقيتي در بازارهاي صادرات بـه آن كشـور    ، شايد به جرأت بتوان گفت كه نمي)  Et-1(باشد  -1
  .پيدا كرد

دهـد   باشد و اين اغلب در كشورهايي رخ مـي  -1ن كششها بزرگتر از عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه اي
بطـوري كـه   ). مانند هندوستان(باشد، به عبارتي داراي ذخاير ملي و داخلي باشد  ناپذير مي كه داراي ذخاير پايان

مسـئله  به هر حال، . كند در صورت افزايش قيمتهاي انرژي، به استفاده از اين منابع به صورت جانشين اقدام مي
  .باشد شناسايي دقيق كشش قيمتي خودي تقاضا امري بسيار مهم در شناسايي بازارهاي انرژي يك كشور مي

  (t)كشش درآمدي تقاضا ) ب

باشد و برعكس ضريب قبلي مثبت است و منفي بودن آن نشانگر ايـن   اين ضريب اغلب بزرگتر از صفر مي
هـاي سـنگين سـوخت     اين حالت براي فـرآورده . باشد مياست كه سوخت يا انرژي مورد مطالعه، كاالي پست 

. شود گيرد ديده مي ها سوبسيد يا يارانه تعلق مي فسيلي مانند نفت كوره در كشورهايي مانند ايران كه به فرآورده
  .پردازيم حال به موارد مختلف مي

  باشد  t 1اگر ) ب-1

شود مصـرف حامـل    بخشهاي مختلف باعث ميافزايش در توليد ناخالصي داخلي يا ارزش افزوده % 1يعني 
افزايش يابد و اين نشانگر اين است كه انرژي در كشور مورد مطالعـه يـك كـاالي ضـروري     % 1انرژي كمتر از 

چنـين  . باشـد  نزديك بودن اين ضريب به صفر در كشورهاي پيشرفته نشانگر افزايش كارآيي انـرژي مـي  . است
  .ر كشور مورد مطالعه به عنوان يك كاالي ضروري مهياستدهد كه كاربرد انرژي د حالتي نشان مي

  باشد  t 1اگر ) ب-2

دهد و اين نشانگر لوكس بودن  مصرف انرژي را افزايش مي% 1افزايش در توليد ناخالص، بيش از % 1يعني 
  .باشد سوخت در بخش خاص انرژي است كه اين مسئله معموالً در مورد بنزين صادق مي

شود، دو ضريب فوق عاملي بسيار اساسي در تحليل بازار انرژي كشـورهاي طـرف    ه ميهمانطور كه مشاهد
باشد كه در اينجا به صورت بسيار مختصـر و كـاربردي    البته اين بحث بسيار جامع و وسيع مي. باشند معامله مي
  .بيان شد
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  شواهد تجربي) 2-5

بـاال بـه صـورت بلندمـدت منعقـد       قراردادهاي صادرات گاز طبيعي به دليل وجـود هزينـه از دسـت رفتـه    
باشد، لـذا هـر قـرارداد صـادرات بسـته بـه        اي نمي گردند و از آنجا كه بازار گاز داراي ساختار سازمان يافته مي

گـذاري در   بنابراين، معرفي يك شيوه عمـومي قيمـت  . باشند هاي متفاوتي مي طرفهاي قرارداد داراي ماده واحده
تـوان وجـوه    گـذاري در قراردادهـاي مختلـف، مـي     با معرفي چند فرمول قيمتالبته . قراردادها غيرممكن است

  .مشترك آنها را مشاهده كرد

  هاي ژاپن در پروژه LNGگذاري  قيمت) 1-2-5

در . گـردد  شـود تعيـين مـي    عموماً قيمت گاز طبيعي بر اساس اينكه جايگزين چه نوع انـرژي ديگـري مـي   
  .باشد، به اين نكته توجه خاصي مبذول شده است يقراردادهاي ژاپن كه حمل به وسيله كشتي م

  )قيمت سيف( 61پروژه آالسيا) 1

شروع شد و قيمت پايه سيف معادل ارزش گرمايي نفت خام وارداتي ژاپن طي  1981اين قرارداد از آوريل 
  .سال تعيين گرديد 20بيش از 

  )قيمت سيف( 62پروژه برونت) 2

يمت سيف مانند قرارداد قبلي، معـادل ارزش گرمـايي نفـت خـام     فعال شد و ق 1981اين قرارداد از آوريل 
  .سال نفت وارداتي ژاپن تعيين گرديد 20بيش از 

  )قيمت سيف( 63قرارداد ابوظبي) 3

شروع شد و بخش فوب آن معادل ارزش گرمايي نفت خام ماربن تعيين شد كه  1980اين قرارداد از ژانويه 
، نفت خام معرفي شـده از مـاربن بـه نفـت     1982البته در سال . است معتبر LNGقرارداد آن در زمان بارگيري 

  .سبك عربي تغيير كرد
 

61
- Alasya 

62
- Brunet 

63
- Abu Dhabi 
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كرايه از ارزيابي متوسط . بخش كرايه قرارداد معادل ارزش گرمايي به كرايه نفت خام از ابوظبي به ژاپن بود
  .شود تشكيل مي 64(AFRA)نرخ كرايه 

  )قيمت سيف( 65قرارداد اندونزي به ارون يا باداك) 4

  :بخش فوب اين قرارداد طبق فرمول زير تعيين گرديد




   n

G )/(A
MMBTU/$USP 




/  

  :كه در آن
  .است) زمان انعقاد قرارداد( 1973قيمت اوليه قرارداد در دسامبر =  99/0  

A  =    بجـز بـراي   (اسـت   66متوسط حسابي قيمت نفت خام اندونزي پس از شروع فـروش بـه وسـيله پرتامينـا
  ).فروشهاي تك محموله

  )1973از دسامبر (قيمت اوليه نفت خام اندونزي =  6
  نرخ تورم =  03/0
n  =1(شود  شروع مي 1975برداري قرارداد كه از  تعداد سالهاي بهره  n(  

MMBTU  =يو تي ميليون بي  
درصد قيمت گاز مـورد   11اگر تغييري در نرخهاي مبادله ارز صورت گيرد و كاهش ارزش دالر بزرگتر از 

دالر  3/0در اين قرارداد بخش كرايه شامل . ه شود، ممكن است در بخش فوب تعديل قيمت صورت گيردمعامل
بـر اسـاس   (هاي خـارجي   شود كه همانند قيمت اوليه قرارداد، در زمان تغييرات هزينه يو مي تي در هر ميليون بي

  .گردد توسط پرتامينا تعديل مي) ارزش دالر

  )قيمت فوب( IIيا آريو قرارداد اندونزي به باداك ) 5

  :گذاري در اين قرارداد عبارت بود از فرمول قيمت

 
64

- Average Freight Rate Assesment. 
65

- Arun/Baduk 
66

- Pertamina 
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Ay

Ax
MMBTU/$USPc  /  

  :كه در آن
  1981قيمت اوليه قرارداد در ژانويه =  87/5

Ay  = 1981قيمت اوليه براي نفت خام اندونزي در ژانويه  
Ax  =بجز براي فروشهاي (وسيله پرتامينا  ميانگين وزني قيمت همه نفت خام اندونزي پس از شروع فروش به

  )تك محموله
همانگونه كه در فرمولهاي فوق ديديم، شيوه تعيين قيمت در قراردادهايي كه توسط ژاپن منعقد شده اسـت،  

تواند از طريـق قيمـت    البته اين قيمت متوسط مي. باشد همگي تابعي از نرخ متوسط قيمت نفت خام گذشته مي
  .حاسبه شودهاي نفتي نيز م فرآورده

  گذاري گاز طبيعي در پروژه آمريكا قيمت) 2-2-5

شود و گاز مورد نياز خود را از شركتهاي داخلي يا  كنندگان عمده گاز طبيعي محسوب مي آمريكا از مصرف
كـه بـه    67در آمريكا چندين نوع قـرارداد گـاز طبيعـي وجـود دارد    . نمايد كشورهاي همسايه خود خريداري مي

  .پردازيم يبررسي هر كدام م

  نوع اول) 1

مقداري از گازهاي مصرفي مربوط به گازهاي جديدي است كه از چاههاي تازه حفاري شـده توليـد شـده    
دو نوع از اين قراردادهـا كـه   . باشد مسلماً قيمت گاز اين نوع چاهها به علت هزينه باالي حفاري زياد مي. است

  :كند يروي ميمنعقد شده از فرمول زير پ 1987و  1985در سالهاي 
  PG = $ = 1985 75/1+ رشد پلكاني قيمت و تورم       )34/2= بيني  حداكثر قيمت پيش(
  PG = $ = 1987 75/1+ تورم                  )34/2= بيني  حداكثر قيمت پيش(

 
67

- Macroy, Paul W., “Energy Policy: An Economic Analysis”, W.W. Norton and company INC, 

Lexingtn, 1983. 
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همچنين منظـور از تـورم ايـن    . باشد يو گاز طبيعي مي تي در قراردادهاي فوق، قيمت برحسب هر ميليون بي
رشد پلكاني قيمـت نيـز   . ت گاز با يك فاكتور تعديل ساالنه به صورت منظم و ماهانه تعديل گردداست كه قيم

  .شود ها دارند مي مربوط به افزايش قيمتهاي ماهانه كه ساير انرژي

  نوع دوم) 2

اين قراردادهـا  . باشد اين قرارداد مربوط به خريد گاز طبيعي از كشورهاي همسايه يا شركتهاي بازرگاني مي
  :گرديد بر طبق فرمول زير مبادله مي 1987و  1985بعد از قانون وضع شده در سالهاي 

  $ = PG 45/1+ تورم                   )$ 77/1= بيني  حداكثر قيمت پيش(
  $ = PG 94/0+ تورم                   )$ 15/1= بيني  حداكثر قيمت پيش(

) مثالً يـك دالر (ثابت براي كل دوره البته ممكن است در اين نوع قراردادها قيمت گاز به صورت مقطوع و 
  .تعيين گردد

  نوع سوم ) 3

در اين نوع قراردادهـا حـداقل و   . خريداري شده باشد 68گازهاي طبيعي ممكن است تحت قرارداد رول اور
به عبارتي در اين قرارداد، حـداكثر قيمتـي كـه منجـر بـه      . گردد حداكثر قيمت در زمان اجراي قرارداد تعيين مي

منعقـد گرديـده اسـت، حـداقل و      1985مثالً در قراردادي كه در سـال  . اند شود را معين كرده ارداد ميانقضاء قر
  .حداكثر قيمت به صورت زير تعيين گرديده است

                                  $1  =PG  =حداقل قيمت  
  قرارداد=  PG= 1$+ تورم                                    
                                    $ 22/1 =PG  =حداكثر قيمت  

  .باشد لبته قيمت حداقل و حداكثر بسته به ارزش حرارتي گاز و نوع هيدروكربورهاي آن قابل تغيير ميا
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- The rollover contracts. 
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  نوع چهارم) 4

ايـن گـاز   . شود هزار فوت استخراج مي 15اي است كه با هزينه زياد از چاههايي با عمق بيش از  گاز طبيعي
گـذاري   قيمـت  69يسـيون دولتـي انـرژي فـدرال    باشد و توسـط كم  ها و ريسكهاي باال مي تحت قرارداد با هزينه

  .گذاري نيز از نوع دولتي است قسمت عمده اين سرمايه. شود مي

  نوع پنجم) 5

مقياسـي كـه در   . شـود  باشد كه از چاههاي نفتي استخراج مـي  مي LPGگاز مربوط به اين قراردادها از نوع 
روز استخراج  90هزار متر مكعب گاز كه در  60 شود، متوسط توليد هر آمريكا در اين نوع قراردادها استفاده مي

. يابـد  باشد لذا هزينه آن نيز افزايش مـي  بر مي در اينجا ذخيره گاز به منظور انتقالي طوالني و زمان. باشد شود مي
  .باشد فرمول زير مربوط به قيمت يك نوع از اين قرادادها مي

  PG=  $ 90/2+ تورم + رشد پلكاني قيمت             )دالر است 5/2حداكثر قيمت (

  نوع ششم) 6

قيمـت ايـن نـوع گـاز     . يابـد  اي است كه توسط قرارداد حمل گاز از آالسكا به آمريكا انتقال مـي  گاز طبيعي
تعيين قيمت گاز طبيعي يك نوع از اين قراردادها هماننـد فرمـول   . بستگي به كميسيون دولتي انرژي فدرال دارد

  :باشد زير مي
  PG=  $ 45/1تعيين گرديده يا  FERCو منطقي كه به وسيله قيمت منصفانه + تورم 

  .يو تعيين شده است تي دالر در هر ميليون بي 77/1حداكثر قيمت در اين قرارداد، 

  گيري خالصه و نتيجه) 6

درصـد بـود و از    32اي معـادل   داراي متوسط رشد سـاالنه ) 1970-99(دهه قبل  3تجارت گاز طبيعي طي 
و  1990ميليارد متر مكعـب در   4/307، 1980ميليارد متر مكعب در  201به  1970مكعب در ميليارد متر  68/45

سهم كل گازهاي مبادله شده نسبت به كل توليد . افزايش يافت 1999ميليارد متر مكعب در سال  7/484باالخره 
 1999درصد در سال  5/20به  1970درصد در سال  4/4تجاري گاز طبيعي جهان داراي روند فزاينده بوده و از 
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، تاكنون سهم غالب تجارت گاز (LNG)رغم رشد قابل مالحظه تجارت گاز طبيعي مايع  علي. ارتقاء يافته است
درصد از گاز مبادله شـده در جهـان    94بالغ بر  1970در سال . باشد طبيعي متعلق به تجارت گاز با خط لوله مي

هم گازهاي مبادله شده با خط لوله از كل تجارت گاز طبيعـي  توسط خط لوله انتقال يافته ليكن در طول زمان س
 1990درصـد و در سـال    5/76به  1990درصد، سال  4/84به  1980كاهش يافته، بطوري كه اين سهم در سال 

  .درصد رسيده است 4/74به 
باشـد و حجـم    درصـد مـي   25قريب  1970-99متوسط رشد گازهاي مبادله شده با خط لوله در طي دوره 

ميليارد متـر مكعـب    64/169به  1970ميليارد متر مكعب در سال  93/42زهاي مبادله شده توسط خط لوله از گا
 1999ميليارد متـر مكعـب در سـال     51/360و نهايتاً  1990ميليارد متر مكعب در سال  29/235، 1980در سال 

 1/4تجاري گاز طبيعـي نيـز از   همچنين سهم گازهاي مبادله شده توسط خط لوله نسبت به توليد . رسيده است
  .افزايش يافته است 1999درصد در سال  2/15به  1970درصد در سال 

هاي حمل و نگهداري گاز طبيعي مايع در بسـياري از كشـورهاي جهـان، تجـارت گـاز       با بهبود تكنولوژي
جـارت گـاز   در كل ت LNGسهم . دهه اخير از رونق نسبي برخوردار بوده است 3در طي  (LNG)طبيعي مايع 

و بـاالخره   1990درصد در سـال   5/23به  1970در سال ) ميليارد متر مكعب 69/2(درصد  9/5طبيعي جهان از 
 1970گـاز طبيعـي مـايع در سـال     . افزايش يافته اسـت  1999در سال ) ميليارد متر مكعب 2/124(درصد  6/25

 3/5ايـن سـهم بـه     1999كن در سـال  درصد از كل توليد تجاري را به خود اختصاص داده بود، لـي  3/0حدود 
  .درصد رسيد

ميليـارد   26/96از طريق خط لوله، اياالت متحده آمريكا بـا واردات   1999بزرگترين واردكننده گاز در سال 
درصد از كل واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله را بـه خـود اختصـاص داده     7/26متر مكعب بوده است كه 

 84/11و  86/30، 5/46، 23/73شورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و بلژيك با واردات بعد از اياالت متحده، ك. است
. انـد  هاي دوم تا پنجم واردات گاز از طريق خط لوله در جهان را به خود اختصـاص داده  ميليارد متر مكعب رده

ميليـارد متـر    54/125بزرگترين صادركننده گاز از طريق خط لوله، فدراسيون روسيه بوده است كه با صـادرات  
بعد از روسيه، كشورهاي كانـادا،  . باشد درصد از كل حجم صادرات خط لوله دنيا را دارا مي 82/34مكعب گاز، 

 LNGبـه صـورت    99درصد از مجموع تجارت جهـاني گـاز در سـال     6/25. نروژ، هلند و الجزاير قرار دارند
  . صورت گرفته است



  77                                           المللي گاز طبيعي تجارت بين

درصـد برخـوردار بـوده     9/9از رشدي معادل  98به سال نسبت  99در سال  LNGمجموع تجارت جهاني 
درصـد كـل واردات    74( 99در سال  LNGميليارد متر مكعب  15/92اقيانوسيه با واردات  –منطقه آسيا . است

LNG بزرگترين منطقه واردكننده ) در جهانLNG  اقيانوسـيه، اروپـا بـا     –بعد از آسـيا  . بوده است 99در سال
ميليـارد متـر مكعـب در مقامهـاي دوم و      57/4د متر مكعب و آمريكاي شمالي با واردات ميليار 48/27واردات 

را بـه خـود    LNGدرصـد از مجمـوع واردات جهـاني     6/3و  1/22مناطق مزبـور بـه ترتيـب    . سوم قرار دارند
 9 فعاليـت مسـتقيم دارنـد كـه     (LNG)كشور دنيا در تجـارت   19الزم به ذكر است كه تنها . اند اختصاص داده

  .باشند كشور صادركننده مي 10كشور واردكننده و 
ميليارد متر مكعـب، الجزايـر    81/38به ترتيب اندونزي با  99جهان در سال  LNGبزرگترين صادركنندگان 

معادل  99صادرات اندونزي در سال . باشد ميليارد متر مكعب مي 55/20ميليارد متر مكعب و مالزي با  76/25با 
سهم مزبور بـراي  . دهد نشان مي 98درصد رشد نسبت به سال  5/7جهاني بوده است كه  درصد صادرات 2/31

استراليا . باشد درصد صادرات جهاني مي 5/16درصد صادرات جهاني و براي مالزي معادل  7/20الجزاير معادل 
  .ددر مراتب بعدي قرار دارن LNGميليارد متر مكعب صادرات  4/8و  07/10و برونئي به ترتيب با 

رغم وجود بسياري از مشكالت نظير بحران روسيه و آسيا و همچنـين كـاهش قيمتهـاي     علي 1998در سال 
ميليـارد متـر مكعـب     8/2271بـه   97درصد افزايش نسبت به سال  2/2نفت خام، توليد گاز طبيعي در جهان با 

بـه   97د متر مكعب در سال ميليار 3/2211درصدي از  3/1از سوي ديگر، مصرف گاز طبيعي نيز با رشد . رسيد
تـاكنون   1990تقاضاي گاز طبيعي در جهان از ابتـداي دهـه   . بالغ گرديد 98ميليارد متر مكعب در سال  5/2240

با در نظـر گـرفتن    (OWEM)سناريوهاي . درصد افزايش داشته است 40درصد و در اتحاديه اروپا  14حدود 
بررسـي سـهم هـر يـك از منـاطق از كـل       . پردازد طبيعي مي كليه اثرات ذكر شده به بررسي پتانسيل عرضه گاز

دهد كـه قـدرت نفـوذ منطقـه غـرب       پتانسيل عرضه گاز طبيعي دنيا با توجه به سناريوي باالي عرضه نشان مي
بطوري كه در طي دوره . پاسيفيك و آسيا در سبد عرضه گاز طبيعي دنيا نسبت به ساير مناطق بيشتر خواهد بود

درصد افزايش داشته است و در مقابل، سـهم آمريكـاي شـمالي در ايـن دوره      6به ميزان  سهم آن 2020-1992
  .داراي كاهشي به همين ميزان خواهد بود

، اهميت منطقه آسيا و غـرب پاسـيفيك،   1992-2020با توجه به روند تغييرات عرضه گاز طبيعي طي دوره 
در مقابل، كـاهش شـديد   . باشد خوبي قابل مشاهده مي خاورميانه و آفريقا در تأمين تقاضاي آينده گاز طبيعي به
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ضرورت دستيابي بـه راههـايي در   ) اروپاي غربي و شرقي(كننده گاز  عرضه گاز طبيعي در مناطق عمده مصرف
اي عرضـه   بررسـي منطقـه  . كنـد  جهت جلوگيري از كاهش عرضه و در نتيجه تقاضاي اين مناطق را ايجاب مـي 

دهد كه مناطق خاورميانه و غرب پاسيفيك همچنان به عنـوان   ي پايين نيز نشان ميبالقوه جهان بر اساس سناريو
كنندگان مهم گاز طبيعي در جهان مطرح هستند لـيكن شـدت افـزايش عرضـه بـر اسـاس ايـن سـناريو          عرضه
كاهش شديد عرضه گاز طبيعي اروپاي غربي طي دهه نخست قرن جديد يكي . تر از سناريوي باال است ضعيف
براساس اين سناريو، باالترين رشد ساالنه عرضه گاز طبيعـي در طـي   . باشد هاي مهم اين سناريو مي صهاز مشخ

  .به مناطق آفريقا، آمريكاي جنوبي، آسيا و غرب پاسيفيك و خاورميانه اختصاص دارد 1992-2020دوره 
يوي پايين عرضه نشـان  بررسي سهم هر يك از مناطق از كل پتانسيل عرضه گاز طبيعي دنيا با توجه به سنار

دهد كه قدرت نفوذ منطقه غرب پاسيفيك و آسيا در سبد عرضه گاز طبيعي دنيا در اين حالت نيز نسبت بـه   مي
 3/8درصـد، از   5سهم اين منطقه بـا افزايشـي بـه ميـزان      1992-2020در دوره . ساير مناطق بيشتر خواهد بود

 7، سهم آمريكاي شمالي در اين دوره با كاهشي به ميـزان  درصد افزايش داشته است و در مقابل 2/13درصد به 
  .درصد خواهد رسيد 4/24درصد به  6/31درصد، از 

بينـي   پيش 2020درصدي را تا سال  5/2رشد ساالنه  (OWEM)در مورد تقاضا، مدل انرژي جهاني اوپك 
درصدي مجموع تقاضـاي   8/1درصد در نفت و رشد  2/1كرده است كه اين رقم بسيار بيشتر از رشد نسبتاً كم 

هـاي عمـده    رود كه گاز سهم خـود را در افـزايش تقاضـاي انـرژي     در نتيجه انتظار مي. رود جهاني به شمار مي
ميليـون تـن    3149افزايش دهد و مصـرف گـاز طبيعـي را بـه      2020درصد در سال  26درصد به  23جهاني از 

ف در كشورهاي در حال توسعه مشاهده خواهد شـد  بيشترين ميزان رشد مصر. معادل نفت در اين سال برساند
تقاضاي گـاز  . يابد افزايش مي 2010-2020درصد براي سالهاي  3/4به  1995–2000درصد بين سالهاي  9/3و 

ميليون تن معادل نفت خواهد بود كه اين امر  400اوپك با نرخ رشدي مشابه كشورهاي در حال توسعه، حدود 
. هاي نفتي براي صادرات اسـت  ش استفاده از گاز به منظور آزاد كردن فرآوردهكننده سياست كلي گستر منعكس

برابـر و عمـدتاً در توليـد     5چين، معرف يكي از شكوفاترين بازارهاي جهان، استفاده از گاز طبيعي خود را بـه  
افـزايش   2020درصـد در سـال    9ها به  رو، سهم گاز طبيعي در مجموع انرژي نيرو افزايش خواهد داد و از اين

  .خواهد يافت
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بازار اصلي مصرف جهان، آمريكا به لحاظ بعد مسافت و غيراقتصادي بودن صادرات گاز به آن كشور،  4از 
از سوي ديگر، شوروي سابق يكـي ديگـر   . تواند بگنجد در آينده قابل تصور جزء برنامه صادرات گاز ايران نمي

به علت وجود منابع بسيار عظيم گازي تقريباً از اين معادلـه  آيد كه  از بازارهاي عمده مصرف جهان به شمار مي
همچنين كشورهاي همجوار به ويژه پاكستان، تركيه و هند نيز از بازارهـاي عمـده بـالقوه گـاز     . گردد حذف مي

در شرايط بسيار مطلوب كه ادامه روابط مناسب سياسي با اروپـا يكـي از آنهـا    . روند صادراتي ايران به شمار مي
تواند جايگاهي در بازار گاز اروپا به دست آورد مشـروط بـر اينكـه     ايران مي 2015-2020اشد، در سالهاي ب مي

كنندگان فعلي و آتي گاز در اين قاره گرديده و ضمناً از صدور گاز به بازارهاي  حاضر به رقابت فشرده با عرضه
زي به صدور گـاز بپـردازد كـه البتـه ايـن      تر به داليل مختلف منصرف نشده باشد و يا بخواهد بطور موا نزديك

  . باشد كه خارج از موضوع اين پروژه است مسئله منوط به در اختيار داشتن مقدار زياد گاز توليدي مي
هاي صادرات گاز از سوي  بازار خاوردور از لحاظ قيمت نسبت به بازار اروپا مزيت دارد و هم اكنون پروژه

چنانچـه صـادرات   . باشند گيري مي طر، ابوظبي و يمن در حال انجام يا شكلكشورهاي خاورميانه مانند عمان، ق
پذير و اقتصادي باشد، ايران نيز به عنـوان يكـي از كشـورهاي منطقـه امكـان       گاز از ساير نقاط خاورميانه امكان

 در كشـورهاي خـاوردور در   LNGدرصـد از   70با توجه به اينكه . صادرات گاز به خاوردور را خواهد داشت
كنندگان اصلي و نهايي  شود، بدين لحاظ شركتهاي بزرگ برق اين منطقه به عنوان مصرف توليد برق مصرف مي

با توجه به جميع جهات، چنانچـه ايـران بخواهـد در عرضـه گـاز بـه ژاپـن و سـاير         . باشند در انجام پروژه مي
بت شديد روسيه، اندونزي، اسـتراليا  نقشي ايفاء نمايد، به علت رقا 2015كشورهاي خاوردور در سالهاي بعد از 

  .و ساير شركتهاي بزرگ گازي جهان، از هم اكنون بايد تمهيدات الزم جهت نفوذ به اين بازار مهم آغاز گردد
رسـد تشـكيل اتحاديـه كشـورهاي صـادركننده گـاز طبيعـي         با در نظر گرفتن كليه موارد فوق، به نظـر مـي  

(ONGEC)  انسجام اتحاديه را حفظ نموده و پايبند به مقررات و مصوبات ضروري باشد و چنانچه اعضاي آن
ترين مشـكل احتمـالي كـه در مسـير تشـكيل       عمده. آن باشند، مسلماً منافع زيادي را نصيب خود خواهند نمود

در ايـن  . كننده و شركتها در برابر آن خواهد بود گيري كشورهاي مصرف اتحاديه ايجاد خواهد شد، مسئله موضع
اي سعي خواهند نمود تا افكار عمومي را بر عليه ايـن مسـئله    كنندگان با مخالفت با چنين اتحاديه صرفزمينه، م

تحريك نموده و تصويري از آينده مبهم با وجود يك انحصارگر در بازار جهاني گاز كه محصوالت خود را بـه  
نـوع برخـورد بـا ايـن معضـل       تـرين  سازنده. كنندگان عرضه خواهد كرد ترسيم نمايند قيمت دلخواه به مصرف



  80                                     تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

اي از اقـدامات روشـنگرانه متقابـل از جانـب كشـورهاي عضـو كـه ايـن          احتمالي عبارت خواهد بود از سلسله
  .المللي عملي گردد تواند در قابل تشكيل نشستها، سمينارها و كنفرانسهاي مختلف در سطح بين اقدامات مي

توانيم اتحاديـه مـذكور را    كشور ايران و روسيه، مي 2ر اي از ذخاير د با توجه به ويژگي تمركز بخش عمده
جانبه شامل ايران و روسيه مورد بحث قرار دهيم ولي از آنجايي كه سهم ايـران در تجـارت    2در قالب انحصار 

اي در صادرات گاز طبيعي بـه   رغم ذخاير كمتر سهم عمده جهاني گاز صفر بوده و در مقابل، ساير كشورها علي
بدين جهت با محسوب كـردن سـاير   . جهان دارند، لذا مدل مزبور چندان با واقعيت تطابق ندارد مناطق مختلف

بـدين ترتيـب   . نمـائيم  صادركنندگان عمده گاز طبيعي، اتحاديه را به صـورت انحصـار چندجانبـه بررسـي مـي     
نتـايج حاصـل از   . يمجانبه در منطقه اروپـا در نظـر بگيـر    2توانيم روسيه و الجزاير را در قالب يك انحصار  مي

تـوان بـراي    مقدار را نمـي  –گيري گاز پروم بستگي به واكنش رقباي او در بازار دارد، روابط كلي قيمت  تصميم
. زيرا بطور كلي روند واكنش رقباي گاز پروم در بازار اروپا نامعلوم اسـت . يك صادركننده به تنهايي تعيين كرد

در صورت افزايش بيش از حد قيمـت، صـادركنندگان   . از انتظار استداشتن سود بيش از حد در اين بازار دور 
ديگري كه به دليل بعد مسافت و هزينه نسبتاً باالتر قادر به صادرات گاز به اروپا نيسـتند خواهنـد توانسـت در    

ود او بنابراين شركت گاز پروم در اين بازار بر روي تمام متغيرهايي كه بر ميـزان سـ  . اين بازار حضور پيدا كنند
  .گذارند كنترل ندارد تأثيري مي

جانبـه زيـاد اسـت و در     2تعداد واكنشهاي سوناتراچ در مقابل تصميمات گاز پروم در يك بـازار انحصـار   
در اينجا تعداد محـدودي از واكنشـهاي يـك رقيـب در     . جانبه وجود دارد 2نتيجه تعداد زيادي حالت انحصار 

فرض اساسي در زمينه رفتار و تصميمات  بطور كلي هيچ پيش. گيرد ميمقابل يك صادركننده مورد بررسي قرار 
هايي كه در زمينه رفتار توليدكننـدگان   فرض جانبه و چندجانبه همانند پيش 2توليدكنندگان در بازارهاي انحصار 

ي حلهاي متعـددي بـر رو   جوابها و راه. در بازارهاي رقابت كامل و رقابت انحصاري وجود داشت، وجود ندارد
حل متكـي بـه دسـته     جانبه و چندجانبه فروش وجود دارند و هر راه 2گيري در بازارهاي انحصار  روند تصميم

حل تباني و اشتاكلبرگ مـدنظر بـوده    در اين تحقيق، راه. جديدي از فرضيات در زمينه رفتار صادركنندگان است
  .است

ر فروش بسيار كمتـر خواهـد بـود، قيمـت     حل شبه رقابتي، در حالت تباني صادركنندگان مقدا برخالف راه
مقـادير هزينـه نهـايي دو    . باشـند  فروش بسيار بيشتر است و سودهاي گـاز پـروم و سـوناتراچ نيـز بـاالتر مـي      
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هاي نهايي آنها در شرايط اخير برابر با درآمد نهايي قـرار   صادركننده در هر دو حالت يكسان است وليكن هزينه
نحـوه توزيـع   . شـوند  دير سود نيز به وسيله توابع سود هر صادركننده تعيين ميگيرند تا قيمت فروش، و مقا مي

حل اشتاكلبرگ  راه. سود كل بين گاز پروم و سوناتراچ موضوعي است كه خود بايد در مورد آن به توافق برسند
بر اين فرض استوار است كه روسيه و الجزاير بطور صـريح تشـخيص بدهنـد كـه عمليـات آنهـا بـا يكـديگر         

رو و يـا رهبـر را در    تواند تمايل داشته باشد تا يكي از دو نقـش دنبالـه   هر يك از آنها مي. وابستگي متقابل دارد
حلهـا بـراي    البتـه ايـن راه  . گيـر باشـد   آيد كه تمايالت آنها پي تعادل در بازار زماني به وجود مي. بازار ايفاء كند

توانـد   غيرهمگن ممكـن اسـت دريابنـد كـه تبليغـات مـي       صادركنندگان كاالهاي. كاالهاي همگن كاربرد دارند
چـرا كـه   . تـرين حالـت اسـت    رسد كه رهبري گاز پروم طبيعي با توجه به موارد فوق، به نظر مي. سودآور باشد

كند و مقام اول حجم ذخاير و توليد گـاز در   درصد از گاز طبيعي اروپا را از طريق خط لوله تأمين مي 50تقريباً 
البته در اين مبحث تنها دو شركت گاز پـروم و سـوناتراچ بـا توجـه بـه      . ود اختصاص داده استجهان را به خ

چنانچه صـادركنندگان ديگـري نيـز در بـازار اروپـا ظـاهر       . اهميت آنها در بازار اروپا مورد بررسي قرار گرفتند
  .شوند يشوند، روسيه و الجزاير به عنوان رهبر و ساير صادركنندگان به عنوان پيرو مطرح م

در اين منطقه نيز اندونزي و مالزي . پاسيفيك در نظر گرفت –توان براي بازار آسيا  مشابه تحليل فوق را مي
به عنوان رهبر و ساير صادركنندگان همچون برونئي، استراليا، قطر و امارات متحده عربي به عنوان پيرو مطـرح  

اندونزي و مالزي كشورهايي هستند كه واجد شرايط براي مدت روسيه، الجزاير،  ترتيب در كوتاه بدين. شوند مي
 –چرا كه در حال حاضر قسمت عمده بازار گاز طبيعي اروپا و آسيا . باشند انحصاري كردن بازار گاز طبيعي مي

پاسـيفيك   –اروپـا و آسـيا    LNGقطر و امارات متحده عربي نيز وارد بـازار  . پاسيفيك را در اختيار خود دارند
توانند به همراه كشورهاي  سال برآورد گرديده است مي 100با توجه به اينكه عمر ذخاير آنها بيش از  اند و شده

. ايران و تركمنستان در ميان مـدت بـه عنـوان بـازيگران جديـد گـاز طبيعـي وارد جرگـه انحصـارگران شـوند          
ايـران بـا   . آينـده مطـرح شـود   تواند به عنوان يك صادركننده گاز به اروپا از طريق خط لولـه در   تركمنستان مي

باشـد و بايـد    را دارا مـي  LNGداشتن ذخاير وسيع گاز طبيعي، قابليت صـادرات گـاز از طريـق خـط لولـه و      
منتهي الزم است براي ورود به بازار گاز طبيعي بازاري همچون تركيه را به عنـوان  . تأسيسات الزم را مهيا نمايد

توانـد   باشد و مي دهد كه تركيه بازار مناسبي براي ايران مي نشان مي مطالعات انجام شده. هدف مدنظر قرار دهد
توانـد   محاسبات بيانگر اين است كه قيمتهاي ايران در بلغارستان مـي . به عنوان دروازه ورود به اروپا تلقي گردد
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ايـران در  بنـابراين،  . قابل رقايت با كشورهاي ديگر صادركننده گاز طبيعي باشد ولي در اسلواكي چنـين نيسـت  
تواند به بازار اروپا نفوذ كند ولي شايد به دليل ساختارهاي جديد اقتصادي اروپـا كـه ناشـي از     حال حاضر نمي

باشد و همچنين تمايل اروپا به ايجاد تنوع در عرضه بتوانـد   سازي صنايع و نيروگاهها مي آزادسازي و خصوصي
هاي روسيه، ايران، قطر، تركمنسـتان، الجزايـر، انـدونزي و    با توجه به موارد فوق، كشور. وارد اين بازارها گردد

  .شوند مالزي به عنوان اعضاء اتحاديه صادركنندگان گاز طبيعي پيشنهاد مي
در ايـن  . رسـد  دانيم، گاز طبيعي معموالً به صورت قراردادهـاي بلندمـدت بـه فـروش مـي      طور كه مي همان

قش مهمي دارد، زيرا نفت خام نقش مسلط و رهبـر را در بـين   قراردادها قيمت ساير انرژيها به ويژه نفت خام ن
هرچند تغييرات گـاز طبيعـي   . اي در سطح جهان برخوردار است انرژيها دارد و از بازار جا افتاده و سازمان يافته

؛ با وجود اين به واسطه حجم زياد تجارت نفت، آثـار   دهد هم با پديده بازخور بهاي نفت را تحت تأثير قرار مي
قراردادهاي صـادرات  . تر از اثر متقابل قيمت گاز بر قيمت نفت خام است آن بر قيمت گاز طبيعي بسيار گسترده

گردند و از آنجـايي كـه بـازار      گاز طبيعي به دليل وجود هزينه از دست رفته باال، به صورت بلندمدت منعقد مي
صـادرات بسـته بـه طرفهـاي قـرارداد داراي مـاده       باشد لذا هـر قـرارداد    اي نمي گاز داراي ساختار سازمان يافته

. گـذاري در قراردادهـا غيـرممكن اسـت     بنابراين، معرفي يك شيوه عمومي قيمت. باشند هاي متفاوتي مي واحده
  .توان وجوه مشترك آنها را مشاهده كرد گذاري در قراردادهاي مختلف مي البته با معرفي چند فرمول قيمت

در . گـردد  شود تعيين مي عي بر اساس اينكه جايگزين چه نوع انرژي ديگري ميگذاري گاز طبي عموماً قيمت
در قراردادهـاي  . باشد به اين نكته توجه خاصي مبذول شده است قراردادهاي ژاپن كه حمل به وسيله كشتي مي

گـذاري   آالسيا، برونت، ابوظبي و اندونزي، ارزش گرمايي نفت خام به عنوان يكي از پارامترهاي مهم در قيمـت 
شيوه تعيين قيمت در قراردادهايي كه توسط ژاپـن منعقـد شـده اسـت، همگـي      . مورد استفاده قرار گرفته است

توانـد از طريـق قيمـت     البتـه ايـن قيمـت متوسـط مـي     . باشـد  تابعي از نرخ متوسط قيمت نفت خام گذشته مي
از طبيعي وجود دارد كه به بررسـي هـر   در آمريكا نيز چندين نوع قرارداد گ. هاي نفتي نيز محاسبه شود فرآورده

همچنـين  . باشـد  يو گاز طبيعـي مـي   تي در اين قراردادها، قيمت برحسب هر ميليون بي. كدام پرداخته شده است
افزايش قيمتهاي ماهانه مربوط . گردد قيمت گاز با يك فاكتور تعديل ساالنه به صورت منظم و ماهانه تعديل مي

رسد ايـن روش   به نظر مي. شود ق پارامتري تحت عنوان رشد پلكاني قيمت لحاظ ميبه ساير انرژيها نيز از طري



  83                                           المللي گاز طبيعي تجارت بين

هاي تعيين قيمـت، نسـبتاً مسـتقل از     گذاري گاز طبيعي است كه در مقايسه با ساير شيوه ترين نوع قيمت مناسب
  .نفت است

  
  



  

  

  چكيده فصل دوم

در اين قسمت كشورهاي تقاضاكنندة گاز ايران مورد بررسي قرار گرفتنـد در ايـن قسـمت ضـمن بررسـي      
اطالعات كشوري و اطالعات مربوط به اقتصاد انرژي كشورها مدل هزينه فايده براي اين كشورها محاسبه شده 

الزم بـه  . گذاري است نيز بدست آمده است است و طي آن قيمت واحد كه از مهمترين اجزاء فرمولبندي قيمت
در . باشد كه تقريباً تكميل شـده اسـت   ذكر است كه در حال حاضر مهمترين بازار گاز براي كشورمان تركيه مي

   LNGانتقال از طريق  –2انتقال از طريق خط لوله  –1. ايم اين قسمت به دو نوع انتقال گاز پرداخته
هاي مطروحـه   توان جدول قيمتهاي واحد را براي كشورها بر اساس گزينه ميبا توجه به مطالعة انجام گرفته 

  . در جدول زير خالصه نمود

  قيمت واحد براي كشورهاي واردكنندة گاز ايران ): 1(جدول 
  )يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي(      

  سناريوي بيشينه  سناريوي محتمل  سناريوي كمينه  نوع انتقال  نام كشور يا منطقه
  04/3  8/2 5/2 خط لوله  هندوستان
  LNG 8/1 98/1  17/2  هندوستان

  4/2  19/2 2 خط لوله  تركيه
  8/4  38/4 4 خط لوله  )مرز تركيه(اروپا 

  46/2  44/2 05/2 خط لوله  پاكستان
  384/1  272/1 266/1 خط لوله  ارمنستان
  727/1  585/1 455/1 خط لوله  نخجوان

  975/0  896/0 89/0 خط لوله  امارات متحده عربي
  72/1  58/1 45/1 خط لوله  عمان
  54/1  41/1  29/1  خط لوله  كويت

  LNG 01/3  18/3  37/3  آسياي جنوب شرقي
  LNG 71/2  88/2  07/3  چـيـــن

بررسي جامع تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و :  فصل دوم
  بازارهاي بالقوه و بالفعل 



  84                       تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

 

  . همچنين بر همين اساس سودآوري طرحها در جدول زير خالصه مي گردد

  در هر سال) ميليون دالر آمريكا( سود آوري طرحها براي كشورهاي واردكنندة گاز ايران): 2(جدول 
  سناريوي بيشينه سناريوي محتمل سناريوي كمينه نام كشور يا منطقه
  1413  1278 1149 هندوستان از طريق خط لوله

  LNG 355 423  486هندوستان از طريق 
  614  542 485  تركيه 

  1152  1044 940  پاكستان 
  36  31 27  ارمنستان 
  21  19 05/17  نخجوان 

  61  54 48  امارات متحده عربي 
  127  115 103  عمان 

  177  161 145  كويت 
  LNG 353 413  474آسياي جنوب شرقي 

  474  413 355  چين

د بررسي با توجه به حجم باالي گاز رگردد سودآورترين طرح در ميان طرحهاي مو همانطور كه مالحظه مي
و كم سودترين طرح، طرح صـادراتي بـه   . وستان مي باشددر نظر گرفته شده صادرات از طريق خط لوله به هند

  . نخجوان مي باشد

  بررسي جامع تقاضاي بالقوة گاز طبيعي ايران

  مقدمه) 2-1

الزم . گيرند در اين فصل كشورهاي مورد نظر براي واردات گاز طبيعي ايران مورد بررسي و تحليل قرار مي
باشد و به همين دليل شايد هر  بازارهاي انرژي داراي پويايي مي به ذكر است كه بازار گاز طبيعي نيز مانند ساير

  . لحظه وضعيت اين بازارها با تغيير و نوسان عوامل مؤثر و متغيرهاي غيرقابل كنترل تغيير كند
در اين بخش از طرح سعي شده است كه با توجه به وضعيت بازارهاي بالقوه بـراي ايـران و بـا اسـتفاده از     

روش مورد بررسي در ايـن طـرح مطالعـة    . هاي مورد نظر مورد بررسي قرار گيرد ي شده، گزينهمدل مالي طراح
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 الزم به ذكر است كه. باشد گذاري مورد نظر مي سرمايه NPV (NET PRESENT VALUE )ارزش حال يا 
ي از اجراي اين طرح دستيابي به مدلي كلي براي صادرات است و فرض اوليه اين اسـت كـه گـاز طبيعـ     هدف

  .براي صادرات وجود دارد
گذاري بر روي طرح نيز با توجه به ذخاير گاز مورد نظر و نزديك به بازارهاي بـالقوه و   ميزان هزينه سرمايه
باشد محاسـبه گرديـده    گذاري انتقال كه، بيشتر وزن آن بر روي طول و قطر خط لوله مي بر اساس هزينة سرمايه

هاي عمليـاتي طـرح    دقيق در اين بررسي و براي جبران كاستيها هزينه به دليل عدم دسترسي به اطالعات. است
  . گذاري طرح در نظر گرفته شده است هزينه سرمايه% 7حدود 

هاي غير مترقبه براي پوشـش دادن هزينـه اسـتهالك طـرح و يـا پـاداش        همچنين در برخي موارد نيز هزينه
  . حسن انجام كار در نظر گرفته شده است

 Planned Gasطرحهـاي خـط لولـه گـاز در جهـان      «ارقام اين مطالعه با توجه بـه كتـاب   اساس اعداد و 

Pipelines Aramd the World « از انتشاراتCedigaz   فرانسه مي باشد و ادامة مطالعه نيز بر همين اسـاس
  . ادامه يافته است

 Unit Costهزينـة نهـايي   بايد ذكر كنيم كه به طور مختصر روش بكار رفته در اين مطالعه به دست آوردن 
  . باشد گذاري باالخص براي گاز طبيعي مي هاي قيمت هزينه نهايي يا هزينه واحد يكي از پايه. طرح مي باشد

هاي توليد و پااليش به عنوان مسئله قيمت گاز در ابتداي خط لوله، يـا   ها ازجمله هزينه در مورد ساير هزينه
Gas Inlet Price تلف، اين مسئله نيز پوشش داده شده استهاي مخ و بررسي گزينه .  

  روش شناسي طرح ) 2-1-1

همانطور كه گفته شـد هـدف از ايـن    . پردازيم در اين قسمت به بررسي مختصر روش شناسي بكار رفته مي
هاي  باشد به همين منظور با توجه به نرخهاي بازگشت سرمايه فرضي و هزينه طرح تحليل هزينة فايدة طرح مي

  . اري اين مسئله صورت گرفته استگذ سرمايه
اي است كه ارتباط دوجانبه بين ارزش حال و نرخ بازگشت سرمايه بـه   مدل بكار رفته در اين طرح به گونه

  . وجود آمده است
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در تمام شرايط به دليل تأثير نرخ بازگشت سرمايه بر روي ارزش فعلي، ارزش فعلي يا ارزش حال به طـور  
  . خودكار صفر خواهد شد

اندازي طرح صادرات گاز طبيعي يعني برابري هزينـه   الزم به ذكر است در اين طرح حداقل شرايط براي راه
  . و درآمد در هر كشور در نظر گرفته شده است

  آمـد  طرف در) 2-1-1-1

در اين قسمت از طريق حاصل ضرب مقدار گاز صادراتي و قيمت در نظر گرفته شده براي آن و بـا توجـه   
  : زگشت سرمايه مورد نظر درآمد به دست مي آيد به عبارتيبه نرخ با

I = P


 × Q  

I  = درآمد حاصل از فروش گاز به ميليون دالر آمريكا  
P


  يو  تي قيمت پايه يا هزينة واحد گاز بر حسب دالر به ازاي هر ميليون بي=  
Q  = فوت مكعب  1000مقدار گاز صادراتي بر حسب  

Pهمانطور كه گفته شد 


  .    شود هول مورد نظر است كه در مورد به دست آوردن آن توضيح داده ميمج 

  طرف هزينه ) 2-1-1-2

  : هاي در نظر گرفته شده عبارتند از هزينه
   CAPEXPگذاري خط لوله  هزينة سرمايه
   CAPEXCگذاري كمپرسورها  هزينة سرمايه

   OPEXPهزينة عملياتي خط لوله 
   OPEXCهزينه عملياتي كمپرسورها 
   CCFهزينة خوراك كمپرسورها 

   CCهاي غيرمترقبه  هزينه
  CGI) قيمت گاز در ابتداي خط لوله(هزينة خريد گاز 

  . ها به ميليون دالر خواهد بود ترتيب مجموع هزينه بدين
C = CAPEXP + CAPEXC + OPEXP + OPEXC + CCF + CC + CGI 
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  فرايند مالي ) 2-1-1-3

تـوان ارزش حـال طـرح را     اراي اهميت زيادي است و توسط اين عامـل مـي  د Cash Flowفرايند مالي يا 
  آيد ارزش توسط فرمول زير به دست مي. محاسبه كرد

  



n

1i n)r1(

)CI(
NPV   

I  = درآمد  
C  =ها  مجموع هزينه  
r  = نرخ بازگشت سرمايه  

  چگونگي محاسبة قيمت پايه يا هزينة واحد ) 2-1-1-4

  : ترتيب داريم ن است در حداقل شرايط هزينه با درآمد برابر است و بدينبراي اين مهم فرض بر اي
C = I  

C = P


×Q  

  : باشد و براي نيل به پويايي داريم بندي باال استاتيك مي فرمول
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سپس از هزينة . گشت سرمايه مختلف هزينة واحد طرح به دست مي آيدترتيب با توجه به نرخهاي باز بدين
  . گردد واحد براي مقايسة قيمت در بازارها استفاده مي

  هاي مطروحه  هزينه) 2-1-2

گزينـه در ايـن    9بطور كلـي  . كنيم هاي مورد بررسي در اين طرح را معرفي مي براي اجتناب از تكرار گزينه
ررسي قرار گرفته است كه تركيبي سه تايي از نرخهاي بازگشـت سـرمايه و قيمـت    مقوله براي هر كشور مورد ب
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ها براي هزينة واحد ـ درآمد حاصل از طرح و همچنـين    ترتيب اين گزينه باشد بدين گاز در ابتداي خط لوله مي
  .هاي مورد نظر در جدول زير خالصه شده است سود حاصل از طرح بسط داده شده است گزينه

  هاي مطروحه در اين طرح گزينه): 1-2(جدول 
  )يو تي ميليون بي/ دالر (قيمت گاز در ابتداي خط لوله   (%) نرخ بازگشت سرمايه   ها گزينه
1   16% 3/0   
2   16% 5/0  
3   16% 7/0   
4   18% 3/0   
5   18% 5/0   
6   18% 7/0   
7   20% 3/0   
8   20% 5/0   
9   20% 7/0   

كننـده بدبينانـه اسـت و بـه دليـل نزديكـي        از بعد مصرف 3و  2و  1هاي  تذكر شد كه گزينهدر ادامه بايد م
از نظـر   9و  8و 7هـاي   هـاي محتمـل و گزينـه    گزينـه  6و  5و  4هـاي   شود گزينه متوسط آنها در نظر گرفته مي

  . باشند كننده خوش بينانه مي مصرف
حد نسبت به قيمت گـاز در ابتـداي خـط لولـه     گردد كه حساسيت گزينه وا ها مشخص مي در بررسي گزينه

باشد به عبارتي اثر نرخ بازگشـت سـرمايه بـر روي هزينـة      بسيار كم ولي به ازاي نرخ بازگشت سرمايه زياد مي
در اين قسمت پس از معرفي بازار گاز ايران ابتـدا عرضـه و تقاضـا و سـپس ابعـاد      . نهايي بسيار شديدتر است

  ان به كشورهاي اقتصادي طرح صادرات گاز اير
  هندوستان  –1
  تركيه  –2
  پاكستان  –3
  ارمنستان  –4
  نخجوان  –5
  امارات متحده عربي  –6
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  عمان  –7
  كويت  –8
  ژاپن  –9

  كره جنوبي  –10
  تايوان -11
  چين  –12

  . بررسي خواهد شد

  روش تحليل جدولها ) 1-3

  : بارتند ازبه طور كلي براي هر كشور چند جدول در نظر گرفته شده است كه ع

  : الف ـ مشخصات كلي طرح انتقال گاز

  . توان آنها را مشاهده نمود در اين جدول مشخصات كلي طرح آمده است و به راحتي مي

  : ب ـ هزينة تمام شده، درآمدها و سودآوري طرح

هـاي مختلـف و همچنـين     اين جدول عالوه بر شامل بودن جـدول الـف، درآمـد حاصـل در برابـر گزينـه      
هـاي مختلـف    هاي واحد نيز در آنهـا بـراي گزينـه    دهد همچنين قيمت ي طرح را مورد بررسي قرار ميسودآور

  . بررسي شده است

  : پ ـ جدول هزينه فايده

گردد و قبالً در مورد آن توضيحات الزم داده شـده اسـت ولـي بـراي      در اين جدول تمام تحليلها انجام مي
  . پردازيم وضوح بيشتر به توضيح آن مي

سـال در نظـر    3باشد كه بـراي تمـام طرحهـا     مي Capexگذاري يا  ون اول جدول نشانگر هزينة سرمايهست
در ايـن   Capexدر سال سـوم از كـل   % 30درسال دوم و % 35در سال اول، % 35گرفته شده است و به ترتيب 

  . سه سال تقسيم شده است
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در نظـر   -1و  -2،  -3به اعـداد منفـي   چون اين سه سال براي دورة ساخت طرح در نظر گرفته شده است 
  . برداري گردد يعني شروع بهره آغاز مي 1سپس طرح از سال . گرفته شده است

 ايسـتگاه تقويـت فشـار و بـراي     5بر اساس نوع طرح انتقال خط لوله براي احجام باال از سال دهم به بعـد  
  . ايستگاه تقويت فشاردر نظر گرفته شده است 1طرحهاي با حجم كم 

 6گردد كه همانطور كه قبالً گفته شده است حـدود   مشاهده مي Opexهاي عملياتي يا  در ستون دوم هزينه
  . گردد در نظر گرفته شده و ساليانه به عنوان هزينه اعمال مي  Capexدرصد  7الي 

  . ددگر هاي عملياتي ايستگاههاي تقويت فشار وجود دارد كه از سال دهم اعمال مي در ستون سوم هزينه
دهد بـه عبـارتي بـا توجـه قيمـت گـاز در        ستون چهارم هزينة خوراك گاز وارد شده به خط لوله نشان مي

ابتداي خط لوله و حجم گاز مورد نظر براي صادرات، هزينة خريـد گـاز از شـركت ملـي نفـت ايـران توسـط        
  . دهد مشاركت را نشان مي

اي از شرايط به دليل عدم دسترسـي بـه اطالعـات     رههاي غيرمترقبه است كه در پا ستون پنجم نشانگر هزينه
  . گردد بيني طرح اعمال مي آماري و يا پيش

  : دهد و عبارت است از هاي طرح را نشان مي ستون ششم نيز مجموع افقي هزينه
  كل هزينه =  Opex  +Capex+ هزينة خوراك + هاي غيرمترقبه  هزينه

اي تبديل متر مكعب به فوت مكعب از فرمولبندي زير استفاده گردد بر در ستون هفتم مقدار گاز مالحظه مي
  : شده است

  مقدار گاز صادراتي به ميليون متر مكعب ×  5/35×  1000= ميليارد فوت مكعب 
و . گردد و در ستون هشتم مقدار درآمد حاصل از فروش گاز مالحظه مي) قيمت پايه(با توجه به قيمت گاز 

  . رآمد و هزينه در طول زمان فرايند مالي طرح محاسبه خواهد شدسپس در ستون آخر از تفاوت د
 BRITISH TERMAL (يـو   تـي  الزم به ذكر است كه قيمت پايه برحسب دالر بـه ازاي هـر ميليـون بـي    

UNIT  (يـو فـرض شـده     تي فوت مكعب يك ميليون بي 1000باشد كه براي اين منظور ارزش حرارتي هر  مي
بنـديها مالحظـه    در جدول ضميمه فرمـول . (ها در اين مورد اجتناب شده است زينهاست و از بكارگيري ساير ه

  ). گردد مي
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  اي بر عرضه و تقاضاي گاز طبيعي ايران مقدمه) 2-2

تريليـون   3/24و ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي كشـور بـه    7/32در جاي اوليه گاز طبيعي ايران به ذخاير 
  . درصد ذخاير گاز طبيعي جهان به ايران تعلق دارد 16نظر بيش از گردد و از اين  متر مكعب بالغ مي

از سالها پيش طرحهايي براي جانشيني گاز طبيعي با نفـت در نظـر بـوده اسـت كـه طـي آن بخـش عمـدة         
احتياجات داخلي انرژي از گاز طبيعي تأمين شود و عالوه بر آن اين منبع انرژي موجود باعث ايجاد درآمدهاي 

  . شور باشدارزي براي ك
  : طرحهاي اصلي توسعه گاز طبيعي در كشور از ابتدا شامل چهار برنامه به شرح زير بوده است

  . آوري و فرآورش گازهاي همراه ميادين نفتي جنوب جمع –1
  . توسعة ميادين نار و كنگان و ميدان دريايي پارس جنوبي –2
  . كم بازدة خشكي اجراي برنامة طرحهاي تزريق مجدد گاز در ميادين نفتي –3
  . كنندگان داخلي و صادرات ايجاد شبكة انتقال گاز به مصرف –4

قرارداد بين دولت ايران و شركت توتال فرانسه در مورد توسعه ميدان پارس جنوبي پيشرفت  1377در سال 
هـاي   ايهچشمگيري را در مورد طرح اصلي توسعه گاز طبيعي ايجاد نمود و طي آن زمينة الزم براي جريتن سرم

  : ذخاير گاز طبيعي شامل. خارجي در بخش گاز فراهم شد
  الف ـ ذخاير گاز همراه 

  . ب ـ ذخاير ميدان مستقل گازي مي باشد
  : باشد برآورد ذخاير عمده گاز طبيعي كشور طبق جدول زير مي

  گازهاي همراه) 1-2-2
  ليارد متر مكعب مي 7/11712= ذخيره در جاي اوليه                               

   70= مناطق خشكي                                         ضريب بازيافت  –1
  ميليارد متر مكعب  9/8198= ذخيره قابل استحصال                              

  ميليارد متر مكعب  2/1235= ذخيره در جاي اوليه                              
   51= ضريب بازيافت                                          مناطق دريايي  –2

  ميليارد متر مكعب   9/629= ذخيره قابل استحصال                              
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  ميدانهاي مستقل) 2-2-2

  گردد  در جدول زير مشخصات مربوط به اين ميدانها مشاهده مي

  ميدانهاي مستقل گازي ايران): 2-2(جدول 
  )ميليارد متر مكعب(        

  (%)ضريب بازيافت ذخيره قابل استحصال  ذخيره در جاي اوليه   
   63   2/379 3/697  خانگيران 

    -  8/1 25/13  گنبدلي 
   70   96/6 27/11  سراجه  
   72   5/670 945  كنگان 

   85   7/374 6/504  نار 
   80   1/563 12/705  آغار و داالن 

   80   1505 1331  پارس شمالي 
   70   7929 9300  پارس جنوبي 
   80   2/26 02/41  قشم گورزين 

   80   2/242 83/316  سرخون 
   73   3/192 265  عسلويه 

   55   1/2057 2/3719 ساير ميادين خشكي
   80   1531 1902 ساير ميادين دريايي 
     06/15479 59/19751 جمع ميادين مستقل

     56/24308 49/32699   جمع كل ميادين

  وضعيت ذخاير درياي خزر ) 2-2-3

شناسي واقع در درياي خزر كـامالً مشـابه ميـدانهاي نفتـي كنـوني       وضعيت ذخاير گازي ساختمانهاي زمين
نگـاري دقيقتـر و حفـاري چاههـاي      هاي لـرزه  كشور است و براي شناسايي اين ميادين نياز به گسترش فعاليت

قرارداد مطالعات  1377در سال . هاي مربوطه دارد به هر حال احتياج به زمان و تأمين هزينهباشد كه  اكتشافي مي
 (Shell)نگاري و اكتشافي در جنوب درياي خزر بين شركت اكتشاف و توليد خزر با دو شركت نفتي شل  لرزه
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از محل درآمد حاصل  هاي پروژه باز پرداخت هزينه. ميليون دالر منعقد گرديد 25به ارزش  (Lasmo)و السمو 
از نفت استحصالي ميسر خواهد شد چنانچه مطالعات به كشف منابع هيدروكربوري به ميزان تجاري نيانجامـد،  

قابـل ذكـر اسـت كـه تـاكنون      . ها نخواهـد داشـت   شركت ملي نفت ايران مسئوليتي در قبال باز پرداخت هزينه
منطقه اعالم نگرديـده اسـت و برآوردهـاي موجـود      بيني رسمي در مورد ميزان ذخاير گازي اين هيچگونه پيش

  . باشد بين ايران و شوروي سابق مي 1940مبتني بر معاهدة سال 

  توليد گاز غني ) 2-2-4

 3/33. گاز غني توليد شـد ) ميليون متر مكعب در روز 5/266(ميليارد متر مكعب  3/97معادل  1377در سال 
درصـد از ميـادين    3/48درصد آن از كالهكهـاي گـازي و    4/18 درصد گاز غني توليدي از مخازن همراه نفت،

  . مستقل به دست آمده است
باشد كه پس از طي فراينـدهاي   ها ازجمله آب مي گاز غني حاوي مقاديري ميعانات گازي و ساير ناخالصي

. گيـرد  ار ميبرداري و تبديل شدن به گاز سبك در پااليشگاههاي گاز مورد استفاده قر مختلف در تسهيالت بهره
ميليارد متر مكعب در روز بوده است  8/72هاي تزريق برابر  ميزان توليد گاز سبك براي مصارف داخلي و پروژه

  . درصد رشد داشته است 2/22حدود  1375كه نسبت به سال 

  1377گاز غني و سبك توليدي در سال ): 3-2(جدول 
  )ميليون متر مكعب در روز(

  گاز سبك   گاز غني   شـرح 
   5/32 8/88 گاز همراه 
   1/44 0/49 گاز كالهك

   8/122 7/128 گاز ميادين مستقل
   4/199 5/266  جمـع 
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  )درصد حجمي(مشخصات گاز طبيعي خطوط لوله سراسري كشور ): 4-2(جدول 
 سرخس ـ نكا  سراسري دوم سراسري اول   خط لوله/ اجزاء متشكله

   6/98  0/84  1/84  متان 
   6/0 9/9  2/10  ن اتا

   1/0 9/3   9/3  پروپان 
   02/0 4/0  4/0  ايزوبوتان 

   03/0 8/0  7/0  نرمال بوتان 
   04/0 1/0  1/0  ايزو نپتان 

   02/0 1/0  1/0  نرمال نپتان 
   -  - -  تر  هگزان و سنگين
   01/0 2/0  4/0  ايندريد كربنيك 

   6/0 6/0  1/0  ازت 
   -  - -  وره هيدروژن سولف

   100  100  100  جـمـع 
   912  1057   1068 براي هرفوت مكعبBTU:ارزش حرارتي خالص
   1013  1169   1165 براي هرفوت مكعبBTU:ارزش حرارتي ناخالص

   3/16  2/19  3/19  وزن مولكولي 
   50592  50665   50665 چگالي نسبت به هوا 

  پااليش) 2-2-5

  : و ظرفيتهاي مربوط به آن پااليشگاههاي كشور
  . ميليون متر مكعب در روز 80ظرفيت : پااليشگاه فجر  –1
  . ميليون متر مكعب در روز 40ظرفيت : زدايي داالن  واحد نم –2
  . ميليون متر مكعب در روز 24ظرفيت : پااليشگاه بيدبلند  –3
  . مكعب در روزميليون متر  21ظرفيت ): خانگيران(نژاد  پااليشگاه شهيد هاشمي –4
  . ميليون متر مكعب در روز 8/2ظرفيت : زدايي قشم واحد نم –5
  . پااليشگاه سرخون –6
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  . زدايي سراجه واحد نم –7

  گاز تحويلي به پااليشگاههاي گاز كشور ) 2-2-6

ميليون متر مكعب گاز طبيعي به پااليشگاههاي كشور تحويل داده شد كه از  53217به ميزان  1377در سال 
ميليون متر مكعب گاز حاصـل از ميـادين مسـتقل     5/41208ميليون متر مكعب گاز همراه و  5/12008ين ميزان ا

ميليون متر مكعب از گاز تحويلي به پااليشگاههاي گـاز در مسـير انتقـال از     438در اين سال حدود . گازي بود
بعـد از پـااليش،   . ورش قرار گرفـت ميليون متر مكعب بقيه تحت فرآ 52779چاهها به پااليشگاهها تلف شد و 

 6/14ميليارد متر مكعب در بخش صنعت و حدود  4/9ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در نيروگاهها،  3/20معادل 
ميليـارد متـر مكعـب بقيـه بـه مصـارف        4/8ميليارد متر مكعب در بخش خانگي و تجاري به مصـرف رسـيد و   

  . و سوخت و تخليه اسيدي اختصاص داشتها، پااليشگاهها، مصرف كمپرسورها  پتروشيمي

  مصرف گاز طبيعي ) 2-2-7

در سـال  . شـود  گاز طبيعي خروجي از يك سيستم فرايندي، گاز سبك ناميده مي: منابع و مصارف گاز سبك
روزانـه  . ميليون متر مكعب در روز گاز سبك از واحدهاي فراينـدي توليـد گرديـده اسـت     4/199حدود  1377

متر مكعب از گاز سبك توليدي به مخازن نفتي تزريق گرديده و بقيه به شـركت ملـي گـاز    ميليون  3/55حدود 
  . ايران تحويل داده شده است

  مصرف گاز طبيعي در بخشهاي مختلف): 5-2(جدول 
  1377  1376  1375  1374  شــرح 

  12867  14369  10984   9812  خانگي 
   1782   1912   1668   1386  تجاري 
   9365   9300   9287   7631  صنعت 
  20337  16574  14596  13867 )وزارت نيرو و صنايع بزرگ(نيروگاه 

   3390   3094   2977   3190 سوخت پتروشيمي مناطق دريايي و گازهاي ژوراسيك مسجد سليمان
   2003   1543   1983   2132  خوراك پتروشيمي 

   2000   1177   1091   1092  پااليشگاهها 
   2429   2270   2185   2020 يه اسيدي سوخت و تخل

 54173 50239 44771 41130  جمـع
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  تركيب مصرف گاز طبيعي در بخشهاي مختلف ): 6-2(جدول 
  )درصد(         

   1377   1376   1375   1374  شــرح 
   8/23   6/28   5/24 9/23  خانگي 
   3/3  8/3   7/3 3/3  تجاري 
   3/17   5/18   8/20 6/18  صنعت 
   5/37   0/33   6/32 7/33  نيروگاه 

   3/6  2/6   7/6 8/7 سوخت پتروشيمي
   7/3  1/3   4/4 2/5 خوراك پتروشيمي

   6/3  3/2   4/2 6/2  پااليشگاهها 
   5/4  5/4   9/4 9/4 سوخت و تخليه اسيدي

   0/100   0/100   0/100 0/100  جمـع 

اند  د از كل مصرف باالترين رقم مصرف را به خود اختصاص دادهدرص 5/37در اين سال نيروگاهها با سهم 
و در مراحل بعدي به ترتيب به بخشهاي خانگي، صنعتي، نيازهاي پتروشيمي، بخـش تجـاري و پااليشـگاههاي    

درصد از گاز توليدي كشور براي مصارف سوخت شركتي  5/4قابل ذكر است كه حدود . نفت قرار داشته است
  . شود ي اسيدي تلف ميو يا تخليه گازها

. مسائل مربوط به مصرف گاز طبيعي بخش تجاري مشتركات زيادي با مسائل مصارف بخـش خـانگي دارد  
به عبارت ديگر با نصب خط لوله انتقال و ايجاد شبكه شهري امكانات اشتراك خانگي و تجـاري تؤامـاً فـراهم    

  . گردد مي
هـا، توليـد بخـار،     از آن براي تـأمين سـوخت كـوره    گاز طبيعي در بخش صنعت كاربردهاي وسيعي دارد و

هـا بـراي تـأمين خـوراك      مصارف عمومي و در برخي از واحـدهاي صـنعتي ماننـد پااليشـگاهها و پتروشـيمي     
تــرين  عمــده 1377در ســال . شــود واحــدهايي نظيــر واحــد توليــد هيــدروژن و يــا واحــد اوره اســتفاده مــي 

درصـد از كـل گـاز     5/37تي مستقر در كشور بودنـد كـه بـيش از    كنندگان گاز طبيعي نيروگاههاي حرار مصرف
  . مصرفي را به خود اختصاص دادند
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  صادرات گاز طبيعي) 2-2-8

مـيالدي ايـران درصـدد     70گردد، بطـوري كـه در دهـة     سابقه صادرات گاز ايران به پيش از انقالب باز مي
 1970يوم كالين گاز بود، همچنـين از سـال   بر اساس منابع پارس شمالي در قالب كنسرس LNGبنانهادن واحد 

ميليارد متر مكعـب گـاز    75ايران صادرات گاز به شوروي سابق را آغاز نمود و تا شروع انقالب اسالمي جمعاً 
سال اين طـرح متوقـف    9به روسيه صادر شد ولي به دليل برخي مشكالت مالي از طرف شوروي سابق پس از 

  .به آذربايجان ادامه يافت شد و پس از اتقالب با مقادير كم
اي جهت صادرات گاز ايران به تركيه به امضاء رسيد كه بر اساس آن از سال  ساله 22قرارداد  1375در سال 

بـه يـك ميليـارد     1384ميليون فوت مكعب گاز به تركيه تحويل شود و قرار است در سـال   300روزانه  1378
 (IGAT II)انتقال گاز صادراتي از تجهيـزات خـط لولـه دوم    در ابتدا جهت . فوت مكعب در روز افزايش يابد

 280استفاده مي شود و گاز طبيعي از ميادين مربوط به شمال كشور منتقل و سپس با تزريق به يـك خـط لولـه    
  . كيلومتري به مرز بازرگان انتقال مي يابد

بينـي   پـيش  (IGAT III)براي افزايش حجم صادرات گاز مورد قرار داد طي دهه آينده خط لولـه ديگـري   
در حال حاضر يـك خـط لولـه    . گرديده تا توليدات سه فاز اول ميدان پارس جنوبي را به مرز تركيه انتقال دهد

قبالً خط لولـه  . كيلومتري بين واحد فرآورش پارس شمالي در عسلويه و كنگان در دست ساخت مي باشد 100
كنون خط انتقال سوم در حدفاصـل فراشـبند بـه پتـاوه در     ديگري بين كنگان و فراشبند ساخته شده بود و هم ا

بـا توجـه بـه اينكـه     . خط انتقال چهارم گاز طبيعي را از تپاوه به اصفهان منتقل مي كند. دست ساخت مي باشد
حجم قابل توجهي از گاز طبيعي در اصفهان از سيستم خارج مي گـردد بـرآورد مـي شـود كـه شـبكه موجـود        

  . ابگوي انتقال گاز طبيعي به مقدار كافي به تركيه باشداصفهان به شمال كشور جو
اي كه در مورد طرح و وضعيت عرضه و تقاضاي گاز طبيعي ايران گفته شـد حـال بازارهـاي     پس از مقدمه

  . گردد بالقوه و بالفعل براي گاز ايران بررسي مي
تصـادي بررسـي و نتـايج مـدل     در اين بخش به ترتيب بازار مورد نظر بررسي و سپس اين بازار از لحاظ اق

  . گردد موردنظر به صورت مجزا در هر بازار بررسي مي
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گردد كه اين طرح بر ايـن اسـاس تهيـه شـده اسـت كـه        قبل از پايان اين فصل دوباره بر اين نكته تاكيد مي
ـ  -قابليت صدور گاز ايران وجود داشته باشد، به عبارتي بر اساس سرفصلهاي طرح بايد جدول هزينه ده هـر  فاي

  .يك از بازارهاي صادراتي محاسبه گردد
باشد كه ما بايد صادرات داشته باشيم، همچنين وجود تـراز مصـرف گـاز     اين مسئله لزوماً به اين معني نمي

طبيعي ايران نيز الزم نيست چون با هدف طرح متفاوت خواهد بود چون فرض بر اين است كـه در كشـور مـا    
ين مسئله نيز پذيرفته شده است كه بايد مصرف داخلي تأمين گردد و پـس از آن  ا. ذخاير الزم گازي وجود دارد

  .باشد به فكر صادرات بود كه خود طرحي جداگانه مي
اي تجهيز گـردد كـه قـادر باشـند از گـاز طبيعـي بـه عنـوان          مسلماً اگر زيرساختهاي صنعت كشور به گونه

ي بيش از ارزش صادرات آن ايجاد كنـد مسـلماً صـادرات    اي ايي با ارزش و فراوان در كشور ارزش افزوده نهاده
  .لزومي نخواهد داشت

همچنين معتقديم كه مزيت نسبي گاز بايد در تمام بخشهاي درآمدزا مورد بررسي قرار گيرد به عبارتي بايد 
  .در قالب طرحهاي جداگانه به مسائل زير پاسخ داد

 كشورهاي همجوار برق صادر كرد؟ توان از طريق نيروگاههاي گازي به آيا بجاي گاز مي  
 آوريها ازجمله  آيا بكارگيري ساير فنGTL تر است؟ و صدور آن از صدور گاز باصرفه  
 باشد؟ و سؤاالت فراوان ديگر كه  آيا صنايع كشور قادر به ايجاد ارزش افزوده بيشتر از صادرات گاز مي

  .باشد ابل بررسي ميپاسخگويي به آنها در چهارچوب طرحهاي ديگر و اهداف متفاوت ق

  بررسي بازار گاز در هندوستان) 2-3

  مقدمه) 1-2-3

كيلو متر مربع در نيمكره شمالي در جنوب قاره آسيا در كنار اقيانوس هنـد   3287782كشور هند با وسعت 
نفـر در   280ميليون نفر بوده و تراكم جمعيت حـدود   950بالغ بر  1997جمعيت هند در سال . واقع شده است

مـردم آن  . دهد ميليون نفر از كشور را تشكيل مي 9ترين شهر آن كلكته حدود  پر جمعيت. باشد متر مربع ميكيلو
 2درصـد مسـيحي،    3درصد مسـلمان،   11درصد آن هندو،  83.باشد مخلوطي از نژادهاي سفيد، زرد و سياه مي
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انگليسي به طور فراوان و بـا  زبان رسمي آن هندي است اما زبان . درصد بودايي هستند 1درصد سيك و حدود 
  . هاي مختلف نيز رواج دارد لهجه

اي در ميـان   در حال حاضر هند به عنوان يك كشور بزرگ صنعتي و عضو كشورهاي عدم تعهد، نقش ويژه
بـر  . باشـد  دانيم هند به عنوان يك كشور اتمي در جهان مطرح مـي  همانگونه كه مي. كشورهاي جهان سوم دارد

  . شود درصد از كل نيروي برق مملكت از نيروگاههاي اتمي تأمين مي 11ن اين كشور، حدود طبق گفته مسئولي
سـاله را جـذب    گـذاري تخصـيص داده شـده پـنج     درصد سـرمايه  30بخش انرژي در كشور هند در حدود 

طريـق  بيش از يك سوم نيازهاي نفتـي از  . گذاري، بخش نفت مقام دوم را داراست از اين مقدار سرمايه. كند مي
به منظور افـزايش توليـد داخلـي    . گذارد شود كه فشار سنگيني بر موازنه پرداختهاي كشور مي واردات تأمين مي

. اقداماتي صورت گرفته است، ولي بخاطر سطح پـايين ذخـاير شـناخته شـده، افـق محـدودي خواهـد داشـت        
نفت وارداتي شـديداً افـزايش    دهد كه سهم نشان مي 2000هاي جاري مصرف و توليد نفت براي سال  بيني پيش
  .يابد، مگر اينكه سوختهاي جانشين ديگري براي نفت وجود داشته باشد مي

رود توليد گاز طبيعي به  انتظار مي. افزايش روز افزون گاز طبيعي در هند نويد بخش حل مسأله مزبور است
عي بطـور بـالقوه جانشـين مناسـبي     گاز طبي. بالغ گردد 2000ميليون تن معادل نفت خام تا سال  50تا  35سطح 

  . باشد براي نفت و اغلب مصارف نهايي مي
قابليـت  . انـد  كنندگان عمده گاز طبيعي توسط دولت بوده تاكنون بخشهاي توليد نيرو و كودشيميايي مصرف

هاي نفتي در بخشـهاي   جانشيني گاز طبيعي موجود ولي هنوز تخصيص داده نشده در هند بجاي برخي فرآورده
  .ونقل و صنعت مورد تأييد قرار گرفته است حمل

  صنعت گـاز) 2-2-3

ايـاالت گجـرات    Cambayو در حـوزه درون سـاحلي    1958نفت و گاز براي اولين بار در هند در سـال   
آغـاز   1974و در منطقه علياي بمبئـي در سـال    1964اكتشاف حوزه درياي غربي بمبئي در سال . كشف گرديد

  .كشف گرديد 1978در سال  South Basseinاز آزاد منطقه عظيم گ. گرديدند
دولـت بـا   . برداري قـرار گرفـت   حوزه دريايي غربي به عنوان يك منبع انرژي مورد بهره 1980از اوايل دهه 

نتيجـه  . ها، بهترين روشهاي استفاده از گاز را مورد بررسي قـرار داد  گيري از متخصصين و تعدادي از كميته بهره
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در ابتـدا نظرهـاي مثبـت    . هاي كود شيميايي را بهترين روش برآورد نمـود  ده از گاز در كارخانهها، استفا بررسي
گيري از گاز در نيروگاههاي برق وجود داشـت و در نهايـت هـم ايـن طـرح مـورد پـذيرش         بسياري براي بهره
به طول )  HBJ )Hazira-Bijaipar-Jagdishpurاحداث لوله احداث گاز  1986در سال . همگان قرار گرفت

داد، آغاز گرديد  هاي كودشيميايي و نيروگاهها انتقال مي كيلومتر كه گاز مناطق دريايي غرب را به كارخانه 1700
  .شروع شد) رشد بسيار زيادي داشت 1980كه تا اواخر دهه (ترتيب توليد از اين مناطق  و بدين

تر از مقدار عرضه بود  ان تقاضا بسيار پايين، به علت عدم وجود تسهيالت زيربنـايي، ميز1980تا اواخر دهه 
كـه  (در چنين شرايطي، دولت از طريق كميتـه ارتبـاطي گـاز    . تقاضا از عرضه فزوني گرفت 1990ولي در دهه 

هـاي   ريـزي و وزارتخانـه   كميته اي متشكل از چندين وزارتخانه مانند وزارت دارايي، كميسيون طـرح و برنامـه  
باشد و تحت نظارت يـك دبيـر كـل از وزارت نفـت و گـاز       كود شيميايي و فوالد مي استفاده كننده مانند نيرو،

تخصـيص گـاز پـس از ارزيـابي دقيـق      . دهـد  كننـدگان تخصـيص مـي    ، گاز را به مصرف)گردد طبيعي اداره مي
درصد گاز به نيروگاهها و  80اما در كل، حدود. گيرد طرحهايي كه گاز براي آنها درخواست گرديده صورت مي

  . يابد هاي كودشيميايي اختصاص مي ارخانهك
فـروش گـاز در   . درصـد افـزايش يافـت    4/6فروش گاز طبيعي طي دوره برنامه هشتم بـه نسـبت سـاليانه    

  :زير خالصه شده است 7-2بخشهاي مختلف در جدول 
 .احتمال دارد تقاضاي گاز در كشور به علت ارجحيت آن بر ديگر سوختها بطور چشـمگيري افـزايش يابـد   

زيسـت و كـارآيي بيشـتر آن در مقايسـه بـا ديگـر        علت ارجحيت آن، مناسب بودن اين سـوخت بـراي محـيط   
از اين رو، وزارت نفت و گاز طبيعي گروهي متشكل از متخصصين را براي ارزيابي . سوختهاي فسيلي مي باشد

كنندگان نهـايي، نيـاز بـه     اين گروه با بررسي تقاضاي مصرف. تقاضاي گاز طبيعي در كشور، به كار گرفته است
اند كه در صورتي كه كودشيميايي وارد نماينـد در مقايسـه    آنها به اين نتيجه رسيده. زند گاز طبيعي را تخمين مي

  . تر خواهد بود با توليد داخلي آن با سوخت گاز طبيعي به عنوان خوراك اوليه، از نظر اقتصادي بسيار با صرفه
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  خشهاي مختلففروش گاز در ب): 7-2( جدول
  )ميليون متر مكعب در روز(   

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  بخـش
  1/22  99/18  54/18 28/14 99/12 4/13  نيروگاه

  98/23  88/20  79/20 35/18 81/17 58/18  كود شيميايي
  62/5  89/4  56/4 99/1 6/1 98/0  آهن اسفنجي

  71/4  77/3  12/3 84/4 97/4 06/5  ساير
  41/56  53/48  01/47 1/39 37/37 76/37  جمع كل

از اينرو، نياز اوليه گاز براي نيروگاهها و استفاده از آن به عنوان يك سوخت صنعتي از ديدگاه اين گروه در 
  .بيني اين گروه بطور خالصه نشان داده شده است پيش 8-2در جدول . گيرد اولويت قرار مي

  مختلفبيني تقاضاي گاز در بخشهاي  پيش): 8-2(جدول 
  )ميليون متر مكعب در روز(        

  2010  2005  2000  بخـش
  156  72 31 نيروگاه

  30  30 26 كود شيميايي
  15  12 7 آهن اسفنجي

  83  74 10  ساير
  284  188 74  كل

سه ناحيه اصلي توليـد گـاز   . ميليارد متر مكعب برآورد شده است 540ميزان منابع گازي قابل استخراج هند 
در گجرات و منطقه علياي آسام كـامالً تحـت اكتشـاف قـرار      Cambayه گاز دريايي غرب، حوزه كشور، منطق

در جـداول  . اند و به استثناي حوزه آسام، احتمال كشف ديگر ذخاير عظيم گاز در اين مناطق وجود ندارد گرفته
  .و نمودارهاي پيوست، خالصه ميزان ذخاير، توليد و مصرف نشان داده شده است

ميليون متـر مكعـب در روز در سـال     80هاي انجام شده بيانگر افزايش توليد گاز از سطح فعلي به  بيني پيش
پـيش بينـي توليـد گـاز در     . است اما پس از آن يك كاهش تدريجي در روند توليد بوجود خواهـد آمـد   2001

 10-2طبيعـي در جـدول   ، توازن عرضه و تقاضاي گـاز  بر اساس ارقام ياد شده. خالصه شده است 9-2جدول 
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روند كاهش توليد و همچنين افزايش تقاضا نشانگر خـالء وسـيعي بـين عرضـه و تقاضـا      .نشان داده شده است
بايست افـزايش فعاليتهـاي اكتشـافي پرنمايـد و يـا بايـد امكـان واردات گـاز از          باشد، چنين خالئي را يا مي مي

همچنـين در ايـن   . ت بررسي قـرار گرفتـه اسـت   تح LNGكشورهاي همسايه را بطور جداگانه چه به صورت 
  .سنگ هم مورد مطالعه قرار گرفته است راستا، روش استفاده از ذخاير متان تهيه شده از زغال

  بيني توليد گاز پيش): 9-2(جدول 
  )BCM(توليد   سـال
2000 6/26  
2005 6/21  
2010 9/16  

  بيني توازن عرضه و تقاضا پيش): 10-2(جدول 
  )تر مكعب در سالميليون م( 

  كمبود  تقاضا  عرضه  سـال
2000 21900 27010  5110 
2005 17885 68620  50735  
2010 13870 103660  89790  

مسـيرهاي  . را تحت بررسي قرار داده است LNGو دولت هندوستان مسيرهاي مختلف واردات گاز طبيعي 
  :مطالعه شده عبارتند از

  از طريق خطوط لوله اي درياييواردات گاز از عمان به هند ) 2-3-2-1

ميليارد متر مكعب در روز از عمـان و از طريـق دو خـط لولـه در اعمـاق آبهـا بـه گجـرات          6/20واردات 
باشـد،   كـه مجـري طرحهـاي خطـوط لولـه دريـايي مـي       ) OOC(شـركت نفـت عمـان    . بيني شده اسـت  پيش

از اين رو، بـه دليـل پـر هزينـه     . د نموده استميليارد دالر برآور 5گذاري مورد نياز بر روي اين طرح را  سرمايه
دهـد و پـروژه مـذكور بدسـت فراموشـي       بوده اين طرح شركت نفت هند تمايل چنداني به اين طرح نشان نمي

  .سپرده شده است
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  واردات گاز تركمنستان به هند از طريق افغانستان و پاكستان) 2-3-2-2

گرديد اما وجود مشكالت سياسي و امنيتي در  غيب مياين پروژه زماني توسط شركت آمريكايي يونوكال تر
  .اين پروژه، موجب به تعويق افتادن آن شده است

  واردات گاز از ميانمار به هند از طريق بنگالدش) 2-3-2-3

اكتشاف عظيم گاز در سواحل ميانمار براي عرضه به تايلند اختصاص يافته بـا اينحـال، در صـورت كشـف     
انتقال اين گاز به هند از طريق يك خط لوله زبردريايي و با تلفيـق آن بـا گـازي كـه از      ذخاير بيشتر گاز، امكان

سـنجي در مـورد ايـن پـروژه در حـال تكميـل        مطالعات امكان. گردد، وجود خواهد داشت بنگالدش عرضه مي
  .باشد مي

  خط لوله گاز ايران به هند ) 2-3-2-4

مورد بحث و مذاكره بوده ليكن با امضاء يادداشت تفـاهمي   طرح خط لوله ايران به هند از اوايل دهه هشتاد
يادداشت تفاهم ديگـري  . تري به خود گرفت ، اين طرح صورت جدي1993در سطح وزراء دو كشور در ژوئيه 

طي مفاد اولين يادداشت تفـاهم، كارشناسـان   . طي مالقات وزير نفت ايران از هند امضاء گرديد 1993در نوامبر 
منطقه پارس جنوبي به عنوان منبع تأمين گاز پروژه در نظر . سنجي طرح را انجام دادند ت امكاندو كشور مطالعا

  :گرفته شده و طي اين مطالعات مسيرهاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفتند كه عبارتند از
دريـاي  فـارس و   بهار واقع در خلـيج  خط لوله از پارس جنوبي به عسلويه در امتداد سواحل ايران تا چاه -1

  عمان و سپس امتداد اين خط لوله در عمق آبهاي بين دو كشور و اجتناب از آبهاي قلمرو پاكستان،
متـري كشـيده شـود     200اي مشابه خط لوله فوق با اين تفاوت كه خط لوله دريايي در عمـق   خط لوله -2

  حتي در صورتي كه در آبهاي قلمرو پاكستان قرار گيرد،
رس جنوبي به تنگـه هرمـز و سـپس در طـول فـالت قـاره و اجتنـاب از آبهـاي         خط لوله دريايي از پا -3

  .متر بيشتر نباشد 200پاكستان، مانند خط لوله فوق با اين تفاوت كه عمق خط لوله از 
 5/2هزينه تحويل گاز در مـرز هنـد   . باشند بيني شده براي اين خطوط لوله بسيار متفاوت مي هاي پيش هزينه

ميليـون متـر مكعـب در روز تعيـين      50حجم گـاز تحـويلي   . يو تخمين زده شده است تي بيدالر در هر ميليون 
  .گرديد
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خط لوله گاز ايران نه تنها به علت انتقال گاز از اين كشور بلكه حتي براي آسـياي مركـزي نيـز از اهميـت     
گـاز خـود را بـه     تركمنستان با برخورداري از ذخاير فراوان گاز قـادر خواهـد بـود تـا    . خاصي برخوردار است

در صـدد احـداث خـط     Unocalشـركت آمريكـايي   . پاكستان و هند از طريق افغانستان و ايران عرضـه نمايـد  
. اي از طريق افغانستان بود ولي آنها نيز اخيراً اعالم نمودند كه اين طرح بـه مرحلـه اجـرا در نخواهـد آمـد      لوله

تـرين مسـير انتقـال گـاز بنظـر       ر حال حاضر جـذاب تاكنون عالئمي در اين خصوص ديده شده و مسير ايران د
  .رسد مي

با اين حال، با در نظر گرفتن روابط بين دو دولت پاكستان وهند خصوصاً پس از جنگ كارگيل زمان زيادي 
خصوصـاً  . الزم است تا اين دو كشور آمادگي مذاكره جهت يافتن راه حلي براي مشكل خط لوله گاز پيدا كننـد 

  .مسيرهاي مختلف را تحت بررسي قرار داده است LNGاي واردات آنكه، هند نيز بر
اگرچه، تاريخ تنش بين هند و پاكستان و بحرانهاي بوجود آمده اخير بين دو همسايه باعث خواهد شـد تـا   

رنگ نمايد زيرا همـراه تـرس از قطـع     احتمال پذيرش عبور خط لوله عرضه گاز به هند از آبهاي پاكستان را كم
هـاي   بايد يادآور شد كه اخيراً نشـانه . (ر صورت بوجود آمدن تنش جديد بين دو كشور وجود داردعرضه گاز د

مثبتي از توافق هند با عبور خطوط لوله عرضه گاز ايران به هند از طريق پاكستان بـا توجـه بـه تضـمين دولـت      
  . دهد را ترجيح مي LNGبا توجه به موارد فوق، دولت هند حمل گاز به صورت ). پاكستان بدست آمده است

درصـد بـوده    8در سبد مصرف انرژيهاي اوليه هندوستان  1996الزم به ذكر است سهم گاز طبيعي در سال 
دهنـده   درصد برسد و ايـن نشـان   15به  2007شود تا سال  بيني مي افزايش يافته و پيش 11به  1997كه در سال 

  .باشد عي ميعالقه دولت هندوستان براي استفاده بيشتر از گاز طبي
هندوستان بسيار مورد توجه شركتهاي بزرگ نفـت و گـاز جهـان     LNGذكر اين نكته ضروريست كه بازار 

 LNGاست و رقابت شديدي براي تسخير اين بازار وجود دارد به عبارتي بحران شرق آسيا و كاهش تقاضـاي  
شود رشد  بيني مي پيش. لوه داده استكشورهايي نظير ژاپن و كره جنوبي، بازار هند را بيش از پيش با ارزش ج

ادامه خواهـد   2010ميليون تن در سال باشد و چنين رشدي تا سال  25الي  20براي هندوستان  LNGتقاضاي 
  .يافت

درصد از كـل   32اي گاز طبيعي در هندوستان بيشترين سهم مربوط به اياالت غربي با  از نظر تقاضاي منطقه
  . باشد درصد مي 32ال غربي با باشد و سپس شمال و شم مصرف مي
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رقابت شديد براي نفوذ در بازار غرب هندوستان بين عمان و قطر وجود دارد و همچنين سرعت بخشـيدن  
ذكـر ايـن نكتـه نيـز     . تواند رقيبي پر قـدرت را در ايـن بـازار معرفـي كنـد      در ايران نيز مي LNGبه طرحهاي 

پاكستان و در آينـده هندوسـتان نيـز عملـي شـود ايـران        -ضروريست كه در صورتي كه طرح گازرساني ايران 
تواند به بازار شمال و شمال غربي هند نيز نفوذ كند به عبارتي بيشترين بخش تقاضاي هنـد در نقـاطي قـرار     مي

  .دارد كه ايران قابليت نفوذ به اين بازار را دارد
باشـد و   MMBTU 4/$وسـط به طور مت CIFبه هندوستان به صورت  LNGمسئله مهم در مورد واردات 

قيمـت متوسـط    11-2در جـدول  . اين قيمت قابل رقابت با ساير سوختها باالخص در بخش نيروگاههـا اسـت  
  .گردد برخي از حاملهاي انرژي مالحظه مي

  قيمت برخي از حاملهاي انرژي): 11-2(جدول 
  MMBTU/$قيمت متوسط   حامل انرژي

  7/3 سنگ داخليزغال
  2/4- 4/5 سنگ وارداتيزغال

  3/5- 3/6 نفتاي وارداتي

ميليـارد متـر    18باشـد و ظرفيـت انتقـال     ايـنچ مـي   36الزم به ذكر است كه خط لوله درون ساحلي به قطر 
 MMBTU 65/2/$و به هنـد   MMBTU 64/1/$قيمت گاز تحويلي ايران به پاكستان .باشد مكعب در سال مي

  .خواهد بود
با توجه به مبالغ هنگفتـي كـه   . دانند را به عنوان سوخت آينده هند ميريزان انرژي در هند گاز طبيعي  برنامه

سـنگ بـه    پردازد و همچنين نگراني پيرامون استفاده از زغال هاي نفتي مي هند براي واردات نفت خام و فرآورده
احجـام  يابد بلكه استراتژي واردات  محيطي، گاز طبيعي نه تنها هر روز جذابيت بيشتري مي داليل مسائل زيست

هـاي شـاخص و    پروژه. جزء مسائل اصلي و مركزي سياست انرژي هند شده است LNGباالي گاز به صورت 
  .در هند در ادامه ذكر شده است LNGمعروف 

   Petronet Dahejپروژه  -
   Petronet Cochinپروژه  -الف
   Ennoreپروژه  -ب
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   Dabholپروژه  -ج
   Haziraپروژه  -د
   Gujarat Pipavavپروژه  -ه
   Manappadپروژه  -و
   Kakinadaپروژه  -ز
   Trombayپروژه  -ح

  .الزم به ذكر است كه ميزان مصرف انرژيهاي اوليه در نمودارهاي پيوست نشان داده شده است

  هاي راههاي انتقال گاز ايران به هند مقايسه هزينه): 12-2(جدول 

هزينه كل   (US MILLION $) هند راههاي انتقال گاز ايران به 

2/1  )خشكي(هند/پاكستان/ ايران 3100 

1/1  )Okha(هند / ايران 3515 

9/0  )Okha-1000m(هند / ايران 4017 

8/0  )Okha-EZZ(هند /ايران 4500 

7/0 -5/0  7000 LNG 

   1998مصرف انرژيهاي اوليه هندوستان در سال ): 1-2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

OIL N.G. COAL NUCLEAR HYDRO

M
T

O
E



  107                     …بررسي جامع تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و 

  نكل مصرف انرژي در هندوستا): 2-2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصرف انرژي برق آبي در هندوستان): 3-2(نمودار 
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  اي در هندوستان مصرف انرژي هسته): 4-2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سنگ در هندوستان  مصرف زغال): 5-2(نمودار 
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  ذخاير اثبات شده نفت هندوستان): 6-2(نمودار 

  

  توليد نفت در هندوستان): 7-2(نمودار 
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  صرف نفت در هندوستان م): 8-2(نمودار 

  

  ذخاير اثبات شده گاز هندوستان ): 9-2(نمودار 
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  ميزان توليد گاز در هندوستان): 10-2(نمودار 

  

  ميزان نفت گاز در هندوستان): 11-2(نمودار 
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  طرح انتقال گاز ايران به هندوستان ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-3-3

. باشـد  ه شد هندوستان بازاري بسيار مستعد، براي مصـرف انـرژي مـي   همانطور كه در بخشهاي قبل مالحظ
  . باشد رشد اقتصادي باالي اين كشور از داليل مهم رشد باالي مصرف انرژي اين كشور مي

  : براي اين كشور دو طرح مد نظر قرار گرفته است
  خط لوله مسير پاكستان ـ هندوستان  -الف 
  ) گاز طبيعي مايع شده( LNGـ   ب

  مشخصات كلي انتقال گاز از طريق خط لوله مسير پاكستان ـ هندوستان ) 2-3-3-1

 …گفتني است در اين ارتباط طرحهاي بسيار زيادي مطرح شده است ازجمله انتقال گاز از آبهاي عميـق و  
اين  رسد تنها راه اقتصادي براي خط لوله مسير خشكي پاكستان است البته عوامل زيادي در اجراي ولي بنظر مي

پوشي شـده اسـت و    طرح وجود دارد ازجمله ريسكهاي سياسي و همچنين مسئله حق ترانزيت كه از آنها چشم
مشخصات كلـي طـرح در   . گذاري برخورد شده است صرفاً با ابن مسئله به عنوان يك طرح اقتصادي و سرمايه

  جدول ضميمه آمده است 
رس جنوبي تا مرز هندوستان بـر اسـاس مسـيريابي    كيلومتري از مخازن پا 2670ولي به طور خالصه مسير 

ميليارد متر مكعب گاز به صورت ساليانه در نظـر   18با توجه به حجم صادراتي يعني . خطي محاسبه شده است
ميليارد متر مكعـب خواهـد رسـيد و بـر      15گفته شده است كه با توجه به مقدار حداقل برداشت اين مقدار به 

63قطراي با  همين اساس خط لوله  فرض بر ايـن اسـت كـه تمـام حجـم گـاز انتقـالي بـه         . مدنظر بوده است
  . هندوستان خواهد رفت

   LNGمشخصات كلي انتقال گاز به هندوستان از طريق ) 2-3-3-2

بـه   LNGكيلـومتر بـراي رسـاندن     4000حـدود   LNGطول مسير مورد نظر براي انتقال از طريق كشـتي  
 8بـا ظرفيـت    Liquifactionسازي  براي اين منظور يك واحد مايع. هند در نظر گرفته شده استساحل غربي 

  . گردد مشخصات كلي طرح در جدول ضميمه مالحظه مي. ميليون تن مدنظر قرار گرفته است
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  هزينة تمام شده عرضه گاز به هندوستان ) 2-3-4

  . مورد بررسي قرار خواهد گرفت LNGوله و در اين بخش نيز به طور جداگانه هر يك از طرحهاي خط ل

  هزينة تمام شده عرضه گاز به هندوستان از طريق خط لوله ) 2-3-4-1

هـاي سـاخت و غيـره هزينـة      با توجه به طول مسير و قطر خط لوله و سـاير عوامـل مـؤثر ازجملـه هزينـه     
هـاي   و بـر همـين اسـاس هزينـه     ميليارد دالر در نظر گرفته شده است 2/3گذاري براي اين طرح حدود  سرمايه

  . ميليون دالر خواهد بود 96عملياتي ساليانه 
فرض بر اين است كه از سال دهم به بعد به دليل افت فشار در مخازن صادراتي از سال دهـم بـه بعـد، بـه     
عبارتي تا سال چهاردهم هر ساله هزينة ايستگاه تقويت فشار وجود خواهد داشت كه طي اين پنج سال حـدود  

  . ميليون دالر در نظر گرفته شده است 130
است كه براي سـاير كشـورها نيـز     گزينه براي اين منظور در نظر گرفته شده 9هاي موجود  با توجه به گزينه

  . بكار رفته است
و بـراي نرخهـاي بـاز     7/0،  5/0،  3/0يـو   تي ها به صورت قيمت گاز در ابتداي خط لوله به ميليون بي گزينه

  . در نظر گرفته شده است% 20، و % 18، % 16 گشت سرمايه
ترين هزينة واحد بدست آمده براي قيمت گاز در ابتـداي خـط    با توجه به اين مسئله و جدول ضميمه پائين

يو محاسبه شـده اسـت و    تي دالر به ازاي هر بي 55/2مي باشد كه حدود % 16و نرخ بازگشت سرمايه  3/0لوله 
بـه  . بدست آمده اسـت  5/3كه حدود % 20و نرخ بازگشت  7/0در ابتداي خط لوله بيشترين قيمت با قيمت گاز 

دالر بـه ازاي هـر    55/2ترين حالت هزينة واحد صادرات گاز به هند از طريـق خـط لولـه     عبارتي در خوشبينانه
  . باشد مي يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي 45/3ترين حالت حدود  يو خواهد بود و در بدبينانه تي ميليون بي

رسيم كه نرخ بازگشت سرمايه بيشتر از قيمت گاز در ابتداي خط  با مالحظه جدول ضميمه به اين نتيجه مي
  . گذارد لوله بر روي قيمت تمام شده اثر مي

تواند به عنوان ابزاري براي كنترل قيمت تمام شده  بايد به اين مسئله توجه كرد كه نرخ بازگشت سرمايه مي
  . اين مسئله بستگي به رقبا و بازار موجود داردبكار رود كه 
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   LNGهزينة تمام شده عرضه گاز به هندوستان از طريق ) 2-3-4-2

 LNGترين حالت قيمت تمام شده براي صـادرات   در خوشبينانه 1-6-3هاي ذكر شده در  با توجه به گزينه
هـاي محاسـبه شـده     الزم به ذكر است كه هزينـه . يو خواهد بود تي دالر به ازاي هر ميليون بي 79/1به هند حدود 

  : شامل LNGبراي 
ميليارد دالر در نظر گرفته شـده اسـت كـه     3/2باشد كه حدود  سازي مي الف ـ هزينة واحد براي واحد مايع 

  . ميليون دالر در سال را در بر خواهد داشت 56هزينة عملياتي حدود 
كه با توجه به مسير هندوستان و بـه دليـل اينكـه از     LNGب ـ هزينة واحد براي انتقال از طريق كشتيهاي  

متر مكعب  135000المللي و براي كشتيهايي با ظرفيت  باشد بر اساس استانداردهاي بين كيلومتر كمتر مي 5000
گـردد هزينـة    همانطور كه مالحظـه مـي  . يو را در بر دارد تي دالر به ازاي هر ميليون بي 3/0هزينة واحدي حدود 

  . باشد باشد و در عين حال داراي ريسك كمتري نيز مي كمتر از مسير خط لوله مي LNGدة طرح تمام ش

  گذاري از منابع داخلي و خارجي  حجم سرمايه) 2-3-5

بايد اذعان داشت كه تصوير مشخصي از اين مسئله به دليل آغاز نشدن هيچ طرح صادراتي در ايران وجـود  
  . ندارد

انـدازي   آوري بـاال بايـد راه   شاركت با شركتهاي بزرگ خارجي بـه دليـل فـن   اغلب اين طرحها به صورت م
گذاري  ميليارد دالر هزينه سرمايه 1مرسوم است كه براي طرحهاي صادراتي گاز طبيعي كه اغلب بيش از . گردد

70در بر دارد از نسبت 
بـه صـورت مشـترك و ميـان      از دارائيهـا % 30گردد يعنـي   دارايي استفاده مي/ بدهي  30

از طريق تأمين مالي طرح توسط بانكهاي % 70گردد و  شركتها به صورت نقدي و از منابع مالي شركاء تأمين مي
  . گردد خارجي تأمين مي

  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به هندوستان ) 2-3-6

  . شود داگانه پرداخته ميبطور ج LNGدر اين قسمت نيز به بررسي هر يك از طرحهاي خط لوله و 
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  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به هندوستان از طريق خط لوله ) 2-3-6-1

 119/6سـال حـدود    25هاي ساليانه طرح در طـول   شود كه كل هزينه با توجه به جدول ضميمه مشاهده مي
كـر اسـت بـراي قيمـت تمـام شـده       الزم به ذ(باشد در بهترين حالت طرح يعني بيشترين قيمتها  ميليارد دالر مي

هاي رقـابتي و از ديـد    بيشترين قيمت حالت بدبينانه در نظر گرفته شده است و اين به دليل در نظر گرفتن جنبه
 388/41سـال حـدود    25يو درآمد در طـول   تي دالر به ازاي هر ميليون بي 48/3يعني قيمت ) باشد واردكننده مي

ميليـارد دالر خواهـد بـود     35تـرين قيمتهـا درآمـد حـدود      ت بدبينانه و پائينبراي حال. ميليارد دالر خواهد بود
ميليـارد دالر و در بـدترين    35طريق سود ساليانه در بهترين حالت از طريق صادرات با خط لولـه حـدود    بدين

دالر و در  ميليارد 15/1ميليارد دالر خواهد بود به عبارتي در حالت بدبينانه سود ساليانه حدود  29حالت حدود 
  . ميليارد دالر خواهد بود 4/1حالت خوشبينانه حدود 

سـال در نظـر گرفتـه     3گردد فرايند مالي در دورة ساخت كه حدود  همانطور كه در اين جدول مالحظه مي
  . اندازي طرح مثبت خواهد بود سال پس از راه 25شده منفي است ولي در 

   LNGبه هندوستان از طريق  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز) 2-3-6-2

توان به بررسي مسئله هزينـه فايـده در    ضميمه مانند حالت قبل مي 5و نمودار  12با توجه به جدول شماره 
  . ميليارد دالر خواهد بود 785/3سال حدود  25كل هزينة اين طرح در طول . اين طرح پرداخت

ميليـون دالر   638ز اجـراي ايـن طـرح حـدود     در بهترين حالت مقدمه درآمد ساليانه ا 10بر اساس جدول 
ميليارد دالر را در بـر خواهـد داشـت و در بـدترين حالـت       16سال درآمدي حدود  25خواهد بود كه در طول 

  . ميليارد دالر درآمد ايجاد خواهد كرد 13سال حدود  25ميليون دالر در سال خواهد بود كه در طول  503
ميليون  370ميليون دالر و در بدترين حالت حدود  480ن طرح حدود ترتيب در بهترين حالت سود اي بدين
  . باشد دالر مي
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  صنعت گاز در تركيه و اروپا ) 2-4

  تركيه و اطالعات عمومي كشوري ) 2-4-1

تركيه در جنوب شرقي اروپا و جنوب غربي آسيا واقع . باشد تركيه نقطه تالقي دو قاره مهم آسيا و اروپا مي
درجه طول شرقي در نيمكره شـمالي قـرار گرفتـه     45و  26درجه عرض شمالي و  42و  5/36 شده است و بين

كيلومتر و  1660است، سرزمين تركيه به صورت مستطيلي قابل تصور است كه طول آن از شرق تا غرب حدود 
نظـر  از . تركيه از سه طرف بـه وسـيله دريـا احاطـه شـده اسـت      . باشد كيلومتر مي 550عرض آن بطور متوسط 

وپنجمـين كشـور جهـان محسـوب      سي) كمتر از نصف ايران(كيلو متر مربع مساحت  814578وسعت تركيه با 
كيلومتر مرز آبي با درياهاي پيرامون  8333كيلومتر مرز خشكي با كشورهاي همجوار و  2753گردد و داراي  مي
  . ميليون نفر است 70جمعيت اين كشور حدود . باشد مي

  :توان از چند جهت مورد بررسي قرار داد ركيه را مياهميت استراتژيك ت
تركيه به عنوان پلي بين دو قاره اروپـا و آسـيا واقـع شـده اسـت و همچنـين پلـي اروپـا را بـه منطقـه            -1

  .سازد استراتژيك خاورميانه متصل مي
ركيـه در نظـر   وجود نفت در منطقه خاورميانه و بحرانهاي متعدد، شرايطي را ايجاد كرده كه بر اهميت ت -2

  .غرب افزوده است
هاي بسفر و داردانل و دريـاي   موقعيت جغرافيايي تركيه به نحوي است كه درياي سياه را از طريق تنگه -3

تركيـه بـه عنـوان ترانزيـت كاالهـاي مصـرفي اروپـا بـه         . نمايـد  مرمره به درياي اژه و درياي مديترانه وصل مي
عضويت تركيه در ناتو بـه علـت وحشـت از شـوروي در     . نمايد ا ميكشورهاي خاورميانه نيز نقش مهمي را ايف

  .نيز يكي ديگر از عوامل اهميت اين كشور در منطقه است 50دهه 
تركيه در حال حاضر در ميان مناطق بحراني قفقاز و آسياي مركزي، عراق و اكراد و كشـورهاي اروپـاي    -4

  .كشورهاي غربي به تركيه شده استشرقي قرار گرفته است و همين موضوع باعث توجه بيشتر 
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  وضعيت انرژي در تركيه) 2-4-2

اولـين مـورد اسـتفاده از انـرژي     . در دوره قبل از اعالم جمهـوري مصـرف انـرژي در تركيـه محـدود بـود      
  تـأمين بـرق اسـتانبول بـه عهـده يـك شـركت         1914در سـال  . گردد باز مي 1902الكتريسيته در تركيه به سال 

ترين منبع انرژي در اين كشـور توليـد و    سنگ به عنوان اصلي به طور كلي زغال. ي گذاشته شدبلژيك -اطريشي 
كارگاه توليد انرژي در تركيه فعاليـت داشـتند،    274نزديك به  1945-6تا سالهاي پاياني . شده است مصرف مي

هزار كيلـو وات انـرژي    246اين كارگاهها جمعاً . مشخصه تمامي اين گارگاهها كوچك و محدود بودن آنها بود
برداري قرار گرفـت و در سـال    توليد انرژي از منابع آبي نيز مورد استفاده و بهره 1953در سال . كردند توليد مي

كميسيون انرژي اتمي وابسته به نخست وزيري با هدف يافتن راههايي جهت اسـتفاده از سـوخت اتمـي     1956
رتي گسترده در توليـد انـرژي در كشـور ايفـاي نقـش      بخش خصوصي به صو 50در طول دهه . تأسيس گرديد

توسعه و افزايش توليد انرژي به خصوص از منابع آبي طي سالهاي اخير رونـد روبـه افزايشـي را دارا    . نمود مي
تركيه اميدوار است با پايان گرفتن پروژه گاپ بتواند انرژي توليد شده مازاد خـود را بـه كشـورهاي    . بوده است

سـنگ، نفـت، گـاز طبيعـي و منـابع آبـي         در حال حاضر منابع انرژي در تركيه شـامل زغـال  . يدمنطقه صادر نما
  .باشد مي

اين كشور بيش از نيمـي از انـرژي مـورد نيـاز خـود را وارد      . باشد تركيه از كشورهاي واردكننده انرژي مي
ين سهم را در حاملهـاي  نفت بيشتر. درصد مصرف انرژي بوده است 61معادل  1997كند اين مقدار در سال  مي

اين كشور براي تنوع بخشيدن به حاملهاي انرژي به مصرف گاز طبيعي روي آورده اسـت  . انرژي در تركيه دارد
درصد از كل انرژي مصـرف شـده    8/12، 1997در سال . و مصرف اين حامل انرژي رشدي فزاينده داشته است

سنگ، ليگنيت، نفت، گاز طبيعي و حاملهـاي   ژي مانند زغالحاملهاي اوليه انر. در تركيه را گاز تأمين كرده است
ماننـد چـوب و   (نسبت انرژيهاي غيرتجـاري  . شوند ثانويه انرژي مانند كك هر دو در تركيه توليد و مصرف مي

داده كـه ايـن    درصد انرژي تركيه را تشكيل مي 40، حدود1970به كل انرژي در اوايل دهه ) ضايعات كشاورزي
  .رسيده است 8/12به  1997مقدار در سال 

با مقايسه منابع انرژي برق آبي، زغال و زمين . ميزان ذخاير انرژي تركيه در جدول زير نشان داده شده است
باشد در صورتي كـه   درصد نسبت به كل جهان مي 1شود كه اين منابع حدود  گرمايي تركيه و جهان مشاهده مي

ميزان كل حاملهاي توليد و مصرف شده در تركيـه در  . باشد چيز ميمنابع نفت و گاز آن نسبت به جهان بسيار نا
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زغال بيشتر در صنايع فوالدسازي و ديگـر بخشـهاي صـنعتي بـه منظـور      . نمودارهاي زير نشان داده شده است
در سـالهاي گذشـته بـه دليـل تقاضـاي صـنايع واردات       . شـود  گرمايش، نيروگاهها و حمل ونقـل اسـتفاده مـي   

  .يافته استسنگ افزايش  زغال
   1997ميزان ذخاير انرژي تركيه در سال  :)13-2(جدول 

  ) برحسب ميليون تن(                   

  جمع كل   ممكن   محتمل   اثبات شده   حامل انـرژي 
   1126   249   449   428  سنگ  زغال

   8075   110   626  7339  ليگنيت 
   82   8   29   45  آسفالتيت 
   82  0   1086 555  بيتمنوس
   35045  0   0 35045 ) مگاوات بر سال(برق آبي 

   3/46  0   0 3/46  نفت خام 
   4/9  0   0 4/9 )ميليارد متر مكعب(گاز 

        انرژي اتمي 
   9129  0   0 9129  اورانيوم 
   38000  0   0 38000  توريوم 

   35600   33150   0 2450  زمين گرمايي 

  بيني آينده در تركيه نرژي و پيشتوليد ا): 12-2(نمودار 
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  هاي آتي تركيه بيني برنامه مصرف انرژي و پيش): 13-2(نمودار 

  

  نفت) 2-3-4

 7/149ميليون تن نفت در تركيـه وجـود دارد كـه چيـزي حـدود       7/978بر اساس تخمينهاي موجود حدود 
ن تن از اين ذخاير استخراج شـد و  ميليو 4/103حدود  1997تا پايان سال . باشد ميليون تن آن قابل برداشت مي

با روند فعلي موجود در زمينه اكتشاف و استخراج . ميليون تن بوده است 3/46نفت قابل برداشت اين سال فقط 
  .سال ديگر نفت دارد 13نفت تركيه حدود 

درصـد از ايـن برداشـت توسـط كمپـاني       8/79ميليون تن نفت برداشته شده است كـه   5/3، 1997در سال 
TPAO ،1/20 در . درصد توسط شركتهاي محلي استخراج شده اسـت  1/0هاي خارجي و  درصد توسط كمپاني

  .پااليشگاه وجود دارد كه در جدول زير ظرفيت آنها ذكر شده است 5تركيه 
 1876طول اين خط لولـه  . باشد ميليون تن در سال مي 9/70ظرفيت خط لوله انتقال نفت بين عراق و تركيه 

يكي از اين خطـوط نفـت خـام را از    . در تركيه خطوط انتقال نفت خام ديگري نيز وجود دارد. اشدب كيلومتر مي
ــيج  Batmanپااليشــگاه  ــه خل ــا ظرفيــت  Iskenderunب ــه   5/3ب ــن در ســال و ديگــري خــط لول ــون ت ميلي

Yumurtalik-Kirikkale تركيـه   هـاي مختلفـي در   كمپـاني . كنـد  ميليون تن نفت خام را منتقل مي 5باشد كه  مي
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. دهنـد  وجود دارند كه كار توزيع نفت پااليش شده توسط پااليشگاههاي داخلي و يـا وارد شـده را انجـام مـي    
  .باشد شركت مي 12، 1997ها در سال  تعداد اين كمپاني

  پااليشگاههاي موجود در تركيه): 14-2(جدول 

CAPACITY ( MILLION TONS/Y ) REFINERIES 
5 KIRIKKALE 

1.1 BATMAN 
4.4 ATAS 
11.5 IZMIT 
10.0 IZMIR 
32.0 TOTAL 

  

  توليد نفت خام در تركيه ): 14-2(نمودار 
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  مصرف نفت خام در تركيه ): 15-2(نمودار 

  

  گاز طبيعي) 2-4-4

ميليـارد متـر مكعـب     1/18كل ذخاير گازي تركيـه  . قرار دارند  Marmaraهاي گازي تركيه در منطقه ميدان
ميليارد متر مكعب از اين ذخاير  3، 1997تا سال . باشد يليارد متر مكعب آن قابل برداشت ميم 3/12باشد كه  مي

ميزان  1987با واردات گاز از روسيه در سال . ميليارد متر مكعب آن باقي مانده است 3/9برداشت شده و حدود 
  .ير آغاز گرديدبا خريد از الجزا 1994از سال  LNGواردات . مصرف گاز رشد روز افزون پيدا كرد

به منظور انتقال نفت خام عراق به درياي مديترانه تأسيس گرديد و تنها  1974شركت بوتاش تركيه در سال 
همچنـين بـر اسـاس    . هاي نفت وگاز در اين كشور را بر عهـده دارد  نهاد دولتي است كه مسئوليت خطوط لوله

، تركيـه  1973-74پس از بحران اول انرژي در سال  .حق انحصاري واردات گاز به تركيه را نيز دارد 397فرمان 
قراردادي با شوروي سـابق   1984درصدد يافتن منابع جايگزين انرژي براي نفت شد و بر همين اساس در سال 

اي شامل جزئيات واردات گاز طبيعي بـه تركيـه    جهت عرضه گاز طبيعي به امضاء رساند و پس از آن موافقتنامه
بـر اسـاس ايـن قـرارداد حجـم گـاز       . يان بوتاش و سايوزگاز اكسپورت به امضاء رسيدساله م 25در يك دوره 

افتتاح شـد   1987ميليارد متر مكعب تعيين گرديد و اين خط لوله در سال  6تا  5برابر  1990وارداتي براي دهه 
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اسـتفاده قـرار   و اين گاز هم اكنون در شهرهاي پرجمعيت آنكارا، استانبول، بورسا، اسكيشـمير و ازميـت مـورد    
  .گيرد مي

بوتاش عالوه بر شبكه خط لوله، جهت تنوع بخشيدن بـه منـابع گـاز در تركيـه و افـزايش ايمنـي و ايجـاد        
ريـزي كـرده اسـت و بـه همـين منظـور و در پـي         را طـرح  LNGانعطاف در عرضه، احداث يك پايانـه ورود  

سـاله جهـت عرضـه گـاز ميـان بوتـاش و        20مذاكرات به عمل آمده ميان دولت تركيـه و الجزايـر، قـراردادي    
خريداري  LNGميليارد متر مكعب  2به امضاء رسيد و بر اساس آن تركيه ساالنه  1998آوريل  4سوناتراك در 
  .در منطقه مرمره ارگليسي به اتمام رسيد 1994الزم به ذكر است احداث اين پايانه در سال . خواهد نمود

از  LNGميليارد متر مكعب  2مكعب گاز طبيعي از فدراسيون روسيه و ميليارد متر  6در حال حاضر ساالنه 
ميليارد متر مكعب گاز طبيعي با  8شود و عالوه بر اين، قراردادي مبني بر ورود ساالنه  الجزاير به تركيه وارد مي

. محقـق خواهـد شـد   .) اس.بوتاش، رائـو، گـازپروم، گامـا آ   ( TURGAفدراسيون روسيه منعقد شده و توسط 
از نيجريـه منعقـد    LNGميليارد متـر مكعـب    2/1از الجزاير و نيز  LNGميليارد متر مكعب  2مچنين قرارداد ه

از سوي ديگر قراردادي براي واردات گاز طبيعي با ايران بـه امضـاء رسـيده كـه حجـم آغـازين       . گرديده است
رد متر مكعـب در سـال خواهـد    ميليا 10سال به  5الي  4ميليارد متر مكعب در سال است و پس از  3صادرات 

  . رسيد
ميليارد متر مكعب در سال آغاز و در  5/0بنا به آخرين موافقتنامه با فدراسيون روسيه واردات گاز بر اساس 

درصـد   67، 1997در سـال  . بالغ گردد) 2007تا سال (ميليارد متر مكعب در سال  16پايان دوره ساخت بايد به 
مرتفـع گرديـده و واردات عمـدتاً از     LNGدرصد از طريـق واردات   33وله و از تقاضاي تركيه از طريق خط ل

  . اند اي مواقع از طريق بازارهاي نقدي صورت گرفته الجزاير و در پاره
ريـزي   با لحاظ كردن تقاضاي خطـوط برنامـه   2010بر اساس طرحهاي بوتاش، مصرف گاز طبيعي در دهه 

گـذاران   قرار است توسط شـركت بـرق تركيـه و ديگـر سـرمايه     شده و همچنين نيروگاههاي سيكل تركيبي كه 
باتوجه به سطح تقاضا . ميليارد متر مكعب در سال بالغ خواهد شد 60تا  50داخلي و خارجي احداث گردد، به 

و نامشخص بودن توليد انرژي در داخل، بديهي است كه وابستگي به منابع خارجي همچنان ادامه خواهد يافت 
در صـد انـرژي مـورد نيـاز تركيـه را       30درصد الي 26به ترتيب  2020و  2010داخل در  د منابعرو و انتظار مي
درصد از توليـد انـرژي تركيـه در دو دهـه آغـازين قـرن آينـده         85درصد الي  80رسد كه  بنظر مي. تامين كنند
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ه اسـت و انتظـار   هاي نفـت در آينـد   گاز طبيعي يكي از مهمترين جايگزين. وابستگي به سوختهاي فسيلي باشد
درصـد بخـش    33درصـد از سـهم انرژيهـاي اوليـه و      24رود در اين كشور سهم گـاز طبيعـي بـه ترتيـب      مي

  .نيروگاههاي افزايش يابد
  :هايي كه توسط شركت بوتاش و دولت تركيه هم اكنون در حال بررسي است عبارتند از پروژه

  .پروژه خط لوله گاز طبيعي تركمنستان، تركيه، اروپا -1
  .پروژه خط لوله گاز طبيعي فدراسيون روسيه، درياي سياه، تركيه -2
  .پروژه خط لوله گاز طبيعي عراق، تركيه -3
  .پروژه خط لوله گاز طبيعي تركمنستان، خزر با عبور از آذربايجان، گرجستان، تركيه، اروپا -4
  .پروژه خط لوله گاز طبيعي تركمنستان، ايران، تركيه، اروپا -5

به نـام جريـان آبـي در دسـت     ) از فدراسيون روسيه تا تركيه(خط لوله گاز طبيعي از زير درياي سياه پروژه 
بررسي و احداث است و شركت گازپروم تأمين مالي و احداث خط لوله در خاك روسيه و زيردريايي سـياه را  

بـا تـأمين مـالي از سـوي      در حالي كه احداث خط لوله در تركيه نيز به عهده گازپروم است ولـي . كند تقبل مي
كيلومتري از ايزوبيلونيا در روسـيه   1213رود كه احداث اين خط لوله  انتظار مي. بوتاش صورت خواهد گرفت

ميليارد متر مكعب گاز طبيعـي را منتقـل خواهـد     16اين خط لوله ساالنه . شروع و تا آنكارا در تركيه ادامه يابد
  .نمود

هاي امضاء شـده ميـان وزارت انـرژي و     عراق، تركيه بر اساس موافقتنامه مطالعه پروژه خط لوله گاز طبيعي
نمودارهاي زير ميزان توليد و . آغاز گرديد 1996مارس  8منابع طبيعي تركيه و وزارت نفت جمهوري عراق در 

بـا  الزم به ذكر است كه عالوه بـر مـوارد فـوق تركيـه قراردادهـايي نيـز       . دهد مصرف گاز را در تركيه نشان مي
  .كشورهاي استراليا و قطر نيز امضاء كرده است

  

  

  

  مصرف گاز طبيعي در تركيه ): 16-2(نمودار 



  125                     …بررسي جامع تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و 

 

  

 توليد گاز طبيعي در تركيه): 17-2(نمودار 
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  قراردادهاي موجود تركيه براي واردات):  15-2(جدول 
 كل  روسيه  روسيه  ايران  LNGنيجريه  LNGالجزاير  روسيه  قراردادهاي موجود

  2/45  16  8  10 2/1 4 6  ميزان قرارداد
    1997  1998  1996 1996 1998 1986  تاريخ عقد قرارداد

    25  23  22 20 20 25  مدت قرارداد
    2000 عملياتي  2001 2001 ملياتيع عملياتي  وضعيت قرارداد

سال آينده به صورت قابل تـوجهي افـزايش يابـد،      20رود كه در  تقاضاي تركيه براي گاز طبيعي انتظار مي
بينـي تقاضـا    متتشـر شـده، پـيش    DKBليكن بر اساس يك گزارشي كه بوسيله يك موسسه مالي در لندن بنـام  

كند كه ايـن   گيري مي گزارش نتيجه. شود رنماي مازاد عرضه مواجه ميبينانه بوده به ترتيبي كه تركيه با دو خوش
بيني به درستي پيشنهاد خط لوله گاز خزر كه گاز طبيعي تركمنستان را از طريق دريـاي خـزر بـه تركيـه و      پيش

با روسـيه  بر اساس گزارش، با وجود توافقنامه تأمين گاز . دهد را مدنظر قرار نداده است احتماالً اروپا انتقال مي
مـيالدي را تضـمين    2010و ايران، تقاضاي متصور شده براي تركيه، استفاده از خـط لولـه خـزر قبـل از سـال      

  .كند نمي
ميليـارد متـر مكعـب در سـال      1/3درصد از كل مصرف گاز اروپـاي غربـي ويـا     3/1، تركيه 1990در سال 
در صد مصرف گـاز   8/4ر مكعب در سال و يا ميليارد مت 18، اين ميزان به 2000تا سال . نموده است مصرف مي

ميليارد متـر   43مصرف ساالنه  2010در سال  DKBاروپاي غربي افزايش پيدا خواهد كرد و بر اساس گزارش 
 1998وزارت انرژي و منابع طبيعي تركيـه در سـال   . ميليارد متر مكعب خواهد بود 78، 2020مكعب و در سال 

روگاه گازي به منظور كاهش وابستگي كشور بـه واردات بـرق از اروپـاي    ني 27ميالدي طرحهايي براي ساخت 
 TEASشركت دولتـي توليـد و انتقـال نيـروي تركيـه      . مركزي با توجه به مصارف آينده كشور را ترسيم نمود

بـراي افـزايش ظرفيـت توليـد را      2010و 1998ميليـارد دالر بـين سـالهاي     70گذاري به ميزان  مجموع سرمايه
بينـي تقاضـاي    اگر اين طرح انجام شود، در اين صـورت پـيش   DKBليكن بنا به گزارش . نمايد ميريزي  طرح

تاخيرهـايي  . بينانه خواهد بـود  ميليارد متر مكعب در سال كه سال گذشته عنوان گرديده، واقع 82گازي به ميزان 
. ركيه وجـود داشـته اسـت   سازي صنايع برق ت در ايجاد منابع مالي براي نيروگاههاي گازي و همچنين خصوصي

بينـي   ترتيـب پـيش   شود كه بدين به اين مطلب سياست كلي آرام نمودن هيجانات اضافي در تركيه نيز افزوده مي
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رسانده  2010ميليارد متر مكعب در سال براي سال  5/51درصد كاهش داده و به ميزان  37براي تقاضاي گاز را 
  .است

ر خط لوله دولتي تركيه تعدادي توافقنامه اوليه بـا توليدكننـدگان در   كند كه در سالهاي اخي گزارش اشاره مي
اگرچه تركيه مايل بـه كـاهش   . همسايگي خود به منظور جبران تقاضاي جديد در سالهاي آتي امضا نموده است

. باشد، ليكن اين كشور توافقنامه را با شركت روسـي امضـاء نمـوده اسـت     وابستگي خود به گازپروم روسيه مي
هاي اوليه تركيه با طرفهاي ديگر در مرحله يادداشت تفاهم بوده كه طرفين را به حجم يا قيمـت ملـزم    فقنامهتوا

نساخته اما مذاكرات در سالهاي اخير پيشرفت داشته و گفتگوها در مراحل مختلف توسعه است كـه هـر كـدام    
  .باشد براي خود داراي موانع قراردادي يا سياسي مي

بـا كشـورهاي روسـيه، الجزايـر،  نيجريـه،       2020تـا سـال    1998تأمين گاز تركيه از سال قراردادهاي اوليه 
  .تركمنستان، ايران، استراليا و قطر بشرح زير مي باشد

  عرضه و تقاضاي گاز در تركيه): 16-2(جدول 
 2020  2015  2010  2005  2000  1999 1998  سـال

  BCM 10 2/15 7/20 2/49  2/63 2/63  2/63مقدار دريافت گاز
  BCM 10 2/15 2/18 1/43  5/51 5/62  8/77مقدار مصرف گاز

از تقاضاي مصرف بيشتر بوده است و تقريباً از سال  2005بر اين اساس، عرضه گاز به كشور تركيه تا سال 
  .شود تقاضا از عرضه بيشتر مي 2015

دام توليدكننـده در پايـان چيـره    وبا در نظرگرفتن موارد باال، ترديدهايي در رابطه با اينكه كـ  DKBبراساس 
از ميان هفت توافقنامه اخير تركيه، فقط سه قرارداد بـه دادن تعهـد در مـورد حجـم نهـايي      . آيد خواهد شد، مي
رسد ادامه پيـدا كنـد در حـالي كـه توافقنامـه بـا        مذاكرات با مصر، قطر و عراق بعيد بنظر مي. منتهي شده است

اما بـه وقـوع   . رود كه ادامه يابد ر مكعب در سال از طريق بلغارستان انتظار ميميليارد مت 8گازپروم براي تحويل 
باشد و توافقنامه انتقال از  پيوستن توافقها و معامالت اوليه با ايران، پروژه جريان آبي كه از طريق درياي سياه مي

ه تقاضاي گـاز در تركيـه   كند ك گيري مي گزارش نتيجه. طريق درياي خزر با تركمنستان همگي زير سوال هستند
  .حمايت نمايد و يكي از آنها بايد كنار گذاشته شود 2010تواند همه سه طرح را قبل از سال  نمي
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با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ايران و تركيه توافقنامه خريد و فروش را اگرچه در يك بشكل غيررسـمي  
باشـد، در نتيجـه    ه ديگر است كه در حـال سـاخت مـي   اند و از آن جايي كه تنها پروژه در ميان سه پروژ ساخته

ميليـارد متـر    30همچنين توافقنامه تركيه با گازپروم كـه ارسـال   . تحويل گاز ايران به تركيه بسيار محتمل است
گيرد، اين پروژه و توافقنامه را در مقايسـه بـا توافقنامـه تركيـه بـا       در بر مي 2010مكعب گاز در سال را تا سال 

  .نمايد باشد، به صورت رقيب قوي معرفي مي اش مي كه در مراحل اوليه تركمنستان
هر دو پروژه جريان آبي و خط لوله خزر تركمنستان با مسائل مـالي و مالحظـات محـيط زيسـتي ناشـي از      

در تعيين اينكه كدام توليدكننده چيره خواهـد شـد، حسـاس و مهـم      سياسي موضوعات. ساخت مواجه هستند
عالقمند است تركمنستان خط صادراتي داشته باشد كـه در آن روسـيه يـا ايـران نقشـي نداشـته       آمريكا . هستند
آمريكا همچنين مايل نيست تركيه گاز ايران را داشته باشد و يا گاز تركمنستان از طريـق محـدوده ايـران    . باشند

  .باشند هم روسيه و هم ايران عالقمند به تعقيب و دنبال كردن موضوع مي. تحويل تركيه شود
DKB كند كه يك خط لوله تأمين گاز طبيعي در حال حاضر براي تركيـه كـافي بـوده و آن     گيري مي نتيجه

افزايد ايران بهترين مسير صادرات گاز تركمنسـتان بـوده    اين گزارش مي. خط لوله پروژه جريان آبي خواهد بود
داشتن و احاطه بر گاز تركمنسـتان   بر نگاه  تواند با گازپروم باشد كه به صورت سنتي سعي اما حالت ديگري مي

بـا وجـود مخالفـت آمريكـا در     . داشته تا گاز تركمنستان را از طريق سيستم و شبكه خود به تركيه صادر نمايـد 
  مورد تصميم تركيه بـراي خريـد گـاز طبيعـي از همسـايه خـود ايـران، كـار بـر روي خـط لولـه گـاز طبيعـي              

  .باشد تركيه در حال پيشرفت مي -ايران 

  اروپا و اطالعات عمومي كشوري ) 2-4-5

ريزي و تحقيقات در بخش انرژي بويژه براي گسـترش   اهميت برنامه 1973وقوع اولين شوك نفتي در سال 
بطوري كه اقدامات فـوق نتـايجي از   . و توسعه منابع جديد و امنيت عرضه كشورهاي صنعتي را موجب گرديد

زايي در صـنايع   زيست، اشتغال ه حداقل رساندن آلودگي و تخريب محيطجويي در مصرف انرژي، ب جمله صرفه
  .جويي مالي و در نهايت بهبود اقتصاد كالن آن كشورها بويژه اروپاي غربي را به همراه داشت انرژي، صرفه

از طرفي يكي از مشكالت عمده اروپاي غربي محدود بودن منابع انـرژي آن بـوده اسـت كـه همـواره ايـن       
اما از آنجا كه ذخاير . ساخته است جهان را بويژه در ارتباط با تأمين نفت مورد نياز با نگراني مواجه ميمنطقه از 

باشند، بـه همـين دليـل بـراي كشـورهاي       گاز برخالف ذخاير نفت از پراكندگي خاصي در جهان برخوردار مي
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كه در نتيجـه وجـود   . نفت بوده است تر از تأمين امنيت گاز به مراتب مناسب) بويژه اروپاي غربي(كننده  مصرف
  .تأسيسات و امكانات توزيع و انتقال گاز بويژه خط لوله از اهميت بسزايي برخوردار گشته است

دهد كه در اين منطقـه   كيلومتر، نشان مي 36000از طرفي شبكه انتقال خطوط لوله گاز اروپا با طولي معادل 
امروزه اين . ه آن در دو دهه گذشته پيشرفتهاي عظيمي داشته استاز جهان، اقتصاد گاز و تكنولوژيهاي مربوط ب

شبكه از درياي شمال در شرق تا درياي مديترانه و از آتالنتيك تا اروپاي شرقي امتداد دارد كه منـاطق مختلـف   
ز شبكه گـا . كند اروپاي غربي را به وسيله گاز دريافتي از روسيه در شرق و آفريقاي شمالي در جنوب تغذيه مي

باشـد كـه گـاز مـورد نيـاز       ميليـون كيلـومتر مـي    1/1شهري در كشـورهاي اروپـايي نيـز داراي طـولي معـادل      
  . نمايد كنندگان سراسر اروپا را تأمين مي مصرف

     صنعت گاز در اروپا) 2-4-6

بـت  محيطي و همچنين به عنوان تكيه گاهي ثا جامعه مدرن، انرژي را با قيمتي منطقي و با حداقل اثر زيست
مشي انرژي توافق شده اتحاديـه اروپـا    سه ركن اساسي در خط. باشد و به طور قابل دسترس و مستمر طالب مي

  :به شرح ذيل است
  رقابت سراسري) الف
  حمايت از محيط زيست) ب
  امنيت در عرضه انرژي) ج

  .گاز طبيعي در نيل به چنين اهدافي باالترين سهم را دارد
شوند و به تدريج به صورت  كنندگان در جهت رقابتها باز مي يج به روي مصرفبازارهاي داخلي گاز به تدر

بازار داخلي انرژي رقابت در عرضه صنعت اروپا را در يك بازار جهاني يكپارچه . آيند يك بازار يكپارچه در مي
  .افزايش خواهد داد

اي  امه مسير به سوي توسـعه زيست و اد ترين سوخت فسيلي در حمايت از محيط گاز طبيعي به عنوان پاكيزه
بهينه سهم بسزايي دارد و توجهات زيادي را در اجالس كيوتوي اتحاديـه اروپـا بـه منظـور كـاهش نشـر گـاز        

هاي فسيلي با مشتقات كـربن بـاالتر و كـارآيي كمتـر و همچنـين در       كربنيك با جايگزين ساختن آن با سوخت
  . جلب نموده است   NOxو  SO2اجالس اتحاديه اروپا در خصوص نشر گازهايي چون 
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سـهم رو بـه رشـد گـاز در     . نمايـد  اي در عرضه سراسري انـرژي ايفـاء مـي    گاز طبيعي نقش مهم و فزاينده
مجموعه سوخت اتحاديه اروپا، عمدتاً با توجه به كاهش وابستگي به نفت و اثر آن در ايجاد تعادل در سـوخت  

اكنـون   هم. انرژي در سرتاسر اتحاديه اروپا در حال افزايش است انرژي اتحاديه اروپا از نظر تنوع پذيري، امنيت
رسـد كـه در    بنابراين به نظـر مـي  . باشد سهم گاز در مصرف انرژي اتحاديه اروپا نيمي از ميزان مصرف نفت مي

  . اي به امنيت عرضه اتحاديه اروپا جاي رشد داشته باشد آينده گاز بدون وارد ساختن خدشه
اي بـه تنهـا يـك     كه طي آن اروپـا بـه طـور گسـترده     1970ه مانند بحران نفت در دهه امروزه، امنيت عرض

وابسـته بـود، ديگـر يـك     ) كه آن هم تحت كنترل تعدادي معدودي از كشورهاي توليدكننده نفت بود(سوخت 
ز شده و اي با دنيا از آن زمان از جميع جهات تغيير نموده است و بطور فزاينده. مسئله جغرافيايي سياسي نيست

اي يكپارچه شده و عرضـه از   همچنين بازارهاي انرژي جهان بطور گسترده. از نظر اقتصادي متحول گشته است
بـا ايـن حـال، بحـران     . نظر مفاهيم جغرافيايي و با در نظر گرفتن مجموعه سوخت بسيار متنوع گرديـده اسـت  

تواند همچنان به امنيت عرضه انـرژي   نمينشانگر اين واقعيت است كه اتحاديه اروپا  1970عرضه نفت در دهه 
بـالعكس، امنيـت عرضـه انـرژي مسـتلزم احتيـاط مسـتمر و هوشـياري دقيـق نسـبت بـه            . خود مطمئن باشـد 

هاي آتي و يا به حـداقل رسـاندن آنهـا     پذيري و همچنين اجتناب از بحران هاي فزاينده خارجي، آسيب وابستگي
  .باشد مي

ه سـوخت اتحاديـه اروپـا خصوصـاً رشـد آن در نيروگاههـا و نيـز        اهميت رشد سراسري گـاز در مجموعـ  
درصـد بـه حـدود     40بيني افزايش وابستگي به گاز وارداتي از تعداد محدودي از كشورهاي توليدكننده از  پيش

گـردد مسـائلي    و تغييراتي كه موجب افزايش رقابت و وسعت يافتن اتحاديه اروپا مـي  2002درصد در سال  60
  .   برند يت عرضه گاز و تقاضاي آن در اتحاديه اروپا را به زير سؤال ميهستند كه امن

بازار گاز اتحاديه اروپا با يك روند ثابت از نظر جغرافيـايي وسـعت يافتـه اسـت و رشـد تقاضـاي گـاز از        
  . زماني كه عرضه گاز طبيعي براي اولين بار به اروپا صورت گرفت فزوني يافته است 1960سالهاي دهه 

طبيعي در حال حاضر سوخت غالب در اروپا شناخته شـده و سـهم بـازار آن در همـه بخشـها و همـه       گاز 
كشـور عضـو در عرضـه     15امروزه تمامي . باشد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به طور مستمر رو به افزايش مي

 21بيش از  1998ر سال نمايند و سهم گاز در عرضه انرژي اتحاديه اروپا د انرژي خود از گاز طبيعي استفاده مي
با اين حال اعضـاء اتحاديـه اروپـا از نظـر     . باشد درصد ده سال پيش از آن قابل مقايسه مي 16درصد بود كه با 
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به طور مثال كشورهايي چون سوئد و يونان تنهـا  . تخصيص سهم گاز به خود با يكديگر اختالف فاحشي دارند
  .به خود اختصاص داده اند درصد از سهم گاز را 46درصد و هلند بيش از  2

بـا  . باشد يابد و سهم فعلي بازار انرژي اتحاديه اروپا رو به افزايش مي صنعت گاز طبيعي همچنان توسعه مي
ميليـون تـن معـادل     430تـا   300تقريبـاً از  ( 2020تا سال  1998درصد افزايش در تقاضا از سال  45پيش بيني 

 21، گاز طبيعي سهم خود در عرضه انـرژي اتحاديـه اروپـا را از    )يبيني بلندمدت كميسيون انرژ نفت طبق پيش
  . افزايش خواهد داد 2020درصد تا سال  27به حدود  1998درصد در سال 

) شامل نيروگاههاي حرارتي سيكل تركيبي و توليد نيـرو (حدود دو سوم از اين افزايش تقاضا از نيروگاهها 
بيني ياد شده افزايش مصرف گاز در نيروگاههـاي حرارتـي در ايـن     رود براساس پيش انتظار مي. گيرد نشئت مي
ميليـون تـن    192(درصـد   40بـه حـدود   ) ميليون تن معادل نفت 83حدود ( 1995درصد در سال  23بخش از 

  .فزوني يابد) معادل نفت
و تـا  كننده گاز باشـند   رود نيروگاههاي حرارتي و سيكل تركيبي بزرگترين بخش مصرف همچنين انتظار مي

گاز از مزاياي بيشماري در نيروگاههـاي  . درصد از مصرف گاز را به خود اختصاص دهند 45حدود  2020سال 
تر، كـارآيي بيشـتر، نشـر كمتـر گازهـاي مضـر و زمـان كمتـر احـداث           گذاري پايين برق همچون هزينه سرمايه

  .برخوردار است
خـود را بـه تعهـدات پروتكـل كيوتـو سـال       با نگرشي به تغييرات آب و هوايي، كشورهاي در حال توسعه 

كه مهمتـرين آنهـا گـاز كربنيـك     (اي  اي از شش گاز گلخانه به منظور نيل به اهداف كاهش نشر مجموعه 1997
. انـد  پايبنـد نمـوده   2012تـا   2008طـي سـالهاي    1990تر از سطوح سال  درصد پايين 2/5به ميانگين ) باشد مي

  .درصد افزايش داده است 8اتحاديه اروپا اين ميانگين را به 
امروزه، با اسـتفاده  . گردد استفاده از گاز طبيعي بطور قابل توجهي از روشهاي نيل به اين هدف محسوب مي

اكسيدكربن را در هر واحد توليد الكتريسـيته در مقايسـه بـا     هاي سيكل تركيبي گاز، نشر دي آوري توربين از فن
نيز كـاهش   Noxو  SO2قليل داده و همچنين نشر گازهايي چون سنگ به نصف ت نيروگاههاي با سوخت زغال

آوري كاهش نشت متان از سيسـتم گـاز را بـه     بايست فن با توجه به توليد و مصرف فزاينده گاز مي. يافته است
افـزايش بسـيار زيـاد مـورد انتظـار در      . منظور به حداكثر رساندن منافع محيطي استفاده از گاز توسـعه بخشـيد  

هاي كوچك گاز براي توليد گرما و الكتريسـيته در   آوري توربين با در نظر گرفتن آخرين توسعه فنمصرف گاز 
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مصـرف گـاز طبيعـي در نيروگاههـا و بخشـهاي حمـل و نقـل نيـز         . تر گردد تواند وسيع هاي مسكوني مي خانه
اي در  گاههـاي هسـته  در بلندمدت، آينده نا مطمئن نيرو. گردد همچنين امكان افزايش اين گرايش را موجب مي

  .تواند بر تقاضاي گاز بيافزايد برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز مي
درصد از تقاضاي گاز اتحاديه اروپا از طريق واردات از سه كشور توليدكننده اصلي گاز،  40، 1998در سال 

ي و قطر احجام كوچكي از گـاز  روسيه، الجزاير و نروژ تأمين گرديد و اين در حالي بود كه كشورهايي چون ليب
درصـد   11و  12، 17روسيه، الجزاير و نروژ به ترنيـب  . نمودند را به اتحاديه اروپا صادر مي LNGطبيعي مايع 

  . نمودند از كل مصرف گاز اتحاديه اروپا را تأمين مي
در اتحاديـه  . تـر باشـد   رود در مقايسه با ساير انرژيها بسيار سريع افزايش وابستگي به واردات گاز انتظار مي

 40درصد بود در حالي كـه بـراي گـاز ايـن مقـدار       50تقريباً  1998اروپا وابستگي واردات كل انرژي در سال 
درصد برسد و ايـن در   67به  2020رود وابستگي به واردات گاز تا سال  انتظار مي. درصد برآورد گرديده است

 2020كل واردات گاز مورد انتظار تا سال . صد خواهد بوددر 66حالي است كه وابستگي به واردات كل انرژي 
  .با مصرف امروزه اتحاديه اروپا برابري خواهد كرد) ميليون تن معادل نفت 290تقريباً (

بينـي   رود وابستگي به واردات گاز به سـطوح وابسـتگي بـه واردات نفـت كـه پـيش       با اين حال، انتظار نمي
سد افزايش يابد، هرچند، كه اصول و اساس بازار نفت بسيار با بازار گـاز  درصد بر 85به  2020شود تا سال  مي

با اينحال، مصرف گاز با امكان جايگزين . كند به علت تمركز بيشتر بر روي تنها چند كشور توليدكننده، فرق مي
هش نمايـد و وابسـتگي را كـا    ساختن آن با سوختهاي ديگر كه اين مسئله خود نيز به امنيت عرضـه كمـك مـي   

  .گردد دهد ادغام مي مي
رسد روسيه، الجزاير و نروژ، سـه صـادركننده اصـلي گـاز بـه اتحاديـه اروپـا، و همچنـين هلنـد           به نظر مي

 67در خصـوص دو سـوم از   . بازارهاي گاز اين اتحاديه را تا دو دهه آتي همچنان در اختيار خود داشته باشـند 
درصـد از ايـن    95قراردادهايي منعقـد شـده اسـت كـه      2020سال درصد از مقادير وارداتي به اتحاديه اروپا تا 

  .باشد قراردادها با روسيه، نروژ و الجزاير مي
اي به بازار گاز  ارقام وابستگي به واردات ذكر شده در فوق با در نظر گرفتن نقش نروژ به عنوان صادركننده

از نظـر سياسـي بـه     EEAطقه اقتصادي اروپا اتحاديه اروپا از سويي و تعهدات اين كشور نسبت به توافقنامه من
عنوان يكي از توليدكنندگان گاز اتحاديه اروپا در توليد داخلي گاز اين اتحاديه از سوي ديگر همچنان بسيار باال 
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از اينـرو  . در نظر گرفته شده EEAدر صورتي كه واردات فعلي از نروژ به عنوان توليد داخلي گاز . خواهد بود
خواهد رسيد كه با اينكه  2020درصد در سال  52به  1998درصد در سال  29از  EEAبراي  وابستگي واردات

رونـد   2010كمتر از مقادير برآورد شده براي اتحاديه اروپا خواهد بود ولي همچنان باالست و خصوصاً از سال 
  .رشد آن بيشتر خواهد شد

اديـه اروپـا بـا در نظـر گـرفتن كشـورهاي       در حالي كه ايجاد تنوع در عرضه گاز در داخل و خـارج از اتح 
درصـد   94شركت گاز، توليدكننده حدود  33تنها  1996باشد، ذكر اين مسئله كه در سال  توليدكننده محدود مي

 10از كل گاز اروپاي غربي بودند ارزش چنداني نخواهد داشت، تنها سه شركت از بزرگترين اين شـركتها بـين   
درصد توسط تعداد بيشتري از توليدكنندگان بسيار كوچك توليـد گشـته    6مابقي  اند و درصد توليد نموده 15تا 

  .است
مشابه چنين شرايطي نيز با درجات مختلف در مورد كشورهاي توليدكننده خارجي گاز صـادق اسـت ايـن    

  . باشد مسئله نشانگر توان بالقوه رقابت در بخش عرضه در داخل و خارج از اتحاديه اروپا مي
باشد و تمايـل   ضر خط مشي اتحاديه اروپا ايجاد انگيزه در فعاليتهاي اكتشافي و توليد داخلي ميدر حال حا

جدول زيـر  . منطقي و همچنين مقررات مازاد به سردي گرايد بايست با موانع و مشكالت غير توليدكنندگان نمي
  .دهد اهميت فزاينده گاز در عرضه انرژي اروپا را نشان مي

  باشد مي BCM، ارقام برحسب  2020تا  1985ت فزاينده گاز در عرضه انرژي اروپا اهمي): 17-2(جدول 
  1985  1995  1998  2000  2010  2020  

  431  401  338  299 273 198 تقاضاي گاز اتحاديه اروپا
  1612  1556  1454  1401 1366 1241  تقاضاي انرژي

  %27  %26  %23  %21 %20 %16  سهم گاز
  141  191  204  180 167 132  توليد گاز اتحاديه اروپا

  290  210  133  120 109 69  واردات خالص گاز
  %67  %52  %39  %40 %40 %35  وابستگي به واردات
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  اروپاي غربي   ) 2-4-7

در صـد   72باشد كـه   تريليون متر مكعب مي 21/5حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در اروپا رقمي معادل 
، دانمـارك  350، آلمـان  230، ايتاليـا  370تان و بقيه در كشورهاي رومـاني  آن در سه كشور نروژ، هلند و انگلس

. ميليارد متـر مكعـب متمركـز شـده اسـت      330و باقيمانده در كشورهاي ديگر اروپا معادل  90، مجارستان 110
  .دهد جدول شماره دو ذخاير اثبات شده در اروپا را نشان مي

  1998رهاي اروپايي در پايان سال ذخاير اثبات شده گاز طبيعي كشو) 18-2(جدول 

درصد در   1998  1997  1993  1988  1978  كشورهاي اروپا
  اروپا

درصد در 
  جهان

  1/0  1/2  11/0  11/0 21/0 12/0 07/0  دانمارك
  2/0  7/6  35/0  34/0 34/0 27/0 18/0  آلمان

  1/0  7/1  09/0  09/0 09/0 0 0  مجارستان
  2/0  4/4  23/0 3/0 36/0 29/0 23/0  ايتاليا
  2/1  4/34  79/1  74/1 2 77/1 75/1  هلند
  8/0  5/22  17/1  48/1 8/2 42/2 68/0  نروژ

  3/0  1/7  37/0 4/0 44/0 0 0  روماني
  5/0  8/14  77/0  76/0 5/1 64/0 76/0  انگلستان
  2/0  3/6  33/0  35/0 45/0 98/0 68/0  بقيه اروپا

  5/3  100  21/5  57/5 19/8 49/6 35/4  جمع كل اروپا
  -  -  147 145 146 112 71  جهان

درصد از آن در بخـش   50از مجموع ذخاير فوق رقمي حدود يك سوم ذخاير آن در خشكي قرار دارند كه 
بطـوري كـه در سـاير منـاطق خشـكي      . در هلند ذخيره شده است GRONINGENخشكي ميدان گازي بنام 

ير گاز اروپاي غربي در نواحي بـرون  اروپاي غربي ذخاير گاز طبيعي بسيار ناچيز وجود دارد، زيرا دو سوم ذخا
ساحلي قرار دارند كه عبارتند از درياي نروژ، سواحل نروژ در بخـش دريـاي بارنـت و منـاطق دريـاي شـمال       

با اين وجود بايد اشاره كرد كه بيشترين ميزان حجم ذخاير گازي در اين منطقه در درياي شمال قـرار  . انگلستان
  . گرفته است

در سواحل آلمان، سال  1963اكتشاف گاز در بخش برون ساحلي اروپاي غربي از سال  فعاليتهاي مربوط به
عمليات اكتشافي در ابتدا از بخش جنـوبي  . در آبهاي انگلستان و بعد از آن در سواحل نروژ انجام گرفت 1964
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 300 -350عمـق   بـا  Snorrمتر آغاز گرديد و بعد از آن در بخش دريايي نروژ در ميدان  50دريا با عمق كم تا 
. باشـد  درياي شمال از بهترين پتانسيل اكتشافي ذخاير گاز جهان در مناطق بـرون سـاحلي مـي   . متري دنبال شد

بطوري كه تاكنون توليد گاز از ميادين مختلف درياي شمال روند صـعودي داشـته و امـروز يـك سـوم حجـم       
  . داده است توليدات گازي مناطق مختلف برون ساحلي جهان را به خود اختصاص

كشورهاي اين منطقه شامل فرانسه، هلند، دانمارك، بلژيك، لوگزامبـورگ، ايتاليـا، اتـريش، اسـپانيا، يونـان،      
به غير از پرتغال، اسپانيا و يونان در سـاير  . باشد پرتغال، انگليس، ايرلند، آلمان، سويس، فنالند، سوئد و نروژ مي

شود، اخيراً مصرف گاز  بعد از آن در بخش خانگي مصرف ميكشورهاي غرب اروپا بيشتر گاز بخش صنعت و 
  .باشد در نيروگاهها در حال افزايش مي

ميليـارد متـر    480به  96ميليارد متر مكعب در سال  350طبق برآوردهاي كمپاني شل، ميزان تقاضاي گاز از 
ن كشـورها آلمـان،   كـه بـين ايـ   . خواهـد رسـيد   2020ميليارد متر مكعب در سال  510و  2010مكعب در سال 

بيشـترين افـزايش تقاضـا در كشـورهاي     . باشـند  كننـدگان گـاز مـي    ترين مصرف انگلستان، هلند و فرانسه عمده
  .انگلستان، ايتاليا، اسپانيا و آلمان مشاهده خواهد شد

درصد افزايش تقاضاي گاز مربوط به بخش توليد برق يعني نيروگاههـا   60بيشترين ميزان رشد يعني حدود 
ميليارد متر  165و  2010ميليارد متر مكعب در سال  144به  96ميليارد متر مكعب در سال  62هد بود كه از خوا

  . خواهد رسيد 2020مكعب در سال 
افزايش ميزان گاز براي توليد برق بستگي به سياست برخي از كشورها دارد بـراي مثـال در صـورت تغييـر     

ههاي جديد در فرانسه و سوئد تقاضـاي   سنگ به گاز و ايجاد نيروگا سوخت نيروگاههاي آلمان واسپانيا از زغال
  .گاز افزايش چشمگير خواهد داشت

ميليارد متر مكعـب در   120مصرف گاز در صنايع بخصوص در اسپانيا افزايش خواهد يافت، مصرف كل از 
مصـرف مشـاهده   در بخش خانگي نيـز رشـد   . خواهد رسيد 2020ميليارد متر مكعب در سال  150به  96سال 
 210و  2010ميليـارد متـر مكعـب در سـال      190بـه   96ميليارد متر مكعب در سال  170شود بطوري كه از  مي

درصد گاز اروپاي غربي  20الزم به ذكر است كه روسيه حدود . خواهد رسيد 2020ميليارد متر مكعب در سال 
  .كند را تأمين مي
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  اروپاي مركزي) 2-4-8

ي شامل آلباني، بوسني هرزگوين، بلغارسـتان، كرواسـي، چـك، مقدونيـه، رومـاني،      كشورهاي اروپاي مركز
بعد از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي ايـن      . باشد اسلوواكي، اسلووني، لهستان، مجارستان و يوگسالوي مي

همه اين كشورها بـراي حركـت بـه سـوي اقتصـاد بـازار آزاد در حـال        . اند كشورها دچار تحوالت زيادي شده
هـايي از ايـن    ثبـاتي در گوشـه   بي. كنند باشند ولي به داليلي اين كشورها همگام با يكديگر رشد نمي وشش ميك

بيني رشد اقتصادي اين كشورها تا حدودي مشكل باشد ولـي بـا ايـن اوصـاف      منطقه باعث شده است كه پيش
ميليـارد متـر    77صـرف گـاز از   شـود كـه م   بيني مي باشد، پيش تقاضاي گاز در اروپاي مركزي رو به افزايش مي

خواهد رسيد افزايش تقاضا تا سـال   2010در سال  99-126و  2005درسال   87-103به  1996مكعب در سال 
 2020تا سـال  .ميليارد متر مكعب در سال خواهد بود 18ميليارد متر مكعب و يا با تقريب  26الي  10بين  2005

  .ميليارد متر مكعب خواهد رسيد 125ها ميزان تقاضا به  بيني ميزان طبق پيش
در . سه كشور لهستان، رماني و مجارستان بيشترين افزايش تقاضا را در بين اين كشورها را خواهنـد داشـت  

در اين كشورها بيشترين مصرف گاز در صـنايع و  . ميان اين سه كشور رماني بيشترين نرخ رشد مصرف را دارد
ميليارد متر مكعب خواهد رسـيد و در سـال    35مصرف گاز به  2005تا سال . باشد بخصوص صنايع سنگين مي

  .خواهد بود 2020ميليارد متر مكعب در سال  46ميليارد متر مكعب و  42به  2010
خانگي يكي ديگر از بخشهايي است كه مقدار زيادي از گـاز مصـرفي ايـن ناحيـه را بـه خـود اختصـاص        

ميليـارد متـر مكعـب در سـال      28-36به حـدود   1996سال  ميليارد متر مكعب در 19ميزان مصرف از . دهد مي
كنندگان گـاز ايـن منطقـه     در حال حاضر تأمين. خواهد رسيد 2020ميليارد متر مكعب در سال  35-46و  2010
  : شامل
  رماني و مجارستان(توليدكنندگان داخل منطقه(  
 روسيه  

شود كـه   توليدكنندگان داخلي توليد ميميليارد متر مكعب در سال توسط  31در حال حاضر حدود . باشد مي
كننـدگاني غيـر از    اخيراً كشورهاي منطقه قراردادهايي براي واردات گاز با توليـد . باشد اين رقم رو به كاهش مي

  :اند روسيه بسته
  ميليارد متر مكعب با نروژ بسته است 53ساله براي واردات  20چك يك قرارداد.  
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 ميليارد متر مكعـب در سـال بـا     5/0رداد براي واردات مجارستان براي واردات گاز يك قراRuhgas  و
  .بسته است Gaz de Franceميليارد متر مكعب در سال با  4/0

دهنده ميزان ذخاير، مصرف و توليد حاملهاي انرژي در كشورهاي اروپايي را  نمودارهاي صفحات بعد نشان
  .دهد نشان مي

  ميزان ذخاير نفت): 18-2(نمودار 

  

  هاي اوليه در اروپا مصرف انرژي): 19-2(دار نمو.
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  هاي اوليه در اروپا  كل مصرف انرژي): 20-2(نمودار 

  

  
  

  كل مصرف هيدروالكتريك در اروپا): 21-2(نمودار 
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  اي در اروپا مصرف انرژي هسته): 22-2(نمودار 

  

  

  سسنگ در اروپا توليد زغا ل):  23-2( نمودار
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  بات شدة گاز اروپاذخاير اث): 24-2(نمودار 

  

  

  

  توليد گاز طبيعي در اروپا): 25-2(نمودار 
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  مصرف گاز طبيعي در اروپا): 26-2(نمودار 

  

  

  ميزان توليد نفت در اروپا): 27-2(نمودار 
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  ميزان مصرف نفت در اروپا): 28-2(نمودار 

  

  كيه طرح انتقال گاز ايران به تر) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-4-9

ايـن  . باشـد  بازار تركيه عالوه بر خصوصيات خاص بازار به عنوان يك پل براي واردات گاز به اروپا نيز مي
  . ايران صادرات به اين كشور را آغاز خواهد نمود 2001بازار اهميت زيادي براي ايران دارد و از سال 

باشد، در عين حال تركيـه در   سيه ميبزرگترين صادركننده گاز به تركيه در حال حاضر جمهوري فدراتيو رو
قـرارداد   1996در آگوسـت سـال   . صدد است براي ايجاد تنوع در واردات ساير كشورها را نيز مدنظر قرار دهد

صادرات گاز ايران به تركيه با شركت بوتاش به امضا رسيد و اين طرح يكي از مهمترين طرحهاي صادرات گاز 
  . دباش ايران پس از انقالب اسالمي مي

در اين قسمت بدون توجه به قرارداد ايران با تركيه و به دليل محرمانه بودن مفاد آن از طريـق هزينـة خـط    
  . ايم گذاري معمول براي چنين طرحي دست به اين محاسبه زده لوله و ميزان سرمايه

ي محاسـبات  ممكن است در برخي موارد اعداد با واقعيت متفاوت باشد ولي به هر حال روند آكادميك بـرا 
مشخصات كلي و فني اين طرح بـر اسـاس محاسـبات    . فايده ـ هزينه به صورت استاندارد صورت گرفته است 

  . انجام شده مي باشد و هيچ ارتباطي به قرارداد واقعي ندارد
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مشخصات كلـي انتقـال   . به هر حال به دليل محرميت قرارداد اطالع چنداني از مفاد قرارداد نيز وجود ندارد
  : ايران به تركيه بشرح زير استگاز 

كيلومتر در  1700مسير مورد نظر براي اين طرح حدود . در جدول ضميمه مشخصات كلي طرح آمده است
  . گيرد نظر گرفته شده و فرض بر اين است كه صادرات از مخزن پارس جنوبي صورت مي

ر حداقل برداشت ساليانه با ضريب ميليارد متر مكعب مي باشد و با توجه به مقدا 10حجم صادرات ساليانه 
  . ميليارد متر مكعب در نظر گرفته شده است 5/8حدود  85/0

65خط لولة مورد نظر    در نظر گرفته شده است بر همين اساس فرض بر اين است كه از سال دهم بدليل
  . افت فشار بايد در مسير، ايستگاه تقويت فشار افزوده گردد

  هزينة تمام شده عرضه گاز به تركيه ) 2-4-10

گذاري بـراي ايـن طـرح     با توجه به طول مسير و خط لوله و ساير عوامل نام برده شده هزينة هزينة سرمايه
  . ميليارد دالر آمريكا خواهد بود 4/1حدود 

داده شـد   باشد همـانطور كـه توضـيح    ميليون دالر مي 3/34بر همين اساس هزينة عملياتي اين طرح ساليانه 
 70گـذاري آن حـدود    براي سال دهم به بعد ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده است كـه هزينـة سـرمايه   

  . باشد ميليون دالر مي
دالر در  2مي باشد و تا  96/1يو گاز طبيعي  تي بر اساس گزينة اول هزينة واحد يا هزينة نهايي هر ميليون بي

  % ). 16گشت براي نرخ باز(باشد  حال نوسان مي
در . باشـد  يو مـي  تي دالر به ازاي هر ميليون بي 19/2 – 15/2در حالت محتمل قيمت پايه يا هزينة واحد بين 

  . يو خواهد داشت تي دالر به ازاي هر بي 4/2الي  36/2اي بين  حالت خوشبينانه از بعد مصرف اين هزينه دامنه
بايد به اين مسئله توجه شود كـه قيمـت صـادرات    . گردد جزئيات اين مسئله در جدول ضميمه مشاهده مي

باشد، به همين دليل براي افزايش نفوذ به ايـن بـازار    يو مي تي دالر به ازاي هر بي 2گاز روسيه به تركيه كمتر از 
  . بايد نرخ بازگشت سرمايه را كاهش داده و يا از ساير ابزارهاي مالي بهره جست

گردد، با توجه بـه عبـور خـط لولـه از كشـور       جدول ضميمه مالحظه ميدر مورد اروپا نيز همانطور كه در 
تركيه كه مسافت تقريبي آن مانند مسافت عبور خط لوله از ايران به مرز تركيـه اسـت حـدوداً دو برابـر قيمـت      
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يـو در نوسـان    تـي  دالر به ازاي هر ميليـون بـي   8/4الي  92/3باشد، بطوري كه بين  بدست آمده در مرز تركيه مي
  . ستا

  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به تركيه ) 2-4-11

سـال عمـر پرونـده     22هاي ساليانه طرح در طـول   شود كه كل هزينه با توجه به جدول ضميمه مشاهده مي
  . ميليارد دالر است 325/2حدود 

يو  تي هر ميليون بيدالر به ازاي  4/2در بهترين حالت يعني باالترين قيمت از نظر صادركننده بعبارتي قيمت 
ميليـون   485ميليون دالر خواهد بود و براي كمترين قيمت ايـن رقـم بـه     8/614سودآوري طرح ساليانه حدود 

  . رسد دالر مي
ميليـارد دالر تـا    676/10سـال بـين    22در جدول ضيمه سودآوري طرح با ثابت بودن فرضيات طي مـدت  

  . ميليارد دالر در تغيير خواهد بود 525/13

  بررسي بازار گاز در پاكستان) 2-5

  مقدمه ) 2-5-1

درجـه طـول    75الـي   61درجه عرض جغرافيـايي و   36الي  23پاكستان در جنوب غربي آسيا در محدوده 
ترين فاصلة شمال شرقي تا  طوالني. باشد كيلو متر مربع مي 803943مساحت اين كشور . شرقي واقع شده است

 814پاكسـتان  . كيلـومتر اسـت   1006و جنوب شرقي تا شمال غربي آن  كيلومتر 1875جنوب غربي اين كشور 
كيلومتر، بـا چـين    2466كيلومتر، با افغانستان  891مرز مشترك اين كشور با ايران . كيلومتر نيز مرز ساحلي دارد

  . باشد كيلومتر مي 2028كيلومتر و با هند  523
ه اكثريـت وسـيعي از جمعيـت آن مسـلمان     پاكستان در قسمت شمال شرقي بخشي از اراضي كشمير را كـ 

از شبه قاره هند و تأسيس ايـن كشـور    1947از ابتداي جدايي پاكستان در سال . هستند، تحت كنترل خود دارد
اين اخـتالف موجـب ايجـاد جنگـي در     . حاكميت بر كشمير مورد اختالف دو كشور هند و پاكستان بوده است

كشـمير آزاد  . از كشمير به نام كشمير آزاد به پاكستان واگـذار گرديـد   همان ابتدا ميان دو كشور گرديد و بخشي
اين كشور به سه منطقه جغرافيـايي اصـلي تقسـيم مـي     . كيلومتر وسعت دارد و مركزش مظفرآباد است 11639

  .ارتفاعات شمالي، جلگة رود سند و فالت بلوچستان: شود 
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كيلومتري شمال شرقي راولپندي در شمال پاكسـتان   14اين شهر در . پايتخت پاكستان شهر اسالم آباد است
  . انتخاب شد) بجاي كراچي(به عنوان پايتخت جديد پاكستان  1959اين شهر در اكتبر . قرار دارد

درصـد   74در حال حاضـر  . شود ميليون نفر تخمين زده مي 01/138، 1995جمعيت پاكستان در اول ژانويه 
تخمـين زده  . تر از خط فقـر قـرار دارنـد    درصد جمعيت پايين 30پيش از  سواد هستند و مردم پاكستان كامالً بي

ميليون نفر پس از هند و چين قرار گرفتـه و پاكسـتان    381ميالدي با  2050شود جمعيت اين كشور در سال  مي
  . سومين كشور پرجمعيت جهان بشود

  اقتصاد پاكستان ) 2-5-2

يت مردم اين كشور يا كشاورز بـوده و يـا بـه نـوعي بـا      اقتصاد پاكستان بطور عمده كشاورزي است و اكثر
صادرات اين كشور نيز به محصوالت كشاورزي و منسوجات متكـي اسـت كـه    . كشاورزي در ارتباط مي باشند

در زمينه صادرات و واردات پاكستان همواره با تراز منفـي تجـاري   . دهد اهميت بخش كشاورزي را افزايش مي
از ايـن  . مطابقت چنداني ميان نقدينگي، رشد اقتصادي و تورم وجود نداشته و ندارداز طرفي . روبرو بوده است

  . رو كشور به وامها و قروض خارجي و داخلي وابسته است
تـالش بـراي ثابـت    . هاي عمومي را به خـود اختصـاص داده اسـت    هاي نظامي چهل درصد از هزينه هزينه

ژنرالهاي قدرتمند پاكستاني مواجه خواهد شـد، زيـرا چنـين     نگهداشتن بودجه نظامي در ميزان فعلي با مخالفت
مالكـين و زمـين داران بـزرگ    . ثباتي با توجه به تورم به مفهوم كاهش يازده درصد از بودجه نظامي خواهد بود

  . نيز با هرگونه اصالحات مالياتي كه منافع سنتي آنان را به خطر بياندازد به شدت مخالفند
هاي سياسي احزاب و گروههاي مخـالف دولـت از موانـع جـدي در توسـعه       مكشعدم ثبات دولتها و كش

متزلزل بودن دولتها، صـرف نيـرو، وقـت و امكانـات كشـور در درگيريهـاي       . شود اقتصادي كشور محسوب مي
سياسي و حزبي و مواردي از اين قبيل، امكانات توسعة اقتصادي را به خود معطوف داشته و در نتيجه توسعه را 

ايجاد نظم و آرامش در كشور گرچه از طرف دولتهاي مختلف وعده داده شده ولي كمتر بـه  . اندازد خير ميبه تأ
گذاري داخلي و خـارجي فـراهم نيامـده     از اين جهت نه تنها زمينه براي افزايش سرمايه. اند انجام آن موفق بوده

  . بلكه اين مشكل اصلي براي دولت همچنان باقي مانده است
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  نرژي در پاكستان ا) 2-5-3

پاكستان كشـوري اسـت كـه    . رود هاي مختلف باال مي با صنعتي شدن بيشتر كشور نيازهاي انرژي در بخش
بطور اصولي در زمينه منابع مختلف انرژي غني نيست و در بخشهاي مختلف نظير بـرق، گـاز، نفـت و آب بـا     

رف داخلـي و غيرتوليـدي و صـنعتي بـا     مشكالت خاص خود روبرو است كه طبيعتاً نيازهاي گوناگون در مصا
تسـريع  . دولت فعلي تقدم زيادي بـه بخـش انـرژي داده اسـت    . يابد توجه به افزايش سريع جمعيت افزايش مي

، 9/12، بـرق  9/37، گاز 3/42نفت . استخراج و نگهداري منابع انرژي هدف اصلي استراتژي توسعه انرژي است
تشـكيل   1994ــ 95درصد از كل انرژي مصرفي را در سال  1/0اي  تهو انرژي هس 2/0، گاز مايع 6/6سنگ  زغال

  . داده است
به رغم اكتشافات و پيشرفتي كه در زمينه ساير انرژيها بوجود آمده اسـت، نفـت همچنـان بـه عنـوان منبـع       

ـ  درصد از نيازهاي انرژي كشور را تأمين مي 40اكنون بيش از . گردد انرژي ارزان براي كشور محسوب مي د نماي
هاي به عمل آمده نمايانگر اين مطلب است كه  از آنجا كه بررسي. و از اين رو از اهميت زيادي برخوردار است

هاي وسـيع   در پاكستان ذخاير نفت فراوان وجود ندارد و توليد فعلي نيز پاسخگوي نيازهاي كشور نيست تالش
ميليـون   209، 1995در اول ژانويـه  ذخاير نفت خام . و مستمري جهت كشف و استخراج نفت در جريان است

هزار بشكه است در حالي كه توليد نفت پاكسـتان حـدود شصـت     285مصرف روزانه حدود . بشكه بوده است
  . هزار بشكه است

هاي  هاي آمريكايي نفت استاندارد و يونيون تگزاس از شركت شركتهاي نفتي خارجي و به خصوص شركت
پـس از شـركتهاي ذكـر شـده شـركتهاي      . شـوند  در پاكستان محسوب ميفعال در امر اكتشاف و استخراج نفت 

هـاي   دولـت نيـز تشـويق   . باشند انگليسي، كانادايي و بعضي از شركتهاي ديگر غربي در صنايع نفت مشغول مي
دهد و در واقع در پرتو سياستهاي جديـد منـع    الزم جهت اكتشاف و استخراج از منابع نفت را مرتباً افزايش مي

نفت مورد نياز عمدتاً از كشورهاي عربستان، ايـران و كويـت وارد   . ت كار در اين زمينه وجود نداردخاصي جه
  . گردد مي

باشد كـه در طـول ده سـال گذشـته نيازهـاي نفتـي        نكته مهم ديگر در اين ارتباط عبارت از افزايش نياز مي
كه حتي سرعت فعلي در اكتشاف و  دهد اين رشد نشان مي. درصد روبرو بوده است 8/8كشور با رشدي معادل 

  . برداري از منابع جديد نيز كافي نيست و در آينده نيازهاي وارداتي كشور افزايش خواهد يافت بهره
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سياستهاي جديد بخش خصوصي اجازة فعاليت گسترده در اين بخش را داده اسـت، امـا در بخـش دولتـي     
دار  عهـده  Oil and Gas Development Corportion of Pakistanعمدتاً شركت توسعه نفت و گـاز پاكسـتان   

اين شركت زير نظر وزارت نفت و منـابع طبيعـي قـرار    . باشد وظايف اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز مي
در مجمع وضـعيت نفـت   . شود هاي تجارتي اداره مي دارد و از حمايت مالي برخوردار نيست و بر اصول و پايه

هرگونه تغييري در قيمت جهاني نفت و باال رفتن قيمت . دولتمردان را به همراه ندارد در پاكستان اطمينان خاطر
قـرار اسـت چهـار پااليشـگاه جديـد نفـت در       . آورد اين منبع انرژي مشكالت فراواني را براي دولت فرهم مي

ت در پاكسـتان از  با احداث اين پااليشگاهها ظرفيت پـااليش نفـ  . پاكستان با سه ميليارد دالر هزينه احداث شود
  . هفت ميليون تن به بيست ودو ميليون و پانصد هزار تن در سال افزايش خواهد يافت

اي بالغ بـر هفتصـد و پنجـاه و     يك پااليشگاه نيز با ظرفيت چهار ميليون و پانصد هزار تن در سال و هزينه
يالت پنجاب احداث و پااليشـگاه  شش ميليون دالر با همكاري امارات متحده عربي در نزديكي شهر مولتان در ا

چهارم با همكاري شركت نفت پاكستان، كويت و كره جنوبي در منطقه بادين ايالـت سـند، بـا هزينـه هشتصـد      
هاي موجود در پاكستان از هفت ميليون تن در سال  قرار است ظرفيت پااليشگاه. ميليون دالر ساخته خواهد شد

دو پااليشگاه از چهار پااليشگاه يـاد شـده تـا اواخـر قـرن جـاري بـه        به هشت و نيم ميليون تن افزايش يابد و 
  . برداري برسد بهره

گـاز  . شود ميليارد متر مكعب تخمين زده مي 615، 1995مارس  31برداري گاز پاكستان در  ذخيره قابل بهره
سال پـيش   35ر پس از كشف ذخاير منطقه سوئي د. پاكستان عمدتاً در بلوچستان و در منطقه سوئي وجود دارد

گاز طبيعي به عنوان ارزانترين منبع انرژي . تا كنون ذخايري به عظمت و وسعت منطقه سوئي كشف نشده است
هاي به عمل آمده نيـز نشـان    باشد و بررسي درصد از نيازهاي انرژي كشور را جوابگو مي 34ـ35موجود حدود 

طبـق بـرآورد بـه عمـل آمـده ذخـاير گـاز فعلـي در          .باشد دهد كه ذخاير گاز پاكستان چندان قابل تكيه نمي مي
سطح . سال آينده به پايان خواهد رسيد 15ـ25صورتي كه ذخاير جديد قابل توجهي به آن اضافه نگردد، حدود 

درصـد   10ميليون متر مكعب در روز اسـت و نيـاز بـه نفـت و گـاز، سـاالنه        6/5توليد داخلي گاز در پاكستان 
  . يابد افزايش مي

باشند و هرگونه وقفه و خللي در كار تهيه گاز بـراي صـنايع بـه     صنعتي پاكستان به گاز وابسته ميبخشهاي 
هاي موجـود در   وزارت نفت و منابع طبيعي عالوه بر تشويق. زند كل صنعت و اقتصاد كشور ضربة شديدي مي
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زمينـه نفـت و گـاز را    اي تحت عنوان تحقيقات و توسعه هيـدروكربن در   هاي اجرايي و اكتشافي مؤسسه زمينه
ايــن مؤسســه كارهــاي تحقيقــاتي و مطالعــاتي و كســب علــم و تكنولــوژي الزم جهــت . بوجــود آورده اســت

دهد و به عنوان بازوي علمي و تحقيقاتي سـازمان توسـعه    برداري و توليد نفت و گاز در كشور را انجام مي بهره
بدنبال اجراي يك پـروژه مشـترك   . نمايد شها مينفت و گاز وزارت نفت و منابع طبيعي كمك مؤثري به اين بخ

 1993توسط شركت نفت و شركت پيشرفت نفت و گاز پاكستان با دو شركت آمريكايي و استراليايي در اكتبـر  
بينـي   كارشناسـان پـيش  . ذخاير عظيمي از گاز در دو بخش سكر و خيرپور در ايالت سند پاكسـتان كشـف شـد   

  . ميليون متر مكعب گاز طبيعي توليد شود 84/0تا  28/0ن كردند كه از اين ذخاير روزانه بي
طلبـد و طبيعتـاً اقتصـاد     هاي مالي بسيار زيـادي را مـي   حمل و نقل گاز طبيعي از فعاليتهايي است كه هزينه

بر ايـن اسـاس طرحهـايي كـه در     . باشد ضعيف پاكستان پاسخگوي حمل و نقل گاز طبيعي در هر شرايطي نمي
شـود معمـوالً بـا كمكهـاي مـالي       ير سوئي، لوتي، پيركره، دهوك و مناطق ديگـر اجـرا مـي   مناطق گاز كشور نظ
كنـد   منظور تأمين گاز مـذاكره مـي    اين كشور با ايران و تركمنستان به. باشد المللي همراه مي سازمانهاي مالي بين

  . اما اولويت را براي واردات گاز به قطر داده است
باشند كه مصرف آنها با افزايش جمعيت رو بـه افـزايش نهـاده     در پاكستان ميآب و برق از ديگر انرژيهايي 

آورنـد   هاي تجـاري و خـانگي را فـراهم مـي     سدهاي اين كشور كه عمدتاً آب مورد نياز مزارع و استفاده. است
ال بزرگترين سد تربي. سد تربيال، سيملي، مانگال، ورسك و خانپور كه سد تاربيال از بقيه بزرگتر است: عبارتند از

هر سال در فصـل زمسـتان بـا    . نمايد درصد از برق كشور را تأمين مي 40سد خاكي خاورميانه است و پيش از 
ميـزان بـرق پاكسـتان    . يابد كاسته شدن از ميزان آب وارده به اين سدها بر اثر سرماي زياد توليد برق كاهش مي

باغ در ايالت سرحد و در مجـاورت ايالـت پنجـاب    سد ديگري نيز به نام سد كاال. هزار مگاوات است 7حدود 
قرار است احداث شود كه به علت اختالفات عميق و قديمي بين دو ايالت هنوز تصميم جدي براي احداث آن 

چگونگي تقسيم آب سند نيز از مسائل بسيار قديمي و حل نشده پاكستان بود كـه در مـارس   . اتخاذ نشده است
كب از نخست وزير و سر وزيران و وزراي مربوطه است توانست به اين مشكل شوراي منافع ملي كه مر 1991

درصـد و   37درصد، پنجاب  14درصد، ايالت سرحد  12بر اساس توافق حاصله بلوچستان . قديمي خاتمه دهد
  . درصد از آب سند بهره خواهند برد 37سند 
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در پاكستان خسارات زيادي را به واحـدهاي   كمبود نيرو. باشد در زمينه برق نيز پاكستان با كمبود روبرو مي
مشكل ديگر در ارتباط بـا مسـئله   . آورد صنعتي نساجي، كود شيميايي، چرم و دباغي، سيمان و امثال آن دارد مي

در ايـن  . باشـد  هـاي بـرق مـي    هاي غيرمجاز از شبكه نيرو در پاكستان وجود دارد عبارت از هرز رفتن يا استفاده
تمهيداتي اتخاذ شده است تا از ميزان آن كاسته شود، اما هنوز طبق آمار رسـمي بـيش از    رابطه مقرراتي وضع و
  . رود يك پنجم آن هدر مي

كننده  كه زير نظر وزارت آب و برق است مجري و هماهنگ WAPDAسازمان توسعه آب و برق پاكستان 
ر كارهاي مربوط بـه آب و بـرق   اين سازمان در بخش دولتي نظارت ب. امور مربوط به آب وبرق در كشور است

همكـاري  . به عنوان يك شركت مستقل ديگر وجـود دارد  KESCدارد و در كنار آن شركت تأمين برق كراچي 
مصرف  2000در سال . شود شركتهاي داخلي و خارجي و بخشهاي خصوصي از طريق اين دستگاه هماهنگ مي

ر سبب شده دولت سخت به ايجاد واحدهاي جديـد و  هزار مگاوات باال خواهد رفت اين ام 20برق پاكستان تا 
در اين زمينه طرحهاي زيادي در دست اجراست و طرحهاي ديگـري نيـز بـراي    . نيروگاههاي برق مشغول شود

هاي خصوصـي داخلـي و خـارجي نيـز بـراي ايجـاد        بخش. برپايي نيروگاههاي جديد در نظر گرفته شده است
از طرفـي دولـت بـه    . ممانعتهاي قبلي در اين مورد حذف شده اسـت گردند و كليه  واحدهاي جديد تشويق مي
اي نيز اميدوار است و تالشهاي زيادي جهت اخذ نيروگاه اتمي برق از خـارج بـه    تأمين برق از راه انرژي هسته

  . عمل آمده است
از پاكسـتان اعـالم كـرد كـه يكـي       1992در سـال  . باشـد  سنگ مـي  از ديگر ذخاير انرژي در پاكستان زغال

ميزان ذخاير اين منبع كه از مرغوبترين نوع . بزرگترين ذخاير زغال سنگ جهان در ايالت سند كشف شده است
  . سنگ است هشتاد ميليارد تن تخمين زده شده است زغال

. اي را در برنامه كار خود قـرار داده اسـت   از آنجا كه پاكستان با كمبود انرژي روبرو است تهيه انرژي هسته
 1965در سـال  . اي بنا به محرمانه بودن آن بسيار كم است رقام و اطالعات موجود در زمينه انرژي هستهآمار و ا
از  1990سـال در سـال    25مگاواتي برق از جانب چين به پاكستان واگذار شد و اين نيروگاه پـس از   5راكتور 

يـد شـده توسـط شـركت تـأمين بـرق       اينك در نيروگاه اتمي برق كراچي ساالنه مقاديري نيروي تول. كار ايستاد
اي و فشارهاي آمريكا  عدم عضويت پاكستان در پيمان منع گسترش سالحهاي هسته. گردد كراچي خريداري مي
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العاده زيـاد ايـن نـوع     هاي فوق با توجه به هزينه. باشد و هند مانعي در راه اعطاي واحدهاي اتمي به پاكستان مي
  . اي باشد ش استفاده از منابع و پرداختن به نيروگاههاي غيرهستهانرژي شايد براي پاكستان بهترين رو

بزرگترين ميـدان گـاز ايـن    . ذخاير شناخته شده پاكستان عمدتاً در مركز اين كشور و در خشكي قرار دارند
ولي با توجـه بـه ميـزان ذخـاير و توليـد      . ميليارد متر مكعب درسال است 9كشور ميدان سوئي با توانايي توليد 

رشد مصرف گاز طي دهة گذشـته بـه طـور    . كاهش يابد 2005رود كه توليد گاز پاكستان بعد از سال  ظار ميانت
دهنده وضعيت پاكسـتان از ايـن نظـر     درادامه نمودارهاي مصرف انواع انرژي نشان. درصد بوده است 8متوسط 

  .باشد مي
يكـي از طرحهـا مربـوط بـه     . داردپاكستان براي جبران كمبود گاز در كشور طرحهايي را در دست بررسـي  

قطـر يكـي ديگـر از    . باشد باشد كه به داليل ساسي قابل اجرا نمي واردات گاز تركمنستان از طريق افغانستان مي
در حـال حاضـر   . باشـد  تواند باشد كه به داليل فني و اقتصادي واردات از ايران بهتـر مـي   كنندگان قطر مي تأمين

  .ميليارد متر مكعب در سال با پاكستان به امضاء رسانده است 15ر ساالنه اي براي صدو نامه ايران تفاهم

  طرح انتقال گاز ايران به پاكستان ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-5-4

بايد اذعان داشت در بيشتر مواقع اين طرح توأم با طرح گاز رساني به هندوسـتان بررسـي شـده اسـت بـه      
هاي واحد محاسـبه گرديـده    جه به حجم صادرات نهايي به هندوستان هزينههمين دليل در اين قسمت نيز با تو

  . است
بازار پاكسـتان بـه دليـل    . باشد سالهاست كه ايدة صادرات گاز به پاكستان مدنظر شركت ملي نفت ايران مي

  . يداي مهم بشمار آ كننده تواند در آينده به عنوان مصرف سازي، و رشد صنايع مي مسئله آزادسازي، خصوصي
پاكستان نيز منابع عرضة متفاوتي را براي صادرات گاز به كشورش مورد بررسـي قـرار داده اسـت ازجملـه     

  .عمان و تركمنستان
 كـه ) صادرات گاز از تركمنستان از طريـق خـاك افغانسـتان   ( Cent Gasشايد كمتر كسي از طرح جنجالي 
   . خبر باشد طرحي خيالي و غيراقتصادي بود بي
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  مصرف هر يك از انرژيهاي اوليه در پاكستان): 29-2(نمودار  

  

  

  مصرف كل انرژيهاي اوليه در پاكستان): 30-2(نمودار 
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  مصرف انرژي برق آبي در پاكستان): 31-2(نمودار 

  

  سنگ در پاكستان مصرف زغال): 32-2(نمودار 

  

  

  مصرف نفت در پاكستان): 33-2(نمودار 
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  ي گاز در پاكستانعرضه و تقاضا): 34-2(نمودار 

  
كننـدگان فضـايي رقـابتي     كننده و با ايجاد جو خاص براي عرضـه  هر حال پاكستان به عنوان يك مصرف  به

  . كند و اين مسئله خود باعث افزايش قدرت چانه زني پاكستان در اين عرصه خواهد بود ايجاد مي

0

5

10

15

20

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

YEAR

M
ill

io
n 

to
nn

es

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

YEAR

B
C

M



  154                      تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

 

را جـدي دنبـال نكـره اسـت در      شايد به جرات بتوان گفت كه تا حال اين كشور هيچ طرح صادرات گـاز 
حالي كه شركت ملي نفت ايران به همكاري شركت ملي گاز ايـران و برخـي از شـركتهاي خـارجي مطالعـات      

سـنجي   امكـان  BG , Shellهمچنـين شـركتهاي   . سنجي صادرات گاز به پاكستان را بررسي كـرده اسـت   امكان
ها قيمت ارزان گاز  مسئله مهم براي پاكستاني. اند كردهاي بررسي  صادرات گاز ايران به پاكستان را بطور جداگانه

  . هاي خط لوله كاهشي چشمگير داشته باشد يابد كه هزينه طبيعي است كه در صورتي تحقق مي
ها و با توجه به اين طرح مشخصات كلي انتقال گاز ايران بـه پاكسـتان را مـورد     هر حال با تمام اين گفته  به

اينچ در نظـر گرفتـه    36كيلومتر با خط لوله  1000ر مورد بررسي در اين طرح حدود مسي. دهيم بررسي قرار مي
حجم صادرات ساليانه بـا توجـه بـه بـازار     . گردد شده است، منبع صادراتي مورد نظر از پارس جنوبي تأمين مي

  . ميليارد متر مكعب در نظر گرفته شده است 18هندوستان حدود 
. ميليـارد متـر مكعـب خواهـد بـود      3/15ساليانه مقدار صـادرات حـدود    با توجه به مقدار حداقل برداشت

  . ايستگاه تقويت فشار از سال دهم به بعد در نظر گرفته شده است

  هزينة تمام شدة گاز به پاكستان ) 2-5-5

بـراي   Capexگـذاري يـا    با توجه به طول مسير و قطر خط لوله و ساير عوامل نام برده شده هزينة سرمايه
 63طـرح   Opexبر همين اساس هزينة عملياتي يا . ميليارد دالر آمريكا محاسبه شده است 6/2رح حدود اين ط

  . ميليون دالر در سال خواهد بود
 130از سال دهم به بعد ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده است كـه بـراي طـول پـنج سـال حـدود       

جزئيات اين مسـئله  . باشد يو در نوسان مي تي ي هر ميليون بيبر اساس گزينة اول هزينة نهائ.باشد ميليون دالر مي
  . گردد در جدول ضميمه مالحظه مي

  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به پاكستان ) 2-5-6

 59/4سال عمر طـرح   25هاي ساليانه طرح در طول  شود كه كل هزينه با توجه به جدول ضميمه مشاهده مي
  . ميليارد دالر مي باشد
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ترتيـب درآمـد    باشـد، بـدين   ميليارد دالر در نوسان مي 33/1الي  11/1مد حاصل از اين طرح ساليانه بين درآ
سـودآوري طـرح بـين    . باشد ميليارد دالر مي 3/1حاصل از اين طرح در بيشترين حالت و باالترين قيمت حدود 

  . ميليارد دالر در سال در نوسان است 152/1ميليون دالر تا  929

  ت گاز در ارمنستانصنع) 2-6

  مقدمه) 2-6-1

كيلومتر مربع وسعت در غرب قاره آسيا، در قسمت جنوب غربي منطقه قفقاز  29800جمهوري ارمنستان با 
و با كمي فاصله از سواحل جنوب شرقي درياي سياه واقع شده و همچون كمربنـدي بـين مرزهـاي جمهـوري     

  .ستان از سوي ديگر گسترده شده استاسالمي ايران از يك سو و جمهوري آذربايجان و گرج
شـود از جنـوب بـا     اين كشور كه از نظر وسعت كوچكترين جمهوري اتحاد شوروي سـابق محسـوب مـي   

جمهوري اسالمي ايران، جنوب غربي با جمهوري خودمختار نخجوان، غرب با تركيـه، شـمال بـا گرجسـتان و     
  .باشد يروان ميشرق با جمهوري آذربايجان مرز مشترك دارد و پايتخت آن ا

از ديدگاه عوارض طبيعي ارمنستان كشوري است كوهستاني كه در شـمال فـالت ايـران، در غـرب فـالت      
شناسـي ارمنسـتان در    از سوي ديگر و از نقطه نظر زمين. ارمنستان و جنوب سلسله جبال قفقاز واقع شده است
  .مربند زلزله قرار داردتر در ك وضعيتي نسبتاً ناپايدار قرار گرفته و يا به كالمي ساده

بود كه شهر اسپيتاك را بـا جمعيتـي    1988يكي از پيامدهاي قرار گرفتن در اين كمربند، زلزله هفتم دسامبر 
. درصد از ساختمانهاي شهر گيومري خسارات جدي وارد نمـود  80نفر به كلي ويران كرده و به  25000حدود 

نفـر در   228000جرتهاي ناشي از آن، جمعيت شهر گـومري از  در نتيجه اين زلزله و به علت مرگ و مير و مها
  .نفر بعد از زلزله كاهش يافت 120000به  1987اول ژانويه 

بر اساس آخرين تخمينهاي ارائه شده از سوي صندوق سازمان ملل متحد جمعيت جمهـوري ارمنسـتان در   
هـزار نفـر    250سـال گذشـته حـدود     10هزار نفر بوده كه در مقايسه با  600ميليون و  3در حدود  1997سال 

  .هزار نفر بالغ شود 200ميليون و  4ميالدي به حدود  2025رود تا سال  افزايش يافته و انتظار مي
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  اقتصاد ارمنستان) 2-6-2

شايد مهمترين ويژگي اقتصادي ارمنستان و ساير كشورهاي اتحاد شوروي سـابق و بلـوك شـرق را بتـوان     
مقصود از گذرا در اينجا ايـن اسـت   . كشورها داراي اقتصادهايي در حال گذرا هستند اينطور معرفي كرد كه اين

داري و  كه روش اقتصادي اين كشورها در حال انتقال از سيستم سوسياليستي و دولتي قبل بـه سيسـتم سـرمايه   
  .باشند بازار آزاد مي

رهاي بلـوك شـرق وارد ايـن    سخن گفتن در مورد اينكه چه عواملي باعث شدند تا ارمنستان و ساير كشـو 
باشد و ما در  دوره انتقالي شده و نظام سوسياليستي قبلي را به فراموشي بسپارند، خارج از حوصله اين مقاله مي

كنيم كه به عقيده بسياري از كارشناسان سياسي و اقتصادي كه تحـوالت اتحـاد    اينجا فقط به اين نكته اشاره مي
اند عامل اصلي تحـوالتي كـه نهايتـاً باعـث فروپاشـي شـوروي        دنبال كرده شوروي سابق را در چند ساله اخير
توان به دو دسـته خـارجي    عللي كه باعث اين ناتواني اقتصادي شدند را مي. گرديد، ناتواني اقتصادي بوده است

ي توان به مسابقه تسليحاتي با غـرب و تحريمهـاي اقتصـاد    ترين علل خارجي مي از عمده. و داخلي تقسيم كرد
اين علـل خـارجي   . هاي بلوك شرق اشاره كرد هاي نگهداري اتحاديه داري و هزينه بيگاه كشورهاي سرمايه و گاه

  .اند تاثيرگذار بر اقتصاد شوروي سابق، امروزه با فروپاشي اين كشور تا حدودي رنگ باخته
هـاي مسـاعد بـراي     نـه از نظر طبيعي و اقليمي ارمنستان سرزميني كوهستاني و خشك بوده و در نتيجـه زمي 

در حدود نيمي از توليد ناخـالص داخلـي ايـن كشـور      1994كشاورزي وجود ندارد، ولي با اين وجود در سال 
تـرين نقـش را    توسط بخش كشاورزي توليد شده و سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي، كه قبالً اصلي

  .ين بخش بوده، افت قابل توجهي يافته استداشت با توجه به مشكالتي كه طي چند ساله اخير گريبانگير ا
از سويي به جهت موقعيت خاص جغرافيايي ارمنستان و همچنين وجود جوامع ارمني تبار در خارج از اين 

باشند، اين كشـور داراي تواناييهـاي تجـاري مطلـوبي بـوده و       كشور كه بيشتر به فعاليتهاي بازرگاني مشغول مي
  . آيد ن جمهوري از طريق تجارت كاال و خدمات به دست مياي از درآمدهاي اي7�قسمت عمده

وجود اين جوامع ارمني تبار در خارج از كشور، منبع ديگري را نيز براي ارمنستان به ارمغان آورده اسـت و  
آن درآمدهاي به دست آمده از توريسم است كه به دليل مسافرت هر ساله هزاران نفر از ايـن ارمنـي تبارهـا بـه     

دري اجداد خويش سرازير ارمنسـتان شـده و باعـث رونـق برخـي از بخشـهاي اقتصـادي همچـون         سرزمين ما
  .در اين كشور شده است …هتلداري و 
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  انرژي در ارمنستان) 2-6-3

اين جمهوري گاز را از سيبري و . ارمنستان از نظر منابع انرژي فسيلي كشوري فقير و وابسته به خارج است
ترين انرژي مصرفي در اين  لذا عمده. نمايد را نيز از كشورهي خارجي تأمين مي سنگ تركمنستان و نفت و زغال
  .باشد كشور انرژي الكتريكي مي

. شـد  در سالهاي اوليه قرن بيستم انرژي الكتريكي در اين كشور توسط موتورهاي ديزلي كوچك تـأمين مـي  
 1960هـاي دهـه    ، ولي از آن پس تا نيمهتاكيد بيشتر بر ايجاد نيروگاههاي حرارتي بود 1930سپس تا نيمه دوم 

تعداد زيادي از نيروگاههاي هيدروالكتريك به كار گرفته شدند، ليكن پايين آمدن سـطح آب درياچـه سـوان تـا     
متر و اثرات مخرب آن بر محيط زيست باعث شد كه در اسـتفاده از نيروگاههـا تجديـد نظـر صـورت       19حد 

. هاي دولت قرار گيـرد  اي در اولويت برنامه ي و تاسيس نيروگاههاي هستهگرفته و استفاده از نيروگاههاي حرارت
ميليـون كيلـووات    5/8اي مدزامور در نزديكي شهر اوكتمبريان با توان برق توليدي  نيروگاه هسته 1979در سال 

در سـال  . ساعت شروع به كار نمود كه بسياري از مشكالت اين جمهوري را در زمينـه انـرژي بـر طـرف كـرد     
ميليـون كيلـووات سـاعت آن از     1825ميليون كيلووات ساعت برق توليد كرد كـه   15750اين جمهوري  1985

ميليـون كيلـووات سـاعت از     5700ميليون كيلووات ساعت از نيروگاههاي آبـي و  8225هاي حرارتي،  نيرو گاه
  .اي مدزامور تأمين شده است نيروگاه هسته

اي ياد شـده بـه    ر شمال ارمنستان باعث شد استفاده از نيروگاه هستهد 1988حادثه چرنوبيل و زلزله دسامبر 
دليل قرار گرفتن آن بر خط زلزله و عدم امنيت كافي، مورد مخالفت شديد مردم و نيروهاي ملي ارمنستان قـرار  

  .تعطيل گرديد 1989گيرد و در نتيجه دو واحد اصلي اين نيروگاه در سال 
نستان توسط جمهوري آذربايجان به دليل جنگ قره باغ و قطع خطـوط  پس از محاصره خطوط ارتباطي ارم

حمل انرژي فسيلي به اين كشور، نيروگاههاي حرارتي ارمنستان نيز خود به خود از كار افتادنـد و فشـار تـأمين    
 .برق مصرفي ارمنستان تنها به دوش نيروگاههاي هيدروالكتريكي افتاد كه بيشتر فرسوده و از دور خـارج بودنـد  

بـه كمتـر از نصـف كـاهش يافـت و       1993تا  1989در نتيجه توليد برق مصرفي در ارمنستان در طول سالهاي 
ضمن اينكه برق مصرفي منازل در اكثر ساعات شبانه روز در ايروان و ساير شهرها و روستاهاي ارمنستان قطـع  

تر از  ند و يا با ظرفيتهايي بسيار پايينگرديد، عمده كارخانجات نيز به دليل فقدان انرژي مورد نياز تعطيل گرديد
  .ظرفيت اسمي خود به فعاليت ادامه دادند
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آثار كمبود انرژي به تدريج آثار مخرب خود را بر تمامي جوانب زندگي مردم در ارمنسـتان نشـان دادنـد و    
شـد و در   تحميل اين وضعيت براي مردم و دولتي كه تحت فشار اعتراضات مردم قرار داشت تقريباً غيـرممكن 

اي مدزامور را بـه   اندازي يكي از دو واحد نيروگاه هسته اعالم كرد كه راه 1993نتيجه دولت ارمنستان در آوريل 
هرچنـد  . مدت براي خروج اين كشور از بحران انرژي، تحت بررسي قـرار داده اسـت   عنوان يك راه حل كوتاه

قه و جهان ازجملـه تركيـه، آذربايجـان و آمريكـا     اين تصميم دولت ارمنستان مورد مخالفت اكثر كشورهاي منط
اندازي مجدد اين نيروگاه را به دليل كمبود تجهيزات ايمني آن تهديدي بـراي امنيـت منطقـه     قرار گرفت كه راه

دانستند، وليكن نهايتاً دولت ارمنستان توانست با استفاده از كمكهاي مالي روسيه يكي از دو واحـد خـاموش    مي
انـدازي مجـدد    راه 1995اكتبـر   27دقيقه بامـداد روز   23و 1سال و نيم وقفه در ساعت  6پس از  اين نيروگاه را

شود،  با توجه به اينكه اين نخستين بار در جهان است كه رآكتور هسته اي خاموشي مجدداً راه اندازي مي. نمايد
  .هنوز نيز اين بحثها ادامه داردبحثهاي بسياري در مورد امنيت آن در داخل و خارج از ارمنستان مطرح شده و 

تواند نياز ايـن كشـور را از    اي مدزامور مي اندازي مجدد نيروگاه هسته در هر حال اين اقدام ارمنستان در راه
  .در صد از كل انرژي مصرفي اين كشور بوده است كاهش دهد 87برابر با  1994انرژي كه در سال 

ـ   در حال حاضر دولت ارمنسـتان طـرح   ه منظـور احـداث دو نيروگـاه هيـدروالكتريكي بـر روي      هـايي را ب
 300-450ميليون كيلووات ساعت در سـال و يـك نيروگـاه     575هاي زورگت و دبت با ظرفيت توليد  رودخانه

هاي اين كشور تحت بررسي دارد پس از تكميـل   ميليون كيلووات ساعت در سال بر ريو يكي ديگر از رودخانه
  .گردد نياز مي ميليارد كيلووات ساعت برق در سال بوده و از خارج بي 1يد آنها اين كشور قادر به تول

از سوي ديگر دولت ارمنستان تالشهاي قابل توجهي را براي جلب همكـاري جمهـوري اسـالمي ايـران در     
تأمين انرژي اين كشور آغاز كرده و مذاكرات صورت گرفته بين دو كشـور در جهـت رسـاندن گـاز طبيعـي از      

ارمنستان منجر به اين شد كه در سفر دكتـر حبيبـي معـاون اول رياسـت جمهـوري اسـالمي ايـران بـه         ايران به 
توافقاتي درباره ايجاد كميته تأمين مالي خط انتقال گاز و همچنين ايجاد كميته انرژي  1375ارمنستان در دي ماه 

مكعـب گـاز از تركمنسـتان از     ميليـارد متـر   1500در حال حاضر ارمنستان ساالنه . بين دو كشور صورت پذيرد
ميليـارد   1000كند و طبق قراردادي كه با ايران بسته است قرار اسـت سـاالنه    طريق روسيه و گرجستان وارد مي

اي، خصوصـي   هسـته   شود كه به دليل بسته شدن نيروگـاه  بيني مي پيش. متر مكعب گاز طبيعي از ايران وارد كند
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جديد ساختار صنعت مصرف گاز اين كشـور افـزايش خواهـد يافـت     سازي مصرف انرژي، احداث نيروگاه و ت
  .ولي در اين زمينه آمار دقيقي وجود ندارد

  طرح انتقال گاز ايران به ارمنستان ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-6-4

واردات گاز اين كشور از طريق سيستم متحد عرضه گاز شوروي سابق از مناطق قفقاز شمالي، گرجستان و 
  . شد ايجان انجام ميآذرب

نيـز از طريـق راه    LPG (Liquid Petroleum Gas)، به موازات واردات گاز طبيعي به وسيله خـط لولـه  
  . گرديد وارد مي LPGآهن و جاده و توزيع كپسول 

با فروپاشي شوروي سابق، در حال حاضر گاز طبيعي به صورت معاملة پاياپاي بـا تركمنسـتان و پرداخـت    
نيـز در مقابـل معاملـة پاياپـاي دولـت، از روسـيه و بـه         LPG. گذرد اي مسير از آن كشور مينقدي به كشوره

  . گردد صورت آزاد توسط بخش خصوصي از ايران وارد مي
باشد بـا تركمنسـتان منعقـد     دولت ارمنستان يك قرار داد تهاتري كه هر ساله قابل مذاكره مي 1992در سال 

  . ميليارد متر مكعب گاز به ارمنستان صادر كند 2/5انه نمود و موافقت كرد تركمنستان سالي
ميليـارد متـر    8/2و  6/3مورد تجديدنظر قـرار گرفـت و بـه ترتيـب      1994و  1993اين قرار داد در سالهاي 

ميليارد متر مكعب تقليل يافت و عمالً كمتر از آنچه در ابتـدا توافـق شـده بـود      2/2به  1995مكعب و در سال 
ترتيب مشخصات فنـي   باشد و بدين رمنستان همچنين سالهاست به فكر واردات گاز از ايران ميا. تحويل گرديد

  . طرح مورد نظر به صورت زير است
كيلومتر در شمال ايران در نظر گرفته شـده اسـت و در نظـر اسـت كـه       70طول مسير مورد بررسي حدود 

  . ر استفاده گرددانشعابي از خط لولة سراسري دوم و يا خطوط ديگر براي اين كا
ميليارد متر مكعب  1مقدار گاز صادراتي حدود . اينچ در نظر گرفته شده است 16قطر لولة مورد نظر حدود 

ميليارد متـر مكعـب خواهـد     85/0در سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به مقدار حداقل برداشت حدود 
طول عمر اين طرح . يليون دالر در نظر گرفته شده استم 8از سال دهم نيز ايستگاه تقويت فشار به ارزش . بود

  . سال در نظر گرفته شده است 15حدود 
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  هزينة تمام شده عرضه گاز به ارمنستان ) 2-6-5

ميليون دالر در نظر گرفته شده  80ي اين طرح گذاري برا با توجه به طول مسير و ساير عوامل هزينه سرمايه
ميليـون   8/5از سال دهم نيز . باشد ميليون دالر در سال مي 2/1بر همين اساس هزينة عملياتي طرح حدود . است

يـو   تي دالر به ازاي هر ميليون بي 384/1تا  162/1هاي مطروحه هزينه تمام شده بين  بر طبق گزينه. باشد دالر مي
  . باشد در نوسان مي

  تحليل هزينة فايده طرح صادرات گاز به ارمنستان ) 2-6-5

ميليون دالري  114باشد، با توجه به هزينه  ميليون دالر مي 44تا  1/35درآمد حاصل از اين طرح ساليانه بين 
  . ميليون دالر خواهد بود 36الي  27سال سودآوري طرح ساليانه بين  15طرح در طول 

  ز در نخجوانبررسي بازار گا )2-7

  مقدمه )2-7-1

نخجـوان از  . جمهوري خودمختار نخجوان كوهستاني است كه در جنوب غربـي قفقـاز واقـع شـده اسـت     
. جنوب و شمال غربي با ايران و تركيه هم مرز و از شمال و شمال شرقي با جمهوري ارمنستان همسـايه اسـت  

صـد از خـاك جمهـوري آذربايجـان را شـامل      در 4/6باشد كه ايـن رقـم    كيلومتر مربع مي 5500از نظر وسعت 
كيلومتر مربـع و بـا ارمنسـتان     11كيلومتر مربع، با تركيه  163مرز مشترك اين جمهوري با ايران حدود . شود مي

هاي مشـرف بـه آن نيـز    هاي دره لياز، زنگزور و كوه زميناين خط مرزي شامل سر. باشد كيلومتر مربع مي 224
كيلومتر مربع از اراضـي   45تا  50شود  هاي زنگزور ميتان در قسمتي كه شامل كوهنوار مرزي با ارمنس. شود مي

  .كند اين منطقه توسط رود ارس، نخجوان را از آذربايجان جدا مي. دهد ارمنستان را زير پوشش قرار مي
خطـوط مـرزي   . باشند و جنبه رسمي دارد مناطق مرزي ايران و تركيه و ارمنستان خطوط مرزي نخجوان مي

نخجوان با ايران طي معاهده تركمنچاي مشخص شده است و مرزهاي اين كشور با تركيه و ارمنستان به موجب 
موافقتنامه قارص توسط اعضاي آن، كشـورهاي روسـيه، ارمنسـتان، آذربايجـان، تركيـه و گرجسـتان مشـخص        

  .گرديده است
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بطور كلي بـاالتر از سـطح دريـا     اراضي اين كشور. از نظر طبيعي نخجوان داراي آب و هواي متنوعي است
درصـد   26اند و  متر واقع شده 2000تا  1000كه تقريباً نيمي از اراضي در ارتفاعي نزديك به  طوريقرار دارند ب

. باشـند  متـر ارتفـاع مـي    3000درصـد شـامل بـيش از     5/4متر برخوردارنـد و   3000تا  2000اراضي از ارتفاع 
تقريبـاً تمـامي پيرامـون    . متر ارتفاع دارد كه به نام قاپچپق معـروف اسـت   3904بلندترين قله اين كشور حدود 

رونـد، بـه    ها سدي در مقابل گرماي جنوب به شمار مـي اند كه اين كوه نخجوان را سلسله كوههايي احاطه كرده
  .همين دليل داخل اين اراضي داراي آب و هواي معتدلي است

چشمه آب معدني  215در اين جمهوري . جاري است رود كوچك و بزرگ در اين سرزمين 400در حدود 
  .باشند وجود دارد كه برخي از آنها داراي اهميت پزشكي مي

هـاي موجـود در    اين مطالعه از طريـق نقاشـي  . تاريخ نخجوان طي اعصار و قرون گذشته قابل بررسي است
هاي نخسـتين نظيـر   نـده از انسـان  آثار بجا ما. پذير است ها امكان ظروف قديمي و سنگ نبشتهروي ديوار غارها، 

. ها هر يـك نمايـانگر قـدمت و تـاريخ كهـن نخجـوان اسـت       ارهاي تزئين شده، ادوات جنگي، پلقبرها، غ سنگ
هاي اوغالن قلعه، چالخان قلعه، كول تپه، قيزيل وك، مومنه خاتون، الينجه و ديگر بناهاي تـاريخي گويـاي    قلعه

  .باشند اين مطلب مي
هاي زيادي به بار آورد و  بين ايران و روم، امپراطوري روم نخجوان را نابود و خرابي در قرن هفتم در جنگ

بين اعراب و امپراطوري روم جنگ خونيني درگرفـت و بعـد از آن ايـن شـهر توسـط      . سپس شهر از نو بنا شد
ايـن  گسـترش يافـت دايـره    ) رئيس مذهب مزدك(در قرن نهم كه فتوحات بابك . مسلمانان اعراب تسخير شد

در قـرن سـيزدهم بدسـت    . فتوحات به نخجوان نيز رسيد و سپس در قرن يازدهم بدست سلجوقيان اشغال شد
مغوالن تخريب و در قرن چهاردهم بعد از بناي مجدد اين شهر توسط يكي از فرزنـدان چنگيـز بـه نـام تيمـور      

ان خارج و به كشورهاي تحـت  در قرن شانزدهم بر اساس عهدنامه گلستان نخجوان از قيموميت اير. اشغال شد
نخجوان داراي حكومت سوسياليستي شد و چهار سال  1920ژوئيه  28در قرن بيستم، در . سلطه روسيه پيوست

  . به جمهوري خودمختار نخجوان تبديل شد 1924فوريه  9بعد در 
تا بـاكو  جمهوري خودمختار نخجوان بخشي از جمهوري آذربايجان است كه مركز آن شهر نخجوان بوده و 

نخجوان، اردوبـاد، شـرور، بابـك، صـدرك و     : شهرهاي مهم اين جمهوري عبارتند از. كيلومتر فاصله دارد 536
 203شهرسـتان و در حـدود    5شهر،  5كيلومتر مربع وسعت دارد و كل جمهوري از  12شهر نخجوان . شاهبوز
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: خودمختـار نخجـوان عبارتنـد از    ارگانها و مراكز قانونگـذاري و اجرايـي جمهـوري   . روستا تشكيل شده است
مجلس عالي و نخست وزيري كه كليه حقوق و وظايف هريك از دو نهاد در قانون اساسـي مشـخص گرديـده    

شـمار نماينـدگان مجلـس    . در قوه مقننه از نمايندگان تمام شهرها و روستاهاي جمهوري شـركت دارنـد  . است
  .باشد نفر مي 110عالي 

ه جمهـوري راي  نخجوان به اين نوع حكومـت و قانونگـذاري و نحـوه ادار    كليه مردم 1926آوريل  18در 
مردم با نگرشي جديد و با كمي تغيير در قانون اساسي دوبـاره بـه نـوع     1978و  1937هاي در سال. مثبت دادند

، جمهوري خودمختار نخجوان با تغييـرات  1991نوامبر سال  17ي اعتماد دادند و سرانجام در أحكومت قبلي ر
اي حـذف و نـام آن از جمهـوري سوسياليسـتي      هاي سوسياليستي قبل را تا اندازهي در قانون اساسي داد قانونكل

رياست مجلس عالي بـاالترين مقـام سياسـي در نخجـوان     . نخجوان به جمهوري خودمختار نخجوان تغيير كرد
  . است

از . نفـر بـوده اسـت    327919به عمل آمد جمعيـت ايـن جمهـوري     1993طبق سرشماري كه در اول اكتبر 
درصـد كـرد    1/1درصـد روسـي و    3/1نفر آذري،  314484درصد آذربايجاني يا به عبارتي  9/95جمعيت فوق 

نسبت خاك جمهوري نخجوان . توان نام برد ها را مي درصد ديگر تيره 06/1درصد تاتار و  4همچنين . باشند مي
. كنند نفر زندگي مي 231830نفر و در روستاها  96019 در شهرها. نفر در هر كيلومتر مربع است 60به جمعيت 

  .باشد نفر مي 65514جمعيت شهر نخجوان 
شود ولي برق حاصله از منابع آبـي كفـاف مصـرف داخلـي      مي تأمينانرژي الكتريكي نخجوان از منابع آبي 

. شـده اسـت   ينتـأم سال اخير انرژي نخجوان از سوي كشـور همسـايه، ارمنسـتان     45دهد، در  نخجوان را نمي
بـرق احـداث    تـأمين همچنين در شهر نخجوان بر روي رود ارس با مشاركت ايران، سدي جهت ذخيـره آب و  

ميليـون   400ساالنه  2001طبق قراردادي كه با جمهوري اسالمي ايران بسته شده است ايران از سال . شده است
  .متر مكعب گاز طبيعي به نخجوان خواهد فروخت

  ) جمهوري آذربايجان(طرح انتقال گاز ايران به نخجوان ) فني و اقتصادي( مشخصات كلي) 2-7-2

ايـنچ در   16قطر لوله مورد نظر حدود . كيلومتر در نظر گرفته شده است 77طول مسير مورد بررسي حدود 
 ميليارد متر مكعب در سال در نظر گرفته شده است كه بـا  5/5مقدار گاز صادراتي حدود . نظر گرفته شده است
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سال  15طول عمر اين طرح حدود . ميليارد متر مكعب خواهد بود 425/5توجه به مقدار حداقل برداشت حدود 
  . در نظر گرفته شده است

  هزينه تمام شده عرضة گاز به نخجوان ) 2-7-3

ميليـون دالر خواهـد بـود، بـر      50گذاري براي اين طرح  با توجه به طول مسير و ساير عوامل هزينه سرمايه
همـانطور كـه توضـيح داده شـد بـر      . باشـد  ميليون دالر مي 225/1ين اساس هزينه عملياتي اين طرح ساليانه هم

  . باشد ميليون دالر مي 5/0اساس سال دهم هزينة ايستگاه تقويت فشار حدود 
در دالر  455/1و تـا   45/1گـاز طبيعـي    يـو  تي بيبر اساس گزينه اول هزينه واحد با هزينه نهايي هر ميليون 

  ). %16براي نرخ بازگشت (باشد  ان ميحال نوس
. باشـد  مـي   يـو  تي بيدالر به ازاي هر ميليون  585/1تا  58/1در حالت محتمل قيمت پايه يا هزينه واحد بين 

در نوسـان   يـو  تـي  بـي دالر به ازاي هـر ميليـون    727/1تا  45/1هاي مطروحه هزينه تمام شده بين  بر طبق گزينه
  . باشد مي

  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به نخجوان ) 2-7-4

 73بـا توجـه بـه هزينـه     . باشـد  ميليون دالر مـي  1/26تا  91/21مقدار درآمد حاصل از اين طرح ساليانه بين 
  . ميليون دالر خواهد بود 21الي  17سال، سودآوري طرح ساليانه بين  15ميليون دالري طرح در طول 

  ارات متحدة عربيبررسي صنعت گاز در ام) 2-8

  مقدمه ) 2-8-1

در مورد امارات متحده عربي بايد عنوان كنيم كه اين كشور يكـي از توليدكننـدگان بـزرگ گـاز طبيعـي در      
در عـين حـال بـه    . در ابوظبي دارد LNGاين كشور سابقة طوالني در زمينة صادرات گاز از طريق . جهان است

  . واردات گاز باالخص در بخش نيروگاهي دارد دليل برخي شرايط اقتصادي اين كشور نياز به
توانـد   باشد، ايـران مـي   به دليل فصلي بودن شديد تقاضاي گاز در اين كشور كه دقيقاً معكوس كشور ما مي

فـين در كشـورهاي   يكي از كشورهاي صادركنندة گاز به امارات باشد در عين حال اين كشور پيشتاز طـرح دول 
  . رس استهاي خليج فاعضو شوراي همكاري
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كنندة گاز مورد بررسي قرار گرفته است ولي اطالعات بيشتر  عنوان مصرفه در اين قسمت امارات متحده ب
كننده ارائه خواهد شـد كـه بـراي جلـوگيري از     عنوان يك توليده در بخش سوم اين طرح در مورد اين كشور ب

  . كنيم تكرار از اين مسئله در اينجا به همين مطالب بسنده مي

  طرح انتقال گاز طبيعي به امارات متحده عربي ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-8-2

اينچ در  30قطر لوله مورد نظر حدود . كيلومتر در نظر گرفته شده است 150طول مسير مورد بررسي حدود 
كـه بـا   ميليارد متر مكعب در سال در نظر گرفته شده اسـت   3مقدار گاز صادراتي حدود . نظر گرفته شده است

سـال   25طول عمر اين طرح حدود . ميليارد متر مكعب خواهد بود 25/2توجه به مقدار حداقل برداشت حدود 
  . در نظر گرفته شده است

  هزينه تمام شده عرضه گاز به امارات متحده عربي ) 2-8-3

ظر گرفتـه شـده   ميليون دالر در ن 150گذاري براي طرح  با توجه به طول مسير و ساير عوامل هزينه سرمايه
  . است

همانطور كـه توضـيح داده   . باشد ميليون دالر در سال مي 675/3بر همين اساس هزينه عملياتي طرح حدود 
 105گـذاري آن   شده براي سال دهم به بعد ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده اسـت كـه هزينـه سـرمايه    

  . باشد ميليون دالر مي
يـو در نوسـان    تـي  بـه ازاي هـر ميليـون بـي     727/1تا  45/1تمام شده بين هاي مطروحه هزينة  بر طبق گزينه

  . باشد مي

  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به امارات متحده عربي ) 2-8-4

ميليـون   260باشد با توجـه بـه هزينـة     ميليون دالر مي 88/77تا  1/65درآمد حاصل از اين طرح ساليانه بين 
  . ميليون دالر خواهد بود 60الي  48سودآوري طرح ساليانه بين سال،  25دالري طرح در طول 
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  بررسي صنعت گاز در عمان) 2-9

  مقدمه ) 2-9-1

همانطور كه در بخش پيش در مورد امارات متحده توضيح دادم در مورد عمان نيـز چنـين وضـعيتي حـاكم     
  . باشد مي

 د، ولي بدليل شرايط خاص مخـازن گـاز  باش مي LNGعمان نيز يكي از توليدكنندگان گاز و صادر كنندگان 
بري را در بر خواهد داشت بـراي همـين    اي بسيار زياد و ترشي فراوان عمليات هزينهه جمله عمقاين كشور از

اين امكان وجود دارد كه اين كشور به جرگه واردكنندگان گاز در منطقـه بپيونـدد و بخشـي از نيـاز خـود را از      
  . ندك تأمينطريق واردات گاز طبيعي 

با توجه به اينكه اين كشور توليدكنندة گاز است و در تجارت جهاني گاز سهمي را به خود اختصـاص داده  
  . است توضيحات بيشتر در مورد آن در بخش سوم اين پرونده گفته خواهد شد

  طراح انتقال گاز ايران به عمان ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-9-2

اينچ در  24قطر لوله مورد نظر حدود . كيلومتر در نظر گرفته شده است 150طول مسير مورد بررسي حدود 
ميليارد متر مكعب در سال در نظر گرفته شده اسـت كـه بـا     3مقدار گاز صادراتي حدود . نظر گرفته شده است

 سال در نظر 15طول عمر اين طرح حدود . ميليارد متر مكعب خواهد بود 55/2توجه به مقدار حداقل برداشت 
  . گرفته شده است

  هزينه تمام شده عرضه گاز به عمان 

ميليـون دالر در نظـر گرفتـه شـده      300گذاري براي اين طـرح   با توجه به طول مسير و ساير عوامل سرمايه
  . است

باشـد بـراي سـال دهـم بـه بعـد        ميليون دالر در سال مـي  35/7بر همين اساس هزينه عملياتي طرح حدود 
  . باشد ميليون دالر مي 3گذاري آن حدود  ر نظر گرفته شده است كه هزينه سرمايهايستگاه تقويت فشار د

در نوسـان   يـو  تي بيدالر به ازاي هر ميليون  721/1تا  45/1هاي مطروحه هزينه تمام شده بين  بر طبق گزينه
  .باشد مي
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  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به عمان ) 2-9-3

ميليـون   425باشد و با توجـه بـه هزينـه     ميليون دالر مي 155تا  131انه بين درآمد حاصل از اين طرح سالي
  . ميليون دالر خواهد بود 127تا  102سال، سودآوري ساليانه بين  15دالري طرح در طول 

  بررسي صنعت گاز در كويت) 2-10

  مقدمه) 2-10-1

فـارس، بـين    شمال غربي خلـيج  ميليون نفر در 2كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود  17818كشور كويت با 
اين كشور از شمال و غرب به عراق، از . درجه طول شرقي قرار دارد 48تا  46درجه عرض شمالي و  30تا  28

از آب و هـواي بسـيار گـرم و     گـردد و  فارس محدود مي جنوب و جنوب غربي به عربستان و از شرق به خليج
. باشـد  يت و شهرهاي مهم آن حولي، احمدي و سالمه ميپايتخت اين كشور شهر كو. باشد خشك برخوردار مي

هاي خليج فـارس   اين كشور در كناره. كويت سرزميني بياباني و كم ارتفاع بوده و رودهاي آن تماماً فصلي است
  .باشد جمله بوبيان، وربه و فيلكه ميفارس از آن داراي چند جزيره در آبهاي خليج قرار گرفته و عالوه بر

درصـد نفـت و    6/9اين كشور . توليد آن آغاز گرديد 1946در كويت كشف و در سال  1938نفت در سال 
  .درصد گاز كل جهان را در اختيار دارد 1/1

 50درصد كل درآمد صـادراتي و حـدود    90از لحاظ اقتصادي كويت شديداً به نفت وابسته است و بالغ بر 
ايـن كشـور در ميـان اعضـاي شـوراي همكـاري       . كنـد  مي تأميندرصد توليد خالص داخلي اين كشور را نفت 

درصد از توليـد ناخـالص داخلـي كويـت را      10صنعت . باشد فارس داراي باالترين سطح اتكا به نفت مي خليج
هم عمدتاً از صنايع پايين دستي نفت ماننـد تصـفيه و مـواد پتروشـيمي حاصـل گرديـده        دهد كه آن تشكيل مي

 .دهـد  را تشـكيل مـي   GDPدرصد از  55باشد صادرات بيش از  باز ميكويت داراي اقتصاد كوچك ولي . است
  :گردد شرح جدول زير بيان ميه ب 1997و  1998هاي هاي اقتصادي كويت در سالشاخص

: فارس داراي جزاير متعددي است كه مهمترين و بزرگتـرين آنهـا عبارتنـد از    هاي خليج اين كشور در كرانه
كويـت بـه لحـاظ وضـعيت جغرافيـايي       .ه، اماالنمل، قاروره، امالمرادم و كبـر بوبيان، فيلكه، وربه، مسكان، عوه

اين كشور داراي سه بندر عمده تجاري است . هاي دريايي بوده استركز مهمي براي كشتيراني و فعاليتهمواره م
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، بنـدر  بنـدر االحمـدي، بنـدر شـعيبه     :بنادر مهم كويت عبارتند از. شود كه توسط موسسه عمومي بنادر اداره مي
  .شويخ، بندر الزور، بندر دوحه و بندر عبداهللا

  1997و 1998شاخصهاي اقتصادي كويت در سالهاي  :)19-2(جدول 
  درصد تغييرات  1998  1997  

  -8/30  9/9 3/14  صادرات
  -34  9/8 5/13 هاي پااليش شدهوردهآنفت خام وفر

  5/6  3/8 8/7  واردات
  -70  5/2 8/7 حساب جاري

    GDP (%) 5/2 2/2رشد 

درصـد كـل    20اي  درصـد و كاالهـاي سـرمايه    35اي  درصد، كاالهـاي واسـطه   45كاالهاي مصرفي حدود 
  .دهند واردات كويت را تشكيل مي

هايي نظير يونسـكو، اوپـك،   در آمده و عالوه بر آن در سازمانبه عضويت سازمان ملل  1963كويت در سال 
متعهـد و شـوراي همكـاري خلـيج     نفرانس اسالمي، كشورهاي غيراوپك، بازار مشترك عربي، انرژي اتمي، ك-آ

  .عضويت دارد GCCفارس 
. هاي خـارجي اسـت  مشـاركت شـركت   سازي بخش باالدستي صنعت نفت خـود جهـت  كويت در صدد آزاد

دو ميـدان ديگـر در   . انـد  شركتهاي خارجي براي بازيابي نفت در پنج ميدان واقع در شمال كشور دعـوت شـده  
  .عربستان سعودي در نوبت بعدي قرار دارند غرب نزديك مرز

بشكه نفت حاصل شـود كـه تـا     900000اميدوار است كه از هفت حوزه روزانه  KPCشركت نفت كويت 
ميليـون بشـكه در روز افـزايش خواهـد      5/3تا  3ميليون بشكه در روز به  4/2ظرفيت توليد نفت از  2005سال 
ايـده دعـوت از   . بر روي شركتهاي خارجي عمدتاً سياسي استتصميم كويت براي بازكردن بخش نفت . يافت
فارس مطرح شد  هاي خارجي جهت توسعه ميادين واقع در مرز با عراق براي اولين بار پس از جنگ خليجشركت

المللي انرژي به آمريكا و متحدانش انگيزه اقتصادي جهت دفاع از مرزهاي كويـت در   زيرا حضور شركتهاي بين
المللي نفتي سالهاست كه در بخش باال دسـتي نفـت كويـت     هاي بين البته كمپاني. دهد تي را ميمقابل حمالت آ
  .به كار مشغولند Technical Services Agreementهاي خدمات فني  نامه تحت موافقت
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  صنعت نفت) 2-10-2

ن كشـور را از  جدول زير توليدات نفت خام ايـ . باشد كويت از توليدكنندگان بزرگ نفت جهان و اوپك مي
بينـي شـده توليـد در سـال      هاي پـيش  الزم به ذكر است كه بر اساس برنامه. دهد نمايش مي 1996تا  1980سال 
  .ميليون بشكه در روز بالغ خواهد شد 5/3به  2005به سه ميليون بشكه در روز و در سال  2000

  توليد نفت خام كويت ):20-2(جدول 
 باقيمانده ذخاير  سال

  )هميليون بشك(
 روزانه

  )هزار بشكه(
 ساالنه

  )ميليون بشكه(
  كل

 )ميليون بشكه(
نسبت ذخاير به توليد 

  )سال(
1980  67930  1615 591 21933 115  
1981  67730  1130 412 22405 164  
1982  67150  824 300 22706 223  
1983  67000  1054 385 23091 174  
1984  92700  1163 426 23517 241  
1985  92464  936 341 23858 271  
1986  92061  1186 433 24291 203  
1987  94575  972 355 24646 267  
1988  94500  1241 454 25100 185  
1989  94500  1297 473 25573 177  
1990  97100  1890 325 25898 137  
1991  96500  190 70 25968 -  
1992  96500  1057 387 26355 132  
1993  96500  1882 686 27041 137  
1994  96500  2007 733 27774 131  
1995  96500  2007 732 28506 132  
1996  96500  2050 748 29254 129  

باشد كه ظرفيت توليـد آنهـا تـا     اهللا ميهاي مينا االحمدي، شعيبه و مينا عبدكويت داراي سه پااليشگاه به نام
  ).باشد واحد هزار بشكه در روز مي(به شرح زير بوده است  1997سال 
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كنـد كـه بـر اسـاس      درصد سير صعودي طي مي 10الي  8مصرف الكتريسيته در كويت با رشدي در حدود 
هـاي  ت اسـتمرار نيـاز بـه ايجـاد نيروگاه    باشد و در صـور  طبيعي مينظر كارشناسان سرعت اين رشد غيراظهار

  .ديگري در اين كشور خواهد بود

  ظرفيت پااليشگاههاي كويت ):21-2(جدول 
  1997  1994  1992  انگينمي  پااليشگاه

  255  230 100 200  مينا عبداهللا
  255  230 - 200  شعيبه

  445  370 100 370  مينااالحمدي
  895  750 200 770  كل

نيروگـاه ديگـري بـا ظرفيـت     . باشد وات ميمگا 6550كويت در حال حاضر داراي چهار نيروگاه با ظرفيت 
بديهي است با افزايش توليـد انـرژي الكتريكـي در ايـن     . شوداندازي  راه 1998مگا وات قرار بود تا سال  2400

ها بيش از پيش محسـوس خواهـد   كشور نياز به دستيابي و استفاده از گاز به عنوان سوخت الزم جهت نيروگاه
  .شد

بزرگتـرين آنهـا   . هاي پااليشـي قـرار دارنـد    باشد كه در نزديكي مجتمع كويت داراي چهار ترمينال نفتي مي
الزم به ذكـر اسـت   . باشند مي Mina Saudو  Mina Abdullah ،Mina Al Ahmadi ،Shuaibaعبارتند از 

هاي نفتي كويت در داخل خاك اصلي اين كشور وبخش ديگر در خارج از آن قرار  ها و چاه كه بخشي از حوزه
  .دارند

  صنعت گاز) 2-10-3

ميليـارد متـر   ) رصـد گـاز كـل جهـان    د 1/1( 1999،1500ذخاير اثبات شده گاز طبيعي كويت تا اول ژانويه 
عليرغم يك برنامه اكتشـافي گسـترده كـه از سـال     . باشد مكعب بر آورد شده كه تماماً گازهاي همراه با نفت مي

در كشف ميادين مستقل گازي چه در ساحل و چه در دريا بـا شكسـت مواجـه شـده      KOCشروع شد،  1997
در شمال كشور حفـر   Raudhatainاكتشافي در حوزه نفتي  البته هنوز تسليم نشده و قرار است يك چاه. است
  .گردد
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براي آنكه بتواند جوابگوي مصارف داخلي گاز باشد بايد بازيابي گاز از ميادين نفتـي خـود    KOCبنابراين 
با ازدياد توليد نفت در پنج ميدان شمالي و دو ميـدان غربـي، توليـد گازهـاي همـراه نيـز       . را به حداكثر برساند

  .در نمودارهاي زير ميزان توليد و مصرف گاز نشان داده شده است. ش خواهد يافتافزاي
  

  توليد گاز كويت): 35-2(نمودار 

  

  مصرف گاز در كويت): 36-2(نمودار 
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ها و بقيـه بـه   درصد آن به مصرف نيروگاه 60باشد كه  ميليارد متر مكعب مي 9/12تقاضاي كويت در حدود 
در حـال حاضـر كويـت در    . باشـد  ايع كاربردي ديگر و عمليات منابع نفتي مـي مصرف صنايع پتروشيمي و صن

ميليـارد متـر    15/5كنـد كـه ايـن مقـدار      ميليارد متر مكعب گاز همراه از منابع محلي خود توليد مي 75/7حدود 
بشـكه در روز نفـت كـوره در     80000براي جبران اين نقيصه كويت در حـدود  . دهد مكعب كمبود را نشان مي

  .ها به عنوان سوخت مصرف مي نمايديروگاهن

ها به عنوان سوخت و در كارخانجـات كـود شـيميايي بـه عنـوان خـوراك مـورد        طبيعي در نيروگاه زگا

آوري گـاز و   يـك شـبكه جمـع    1980در اواسط دهه  KOC. گردد نيز صادر مي LPGمصرف قرار مي گيرد و 

بنـدي شـده    تسـهيالت مشـابه نيـز در منطقـه تقسـيم      تصفيه آن در كليه ميادين نفتي خود نصب كـرده اسـت و  

Partitioned Zone نصب شده تا گاز همراه از ميادين ساحلي و برون ساحلي را بازيابي و فرآورش نمايد.  
ميليـارد متـر مكعـب و     1/11آخرين سال عملكرد نرمال قبل از حمله عراق، توليد ناخـالص گـاز    1989در 

 6/3، توليد نا خـالص گـاز بـه    1992در سال . ارد متر مكعب گزارش شده بودندميلي 16/8مقدار عرضه به بازار 
ميليـارد   87/10به  1997ميليارد متر مكعب و در سال  56/7به  1994ميليارد متر مكعب كاهش يافت اما در سال 

گـاز  در صـد   3/85در حال حاضـر  . ميليارد متر مكعب آن به بازار داخلي عرضه شد 27/9متر مكعب رسيد كه 
مقـدار   1992از سـال  . رود يا هدر مي گيرد و بقيه آن يا سوزانده شده و توليد شده مورد مصرف داخلي قرار مي

  .داشته شده استميليون متر مكعب در سال نگه 500 گاز سوزانده شده در حد
ف شروع به واردات گاز طبيعي نمود و ممكن است در آينده بـا رشـد مصـر    1980كويت در نيمه دوم دهه 

ن نفتـي جنـوب   اي از ميادي از طريق خط لوله 1990تا  1986هاي بين سال. داخلي مجدداً مجبور به اين كار شود
كننـده   اما در حال حاضـر بايـد بـه فكـر عرضـه     . شد آوري شمال كويت وارد مي هاي جمععراق گاز به ايستگاه

ر مكعب در روز شروع به كـار كـرده بـود    ميليون مت 66/5الذكر كه با ظرفيتي معادل  خط لوله فوق. ديگري باشد
  .ميليون متر مكعب در روز رسيد 32/11به  1987تا اواسط 

، 1997در سه ماهه آخر . است با قطع شدن صادرات گاز عراق به كويت اين كشور با كمبود گاز مواجه شده
KPC ا خوراك مجتمـع زدايي را كاهش دهد ت ها و واحدهاي نمكمجبور شد حجم گاز عرضه شده به نيروگاه 
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با كمبود خوراك مواجه نشود و به اين ترتيـب وزارت آب و بـرق كويـت در بعضـي از      Equateپتروشيميايي 
  .قيمت به جاي گاز طبيعي استفاده كرد سيسات خود، از نفت كوره گرانأت

مـل  آوري در نواحي مختلـف كشـور ح   آوري گاز همراه، گاز طبيعي خام را به سه ايستگاه جمع شبكه جمع
در  Sabriqahو  Rauolhatainگـاز ميـادين   . شـود  پمپ مـي  Shuaibaكند و از آنجا گاز جهت تقطير به  مي

در غـرب كشـور ميـادين    . شـود  فرستاده مـي  Shuaibaشمال كويت تصفيه شده و يك جريان مخلوط مايع به 
Minagish  وUmm Gadair  وSouth Umm Gadair سيسـتم   يـك . شـود  آوري مـي  در يك ايستگاه جمع

  .نمايد آوري مي را جمع Magwa-Ahmadiو  Burgunجداگانه نيز گاز ميادين 
نـام پـروژه گـاز جنـوبي     بنـدي شـده نصـب گرديـده ب     آوري و تصفيه گاز كه در منطقـه تقسـيم   شبكه جمع

Southern Gas Project سيسـتم  . شود و از دو سيستم ساحلي و برون ساحلي تشكيل شـده اسـت   ناميده مي
شامل يـك ايسـتگاه   . كند ميليون متر مكعب را بازيابي مي 83/2لي كه خيلي بزرگتر است و روزانه تا برون ساح

-Rasيك واحد تصفيه گاز واقـع در   Hout-Ratawiو  Khafjiتقويت فشار براي بازيابي گاز از ميادين نفتي 

al-Zoor    و يك خط لوله است كه ميدان نفتي را بـه كارخانجـاتLPG  درShuaiba  وMina-al-Ahmadi 
ميليون متر مكعـب   37/0واقع شده و روزانه  Wafraسيستم ساحلي كه كوچكتر است در منطقه . كند متصل مي

  .كند گاز خشك توليد مي
در مواقع افت عرضه گاز، . باشد كننده گاز در كويت مي بزرگترين مصرف MEWوزارت آب و برق كويت 

MEW فزايش دهد كه بار مالي زيادي برايمجبور است مصرف نفت كوره سنگين را اMEW   دارد زيرا توليـد
شود، لذا با توجه به ايجـاد   الكتريسيته از نفت كوره هفت مرتبه گرانتر از گاز طبيعي تمام مي BTUيك ميليون 

  .باشد ناپذير مي ستفاده بيش از پيش از گاز اجتنابهاي مختلف در كويت ا پروژه
گردنـد، مقـدار    ت مصرف مـي هاي مختلف انرژي فقط گاز و نفميان حاملذكر است كه در كويت از الزم به 

  .هاي اوليه در نمودار زير نشان داده شده استكل انرژي
اي كه  اخيراً كويت و قطر يك يادداشت تفاهم در مورد عرضه گاز طبيعي قطر از طريق يك خط لوله منطقه

  .باشد قيمت گاز مشخص نمي حجم و. ا كردندتوسط شركت آمريكايي اكسان موبيل ساخته خواهد شد را امض
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  مصرف انرژي كويت): 37-2(نمودار 

  

  طرح انتقال گاز ايران به كويت ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-10-4 

ايـنچ در نظـر    24قطـر لولـه حـدود    . كيلومتر در نظر گرفته شده است 170طول مسير مورد بررسي حدود 
  . گرفته شده است

ميليارد متر مكعب در سال در نظر گرفته شده اسـت كـه بـا توجـه بـه مقـدار        5اتي حدود مقدار گاز صادر
سال در نظـر گرفتـه    25طول عمر اين طرح حدود . ميليارد متر مكعب خواهد بود 75/3حداقل برداشت حدود 

  . شده است

  هزينه تمام شدة عرضه گاز به كويت ) 5–10

ميليـون دالر در نظـر    400گذاري براي ايـن نـوع طـرح     سرمايهبا توجه به طول مسير و ساير عوامل هزينه 
  . گرفته شده است
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باشد همانطور كه توضـيح داده شـد    ميليون دالر در سال مي 8/9بر همين اساس هزينه عملياتي طرح حدود 
ن ميليـو  4گـذاري در آن   براي سال دهم به بعد ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده است كه هزينه سـرمايه 

  . باشد دالر مي
در نوسـان   يو تي بيدالر به ازاي هر ميليون  539/1تا  285/1هاي مطروحه هزينه تمام شده بين  بر طبق گزينه

  . باشد مي

  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به كويت ) 2-10-6

ميليـون   678نـه  بـا توجـه بـه هزي   . باشـد  ميليون دالر مي 205تا  171درآمد حاصل از اين طرح ساليانه بين 
  . ميليون دالر خواهد بود 177تا  143سال، سودآوري طرح ساليانه بين  25دالري طرح در طول 

  بررسي صنعت گاز در كشورهاي ژاپن ـ كره جنوبي ـ تايوان ) 2-11

  مقدمه ) 2-11-1

 در LNGكننـدگان عمـدة    جمله ژاپن ـ كره جنوبي و تـايوان از مصـرف   كشورهاي آسياي جنوب شرقي از
  . باشند منطقه مي

در اين بخش به دليل وجود شرايط يكسان براي اين كشورها مدل مالي يكساني براي اين سه كشـور مـورد   
  . پردازيم بررسي قرار گرفته است كه به ترتيب به بررسي آنها مي

  ژاپن و اطالعات عمومي ) 2-11-2

جزيـره   4سيا قرار گرفتـه و مركـب از   اي است كه در امتداد شمال شرقي ساحل قاره آ ژاپن كشوري جزيره
كيلـومتر مربـع    377727باشـد و   جزيره كوچـك مـي   6848هاي هكايدو، هنشو، شيكوكو، كيوشو و عمده به نام
درصد مسـاحت   73. دهد در صد از مساحت خاكي كره زمين را تشكيل مي 3/0خاك ژاپن معادل . وسعت دارد

هـا و   ر ژاپـن بـه دليـل موقعيـت خـاص خـود، رودخانـه       كشـو . ژاپن، از كوهساران جنگلي تشكيل شده اسـت 
نظر به اينكه جزاير ژاپن از شـمال  . باشد ترين آنها مي گاوا طوالني - هاي زيادي دارد كه رودخانه شينانو درياچه

سلسله جبالي كه در طـول  . اند، اين كشور اين كشور آب و هواي متنوع و اقيانوسي دارد به جنوب گسترده شده
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مناطق واقع در كنار درياي ژاپن و منـاطق  : اند آب و هواي ژاپن را به دو دسته تقسيم كرده. اند گرفتههنشو قرار 
  .در كنار درياي ژاپن و مناطق واقع در كنار اقيانوس آرام

توكيـو، اوسـاكا، كيوتـو،    : شهرهاي عمـده ژاپـن عبارتنـد از   . باشند مهمترين بنادر ژاپن يوكوهاما و كوبه مي
ميليـون   125، 1993جمعيت اين كشور در سـال  . ساكي، كيناكيوشو، ساپورو، هيروشيما و ناكاساكيناگويا، كاوا

  .نفر بوده است
داري و متكي بر بازار است كه در آن مكانيزم قيمـت بـه عنـوان يـك      سيستم اقتصادي ژاپن، سيستم سرمايه

از لحـاظ توليـد نـا    (د جهـاني  ژاپن امروزه به عنوان دومين قـدرت عمـده اقتصـا   . شود اصل عمده محسوب مي
هاي تكنولوژيكي زبـانزد عـام و خـاص     برتري اين كشور در بسياري از زمينه. گردد محسوب مي)  خالص ملي

نظيـري اسـت و كاپيتـاليزم     در سيستم اقتصادي ژاپن رابطه بخش خصوصي و دولتي داراي انسجام بي. باشد مي
  .كنند فرق بسياري دارد از اين سيستم پيروي ميهاي مرسوم در ساير كشورهايي كه  ژاپني با شيوه

ها جامعه ژاپني از تجمع خانوارهاي صاحبان صنايع، بوروكراتهاي دولتي، احزاب سياسـي و حتـي دانشـگاه   
باشند، زيرا عقيده عمومي بر آن  تشكيل گرديده است، بنابراين سياست، تجارت و جامعه كامالً به هم پيوسته مي

گونـاگون  ) ريسك(اتحاد باعث حفظ امنيت ملي، ايجاد اشتغال كامل و توزيع خطرات  است كه اين تجمع و يا
  .گردد بين همه آحاد ملت مي

كه غالبـاً از طريـق   ) كيرتسو(تجاري  -هاي بزرگ مالي هاي عضو گروهمدت تجاري در بين شركتوابط بلندر
شـود و سيسـتم اقتصـادي     محسـوب مـي  گردد به عنوان قلب كاپيتاليزم ژاپني  نگهداري سهام متقابل محفوظ مي

هاي مدت كـه باعـث گسـترش رانـدمان بخشـ     ژاپن اگرچه بر بازار متكي است، با اين وجود، از اين روابط بلند
  .باشد مند مي شود بهره مختلف تجاري مي

  وضعيت انرژي در ژاپن) 2-11-3

 تـأمين نرژي اوليه، از طريـق واردات  ژاپن منابع انرژي ناچيز دارد و تقريباً همه نيازهاي اين كشور به منابع ا
  .پذير است انرژي ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاي عمده صنعتي نسبتاً آسيب تأمينمكانيزم . شود مي

هاي اقتصـادي  كشور بود ولي به تدريج كه فعاليتترين منبع انرژي در  سنگ عمده ، زغال1950تا اواسط دهه 
هـاي نفتـي، ايـن كشـور     بعـد از بحران . به شمار رفته است انرژي گسترش يافت، نفت به صورت مهمترين منبع
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جويي در مصرف و اسـتفاده از منـابع جـايگزين آن     سعي فراواني داشته تا ميزان مصرف نفت را از طريق صرفه
برداري از انـرژي   در نتيجه اين اقدامات، سهم نفت در مصرف كل انرژي كاهش يافته و ميزان بهره. كاهش دهد

برداري از  اي بهرهنمايند تكنولوژيه و گاز مايع نفت افزايش شديدي يافته است و صنايع ژاپني سعي مياي  هسته
بـه   1985درصد بود، در سال  77بيش از  1973ميزان وابستگي ژاپن به نفت كه در سال . انرژي را توسعه دهند

درصد وتا سـال   9/52به نفت را به ، ميزان وابستگي 2000درصد رسيد و دولت ژاپن در نظر دارد تا سال  5/56
  .رصد تقليل دهدد 50الي  7/47به حوالي  2010

، نيمي 98در جهان است به نحوي كه در سال  LNGكننده  ژاپن، بزرگترين و مهمترين واردكننده و مصرف
اگرچـه بنظـر   . بسـتگي تـام بـه بـازار ژاپـن دارد      LNGصنعت . جهان توسط ژاپن انجام شد LNGاز واردات 

در ژاپن داراي پتانسيل قابل توجهي براي رشد باشـد امـا بـا توجـه بـه حجـم بـاالي         LNGرسد تقاضاي  نمي
هاي تقاضاي ژاپن، اين كشور نقش مهمي در موازنه عرضه و تقاضاي منطقة آسياي جنوب شـرقي در طـي سـال   

  : شود توسط سه گروه وارد مي LNGدر ژاپن . آتي خواهد داشت
  . ميتسوبيشي، ميتسوئي و ايتوچو هاي تجاري به رهبريبنگاه
  . هاي گاز شهري به رهبري توكيو گاز و اوزاكا گازشركت
  . Chubuهاي توليد برق به رهبري توكيو الكتريك، كانسائي و شركت

كنندگان گاز  توسط مصرف% 30ها و  از آن در نيروگاه% 70به اينگونه است كه حدود  LNGالگوي مصرف 
ها است، تغييـرات مصـرف   در بخش نيروگاه LNGل آنكه قسمت اعظم مصرف به دلي. شود شهري مصرف مي

LNG كنندگان نظير كره جنوبي كه  ژاپن كمتر پيرو عوامل فصلي بوده و تغييرات كمتري نسبت به ساير مصرف
. گيـرد، دارد  در بخش خانگي و بيشترين ميزان تقاضا در فصل زمستان صورت مـي  LNGقسمت اعظم مصرف 

ها و هـاي بـرق هسـتند بنـابراين سياسـت     كننـده در بـازار ژاپـن نيروگاه    دليل آنكه مهمترين مصـرف در نتيجه به 
  . اين كشور خواهد داشت LNGهاي توليدكنندگان برق ژاپن نقش كليدي در آينده تقاضاي  برنامه

قـرار   نظربـازار ژاپـن را مـد    LNGهـاي   تقريباً تمام پـروژه . ژاپن بازار خوبي براي صادركنندگان گاز است
ايـن موضـوع   . در اين حال، خوشـبيني زيـادي در مـورد توانـايي ژاپـن بـه واردات گـاز وجـود دارد        . دهند مي

هـا، دسـتورالعمل دولـت ژاپـن      انداز خوبي در مقابل صادركنندگان قرار داده است عالوه بر اين خوشبيني چشم
  . يد بر آن استاكسيدكربن نظير معاهدة كيوتو مز درباره همكاري با معاهدات كاهش دي
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اگر دولت ژاپن به موضوع كاهش آلودگي عقيده راسخي داشته باشـد در نتيجـه مصـرف گـاز ژاپـن رشـد       
  . ناپذير خواهد بود و يا خطوط لوله اجتناب LNGزيادي خواهد داشت و حجم عظيم واردات گاز به صورت 

مورد ميزان گاز مورد نيـاز ژاپـن    با همه اين اوصاف، شكاف بزرگي بين آنچه صادركنندگان گاز به ژاپن در
هاي دولت باعـث افـزايش   در واقع، در حالي كه سياست. زنند و آنچه واقعاً مورد نياز است وجود دارد تخمين مي

رسد ميـزان مصـارف گـاز در     باشد به نظر مي انتظارات از آيندة مصرف گاز ژاپن است واقعيت چيز متفاوتي مي
  . نتظار صادركنندگان باشدژاپن خيلي كمتر از ميزان مورد ا

هاي مصـرف سـوخت كـه     ريزان انرژي ژاپن، بهتر است برنامه به جاي گوش دادن به سخنان دولت و برنامه
زيرا در نهايـت  . عرضه برق كشور را بر عهده دارند را بررسي نمائيم% 90توسط ده شركت اصلي توليد برق كه 

در حالي كه ظرفيت و توليد برق بـا اسـتفاده از گـاز    . ا باشده تقاضاي اصلي گاز ژاپن بايد از جانب اين شركت
رشـد قابـل    2008تـا   2003رود در دورة  يابد اما انتظـار نمـي   افزايش مي 2003تا  1999از سال ) LPGشامل (

كـاهش   2008تـا   1998اي توليدي از كل برق توليدي نيز از سـال   نسبت برق هسته. توجهي وجود داشته باشد
سهم نفت نيـز در ايـن ميـان    . يابد اي اندكي افزايش مي هاي هستهعين حال كه ظرفيت نيروگاه افت درخواهد ي

  . هاي زغالي افزايش خواهد يافتاما نسبت توليد برق و ظرفيت نيروگاه. كاهش خواهد يافت
دهـد كـه    اين آمار نشـان مـي  . دهد نياز به سوخت در ده شركت توليد برق ژاپن را نشان مي )22-2(جدول 

مصرفي مازاد خواهنـد   LNGميليون تن  2كمتر از  2008تا  1998هاي هاي برق ژاپن در فاصلة بين سال هيروگان
اي بيشـترين رشـد قابـل انتظـار بـر     . رود رشد مصرف نفت نيـز بسـيار بطئـي باشـد     همچنين انتظار مي. داشت
سـنگ خـواهيم    مصرف زغـال  تقريباً شاهد دو برابر شدن 2008تا  1998هاي سنگ خواهد بود كه طي سال زغال
  . بود

جهان و بزرگترين توليدكننده برق ژاپن است كـه   LNG، بزرگترين واردكننده )برق توكيو( Tepcoشركت 
در طي ده سـال فـوق تنهـا يـك      Tepco. توجه دارد LNGدر برنامة خود، كمتر از سايرين به افزايش مصرف 

افـزايش  % 50ه اين شـركت مصـرف نفـت خـود را     ك به مصرف خود خواهد افزود در حالي LNGميليون تن 
  . دهد مي

  ! افزايش يابد% 400سنگ اين شركت در همين مدت تا حدود  بيني شده كه مصرف زغال پيش
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  شركت اصلي برق ژاپن 10سوختهاي اصلي جهت كار ): 22-2(جدول 
  2008 2003  1999 1998 نوع سوخت مصرفي

  47/25 04/26  06/27 63/24 )گيگا ليتر(نفت 
 LNG)67/37 55/38  96/36 74/35 )ميليون ليتر  
  36/82 83/71  64/48 28/47 )ميليون تن(سنگ  زغال

افزايـد بنـابراين    بـي   LNGميليون تن بر تقاضـاي   2تا  1هاي گاز شهري حتي اگر در نظر بگيريم كه شركت
در واقع، اين . را داشته باشيم 2008تا  1998هاي ميليون تن، تقاضاي جديد بين سال 4تا  3توانيم انتظار  مي فقط
دهـد كـه ژاپـن بـراي      ها ريشه در حقايق موجود داشته و از تفكرات دولتي به دور است و نشـان مـي   بيني پيش

هاي صادرات گاز بـه   در اين حال دربارة پروژه. رسيدن به اهداف قرارداد كيوتو با مشكالت زيادي روبرو است
خـط  . سال آينده در حجم وسيع اجرا شوند 20تا  10توانند طي  ها نمي وژهشك اين پر ژاپن چه بايد گفت ؟ بي

 .در سال را انتقـال خواهـد داد   LNGميليون تن  10لولة گاز ساخالين به ژاپن در صورت اجرا به تنهايي معادل 
  . مدت وجود ندارد مدت و ميان آنچه مسلم است تقاضاي كافي جهت احداث اين خط لوله در كوتاه

در انتظار باشـند تـا    2020تا  2010و صادركنندگان گاز روسيه بايد تا دورة زماني  LNGهاي صدور  پروژه
مـدت بررسـي شـده داراي    هاي خط لوله گاز خصوصاً بايد از نقطه نظـر بلند  پروژه. تقاضاي مناسب ايجاد شود

  . توجيهات كافي سياسي ـ اقتصادي مرتبط با روسيه باشند

  برق پائين است؟  چرا تقاضا در بخش توليد

عملكرد ضـعيف اقتصـادي ژاپـن در سـال     . دورة افت اقتصادي ژاپن جديدترين تهديد بازارهاي گاز است
نيـز   1999باعث شد تا اين كشور نتواند طبق قراردادهاي موجود گاز خريد نمايـد ايـن مسـئله در سـال      1998

  : جدي روبرو هستندكنندگان انرژي ژاپن با دو مشكل  اكنون عرضه. ادامه يافته است
  . چشم انداز نامشخص اقتصادي با ضعف بالقوه و يا حتي كاهش تقاضاي گاز: اول
  ). هاي مستقل برقنيروگاه(ها به بازار  IPPورود : دوم

هاي خود به دليـل حضـور    كنندگان انرژي با مشكل ضعف اقتصادي و از دست دادن مشتري در واقع عرضه
IPP رو هستند و بالطبع به سمت مصرف سوختي خواهند رفت كه بتوان بـه خـوبي   ها در بازاري نامطمئن روب

مدت جريمة كمتري داشته باشـد  مصرف آن را تنظيم نمود و كم و زياد كردن آن به دليل وجود قراردادهاي بلند
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پـذيري بيشـتري    سنگ انعطـاف  نفت و زغال). حاكم است LNGمدت خريد مانند آنچه براي قراردادهاي بلند(
هاي  مالي پروژه تأمينمدت و دواردات گاز نيازمند تعهد بلن). ها در ژاپن هستند IPPو سوخت برگزيدة (د دارن

بنـابراين جـاي تعجـب نيسـت كـه چـرا       . سـازد  مرتبط بوده و فشار زيادي را بر توليدكننـدگان بـرق وارد مـي   
سـنگ   ا مصرف نفـت و زغـال  روند تا مصرف گاز، زير توليدكنندگان برق بيشتر به سمت نفت و زغال سنگ مي

در نهايت بايـد  . ارندهاي گاز را ند مالي پروژه تأمينهاي زياد نداشته و خطرات احتمالي در گذاري رمايهنياز به س
هاي خصوصي بايـد بيشـتر بـه منـافع     كنندگان گاز داخلي ژاپن مانند ساير بخش هاي برق و عرضهگفت نيروگاه

  .سهامداران خود بيانديشند
زدايـي بـه    مقـررات . صميم به آزادسازي بخش صنايع عرضه گاز و برق اين كشور گرفته استدولت ژاپن ت

امـا  . تواند به اقتصاد اين كشور كمك شاياني نمايد تر خواهد بود كه مي معني رقابت بيشتر و قيمت انرژي پائين
كنـد   مي تأمينخود را از آن آيا اين تغيير سبب افزايش تقاضا براي گاز طبيعي وارداتي كه ژاپن بخش اعظم نياز 

  . خواهد شد؟ پاسخ اين سئوال هنوز روشن نيست
تواماً براي بخش گاز اين كشور متصور است كه در اينجا به شرح ) هاريسك(ها ها و عدم اطمينانتاكنون فرص

  : پردازيم آن مي
ون مشاركت دو شـركت  يك نشانه از انجام تغييرات مهم در صنايع برق و گاز مربوط به اخبار منتشره پيرام

كننـدگان عمـده انـرژي در ژاپـن      معظم در بخش گاز و شركت معظم ارتباط ژاپن جهت عرضه برق به مصرف
  . است

ها در آور باشد اما در اقتصاد ژاپن حركت شركت اين خبر شايد براي ناظران خارج از بازار ژاپن بسيار تعجب
ط بـه  نكته بعدي كه باعث نگراني ژاپن شده مربـو . گيرد جهت سودآفريني بدون توجه به پيشينه خود انجام مي

اي اين كشور است كه باعث شده تا ديدگاه جامعه ژاپـن نسـبت بـه     هاي هستهحوادث بوجود آمده در نيروگاه
هـاي اجتمـاعي بـا گسـترش اسـتفاده از انـرژي       اكنون مخالفت اي منفي شود زيرا هم آينده استفاده از انرژي هسته

اي كه در اواسط ماه مارس سال جاري توسط توكيو گـاز، اوزاكـا گـاز و     ز قبل شده، اما اعالميهاي بيشتر ا هسته
شركت تلگراف و تلفن نيپون در زمينه ايجاد يك شركت برق در مقايس وسيع منتشر شد بيش از يـك حركـت   

صـنايع در ركـود   العمل فشار وارده بر دولت ژاپن از سوي  موجي و تغيير يكباره بود اين حركت نشانگر عكس
هاي فـوق اولـين پاسـخ بـه تـالش      طرح شـركت . ژاپن براي كاهش قيمت گاز و برق براي رشد مجدد آنها است
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. كننـدگان بـزرگ اسـت    سـازي عرضـه بـرق در ژاپـن بـه مصـرف      دولت ژاپـن بـراي حركـت بـه سـمت آزاد     
كننـد در   را مصـرف مـي  وات و يـا بيشـتر    20000كيلووات و آنهايي كه در حد  2000كنندگان بيشتر از  مصرف
توانند  باشند اكنون مي مشترك مي 8000دهند آنان كه  كنندگان برق ژاپن را تشكيل مي از كل مصرف% 30حدود 

برق مورد نياز خود را از هر كجا و با هر قيمتي رقابتي پس از مذاكره بـا طـرف مـورد عالقـة خـود خريـداري       
اي كه با يكديگر يكپارچه شده و عرضه برق  شركت برق  منطقهنمايند و ديگر مجبور نيستند برق خود را از ده 
اين ده شركت با دريافت فرانشيز از دولت قيمت برق در هـر  . را در انحصار خود درآورده بودند خريداري كنند

رسـد كـه سـرعت     به نظر نمي. نمودند منطقه را طبق بهاء تأييد شده از سوي وزارت صنايع و تجارت تعيين مي
هاي اخير نسبت بـه منـاطق ديگـر    سازي صنعت گاز و برق در سالسازي و آزاد ن به سمت خصوصيحركت ژاپ

  . در كشورهاي توسعه يافته نظير آمريكاي شمالي، اروپا، استراليا و نيوزيلند، بيشتر باشد
هـاي بـاالي بـرق و گـاز را  در     اي در اختيار بخش خصوصي است بايـد قيمت  صنايع ژاپن كه بطور گسترده

ها در بخـش عرضـه در سـاختار     اكنون دولت، نياز به كاهش هزينه  هم. المللي تحمل نمايند بل استاندارد بينمقا
هاي ورودي به سيستم اقتصـادي ژاپـن    بنيادي اقتصاد ژاپن را درك نموده و در واقع مي خواهد با كاهش هزينه
ادي داخلي به حيات و توسعه خود ادامـه  صنايع را ياري نمايد تا در مقابل مشكالت اقتصادي بويژه ركود اقتص

ايـن مسـئله   . شـوند  كنندة نفت و گـاز در ژاپـن مـي    اكنون وارد صنايع عرضه نيروهاي رقابتي جديدي هم. دهند
  . كنندگان منجر گردد تواند به پويائي اين صنايع و همچنين كاهش هزينه انرژي براي مصرف مي

. تمايل خود را به رقابت در بازار برق ژاپـن نشـان داده انـد    شركتهاي مختلف ديگر، ژاپني و يا خارجي نيز
% 100اي جهت ورود به بازار برق ژاپن ايجـاد نمايـد كـه     شركت ميتسو بيشي اعالم نمود كه قصد دارد تا شعبه

اي را  در اين حال ديگر بنگاه بزرگ تجارتي ژاپـن، مـاروبني، برنامـه   . سهام آن متعلق به ميتسوبيشي خواهد بود
  . جهت ورود به بازارهاي جديد اعالم نموده است» واي وندي«ي مشاركت با گروه فرانسوي برا

/ ها شامل انـرون، رويـال  اند كه اين شركت ژاپن توجه نمودههاي خارجي نيز به بازار و صنايع برق ديگر شركت
زار ورود بازيگران جديد كننده گاز نيز با بزرگ شدن اندازة با مقررات صنايع عرضه. باشند داچ شل و تگزاكو مي

شـود نظيـر    بـرق را باعـث مـي   كننـدگان گـاز بـا توليدگننـدگان      به آن تسهيل شده و مذاكره مستقيم بين عرضه
اي  كنندگان بخش خصوصي گاز نيز داراي انحصار عرضه تحت فرانشـيز منطقـه   هاي عرضه برق، عرضهنيروگاه

انـدكي   1995در سـال  ) البته تحت كنتـرل دولـت بـوده   كه (اند اين انحصار  تعيين شده توسط دولت ژاپن بوده
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كنندگان گاز توانستند اجازة فروش مسـتقيم تحـت شـرايط تـوافقي بـه       كاهش يافت و آن موقعي بود كه عرضه
در نوامبر سال گذشـته  . ميليارد متر مكعب در سال مصرف دارند را بدست آورند 20مشتريان بزرگ كه بيش از 

قدمهاي بعدي . ميليارد متر مكعب در سال گسترش يافت 1تريان با مصرف بيش از اين آزادي عمل مش) 1999(
كميسـيون تجـارت عادالنـة     MITIتوسط يك گروه كاري تشكيل شده توسط وزارت تجارت و صـنايع ژاپـن   

هاي كارآمد در زمينه حركت به سمت تغيير بازار گـاز  تكميل و ارائه روش. باشد ژاپن تحت بررسي و مطالعه مي
زدايي قدم بعـدي دولـت در صـنايع     رود مقررات جمله كارهاي اين گروه كاري است و انتظار ميبرق ژاپن ازو 

  . گاز و برق ژاپن باشد
هاي بخـش گـاز طبيعـي ژاپـن در حـال      توانند با توجه به اينكه شركت ميتوليدكنندگان و صادركنندگان گاز 

بازار اين كشور توجه كنند به ويژه آنكه طرح پيشـنهادي  باشد با دلگرمي بيشتر به  ورود به صنعت برق ژاپن مي
 نزديك به اجرا شدن بوده و آنها بـه دنبـال اسـتفاده از تجـارت بـرق بـه عنـوان        NTTاوزاكا گاز، توكيو گاز و 

در واقع مصرف گاز دو شركت فعال در بخش گاز ژاپـن  (اي براي عرضه گاز فراتر از گاز شهري هستند  وسيله
اما بايد توجه داشت كـه آنهـا   ) رد بازار برق شوند بسيار فراتر از مصرف فعلي آنها خواهد شددر صورتي كه وا

هاي پااليشي  سنگ وارداتي و يا پسماند هاي ارزانتري نظير زغالتواند سوخت با رقياي ديگري كه ميدر بازار برق 
تواننـد   بخـش عرضـه بـرق مـي     در حالي كه فرصتهاي جديـد در . و يا نفت كوره را انتخاب كنند مواجه هستند

اي برق كـه در حـال    كنندگان منطقه باعث تقاضاي بيشتري براي بكارگيري گاز در تولد برق گردد، وجود عرضه
مـدت خودشـان   دهند، ممكن است در مورد تعهدات بلند را تشكيل مي LNGحاضر تعداد زيادي از خريداران 

اردادهاي قـديمي محتاطانـه عمـل نماينـد زيـرا در آينـده       مدت و يا حتي تمديد قربراي قراردادهاي عرضه بلند
 LNGها پيرامون آينـده عرضـه    برخي از نگراني. بيني خواهد بود بازارهاي آنها، تقاضا و فروش كمتر قابل پيش

  . به ژاپن وجود دارد
% 3بـه جـز حـدود    . گيري بازار گاز طبيعي برخوردارنـد  اي در شكل صنايع عرضه برق ژاپن از اهميت ويژه

 5/50ژاپـن   1999در سـال  . شـود  مورد نياز وارد مي LNGآيد باقيمانده  مصرف كه از ميادين داخلي بدست مي
هـاي بـرق   نيروگاه. دهد را تشكيل مي LNGاز كل تجارت جهاني % 56وارد نمود كه معادل  LNGميليون تن 

ه شـده در ژاپـن   اسـتفاد  LNGاز كـل  % 75كـه   در ژاپن هستند بطـوري  LNGژاپن مهمترين بخش واردكننده 
  . شود هاي ديگر مصرف ميرسيده، باقيمانده آن نيز توسط بخشها به مصرف توسط نيروگاه
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 LNGاست كه شركت عامـل در تأسيسـات    Wood Side، شركت نفتي LNGيك توليدكنندة استراليايي 
شـد اعـالم نمـوده كـه     اين شركت در گزارش ساليانه خود كـه اخيـراً منتشـر    . حوزه شمال غربي استراليا است

زدايي رو به گسترش در بازار برق ژاپن به همراه عدم اطمينان در مورد ادامه رشد اقتصادي ايـن كشـور    مقررات
اي  هـاي محتاطانـه   بيني در مورد تقاضاي آتي اين كشور در ده سال آينده پيش LNGباعث شد تا توليدكنندگان  

  . نظر قرار دهندرا مد
مدت براي عرضـه از خـط توليـد    تالش اين شركت براي تضمين قراردادهاي بلند اين موضوع باعث شد تا

از تأسيسات خود در حوزه شمال غربي استراليا بـه هشـت    LNGميليون تن در سال  4تا  3جديدي به ظرفيت 
هاي بـرق چوبـو، كيوشـو، چوگوكـو،     شـركت : اين هشت شركت عبارتند از(شركت برق و گاز ژاپن عقيم بماند 

اعـالم   Wood Sideدر عـين حـال   ). و توكيو الكتريك و شركتهاي گاز اوزاكا، توهوگاز و توكيو گـاز  كاتسائي
ها تواند با افزايش تقاضـا در سـاير بخشـ    در بخش توليد برق مي LNGنموده كه عدم اطمينان از تقاضاي آينده 

ل جديد و عـدم اطمينـان   آزادسازي در هرحال عوام. روبرو شود) بخش عرضه گاز به صنايع ديگر گاز شهري(
  . هاي مثبتي براي صنعت گاز ژاپن داشته باشد هاي منفي و هم جنبه را به دنبال دارد كه مي تواند هم جنبه

از  LNGدر همين رابطه سخنان مدير شركت برق توكيو در راستاي مذاكره براي قرارداد بلندمـدت خريـد   
وقتي تقاضاي برق ژاپن به طور   در گذشته،«: د است تأسيسات شركت پتروناس مالزي قابل ذكر است وي معتق

محسـوب   LNGمداوم در حال افزايش بود، اين عامل به عنوان مزيت در عقـد قراردادهـاي بلندمـدت خريـد     
رو ما اكنون در مـورد اينكـه در آينـده    رق به صورت بطئي درآمده و از اينرشد تقاضاي ب اكنون همگرديد اما  مي

  .»را در بازار برق ژاپن از دست خواهيم داد نگران هستيم چه ميزان از سهم خود
رسد دولت ژاپـن بـه طـور     توانند تا حدودي خوش بين هم باشند زيرا به نظر مي البته توليدكنندگان گاز مي

دارد اما استنباط ساده  اي قدم بر مي جدي در راستاي مقررات زيست محيطي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه
كنندگان گاز خطرناك بوده و باعث  تواند براي عرضه ضوع به افزايش زياد تقاضا براي گاز در آينده مياز اين مو

  . گمراهي آنها گردد
بر پايه كنوانسيون سازمان ملل تغييـرات آب و هـوا، دولـت ژاپـن بـا       1998بر طبق پروتكل كيوتو در سال 

موافقت  2010تا  2008بين سالهاي   در دورة 1990نسبت به سال % 6اي به سطح  كاهش انتشار گازهاي گلخانه
ريزان دولت طبق همه گزارشاتي كه تاكنون  دستيابي به اين هدف كار دشواري خواهد بود اما برنامه. نموده است
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از آنها منتشر شده به شدت به دنبال رسيدن به اهداف كيوتو هستند حتي اگر پروتكل كيوتو هنـوز نتوانسـته در   
وسيله افزايش در كارآيي انرژي و بخشـي بـا آزادسـازي    ه قسمتي از هدف فوق ب. پن جا بيافتدسطح ملي در ژا

تواند منجر به افزايش مصـرف   آيد در عين حال كه قيمت پايين گاز و برق مي صنايع برق و گاز ژاپن بدست مي
اي در آنهـا   ز و نيروي هستهتواند منجر به استفاده از گا ها ميسنگ در نيروگاه وابستگي به زغال آنها شود كاهش

تهيـه شـده نشـان     1999شود اما طبق گزارش نمايندة دولت استراليا راجع به وضع صنايع برق ژاپن كه در سال 
اي ژاپـن   هـاي منطقـه  سنگ اسـت، نيروگاه  عالقمند به استفاده از گاز به جاي زغال MITIدهد در حالي كه  مي

البتـه بايـد   (تـر آن هسـتند    جاي گاز به دليل قيمت تمـام شـده پـايين    سنگ به بيشتر عالقمند به استفاده از زغال
هاي اجتماعي  زيست تحميل شده و جزء هزينه سنگ كه بر محيط استفاده از زغال دانست كه آنها هزينة مضاعف

  ). اند باشد را ناديده گرفته مي
و . انـد  اي قـرار داده  روي هستهسنگ، گاز، ني در واقع آنها ترتيب گزينش سوخت خود را اكنون بر پايه زغال

براي حذف زغال، يك ناظر خارجي متذكر شده كه ژاپن نشان داده كـه هرگـز در پـي     MITIعلي رغم تالش 
سـنگ نيسـت ژاپـن اكنـون بزرگتـرين واردكننـده        برقراري جريمه براي صنايع اين كشور براي استفاده از زغال

  . ميليون تن در سال است 65واردات آن در حدود سنگ براي سوخت در نيروگاهها است بطوريكه  زغال
سنگ باشند زيـرا بـا مخالفـت عمـومي مواجـه       توانند جايگزين خوبي براي زغال اي نمي هاي هستهنيروگاه

. ها بويژه پس از يك سري حوادث چند سال اخير در تأسيسات اتمي ژاپن بيشتر شـده اسـت  هستند اين مخالفت
هاي اتمي با هدف پشتيباني از رشد اقتصادي و ايمني عرضـه انـرژي    ده از نيروگاهبه دنبال ادامه استفا MITIاما 

بنـابراين وابسـتگي   . اكنون ژاپن قادر به استفاده مجدد از پلوتونيم در راكتورهاي آب سبك خود است هم. است
عرضه انرژي كافي  هاي اتمي ضمن داشتن ايمنيزيادي به واردات اورانيوم نداشته و بنابراين استفاده از نيروگاه

تواند ضمن برطرف نمودن نيازهاي انـرژي   دليل كم بودن وابستگي ژاپن به بخش واردات اين نوع انرژي ميه ب
  . زيست را نيز در بر داشته باشد كاهش آلودگي محيط

ريزي شده بـراي سـاخت    بيني خود را از تعداد راكتورهاي برنامه پيش MITIوزارت صنايع و تجارت ژاپن 
هـاي مردمـي از توسـعة انـرژي      عدد كاهش داده كه اين كاهش احتماالً منعكس كنندة نگرانـي  13به  150ز را ا

محيطي  تيجه گاز طبيعي بهترين مزيت زيستاز اينرو توسعة آنها با تعويق همراه خواهد بود در ن. اي است هسته
مـدت و  نيـاز بـه قراردادهـاي بلند   (يري پـذ  طـاف سنگ در آينده مزاياي قيمتي و انع اما زغال. را دارا خواهد بود
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و تقاضـا را حفـظ خواهـد نمـود     خود براي پر كردن شكاف بـين عرضـه   ) ندارد LNGتعهدات خريدار مانند 
. انرژي ژاپن در آينده داشته باشـند  تأمينرسد بتوانند نقش قابل توجهي در  پذير نيز به نظر نميهاي تجديدانرژي

تواند دنبال شود مشـاركت ژاپـن در    اي مي كاهش انتشار گازهاي گلخانه راه ديگري كه جهت رسيدن به اهداف
ها اسـت  ها و سازماناكسيدكربن بين كشورها، شركت ي ديطرحهاي مختلف و مكانيزم معامله اجازه انتشار گازها

تواننـد طرحهـاي    هاي انـرژي ژاپـن مـي   شود بـراي مثـال، شـركت    ها انجام ميكه در كشور خود و يا ساير كشور
اي از طريق راههاي بيولوژيكي يـا ديگـر راههـا كـاهش      شوئي را دنبال نمايند كه طي آنها گازهاي گلخانه نكرب
اي از طريـق   توانند مشاركتي را در جهت كـاهش گازهـاي گلخانـه    كنندگان مي كنندگان و مصرف عرضه. يابد مي

مثـال كشـت درختـان در اطـراف     ترتيبات جبراني نظير مرمت و توسعه مراتـع و جنگلهـا ايجـاد نماينـد بـراي      
 .هاي ژاپنـي در ايـن زمينـه اسـت    هايي از تفكر شـركت  اكنون نشانه مدر كشورهاي توليدكننده ه LNGتأسيسات 

هاي دولتي استراليا در جنوب ايـن  هاي باير اطراف جنگل هزار هكتار از زمين 40شركت برق توكيو قصد دارد تا 
هاي چوبو، چوگوكا، كيوشو، شيكوگو و توهوكـو  ق به همراه شركتين شركت توليد بركشور را درختكاري كند ا

كـار  . نماينـد  ها را ايفـا مـي  و همچنين بنگاههاي تجاري مثل ميتسوبيشي و متسيوئي نقش مهمي در چنين تالشـ 
اي و كمـك بـه    دولت ديگر در جهت معاهده انتشار گازهاي گلخانه 4بلژيك با مشاركت  Electrabelشركت 

  . توسعه در اين زمينه است كشورهاي در حال
توانـد منجـر بـه افـزايش      محيطي مي هاي زيست گسترش آزادسازي در صنايع گاز و برق و همچنين نگراني

 و توجـه بـه   LNGكننـدگان   توانـد مشـوق عرضـه    تقاضا براي گاز و رشد سهم بازار گاز گردد، اين مسئله مـي 
آنچـه روشـن اسـت ايـن كـه      . ساخالين روسـيه گـردد  مدت مانند احداث خطوط لوله از جزيره هاي بلند پروژه
 تـأمين تري را در  دهند و نقش فعال  پذيري بيشتري از خود نشان كنندگان گاز به ژاپن بايد بتوانند انعطاف عرضه

كه تقاضا در بخش گاز شهري نيز در حال افزايش است  اكنون در حالي. ايمني عرضه انرژي به ژاپن ايفا نمايند
  .گان گاز بايد بيشتر بخش برق كشور را هدف بگيرندكنند اما عرضه

. تواند سهم بازاري خود در سبد انرژي ژاپـن را افـزايش دهـد    چگونه مي LNGسؤال مطرح اين است كه 
 بجـز ميـزان انـدكي از   (گردد  مي تأمينوارداتي  LNGاستفاده از گاز طبيعي در ژاپن بطور تقريباً كامل بصورت 

. پـذيرد  تجـاري صـورت مـي   / در بخش خانگي % 30هاي برق و رف گاز در نيروگاهاز مص% 70) توليد داخلي
درصـد   4تا  3بازار برق نسبتاً كامل است در حالي كه تقاضا در بخش تجاري و خانگي رشد مناسبي در حدود 
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ش بخـ . در بعد كالن اين رشد قابل مقايسه با پتانسيل رشدي كه در بخش برق وجود دارد نيسـت . ساليانه دارد
سهم انـرژي مصـرفي در   % 27نمايد كه در حدود  مصرف مي LNGميليون تن در سال  37توليد برق در حدود 

ست و همچنين سـوخت گـاز   دانيم گاز تميزترين سوخت از نظر انتشار كربن ا اين بخش است همانگونه كه مي
  .باشد درصد مي 55تا  50هاي سيكل تركيبي داراي در نيروگاه

. درصـد اسـت   45تـا   40سـنگ   هاي بـا سـوخت زغـال   ه اين كارايي در مورد نيروگاهاين در حالي است ك
همانگونه كه ذكر شد بازار برق ژاپن كامل و تقريباً اشباع شده است بنابراين اگر رشد مصرف بـرق ژاپـن را دو   

 سـال  گيگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد تـا  245تا  240درصد در نظر بگيريم بخش برق ژاپن نيازمند به نصب 
گيگـاوات بودنـد    5/5توليدكنندگان مستقل برق ژاپن داراي برنامه نصـب ظرفيـت    97-98است در سال  2004

گيگاوات شكاف وجود خواهد داشت اكنـون   10گيگاوات رسيده بنابراين در حدود  225امروزه اين ظرفيت به 
هاي جديد مناسـب باشـد   يروگاهسوخت ن تأمينتواند براي  ها ميسؤال مطرح اين است كه چه تركيبي از سوخت

. گيگاوات است 1حداكثر پتانسيل رشد آن . تميزترين انتخاب برق آبي است كه داراي پتانسيل رشد كمي است
  . يابد اي نيز در آينده يقيناً تا حدودي رشد مي انرژي هسته

شده است بنـابراين   هاي اعمال گيگاوات بر پايه پروژه 2تا  1توان براي آن در نظر گرفت بين  رشدي كه مي
. گـردد  تـأمين سـنگ، گـاز و يـا نفـت      گيگاوات ظرفيت نيروگـاهي جديـد بايـد از زغـال     7سوخت در حدود 

، امــا انتشــار )BTUدالر در هــر ميليــون  8/1تــا  6/1در حــدود (ســنگ يــك منبــع انــرژي ارزان اســت  زغــال
دولت ژاپن در جهت اهـداف پروتكـل   هاي سنگ با سياست اكسيدكربن آن باال است و وابستگي زياد به زغال دي

  . كيوتو سازگاري ندارد
هـاي ژاپـن را   تواند سهم بزرگتري از بازار سـوخت نيروگاه  اكنون سؤال واقعي اين است كه چگونه گاز مي

هـاي پااليشـگاهي بدسـت آورد؟ جـواب بـه ايـن سـؤال بسـتگي بـه تحـرك            سنگ و فـرآورده  در مقابل زغال
هاي توليـد آتـي بـرق جـاي خـود را حفـظ        ي دارد كه چگونه بتوانند در پروژهو گاز طبيع LNGتوليدكنندگان 

  . نموده و توسعه دهند
 هاي اضافي در تأسيسات موجود استفاده از ظرفيتLNG هاي مربوطو يا ظرفيت خط لوله و زيرساخت.  
 كنندة سوخت تأمينهاي برق به جاي نقش منفعل  گيري پروژه داشتن نقشي فعال در سهم .  
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 اگر . هاصورت مشترك با پااليشگاهه واحدهاي توليد مشترك جهت استفاده از تأسيسات جانبي ب ايجاد
ميليون تن در سال را از طـرف   6/1توانند اضافه تقاضايي در حدود  توليدكنندگان گاز توجه داشته باشند مي

برابـر   3و حتـي   2تـا   2007تواند تا سـال   البته اضافه تقاضا مي. هاي برق و گاز مستقل بدست آورندشركت
  . افزايش داشته باشد

 مدت، گاز نقش مهمتري خواهد داشت و عالقه دولت ژاپن به اجراي خط لولـه گـاز از جزيـرة    در بلند
در قيمتهاي باالي نفت، خط لوله و شـبكه خطـوط   . ساخالين در شرق دور روسيه به ژاپن جلب شده است

امـا در هـر حـال    . ه انرژي براي ژاپن برخوردار خواهند بـود اي در زمينه ايمني عرض آهن از اهميت ويژه راه
آوري است و بخش خصوصي بعيد است ريسك  هاي سرسام اي داراي هزينه احداث چنين سيستم خط لوله

  . گرنه انجام آنها بعيد خواهد بودهايي الزامي است و از چنين پروژهآن را بپذيرد در نتيجه حمايتهاي دولتي 
  
  

  هاي اوليه بر اساس نوع سوخت در ژاپنمصرف انرژي): 38-2(نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0

50

100

150

200

250

300

Oil N.G. Coal Nuclear Hydro

M
T

O
E



  187                     …بررسي جامع تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و 

 

  مصرف انرژي برق آبي در ژاپن :)39-2(نمودار 

  

  

  اي در ژاپن مصرف انرژي هسته ):40-2(نمودار 

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  سنگ در ژاپن عرضه و تقاضاي زغال ):41-2(نمودار 
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  مصرف نفت در ژاپن ):42-2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  مصرف گاز طبيعي در ژاپن ):43-2(ودار نم
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  جنوبي و اطالعات عمومي كره )2-11-4

دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شده است و ه كيلومتر مربع، ب 221607شبه جزيره كره با وسعتي برابر با 
ايـن شـبه   . شـود  از كل سرزمين كره را شـامل مـي  % 45كيلومتر مربع، مساحتي در حدود  99237كره جنوبي با 

جزيره از شمال به منچوري، از غرب و جنوب به درياي زرد و از شرق به درياي ژاپن و مجمـع الجزايـر ژاپـن    
كيلومتر و عـرض   1000هاي جنوبي آن تقريباً  طول شبه جزيره از دورترين نقطه شمال تا كرانه. باشد محدود مي

درجه عرض شمالي به عنوان مرز كره جنـوبي   38مدار  1953از سال . باشد كيلومتر مي 216ترين نقطه آن  وسيع
  .و شمالي تعيين شده است

. باشـد  شبه جزيره كره از نظر موقعيت جغرافيايي بعلت همجواري با ژاپن و چين داراي وضعيتي خاص مي
شـده   سوي تسخير آسيا تلقي ميه عنوان راهي به هاي گذشته شبه جزيره كره بدر سياست خارجي چين، از سال

ـ  ه همچنين ژاپن همواره كره را ب. است طـرف ژاپـن نشـانه گرفتـه شـده تصـور       ه عنوان خنجري كه نـوك آن ب
دليل موقعيت خوب كشور خود، به نحوي خود را بـر كشـورهاي   ه كرده است و از طرف ديگر كره جنوبي ب مي

از نظـر آمريكـا،   . دانـد  مـي شـمالي    جمله استراليا و نيوزيلند و مهمتر از همه مسلط بر كرهجنوب شرقي آسيا از
ـ    دليـل  ه حضور در منطقه شرق دور، با توجه به حضور روسيه و چين از يك طرف و ژاپن از طـرف ديگـر و ب

ه را ب جنوبي و وضعيت اين كشور در منطقه آن  موقعيت كره. باشد لزوم ايجاد توازن قوا، حائز اهميت زيادي مي
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كه غرب حتي بـراي اعمـال نفـوذ در كشـورهايي      بطوري. تصورت پايگاهي براي آمريكا و غرب درآورده اس
  . كند جنوبي وارد شده و عمل مي  نظير ژاپن هم از طريق كره

يعني زماني كه توسعه اقتصادي كره با جديت آغـاز شـد، ايـن كشـور از نظـر آهنـگ رشـد         1962از سال 
تـا   1962دهـه از سـال    3از  ظرف مدت كمتـر . اقتصادي در شمار موفقترين كشورهاي جهان قرار داشته است

يكـي از داليـل ايـن    . ميليـارد دالر رسـيد   5/294ميليارد دالر به  3/2ارزش محصول ناخالص ملي كره از  1992
عنوان عامل محركه آن بود و اين در حالي بود كـه  ه نگري و استفاده از صادرات ب موفقيت اتخاذ استراتژي برون

. هيچگونه رشد و توسـعه مهمـي روي نـداد   ) 1910– 45(ها  سط ژاپنيسال اشغال كره تو 36تا پيش از آن طي 
جنـوبي وارد شـد و     صدمات و خسارات زيادي به اقتصاد كره 1950بخصوص در جريان جـنـگ كره در سال 

ميليارد دالر خسارات زمان جنگ سبب شـد تـا    3بيش از . بيشتر امكانات بالقوه صنعتي كشور را منهدم ساخت
درصـد تنـزل پيـدا كـرد پـس از پايـان        6درصد و در سال بعد  1/15 ،1951جنوبي در سال   هرشد اقتصادي كر
در ايـن راسـتا   . جنوبي تمام سعي و تالش خود را جهت بازسازي كشور ويران شده بكار برد  جنگ، دولت كره

ي صـنايع  هاي خارجي به ويژه از طريق سازمان و آمريكا جهـت بازسـاز  ميليون دالر كمك 1170رست بيش از د
توليـدات صـنعتي از رشـد     1954ـ   57هاي كليدي و همچنين مهار تورم دريافت نمود كـه در نتيجـه بـين سـال    

درصد دست  5/5درصد برخوردار شدند و همچنين اقتصاد اين كشور به رشد متوسط ساالنه  20متوسط معادل 
هـاي  دليـل قطـع كمك  ه ب 1960تا  1958هاي ولي در سال. درصد بالغ شد 2/7اين رشد به  1957يافت و در سال 

هـاي آمريكـا متكـي    وبي پس از جنگ كره كامالً بـه كمك جن  آمريكا اين رشد تنزل پيدا كرد، در واقع اقتصاد كره
هـاي مـالي و   غذايي اين كشور توسـط كمك  كه تقريباً تمام مواد خام، كاالهاي مصرفي و مواد بوده است بطوري

گرائـي   جنوبي در سه دهه اخيـر معمـوالً بـه بـرون      هاي قابل كرهيشرفتت پشده اس اعتباري آمريكا خريداري مي
هـاي مناسـب   رخ بهره به قيمتنظير نرخ تسعير، ن(گذاري  هاي سرمايهين كشور و همچنين اعتماد به محركشديد ا
ـ   نسبت داده مي) داخلي ا شود بعالوه، مديريت اقتصادي قابل انعطاف و هماهنگ اين كشور را قادر ساخت تـا ب

اين مسئله را كامالً در شوك نفتي . سرعت و بطور چشمگيري خود را با برخي تغييرات ناگهاني هماهنگ نمايد
كـاري و سـاختاري كـه در درازمـدت      ، اقتصادكالن كره به سمت محافظه1980از سال . توان ديد مي 1970دهة 

اي  ت به يكســري اصــالحات عمـده   بتواند خود را با مشكالت تطبيق دهد سوق داده شد و در اين راستـا دس
تدريج كاهش پيدا نمايد ه ها در زمينه واردات باصالحات تجاري و بازرگاني باعث شد تا برخي محدوديت. زدند
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ت مــالي در زمينــه اصــالحا. هــاي يكســان بــراي اجنــاس مختلــف واراداتــي اعمــال شــود و همچنــين تعرفــه
ها و ايجـاد يكسـري ابزارهـاي    مليات وسيعتر توسط بانكعها، اعطاي استقالل داخلي براي سازي بانك خصوصي

اصـالحات بخـش انـرژي    . هاي عادي و معمول نرخ بهره به مديريت همـراه بـود  متنوع مالي متفاوت با سيستم
  . هاي حفظ انرژي بودمتنوع ساختن منابع انرژي و تالش در جهت توسعه روش  همراه با تعديل قيمت سوخت،

روند توسـعه اقتصـادي   ) 1978تا  1963بين سالهاي (ر سال د% 9/16رشد متوسط جنوبي گرچه با نرخ   كره
كرد ولي بايد گفت كه اين روند كامالً متفاوت با مراحل توسعه و صنعتي شـدن در كشـورهايي    خود را طي مي

ايـن كشـورها در   . نظير شوروي و چين، آمريكاي التين و همچنين كشورهاي جنوب و جنوب شرقي آسيا بـود 
جنوبي و برخي كشورها نظير تـايوان    كردند، كره كه صنعتي شدن را از طريق جايگزيني وارادات دنبال مي يحال

به اندازه كافي براي (كنگ معتقد بودند كه بازارهاي پيشرفته اروپاي غربي و آمريكاي شمالي  و سنگاپور و هنگ
بـا توجـه بـه گـران بـودن      . كار محور دارنـد  و توليدكنندگان آن به مقدار زيادي نياز به توليدات) جذب كارگر

و از طرفي نرخ بسيار پايين دستمزدها در كشـورهايي نظيـر    1987كار در كره جنوبي بخصوص از سال   نيروي
فيليپين، مالزي، تايلند، ويتنام و چين برخي صنايع، محل توليدات خود را به اين كشورها انتقال دادنـد    اندونزي،

باشد ولي برخي صنايع ديگر نظير لباس و پارچه كه بـه لحـاظ مـد و     مربوط به كفش مي كه از آن جمله صنايع
در مورد مشـاغل و توليـدات   . كيفيت آن وابستگي زيادي به مراكز خاص دارند اين انتقال صورت نگرفته است

 و چـين بـا   جنوبي جايگاه مناسبي را ميان ژاپـن بـا تكنولـوژي بـاال      سازي بايد گفت كره كار محور نظير كشتي
هايي در زمينه حركت به سمت توليـدات  باشد ولي هنوز هم اين كشور داراي محدوديت نيروي كار ارزان دارا مي

 مسـئله   جنـوبي،   در حقيقت مشكل عمـده كـره  . باشد هاي جنگي مي پيشرفته و پيچيده نظير ساخت ناو و كشتي
  .هاي مربوط به آنهاست توازن ميان سرمايه و كار و كميت

  وضعيت انرژي )2-11-5

سـنگ اسـت كـه     جنوبي از الحاظ منابع انرژي بسيار فقير است و تنها منبع قابل توجـه آن زغـال    كشور كره
باشـد   مـي LNG كنندگان عمده  نيز روز به روز در حال كاهش است اين كشور يكي از مصرفميزان ذخاير آن 
هـاي  در نيروگاه LNGسـهم   Kepco  ركت شـ  1997گيري بحران اقتصادي شرق آسيا در سال  در زمان شكل

باعث افزايش قيمـت هـر كيلـو وات      LNGست كه قيمت گران ا تركيبي خود را افزايش داد ولي واقعيت اين
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ها براي كـره  در بخش نيروگاه LNGسنگ و نفت شد بطوركلي  اي، زغال ساعت بـرق نسبـت به انـرژي هسته
هـاي سـيكل تركيبـي    گردد كه دولـت كـره نيروگاه   جاد ميي ايداراي مزيت نسبي نيست و زمان اين مزيت نسب
گذاري اوليه كمتري است گسترش داده و توسـعه آن را تسـريع    گازي خود را كه داراي كارايي و هزينه سرمايه

اي بـراي   كه اين كشور رشـد فزاينـده   نظر بوده بطوريريزي اين كشور مد اي در برنامه كند كه البته چنين مسئله
كـل  % 5/15بـه   LNGمصـرف   2001كه تا سال  بيني نموده است بطوري در اين بخش را پيش LNG مصرف 

  .ها خواهد رسيدمصرف نيروگاه
را كاهش داد و اين كاهش به دليل بحران بـود   LNGمصرف  Kepcoشركت  1998در سه ماهه اول سال 

، سـفارش  1998در سـال   Kogasبر اساس آخـرين گـزارش شـركت    . نيز ادامه پيدا كند 2000و شايد تا سال 
  . هزار تن را لغو كرد 770با حجم   LNGمحموله  18خريد 

ميليون تن باشد كه در مقايسه بـا سـال    4برابر  1998در سال   Kepcoمورد استفادة   LNGرسد به نظر مي
ل هـاي سـيك  هاي آتي كـره جنـوبي بـراي نيروگاه    پروژه. كاهش داشته است% 24ميليون تن بود،  3/5كه  1997
  :عبارتند از  LNGتركيبي
، شـروع  2001در سـال   Dangjinبه صورت سـيكل تركيبـي در    LNGبا سوخت  MW 400نيروگاه  -1

  . بكار خواهد كرد
ـ  LNGكه به وسيله پخش انرژي شركت هيوندا بـه امضـاء رسـيده بـا سـوخت       MW 400نيروگاه  -2 ه ب

  . اهد كردآغاز بكار خو 2002در سال  Yeocheonصورت سيكل تركيبي در 
تحت نظر مشاركت جمعـي   Taeguبه صورت سيكل تركيبي در  LNGبا سوخت  MW 900نيروگاه  -3
 خواهد 2004و  2003است كه شروع آنها در سال  MW 450نيروگاه  2و همچنين  Sssngyongو  SKگروه 
  .بود

تا  2005هاي بين سال MW 3650 نيروگاه با ظرفيت  9مدتي براي احداث جنوبي برنامه بلند  دولت كره -4
  .كند را دنبال مي 2010

دوباره رشد سريع خود را طـي   2005جنوبي پس از سال   در كره LNGرسد تقاضاي  كلي به نظر مي بطور
مـورد اسـتفاده قـرار     LNGجنوبي كـه بـراي تجـارت      كره LNGهاي در جدول ذيل تعداد كشتي. اهد كردخو
  .گيرند ارائه شده است مي
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  جنوبي  كره LNGاي اليتهاي جاري كشتيهعف): 23-2(جدول 
  LNGخريدار   LNGكننده  عرضه  )متر مكعب( ظرفيت  ها ساخت و تعداد كشتي

  كره  الفان راس 135000  اي كشتي كره 7
  كره  عمان 135000  اي كشتي كره 5
  كره  اندونزي 135000  اي كشتي كره 1

  .شود مشاهده مي LNGكنندگان  جنوبي با عرضه قراردادهاي كشور كرهدر جدول 
مازاد تقاضـاي   2010دهد كه اين كشور تا سال  جنوبي نشان مي  منحني عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در كره

ها در اثـر توسـعه   خود را با قراردادهاي آتي جبران خواهد كرد و شايد پس از اين سال و يا در خالل ايـن سـال  
  . شته باشدبيشتري نياز دا LNGشديد بخش نيروگاهي و يا صنعت به 

ـ   با توجه به بررسي يـا  LNG صـورت  ه هاي انجام شده يكي از بهترين بازارها براي گاز طبيعي ايران چـه ب
جنـوبي و چـين از     باشد به عبارتي اين بازار در حال حاضر نسـبت بـه بـازار كـره     خط لوله بازار هندوستان مي

جنوبي بتواند بازارهاي خوبي باشند  ين و كرهمدت بازارهاي چريسك كمتري برخوردار است البته شايد در بلند
  .باشد چنين امكاني ميسر نمي 2005ولي در حال حاضر و حداقل تا سال 
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  جنوبي  كره LNGقراردادهاي ): 24-2(جدول 

  دوره زماني  )mtpa(حجم LNGواحد صادركننده
  Arun 2300  2007-1986  اندونزي
  Arun/Badak 2000  2014-1994  اندونزي
  Badak 1460  1999-1995  اندونزي
  Badak 170  1999-1996  اندونزي
  Badak 1020  2017-1998  اندونزي
  Badak 1305  1998-1996  اندونزي
  Bintulu 2000  2015-1995  مالزي
  Bintulu 1120  1999-1995  مالزي
  Bintulu 110  1997-1996  مالزي
  Raslaffan 2400  2024-1999  قطر
  Raslaffan 2400  2024-1999  قطر

  Das Island 750  2000-1997  ابوظبي
  Lumut 700  2013-1994  برونئي
  Al Galilah 4100  2024-2000  عمان

  

  جنوبي  مصرف انرژيهاي اوليه بر اساس نوع سوخت در كره): 44-2(ودار نم
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  جنوبي  مصرف انرژيهاي اوليه در كره): 45-2(نمودار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنوبي  مصرف انرژي برق آبي در كره): 46-2(نمودار 
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  جنوبي اي در كره  مصرف انرژي هسته): 47-2(نمودار 

  

  

  جنوبي سنگ در كره  صرف زغالم): 48-2(نمودار 
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  جنوبي  مصرف نفت در كره): 49-2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جنوبي  مصرف گاز طبيعي در كره): 50-2(نمودار 
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  وضعيت انرژي در تايوان ) 2-11-6

 پس از انتخابات رياست جمهوري در مارس گذشته و مطرح شدن اين كشـور در محافـل مهـم سياسـي و    
مشي انرژي خود بـا بـاز نمـودن بازارهـاي گـاز       اي را در خط اقتصادي جهان، تايوان آماده شد تا تغييرات عمده

ــي      ــركت دولت ــدرت دو ش ــاهش ق ــرق و ك ــي و ب  CPC (Chinese Petroleum Corporation)طبيع
ـ  هر دو خط. به وجود آورد Taipower(Taiwan Power Corporation )و ايوان مشي در زمان رئيس سابق ت

Teng-hui Lee  از دولتKoumintang تواند براي حزب دموكراتيك و رئيس  اتخاذ گرديد كه اجراي آن مي
  .اي در اين راستا تلقي گردد مبارزه Chen Shui-bianجمهور جديد آن 

هاي واردات گاز طبيعي مايع  ، احداث پايانهCPCيكي از ابتكارات بخش خصوصي به منظور كاهش سلطه 
LNG دولت نيز احداث دومين پايانه واردات . ه استبودLNG عمـدتاً شـركت   . نمايـد  را ترغيب ميCPC  از

شركت در مزايده توسط دولت منع گرديده بود هر چند به او اجازه داده شد تا به عنوان شريكي با اقليت سـهام  
ميليون تن در  6با ظرفيت اي  پيشنهاد احداث پايانه Tuntex Groupشركت تايواني . به كنسرسيوم ملحق گردد

 8/2اي بـالغ بـر    با هزينـه  Tayvan Countryسال و همچنين احداث مركز صنعتي را در قسمت شمالي تايوان 
  .ميليارد دالر ارائه نموده است

ميليون تـن در سـال    4به منظور عرضه   Australia LNG Ptyltdاين شركت در مارس گذشته با شركت 
LNG  توافق نمود 2003از استراليا از سال.  

را تـأمين   Ta Tanواقـع در   Tai Powerاين پايانه جديد خوراك اوليه نيروگاه با سوخت گاز متعلـق بـه   
تصـميم دارد تـا بـا نصـب واحـدهاي       Taipowerباشـد و   اين نيروگاه جديد در حال احداث مي. خواهد كرد

CCGT ،CCST  با ظرفيتMW 4250 بيني شده است اين نيروگاه را  پيش 2001برداري آن سال  كه آغاز بهره
  .تكميل نمايد

ميليون تـن   88/1ريزي شده است كه در آن زمان  برنامه 2005برداري از نيروگاه براي سال  كل عمليات بهره
  .در سال مصرف گاز اين نيروگاه خواهد بود

تـايوان خواهـد   كننـدگان داخلـي    در جلب اطمينان ديگر مصرف Tan Texتوافق نهايي بستگي به موفقيت 
. انـد  در همين حال، شركتهاي خارجي نيز تمايل خود را به شركت در ساخت دومين پايانه اظهار نمـوده . داشت

Exxon/Mobil برداري از ذخـاير   تسهيالت دريايي را پيشنهاد داده است، ليكن دولت مسائل امنيتي را در بهره
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نيز تمايل خود را در ورود به ايـن مشـاركت    Royal Dutch / Shellو  Total Fina Elf. دهد مدنظر قرار مي
انتخـاب گـردد، زيـرا     Tun Texاند و بعيد نيست كه يكي از ايـن دو شـركت بـه عنـوان شـريك       اعالم نموده

. باشـد  قيمـت مـي   اي در زمينه صنعت گـاز نـدارد بسـيار ذي    كه هيچگونه تجربه Tun Texتجربيات آنها براي 
طعي است ولي زمان و چگونگي انتخاب پيمانكـار احـداث ايـن پايانـه توسـط      اگرچه اجراي اين طرح بسيار ق

بـرد ايـن    طرحهاي خـود را بـه جلـو مـي     Tun Texدر همين ضمن، . باشد دولت تايوان كماكان نامشخص مي
آوري ساخت داشته و بطور رسـمي پيشـنهادات خـود را بـه      مذاكراتي در خصوص فن Mitsubishiشركت با 

زيسـت مطالعـاتي    زيست كه در خصوص تاثيرات احداث پايانه و بندر بر روي محـيط  حيطسازمان حمايت از م
اين شركت همچنين با دولت تايوان در مورد مكان پيشنهادي پايانه، مـذاكراتي  . دهد، ارائه نموده است انجام مي

هايي از دولت ايـن  بايست مجوز داشته است، زيرا اين شركتها قبل از آغاز هرگونه اقدامي در خصوص پايانه مي
  .هايي در خصوص توسعه منطقه دارد اخذ نمايند ناحيه كه خود تصميم

باشد ليكن اين شركت  خارج مي CPCبا اينكه احداث دومين پايانه گاز كامالً از حيطه سلطه شركت دولتي 
در  Yong An LNGكل صنعت تايوان وابسـته بـه پايانـه    . گردد همچنان بازيگر اصلي بخش گاز محسوب مي

 ايـن پايانـه بـر اسـاس قـراردادي طـوالني مـدت بـا كارخانـه          . باشـد  مي Kaohshiungنزديكي شهر جنوبي 

Bontang LNG اندونزي فعاليت خود را آغاز نموده است .Yong An  ميليون تن  8/3در سال گذشتهLNG 
مـذاكراتي بـا    در خصـوص افـزايش عرضـه    CPC. ميليون تن از مالزي خريداري نمـود  25/2و   Bontangاز

مـالزي منعقـد نمـوده      LNG Tignميليون تن در سال بـا شـركت   2اندونزي داشته و يك قرارداد براي عرضه 
  .است

CPC  همچنان به دنبال توسعهYong An سومين مرحله توسـعه سـال گذشـته كامـل گرديـد و      . باشد مي
ميليون تن در سـال   10ساندن ظرفيت به طرحهاي ديگري براي ر. ميليون تن رساند 5/7ظرفيت اين پايانه را به 

كيلو متر گاز بـه بخشـهاي شـمالي     350اي به طول  از طريق خط لوله Yong Anباشند از پايانه  تحت اقدام مي
ايـن خـط لولـه از    . باشـد  همچنين در حال احداث دومين خط لوله از اين مكان مي CPC. يابد جزيره انتقال مي

  .رود بور كرده و سپس در خشكي از بخش غربي جزيره به شمال ميمناطق دريايي جنوب درياي چين ع
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Taipower ميليون تن در سـال   4/3هايي براي خريد  در حال حاضر توافقنامهLNG     بـراي چهـار نيروگـاه
در حــال حاضــر  Nabuو  Talin  ،Hsintaســه نيروگــاه ايــن شــركت . امضــاء نمــوده اســت CPCخــود بــا 

  .باشد در مرحله تغيير سوخت خود از نفت به گاز مي Tunghsiaoرمين نيروگاه گردند ولي چها برداري مي بهره
از سويي و همچنـين بـه علـت تمايـل خـود بـه افـزايش         Taipowerبخش خصوصي نيز به عنوان رقيب 

در زمان حكومـت گذشـته طـي دو    . نمايد استفاده از گاز در نيروگاههاي خود بر روي طرحهاي گاز فعاليت مي
اقدام گرديد كه بـه علـت تبعيضـات     2002گيگاوات تا اواخر سال  10برداري از ظرفيت  براي بهره دوره مزايده

اي  هاي صنعتي داخلي بدون برخورداري از هيچگونـه تجربـه   ها، اين پروژه به گروه ناشي از بوروكراسي تايواني
  .در بخش نيرو واگذار گرديد كه همگي به مرور زمان به كنار گذاشته شدند

اولـين  . اند تا با وجود تمامي موانع بوروكراسي به ثمر رسند گذار خارجي موفق شده روژه با دو سرمايهسه پ
كـه پـس از   . مجوز خود را كسب نمـود  1998ميليون دالر در سال  414به ارزش  EVER Powerپروژه با نام 

  .اضافي به دست آوردميليون دالر  123درصد از سهام را به ارزش  Singapore Power  ،25مدتي شركت 
شـركتهاي  . مگاواتي قرار است در سومين فصل سال جاري فعاليـت خـود را آغـاز نمايـد     960اين نيروگاه 
San Fu Crop. وDestec.   مگـاواتي   900آمريكايي طي مشاركتي مجوز نيروگاه گازسـوزChiahui   واقـع در

Chiayi را كسب نمودند.  
ADI crop. مگـاواتي   600تايواني نيز در حـال احـداث نيروگـاه     يك شركت سازنده كامپيوترهايHsin 

Tao  درHsinchu برداري برسد به مرحله بهره 2002رود كه اين نيروگاه در سال  مي باشد و انتظار مي.  
سـازي   بـراي خصوصـي    Tai Powerو CPCرغم فشارهايي كه در حال حاضر بـر روي دو شـركت    علي

حذف موقعيت اين شركت دولتي از صحنه انرژي تايوان در فاصله زمـاني   گران وجود دارد، ليكن از نظر تحليل
سازي بايد به چندين هدف  تايوان تا قبل از اجراي كامل طرح خصوصي. رسد كوتاهي محافظه كارانه به نظر مي

از مهمترين اين اهداف تنظـيم برنامـه زمـاني منطقـي بـراي دادن      . بسيار مهم خصوصاً در بخش گاز دست يابد
همچنـين چـارچوب قانونگـذاري    . باشـد  كنندگان نهايي و توليدكنندگان در عرصه رفابت مي صتي به مصرففر

  .جديدي نيز توسط دولت تصويب گشته كه اجراي هر يك به زمان نيازمند است
بتوانـد   CPCسـال زمـان نيـاز اسـت تـا       5اكثر مقامات درگير در اين عمليات بر اين اعتقادند كـه حـدود   

اي سازماندهي شود كه بتواند نسبت به نيروهاي بـازار و   تفاوت با نوع امروزي خود باشد و به گونهتشكيالتي م
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بيني مصرف انرژي در تايوان نشان  در نمودارهاي زير ميزان مصرف و پيش.تر گردد خصوصاً بخش گاز حساس
  .داده شده است

  انمصرف انرژيهاي اوليه بر اساس نوع سوخت در تايو): 51-2(نمودار 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصرف انرژيهاي اوليه در تايوان): 52-2(نمودار 
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  مصرف انرژي برق آبي در تايوان): 53-2(نمودار 

  
  

  

  اي در تايوان مصرف انرژي هسته): 54-2(نمودار 
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  سنگ در تايوان مصرف زغال): 55-2(نمودار 

  

  

  مصرف نفت در تايوان): 56-2(نمودار 
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  ف گاز در تايوانمصر): 57-2(نمودار 

  

  ايران به شرق آسيا  LNGطرح انتقال ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-11-7

مقـدار گـاز   . باشـد  كيلومتر در نظر گرفته شده است، كه مسـير دريـايي مـي    5000طول مسير مورد بررسي 
ار حداقل برداشت كه با توجه به مقد. ميليارد متر مكعب در سال در نظر گرفته شده است 2/11صادراتي حدود 

  . ميليارد متر مكعب خواهد بود 52/9حدود 
هزينة انتقال از اين طريق كه توسط كشـتيهاي  . سال در نظر گرفته شده است 25طول عمر اين طرح حدود 

LNG باشد يو مي تي ازاي هر بي دالر به 8/0گيرد حدود  صورت مي .  

  ) ـ كره ـ تايوان ژاپن(به شرق آسيا  LNGهزينه تمام شده عرضه ) 2-11-8

ميليون دالر در نظـر گرفتـه    2300گذاري براي اين طرح  با توجه به طول مسير و ساير عوامل هزينه سرمايه
  . شده است

هاي مطروحـه هزينـه    بر طبق گزينه. باشد ميليون دالر مي 35/56بر همين اساس هزينه عملياتي طرح حدود 
  . باشد يو در نوسان مي تي ر ميليون بيدالر به ازاي ه 37/3تا  97/2تمام شده بين 
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  به شرق آسيا  LNGتحليل هزينه فايده طرح صادرات ) 2-11-9

ميليـون   9530باشد، با توجـه بـه هزينـة     ميليون دالر مي 856تا  733درآمد حاصل از اين طرح ساليانه بين 
  .ر خواهد بودميليون دال 474تا  351سال، سودآوري طرح ساليانه بين  25دالري طرح در طول 

  بررسي صنعت گاز در جمهوري خلق چين) 2-12ِ

  مقدمه ) 2-12-1

سـنگ در نيروگاههـاي خـود قصـد دارد      چين در راستاي استفاده از انرژيهاي پاك به جاي استفاده از زغـال 
 4200يـك خـط لولـه     Business Weeklyرا در كشور خـود بـه اجـرا درآورد بـه نشـريه       LNGهاي  پروژه

به بندر شـانگهاي در   Xinjiangهت حمل گاز حاصل از ميادين گازي چين در شمال غربي منطقه كيلومتري ج
شود گزارشات رسمي حاكيست كنگرة ملي همچنين سـاخت يـك ترمينـال واردات     شرق اين كشور احداث مي

LNGت، دو نيروگاه گازسوز و اجراء يك خط لوله در جنوب استان گوانگ دونگ را به تصويب رسانده اس .  
رود  ميليارد دالر دارد و با توجه به تأسيسـات جـانبي انتظـار مـي     3/7اي بالغ بر  هزينه Xinjiangخط لوله 

منـدي   از هـم اكنـون عالقـه    Enron, BP Amocoشـركتهاي  . ميليارد دالر بالغ گردد 25/13هزينة نهايي آن به 
توانـد بيشـتر    ذاري خارجي در اين پروژه نميگ اگر چه سرمايه. اند خود را به مشاركت در اين طرح اعالم نموده

  . درصد باشد 50از 
ميليارد متـر مكعـب گـاز از حـوزة تـاريم در       20اين گزارش حاكيست خط لوله فوق قادر به حمل ساالنه 

Xinjiang  باشد ميليارد متر مكعب به شانگهاي مي 200با ذخيره اثبات شدة .  
Yongwuعمـده سـهام   : گويـد  رت صنايع نفت و پتروشيمي چين ميريزي وزا ، معاون مدير قسمت برنامه

رود كـار بـر روي اجـراء آن از     و انتظار مي. تعلق خواهد داشت (CNPC)اين خط لوله به شركت دولتي نفت 
  . به اتمام برسد 2007سال آينده شروع و در سال 

كيلومتري  508له و خط لو Shenzhenدر  LNGپروژة گوانگ دونگ نيز شامل ساخت يك ترمينال تخليه 
  . ميليارد متر مكعب در منطقه گوانگ دونگ است 2/8به منظور توزيع ساالنه 
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احداث گردد كه با تكميـل   Shenzhenو  Huizhouدو نيروگاه جديد با سوخت گاز طبيعي قرار است در 
چهار نيروگاه همچنين سوخت . ميليون تن گاز در سال بالغ خواهد شد 23/2مصرف آنها به  2009آنها در سال 

  . به سوخت گاز تبديل شود Foshanو  Shnzhenزغالي نيز قرار است در 
و دولت ايالتي گوانگ دونگ به همراه شركاي خارجي اين  (CNOOC)شركت ملي نفت فالت قارة چين 

اي بـه قيمـت تمـام شـده پـروژة گوانـگ        البته در گزارش رسمي دولت چين اشاره. پروژه را انجام خواهند داد
اكنون شركتهاي چند مليتي نظير، موبيل، شل، بي پي آموكو و توتـال پيشـنهادات خـود در     ونگ نشده اما از همد

منـدي   نظير استراليا، مالزي و انـدونزي نيـز عالقـه    LNGكنندگان  در اين حال عرضه. اند اين زمينه را ارائه داده
  . اند اعالم كرده  LNGخود را در عرضة

روژة گوانگ دونگ، اين پروژه بسيار مهم و حياتي است زيـرا رشـد سـريع اقتصـادي     به گفته معاون مدير پ
  . محيطي در منطقه خواهد شد باعث ايجاد شكاف بين عرضه و تقاضاي انرژي و همچنين مشكالت زيست

باشـد كـه مقامـات     كنگ مـي  يكي از مناطقي كه در اثر آلودگي كارخانجات گوانگ دونگ آسيب ديده هنگ
ر آن داشته تا ضمن استقبال از طرح دولت براي گازسوز كردن صنايع بر آن فشـار آورد تـا هـر چـه     منطقه را ب

  . سريعتر اين طرح به اجرا در آيد
Eric Walker حركـت بـه سـمت اسـتفاده از گـاز      : گويـد  كنندة تحقيقاتي گروه دوستان زمين مي هماهنگ

زيسـت را   سنگ به شدت محيط مه است زيرا زغالسنگ مورد پسند و عالقه ه طبيعي و اجتناب از مصرف زغال
  . كند آلوده مي

Ho Chi  مدير صلح سبز چين ضمن تأييد سخنانWalker استفاده گسترده از گاز طبيعي نياز به : گويد مي
زيرساختهاي وسيع، نظير خطوط لوله دارد و در عين حال با مصرف گاز طبيعي هنـوز مسـئله افـزايش گرمـاي     

  . اكسيدكربن است حل نخواهد شد يد گاز ديزمين كه حاصل تول
كشور چين كه طي چند سال اخير از رشد فزاينـدة اقتصـادي برخـوردار بـود، كمتـر بـه موضـوع آلـودگي         

 1998گزارشي كه توسـط مؤسسـه مطالعـات جهـاني در واشـنگتن و در سـال       . زيست توجه داشته است محيط
  . آلودة جهان در چين قرار دارند  شهر عمدة 10شهر از  9دهد كه  منتشر شده نشان مي

  
  



  207                     …بررسي جامع تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و 

 

  وضعيت انرژي در چين ) 2-12-2

باشد و كل ذخاير اثبات شده در اين كشور برابر  ذخاير گاز طبيعي در مناطق مختلف چين بسيار متفاوت مي
BCM 1162 باشد تقسيمات اين منابع به صورت زير مي. است :  
  از منابع گاز طبيعي، % 12/8ـ فالت قاره با 1
  از منابع گاز طبيعي، % 68/10ـ منطقه شرق چين با 2
  از منابع گاز طبيعي، % 59/31ـ منطقه جنوب چين با 3
  . از منابع گاز طبيعي% 61/49ـ منطقه شمال غربي چين با 4

در نمودارهاي ذيـل توليـدات گـاز طبيعـي در ايـن      . حوزه براي توليد گاز طبيعي وجود دارد 101در چين 
  . ودش كشور مشاهده مي

عرضة داخلي گاز طبيعي در چين بـا نـرخ    (CNPC)بر اساس اظهارات مسئوالن شركت نفت دولتي چين 
  . به بعد رشد خواهد داشت 2000از سال % 8ساالنه 

رسد در سالهاي آينده اين كشور نيـاز زيـادي بـه واردات     به دليل رشد باالي تقاضاي كشور چين به نظر مي
  . گاز طبيعي داشته باشد

تواند جايگزين  سنگ است كه در مواقع بحران انرژي مي طرف ديگر كشور چين داراي منابع فراوان زغالاز 
البتـه پـس از   . سـنگ در دنيـا اسـت    كنندگان زغال ترين مصرف اكنون نيز چين از عمده هم. سوختهاي ديگر شود

  ي از كشـورهاي مهـم  زيست كيوتو محدوديتهايي براي چين ايجاد شـده چـون ايـن كشـور يكـ      كنفرانس محيط
در جهان شناخته شده و همين مسئله باعث گرديد كه در قـرن   Sox , Nox , Co2كننده در نشر گازهاي  آلوده

  . ها سهم گاز طبيعي را در سبد مصرف خود افزايش دهند چيني 21
ه نتيجـ . در سواحل چين آغاز كرد LNGشركت شل مطالعاتي را براي بررسي احداث واحد  1995در سال 
بر طبق ايـن مطالعـه، دو نمـودار    . تواند با سوختهاي ديگر در بخش نيروگاهها رقابت كند مي LNGاين بود كه 

را نشـان   2001در سال  Shanghai , Jiangsu , Zhejiangبراي بنادر شرقي  LNGبعدي زمان آغاز واردات 
بيني عرضه و تقاضاي چـين   ه پيشباشد با توجه ب مورد نظر مي 2002هم سال  Guangdongداده و براي بندر 

رسد كه واردات نسبت به مصرف باالي انرژيهاي اوليه در اين كشور نـاچيز   براي گاز طبيعي در آينده به نظر مي
  . باشد
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. هاي بسيار جالـب توجـه در ايـن قـرن اسـت      بايد به اين مسئله توجه كرد كه رشد اقتصادي چين از پديده
درصد ساليانه ادامـه خواهـد داشـت و ايـن      10تا  9قتصادي كشور چين با نرخ شود رشد ساليانة ا بيني مي پيش

  . موضوع نشانگر مصرف باالي انرژي در اين كشور است
رسد و اين نشـانگر پتانسـيل بـاالي چـين      مي% 11در استانهاي ساحلي چين رشد اقتصادي باالتر بوده و به 

  . باالخص در استانهاي ساحلي است LNGبراي استفاده از 
در دسـتور كـار خـود    ) LNGباالخص به صورت (شود چين استفاده از گاز طبيعي را  عواملي كه باعث مي
محيطـي در   هـاي زيسـت   شود هزينـه  بيني مي محيطي است بطوري كه پيش هاي زيست قرار دهد، مسئلة آلودگي

جلـوگيري از آلـودگي بيشـتر    ميليارد دالر آن توسط چين بـراي   20ميليارد دالر باشد كه فقط  100چين بالغ بر 
  . پرداخت شده است و اين براي افزايش استفاده از گاز طبيعي در اين كشور نكته قابل توجهي است

گيگـاوات در سـال    217بيني منابع دولتي و رسمي چين ظرفيت نيروگاههاي نصب شـده از   بر اساس پيش
بايد توجه كرد كه اسـاس  . خواهد رسيد 2001گيگاوات در سال  530و  2000گيگاوات در سال  300به  1998

سنگ است و احتمال اسـتفاده از گـاز طبيعـي در ايـن      سنگي و يا استفاده از قطران زغال نيروگاههاي چين زغال
مصرف . بود 1997سهم انرژيهاي اوليه چين در سال % 2البته سهم گاز طبيعي كمتر از . نيروگاهها هم زياد است

شـود ايـن رقـم     بينـي مـي   ميليارد متر مكعب در سال بود و پـيش  22برابر ) 1997در سال (گاز طبيعي در چين 
BCM60  و  2010در سالBCM110  بايد توجه داشـت كـه از مهمتـرين مسـائل بـراي      . برسد 2015در سال

كه نقطة بحراني شروع چنين طرحهـايي  . است LNGهاي دريافت  شركتهاي چيني مسئله تأمين مالي بهينة پايانه
  . بودخواهد 

گيري كرد كه با توجه به بعد مسافت و همچنين وجـود   توان در مورد بازار چين چنين نتيجه به طور كلي مي
كشورهاي رقيب از قبيل مالزي، اندونزي و برونئي در اين منطقه نفوذ در اين بـازار بـراي ايـران بسـيار مشـكل      

داري  گردد كه چين به طـور معنـي   مهيا مي در چين زماني LNGباشد، همچنين وجود چنين بازارهايي براي  مي
قابل ذكر است كه چين در حال حاضر با توجـه بـه رشـد تقاضـا بـه دنبـال       . سنگ خود بكاهد از مصرف زغال

سـنگي   حلهايي نظير استفاده از بيوتكنولوژي و روشهاي پيشرفتة ديگر براي كاهش آلودگي نيروگاههاي زغال راه
  . خود است
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  يني عرضه در كشور چينب پيش): 25-2(جدول 

  ) BCM(مقدار گاز طبيعي   سـال
2000 30 
2005 42 
2010 80 
2020 140-120 

  

  

   

  

  مصرف انرژيهاي اوليه با تفكيك نوع سوخت در چين): 58-2(نمودار 
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  مصرف گاز در چين): 59-2(نمودار 

  

  

  مصرف انرژي برق آبي در چين ): 60-2(نمودار 
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  اي در چين ف انرژي هستهمصر): 61-2(نمودار 

  

  

  سنگ در چين مصرف زغال): 62-2(نمودار 
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  مصرف نفت در چين ): 63-2(نمودار 

  

  طرح انتقال گاز به چين ) فني و اقتصادي(مشخصات كلي ) 2-12-3

مقـدار گـاز صـادراتي    . كيلومتر مسير دريايي در نظر گرفته شده است 5000طول مسير مورد بررسي حدود 
ميليارد متر مكعب در سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به مقـدار حـداقل برداشـت حـدود      2/11حدود 

  . سال در نظر گرفته شده است 25طول عمر اين طرح حدود . ميليارد متر مكعب خواهد بود 52/9
  . يو را در بر دارد تي دالر به ازاي هر ميليون بي 5/0مسير دريايي مورد نظر هزينة انتقالي حدود 

  هزينه تمام شده عرضه گاز به چين ) 2-12-4

ميليون دالر در نظـر گرفتـه    2300گذاري براي اين طرح  با توجه به طول مسير و ساير عوامل هزينه سرمايه
  . باشد ميليون دالر در سال مي 35/56بر همين اساس هزينه عملياتي طرح حدود . شده است

يـو در نوسـان    تـي  دالر به ازاي هر ميليون بي 07/3تا  67/2بين  هاي مطروحه هزينه تمام شده بر طبق گزينه
  . باشد مي
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  تحليل هزينه فايده طرح صادرات گاز به چين ) 2-12-5

ميليـون   9530باشد بـا توجـه بـه هزينـة      ميليون دالر مي 856تا  733درآمد حاصل از اين طرح ساليانه بين 
  . ميليون دالر خواهد بود 474تا  351نه بين سال، سودآوري طرح ساليا 25دالري طرح در طول 
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  چكيده فصل سوم ) 3-1

بررسي گرديـده    LNGهاي انتقال گاز از طريق خط لوله و گذاري و هزينه در اين قسمت ابتدا مسئله قيمت
هاي آن بسـيار   هاي روسيه و هزينه رسد كه قيمت وذ به بازار اروپا از طريق خط لوله به نظر ميفدر مورد ن. است

بـه محاسـبات انجـام شـده در فصـل سـوم صـادرات گـاز ايـران بـه           رسد كه با توجه  پايين است و به نظر مي
  .باشد حاضر داراي توجيه اقتصادي نمي غربي از طريق خط لوله درحال اروپاي

رسـد اجـراي طـرح     هاي محاسبه شده بـه نظـر مـي    با توجه به هزينه LNGاما در مورد صادرات از طريق 
LNG اي  مسئله صادرات گاز مسـئله . وجيه اقتصادي استو صادرات آن باالخص به هندوستان و چين داراي ت

ها براي صادرات امري ضروريست عوامل مهم براي نفوذ به بازارهـاي   آوري بسيار رقابتي و لزوم بهينه كردن فن
  .بندي نمود توان به صورت زير تقسيم گاز مي

  : ها شامل هزينه –الف 
  هزينه توليد  –1
  هزينه فرآوري  –2
  LNGز طريق خط لوله و هزينه انتقال ا –3
  امنيت عرضه  –ب 
  هاي وارداتي  هاي توليد داخلي و سوخت قيمتهاي انرژي –پ 

  بررسي جامع عرضه بالقوه گاز طبيعي و رقباي تجاري ايران : فصل سوم) 3-2

  مقدمه) 3-2-1

ورد المللـي گـاز را مـ    كنندگان مهم در عرصـه تجـارت بـين    در اين فصل قصد بر اين است كه ساير عرضه
  .توانند به عنوان رقباي تجاري ايران در زمينه تجارت گاز مطرح باشند اين كشورها مي. بررسي قرار دهيم

  بررسي جامع عرضه بالقوه گاز طبيعي و : فصل سوم 
  رقباي تجاري ايران 
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دهـيم ولـي ذكـر چنـد نكتـه در اينجـا        تك كشورها را مورد بررسي و تحليل قرار مـي  به همين دليل تك

ز طبيعي در كشورهاي مختلف هاي گا به دليل شفافيت در بازار گاز طبيعي قضاوت در مورد هزينه. ضروريست

  .بسيار مشكل است به عبارتي مذاكره و تصميمات قراردادي باعث تعيين قيمتهاي مورد نظر خواهد شد
  نقل را تـا حـد قابـل    و هاي حمل تواند هزينه گذاري مي به طور مثال روسيه به دليل تجربه خاص در امر لوله

  . ور هلند و يا ساير كشورها متفاوت استاي كاهش دهد ولي همين مسئله در مورد كش مالحظه
را در  LNGتوان قيمت  اي ديگر است و در بازارهاي مشخص بورس مي به گونه LNGاما مسئله در مورد 

  .بازارهاي اروپا، ژاپن و آمريكا به صورت فوب و يا سيف مشاهده كرد

كننده بـه بازارهـاي    شورهاي عرضهتواند كمكي به بهبود شرايط نفوذ ك اما هيچكدام از اين قيمتها نيز نمي

  .كننده باشند مصرف

هاي مالي روشهاي خـاص   آوري ها و فن هاي تمام شده نيز باي عنوان نمود كه تمام هزينه در مورد هزينه

باشـد   اي كامال محرمانه مي كنند و مسئله هستند كه كشورها به وسيله آنها بعنوان ابزار نفوذ در بازارها استفاده مي

البته بطور عمده سعي شده كه . هاي كشورها را بررسي نمود فقط بتوان به صورت حدس و گمان هزينهو شايد 

در اين فصل به اين مسئله اشاره گـردد ولـي عمـده تأكيـد بـر روي بازارهـاي عرضـه و تقاضـاي كشـورهاي          

  .كننده گاز طبيعي است عرضه
بـا ارزش را بـا سـوختهاي پسـت از قبيـل       كنندگان گاز قيمت اين انـرژي  بطور كلي متاسفانه هنوز مصرف

اي گسترده داشته و در عين  كنند و شايد دسترسي به قيمت اين سوختها كه دامنه هاي سنگين مقايسه مي فرآورده
  .باشند بتواند در اين زمينه به ما كمك كنند كننده مي گذاري در كشور مصرف حال تحت تأثير سياستهاي قيمت

هـا و   پردازيم ولي قبل از آن به بررسـي هزينـه   كنندگان مي به بررسي بازار عرضههر حال در اين قسمت  به 
  :گردد در جدول زير قيمت گاز در بازارهاي مختلف مالحظه مي. پردازيم قيمتهاي گازي مي
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  قيمت گاز طبيعي در بازارهاي مختلف): 1(جدول 
  )يو بي دالر به ازاي هر ميليون تي(        

سيف  LNG  سـال
 اپنژ

اتحاديه 
 اروپا سيف

شاخص 
Herenانگليس 

 Henryشاخص 

Hub  آمريكا  
گاز وارداتي 

  Albertaآمريكا 
1985  23/5 83/3 - -  -  
1986  10/4 65/3 - -  -  
1988  34/3 36/2 - -  -  
1990  64/3 82/2 - 64/1  05/1  
1992  62/3 76/2 - 77/1  0/97  
1994  18/3 24/2 - 92/1  5/1  
1996  66/3 43/2 84/1 76/2  12/1  
1998  05/3 27/2 92/1 08/2  42/1  

   BP 1999 :منبع

قيمتهاي گاز طبيعي در بازارهاي مختلف در مقايسه با قيمت نفت خام در كشـورهاي  ) 1(در نمودار شماره 
OECD  برحسب$/MM B tu اي ميان قيمتهـاي انـواع گـاز و     بينيم رابطه گردد و همانطور كه مي مالحظه مي

  .گردد مي نفت مشاهده
خـورد كـه در    نيز مشخص است بيشترين قيمت گاز در بازار ژاپن به چشم مـي ) 1(همانطور كه در جدول 

يـك روش پيشـنهادي بـراي درك    . باشـد  مقايسه با روند قيمت نفت با يك تأخير تحت تاثير قيمـت نفـت مـي   
  .باشد يو مي تي ي به بيقيمتهاي الزم براي نفوذ به بازارهاي تقاضا تبديل قيمتهاي نفت خام واردات

كننـده گـاز بـه بررسـي سـوختهاي وارداتـي جانشـين گـاز          با اين مقدمه و قبل از معرفي كشورهاي عرضه
، I EAهـاي   بينـي  الزم به ذكر است كه منابع استفاده شده بـراي ايـن قسـمت از اطالعـات و پـيش     . پردازيم مي

Wood Mckenzi  وCEDIGAZ  باشد مي 2000در سال.  

  كنندگان  قيمتهاي گاز طبيعي در بازارهاي مختلف و بر اساس عرضه) 3-2-2

هاي واحد به دست آمده در كشورمان و بر اساس قيمتهـاي رسـمي گـاز در     در اين قسمت بر اساس هزينه
بازارهاي مختلف و همچنين قيمتهاي نفت خام سعي بر اين است تصويري از شرايط نفوذ به بازارهاي مصـرف  
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كنندگان و خصوصـيات آنهـا محـور بررسـي و تحليـل قـرار خواهـد         پس از اين مسئله عرضهبه دست بيايد و 
  .گرفت

تواند نشانگر هزينة واحد باشد به عبارتي همـانطور كـه در    بايد اذعان كرد كه قيمتهاي موجود در بازار نمي
شرايط براي بـه دسـت   فايده توضيح داده شد، ما به دنبال حداقل  –شناسي هزينه  در مورد روش 2ابتداي فصل 

محرمانه با ساير انرژيها ارتبـاط گرفتـه و     ايم و اين هزينه با شاخصهاي مشخص و اكثراً آوردن هزينة واحد بوده
كند در برخي مواقع كه قيمت كف براي گاز در نظر گرفته نشود ممكن اسـت كـه    قيمتهاي رسمي را درست مي

در زماني ديگر ممكن است با آن برابر باشد ولي به هر حـال بـا   تر از هزينه واحد باشد و  قيمتهاي رسمي پايين
  .توان تصويري كلي ولي نه كامالً مشخص از بازار گاز بدست آورد توجه به بررسي قيمتها مي

كه داراي رسميت بيشتري در تجـارت   LNGدر ابتدا قيمتهاي گاز را در بازارهاي مشخصي باالخص براي 
كنيم و سپس به بررسي قيمتهاي انواع نفت خام در ارتباط با بازارها و مقايسه با  المللي گاز است بررسي مي بين

  .بندي از كارها برسيم گيري و جمع پردازيم و در فصل چهارم سعي بر اين است كه به مقايسه و نتيجه گاز مي

  قيمتهاي گاز طبيعي در مناطق مختلف دنيا ) 3-2-3

  خط لوله ) 3-2-3-1

حاضر در بازار اروپا متمركز باشد و اين مسـئله بـه رقابـت     در بازار گاز طبيعي درحال شايد بيشترين رقابت
  .شود گردد در چنين شرايطي حتي رقابت بين گاز و گاز نيز مطرح مي بين سوختها در هر يك از كشورها بر مي

باشد به عبارتي بـا   يو مي تي دالر به ازاي هر ميليون بي 3حاضر قيمت گاز صادراتي گازپروم حدود   در حال
يو به قيمـت بـاال    تي دالر به ازاي هر ميليون بي 2متوسط قيمت از  1998-1999افزايش قيمت نفت در سالهاي 

  .افزايش يافت
  تمام ذخاير جدول زير در حوزة. گردد هاي توليد گاز از مخازن گاز روسيه مالحظه مي در جدول زير هزينه

  .باشد مخزن گازي يامال روسيه مي
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   MMBTU $هزينه توليد گاز در مخازن گاز روسيه ): 1-3(جدول 
  MMBTU $تخمين هزينه توليد  )ميليارد متر مكعب(مقدار گاز محل ذخيره گاز

Bovanenkovshoye 4400 5/0  
Kharassavey 1200 5/0  

Narth Tambey 1000   
Kruzenstern 960   

South Tambay 710 4/0  
Novoportorskoye 210 2/0  

  1998گاز پروم  :منبع

ميليارد متر مكعب به لهستان و  83در حداكثر مقدار توليدي حدود ) 1(منابع گازي نام برده شده در جدول 
اينچي موازي به طـول   56اين مقدار گاز از دو خط لولة . ميليارد متر مكعب به اروپاي غربي خواهند داشت 53

  .كيلومتر خواهد گذشت 4170
كيلـومتر   1000يو به ازاي هـر   تي دالر به ازاي هر ميليون بي 4/0اي حدود  د براي چنين خط لولهتولي  هزينة

  .گردد در جدول زير هزينة واحد براي صادرات گاز روسيه از منطقه يامال به اروپا مالحظه مي. باشد مي

  هزينه واحد توليد و انتقال گاز از منطقه يا مال روسيه به اروپا): 2-3(جدول 
  MMBTU $كل هزينه  MMBTU $هزينه انتقال  MMBTU $هزينه توليد  ازار مورد نظرب

  2/2  7/1 5/0  اروپاي غربي 
  9/1  4/1 5/0  اروپاي مركزي و شرقي

  .باشد مي) 3(هاي توليد، انتقال به صورت جدول  اقالم هزينه Barentsبراي منابع گازي منطقة 

  روسيه به اروپا Barentsگاز در منطقه هزينه واحد توليد و انتقال ): 3-3(جدول 

 $هزينه توليد  بازار مورد نظر

MMBTU 
 $هزينه انتقال 

MMBTU  
  MMBTU $كل هزينه 

  7/0  3/0 4/0  اروپاي شمالي 
  2  6/1 4/0  اروپاي مركزي و شرقي

  2/2  8/1 4/0  اروپاي غربي 
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كننـدة مهـم ايـن     جود دارد ديگـر عرضـه  همانطوري كه قبالً نيز گفتيم بيشترين رقابت در زمينة گاز اروپا و
  .آورده شده است) 4(هاي انتقال گاز از طريق خط لوله در جدول  هزينه. منطقه كشور الجزاير است

ميليارد متر مكعـب   30خط لولة ترانس مد بر اساس طراحي سوناتراش الجزاير به ايتاليا و با ظرفيت اسمي 
  .تكميل خواهد شد 2005لوله در سال  در سال از اهميت زيادي برخودار است اين خط

ميليـارد متـر    19به اسپانيا نيـز بـا ظرفيـت اسـمي      GMEهمچنين طرح جديد گازرساني از ميان خط لولة 
  .مكعب نيز از ساير طرحهاي سوناتراش الجزاير براي گازرساني از طريق خط لوله به اروپاست

  ير به اروپاهزينه واحد توليد و انتقال گاز از الجزا): 4-3(جدول 

 $هزينه توليد  خط لوله  مورد نظر

MMBTU 
 $هزينه انتقال 

MMBTU  
 $كل هزينه 

MMBTU  
  3/1  8/0 5/0 ترانس مد
GME 5/0 8/0  3/1  

توان از قزاقستان و تركمنستان نام  شرقي مي  ها در محور اروپا و باالخص گازرساني به اروپاي ساير پتانسيل
شرقي است و منبع مهم گازي قراقسـتان بـراي انجـام     نندة غيرمستقيم به اروپاي بازار قزاقستان يك صادرك. برد

شـرقي مشـاهده     هاي واحد از اين منبع به اروپاي در جدول زير هزينه. باشد مي Karachaganakاين صادرات 
اي همانطور كه ذكر شد قزاقستان و تركمنسـتان پـس از روسـيه و الجزايـر از درجـة دوم اهميـت بـر       . گردد مي

  .باشند صادرات گاز به اروپا برخوردار مي

  شرقي  قراقستان به اروپاي  Karachaganakهزينه واحد توليد و انتقال گاز از منبع ): 5-3(جدول 

  MMBTU $كل هزينه   MMBTU $هزينه انتقال MMBTU $هزينه توليد  بازار مورد نظر
  9/1  4/1 5/0  شرقي  اروپاي

شرقي ايران اسـت و گـاز     آباد در شمال ترين منبع صادراتي گاز از منطقة دولتدر محور تركمنستان نيز مهم
واحـد صـادرات گـاز از      گردد، در جدول زير هزينـة  شرقي صادر مي  صادراتي توسط سيستم روسيه به اروپاي

  .گردد تركمنستان كه شرايطي نزديك به شرايط كشور ما دارد مشاهده مي
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  آباد تركمنستان به اروپاي شرقي  د و انتقال گاز از منبع دولتهزينه واحد تولي): 6-3(جدول 

 $هزينه توليد  بازار مورد نظر

MMBTU 
 $هزينه انتقال 

MMBTU  
 $كل هزينه 

MMBTU  
  4/2  9/1 5/0  اروپاي شرقي

بـازار  . شـمالي اشـاره نمـود     در مورد ساير بازارها در زمينه خط لوله به صورت شفاف مي توان به آمريكاي
در اين منطقه رقابت مانند بازار اروپا شديد .كنندة مهم مواجه است كانادا و مكزيك شمالي با دو عرضه يكاي آمر
  .گردد شمالي مالحظه مي گاز صادراتي به آمريكاي  FOBدر جدول زير متوسط قيمت . باشد نمي

  گاز در مرز اياالت متحده آمريكا FOBقيمت ): 7-3(جدول 
دراتي ازمتوسط قيمت گاز صا  سال

  MMBtu/$كانادا 
متوسط قيمت گاز صادراتي از 

  MMBtu/$مكزيك 
1994  86/1 99/1 
1995  48/1 53/1 
1996  96/1 25/2 
1997  15/2 31/2 
1998  99/1 04/2 
1999  94/1 74/1 

3-2-3-2 (LNG  

دليـل   باشـد و بـه همـين    نسبت به لوله داراي تنوع بيشتر و همچنين شفافيت بيشـتري مـي   LNGقيمتهاي 
  .كنيم را به ترتيب در بازارهاي مختلف بررسي مي LNGقيمتهاي 

باشد و همـانطور كـه قـبالً نيـز گفتـه شـد ايـن كشـور          مي LNGبازار ژاپن يكي از پوياترين بازارها براي 
  .باشد مي LNGترين واردكنندة  پرسابقه

دالر بـه ازاي هـر ميليـون     14/4متوسـطي حـدود    2000و انتقال آن در ژاپـن در سـال    LNGهزينة توزيع 
  .دهد افزايش را نشان مي% 50، 1999يو داشته است و نسبت به سال  تي بي
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يو رسيد،  تي دالر به ازاي هر ميليون بي 4ژاپن، به بيش از  LNGآور براي قيمتهاي  مسئله بسيار مهم و اندوه
يو برسد هرگز قادر به رقابـت   تي بي دالر به ازاي هر ميليون 4به بيش از  LNGالزم به ذكر است كه اگر قيمت 

  .باشد با قيمت ساير سوختها نمي
البته اين مسئله را ژاپن توانست با ذخاير موجودي نفت خود و ارزش قوي پـول خـود كنتـرل كنـد و ايـن      

در جدول زير مقايسه بين قيمتهاي انـواع سـوختها را بـا    . كنندگان كمك كرد مسئله به ثبات قيمتها براي مصرف
LNG كنيد در سالهاي اخير مالحظه مي.  

  قيمت واحد واردات سوختهاي مايع در ژاپن): 8-3(جدول 
  )يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي(      

  2000قيمت در ژانويه   1999قيمت در دسامبر  1999قيمت در نوامبر  نام سوخت
  38/4 23/4 95/3  نفت خام 

  30/4 13/4 68/3  نفت كوره 
LPG 32/6 04/6 76/5  
LNG72/3 92/3 14/4  

مالحظـه   2000در مقايسـه بـا ژانويـة     1999وارداتـي ژاپـن در ژانويـه     LNGدر جدول زير نيز قيمتهـاي  
  .دهد افزايش را نيز نشان مي% 60گردد اين قيمتها تا  همانطور كه مالحظه مي. گردد مي

  2000قايسه با همين ماه در سال در م 1999وارداتي به ژاپن در ژانويه  LNGمقايسه قيمت ) 9-3(جدول 
  )يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي(            

  آمريكا  قطر مالزي  اندونزي برونئي استراليا ابوظبي  سـال
  70/2  75/2 76/2  60/2 69/2 19/3 76/2  1999ژانويه
  01/4  13/4 84/3  56/4 78/3 18/4 64/3  2000ژانويه

 %63  %66  %71  %57 %71 %76 %76  درصد تغيير يافته

در كره به عنوان يكي ديگر از قطبهاي مصرف است متوسط قيمت وزني توزيـع و   LNGدر مورد قيمتهاي 
  .يو رسيد تي دالر به ازاي هر ميليون بي 4/1يو به حدود  تي دالر به ازاي هر ميليون بي 68/2از  LNGانتقال 
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بـه تفكيـك    1999در مقايسـه بـا دسـامبر     1998وارداتـي ژاپـن در دسـامبر     LNGدر جدول زير قيمتهاي 
  .گردد كنندگان مالحظه مي عرضه

  مقايسه با  1998وارداتي ژاپن به كره جنوبي در دسامبر  LNGمقايسه قيمت ): 10-3(جدول 
  )يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي(           1999همين ماه در سال                                        

  قطر  مالزي  اندونزي برونئي ظبيابو  سال
    85/2  53/2 87/2 69/2  1998دسامبر 
  70/3  48/3  32/4 70/3   1999دسامبر 

    %81  %58 %77   درصدتغييريافته

دهـد كـه قابـل     تغيير را نشـان مـي  % 81وارداتي از مالزي حدود  LNGكنيد قيمت  همانطور كه مالحظه مي
  .گردد در تايوان مالحظه مي LNGهاي  همچنين در جدول زير قيمت. تعمق است

  مقايسه با  1998وارداتي به تايوان در دسامبر  LNGمقايسه قيمت ): 11-3(جدول 
  )يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي(            1999همين ماه در سال                                           

  مالزي اندونزي  سـال
  67/2 54/2  1998دسامبر 

  46/3 36/4  1999امبر دس
  %77 %58  درصد تغيير يافته 

  كننده  قيمتهاي نفت خام بازارهاي مختلف و ارتباط آن با قيمتهاي گاز در بازارهاي مصرف) 3-3

. پـردازيم  مي LNGدر اين قسمت با يك روش ساده به مقايسه قيمت نفت خام در مقايسه با گاز باالخص 
ننده به دليل غالب بودن نفت خام نسبت به گاز طبيعي بايد قيمتهاي گـاز  ك بر همين اساس و از ديد يك مصرف

  .طبيعي وارداتي قابل رقابت با آن باشد تا كشور واردكننده به واردات گاز اقدام كند
گـذاري هـر    البته درصد پايين بودن قيمت گاز نسبت به نفت خام بستگي به فرمولبندي و شاخصهاي قيمت

گذاري گاز براي كشورها براي صادرات به مناطق مختلف  حال بطور مختصر دامنة قيمتهر  كشور دارد ولي به 
  .گردد ارائه مي
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گردد و قيمت نفـت كـوره نيـز چنـد درصـد از       چون در اغلب كشورها قيمت گاز با نفت كوره مقايسه مي
  .ايم ظر گرفتهتر را براي نفت كوره در ن پايين% 10قيمت معادل واحد نفت خام آن كمتر است ما محدود 

گـردد در اينجـا ابتـدا     ترتيب محدوده قيمت گاز در بازارهاي كشور مورد نظر تا حدودي مشخص مي بدين
  .ايم قيمت گاز را بر اساس واحد ارزش حرارتي محاسبه و سپس مقايسه را انجام داده

يمت گاز صـادراتي  تر از نفت خام باشد در صورتي كه ق پايين% 10با فرض اينكه قيمت نفت كوره حداكثر 
  .تواند با آن رقابت داشته باشد تر و يا مساوي قيمت نفت كوره باشد مي در مرز كشور هدف پايين

در اين قسمت نفت سبك دوبي به عنوان شاخص خلـيج فـارس بـراي ارزيـابي بازارهـاي آسـيا و آسـياي        
يه نيز براي همين منظور در نظـر  غربي و همچنين نفت نيجر شرقي، برنت براي ارزيابي بازارهاي اروپاي  جنوب

غربي به عنوان شاخص بازار آمريكـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت، در        و نفت متوسط تگزاس. گرفته شده است
  .يو در نظر گرفته شده است تي به ازاي هر ميليون بي $جدول زير قيمت انواع نفت خامها به 

فارس قيمت نفت دبي در بحران دوم انرژي بـر   گردد در بازار خليج همانطوري كه در نمودار مالحظه مي

 سـقف ژاپـن   LNGيو رسيده است كه براي  تي دالر به ازاي هر ميليون بي 6حسب ارزش حرارتي قيمتي حدود

  .يو بوده است تي دالر به ازاي هر ميليون بي 23/5اين عدد حدود 
. باشـد  مـي  14/3اپن حدود ژ LNGبوده است كه اين رقم براي  98/2قيمت نفت دبي حدود  1999در سال 

بـا توجـه بـه عرضـة گـاز      . باشـد  بسيار نزديك به قيمتهاي نفت برنت مـي  )اتحاديه اروپا(قيمتهاي گاز در اروپا 
  .گيري زير دست يافت توان به نتيجه كشورمان مي

ل جنـوبي در سـا    براي صادرات به كشورهاي آسيايي از قبيل هند، پاكستان، چين، ژاپن، تـايوان و كـره   –1
  .دالر باشد 3قيمت گاز طبيعي به صورت سيف بايد كمتر از  2000
هر حال در ايـن    به. دالر در نظر گرفته شود 3براي كشورهاي اروپايي و آمريكا نيز بايد قيمت كمتر از  –2

  .كه در بخش قبل نام برده شد مقايسه نمود LNGتوان با قيمتهاي  نمودار موارد مختلف قيمت را مي
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  نعت گاز در قطرص) 3-4

  مقدمه) 3-4-1

كيلـومتر از شـرق    90تا  55كيلومتر، از شمال به جنوب و عرض بين  160اي است به طول  قطر شبه جزيره
كيلومتر مربع مساحت دارد، از سه طرف شرق و شمال و جنوب بـا آبهـاي    11437اين شبه جزيره كه . به غرب

. ه خاك عربستان و امارات متحـده عربـي چسـبيده اسـت    فارس احاطه شده و تنها از جهت جنوب ب گرم خليج
  .باشد كيلومتر مي 60طول مرز قطر با عربستان سعودي و امارات جمعاً

در آبهاي شرقي و غربي قطر جزايري با اهميت استراتژيك هستند كه به آن كشور تعلق دارنـد و مهمتـرين   
باشد كـه در مجـاورت سـرزمين اصـلي      ره قطر ميحوار بزرگترين جزي. شوند البيل و حوار ناميده مي آنها فشت

  .بحرين قرار گرفته و به همين جهت ميان قطر و بحرين بر سر مالكيت آن اختالف وجود دارد
باشد و شهرهاي ام سعيد، دوخان و الخور از شهرهاي مهم آن كشـور كوچـك    پايتخت قطر شهر دوحه مي

باشد  جمعيت قطر قريب به ششصد هزار نفر مي. باشد ي ميزبانهاي مورد تكلم در قطر عربي و انگليس. باشد مي
مهـاجران از فلسـطينيان،   . دهنـد و بقيـه مهاجرنـد    كه فقط يك سوم آن را مردم بومي و اصلي قطر تشـكيل مـي  

ها و برخـي از ملـل آسـياي خـاوري ماننـد فيليپينـي و        لبنانيان، ايرانيان، مصريان، هنديان، پاكستانيان، بنگالدشي
  .اند شكيل شدهتايلندي ت

ميليـارد دالر بـوده    2/9، 1998توليد اسمي محصول ناخالص داخلي در سـال  . باشد واحد پول قطر ريال مي
  . باشند شركاي عمده تجاري قطر كشورهاي ژاپن، انگلستان، اياالت متحده، ايتاليا، آلمان و فرانسه مي. است

  صنعت نفت قطر) 3-4-2

ميليارد بشكه برآورد شده است كه بر اساس تخمينها موجـود در سـال    3/5، 1998ذخاير نفتي قطر در سال 
هـزار   800ظرفيت توليد نفت اين كشـور  . هزار بشكه توليد نفت خام دارد 700اين كشور روزانه حدود  1997

  . باشد هزار بشكه در روز مي 60باشد و مصرف آن بالغ بر  بشكه در روز مي
اين . آغاز گرديد 1949برداري از آن در سال  شروع شد و بهره 1939اكتشافات نفت در اراضي قطر در سال 

اعطـا   BPبه شركت نفت ايران و انگلـيس   1935نكته الزم به يادآوري است كه امتياز كاوش نفت قطر در سال 
شده بود كه بعداً اين امتياز به شركت سهامي توسعه نفت قطر انتقال يافت و بـه دنبـال اسـتقالل قطـر در سـال      
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، صنعت نفت مجدداً سازماندهي شد و سال بعد شركت ملي نفت قطر جهت نظـارت بـر عمليـات نفتـي     1971
  .پديد آمد  QGPCشركت دولتي نفت قطر يا 1974كشور تشكيل گشت و باالخره در سال 

توليد نفت قطر در طول دهه . گذاري اوپك به اين اتحاديه پيوست ، يك سال پس از پايه1961قطر در سال 
با توجه به ضرورت ثابت نگهداشتن قيمتها و داليل ديگر، تغييرات قابل توجهي پيدا كـرده   80اوايل دهه  و 70

  . كاهش يافت 1975بشكه در روز در سال  437600به  1973بشكه در سال  570300و از 
ويـت  بشكه در روز تعيين گرديد ولي تجاوز عراق بـه ك  371000سهم قطر در توليد اوپك  1990در ژوئيه 
اين تعليق به خاطر اعطاي اجازه بـه اعضـاي اوپـك جهـت     . ها گرديد منجر به تعليق سهميه 1990در ماه اوت 

ميـانگين توليـد نفـت قطـر      1991و فوريـه   1990هـاي اوت   بين ماه. جبران عدم توليد نفت عراق و كويت بود
ت، سهم توليد نفت قطـر توسـط   پس از اخراج متجاوزان عراقي از خاك كوي. بشكه در روز بود 420000حدود
بشـكه در روز   377000بـه   1992با اين حال سقف توليـد در فوريـه   . بشكه در روز تعيين شد 399000اوپك 

  .تقليل يافت
ميليـون بشـكه ارزيـابي گرديـد كـه بـا        4500رسماً بالغ بر  1991ذخيره ثابت شده نفت قطر در اول ژانويه 

همـين تشـخيص   . سال ديگر كافي دانسته شـده بـود   28روز، براي  بشكه در 371000يعني  1990سقف توليد 
جـويي نمايـد و بـراي     محدوديت ذخاير، دولت قطر را به اين انديشه واداشت كه در استخراج و مصرف صرفه

  .دوران زندگي بدون نفت به تمهيد محل درآمد ديگري پردازد
گرديد كه سـطح ذخـاير آن را بـه مقـدار      سال گذشته منابع جديدي از نفت براي قطر كشف 9اما در طول 

چنانكـه  . توجهي افزايش داد و بقول معروف دست مقامات همسايه جنوبي ما را در استخراج بازتر سـاخت  قابل
بشكه و در اول تير ماه هـزار و سيصـد و    640000به مقدار  1379سهميه نفت قطر از توليد اوپك در فروردين 

بشـكه ديگـر بـر توليـد      500000معين شد و چون در نيمه دوم تير مـاه نيـز   بشكه در روز  658000هفتاد و نه 
بشـكه   12000اوپك افزوده گشت، اگر ارتقاء سطح توليد اين شيخ نشين اين بار به دو سوم افزايش قبلي يعني 

 ليكن. باشد مي 1991بشكه توليد روزانه نفت قطر است كه نزديك دو برابر سال  670000در حال حاضر . باشد
موقعيت ذخاير گاز قطر، بر عكس نفت، بسيار محكم است زيرا اين سرزمين كوچك صاحب سومين موقعيـت  

دهنده ميـزان ذخـاير نفـت و صـادرات آن      جداول انتهاي متن نشان. باشد ميان ممالك صاحب گاز در جهان مي
  .باشد مي
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  صنعت گاز قطر) 3-4-3

يارد متر مكعب، بعد از روسيه و ايـران در جايگـاه سـوم    ميل 8500قطر از لحاظ ذخاير گاز طبيعي با داشتن 
اين كشور يكي از صادركنندگان مهم گاز طبيعي مايع . باشد قرار داشته و داراي بزرگترين ميدان گازي جهان مي

  . نمايد هزار بشكه در روز نفت صادر مي 640بوده و به عنوان يكي از اعضا اوپك بيش از 
بيشترين ذخاير گـازي قطـر   . ميليارد متر مكعب بوده است 6/13، 1996در سال  ميزان توليد گاز طبيعي قطر

تريليون متر مكعب ذخاير قابل باز  8/6تريليون متر مكعب گاز درجا و  11در ميدان شمالي واقع شده كه شامل 
تقريبـاً داراي   باشد بعالوه ، ميـدان دخـان   اين ميدان بزرگترين ميدان گاز غير همراه در جهان مي. باشد يافت مي

ذخاير كوچكتر گاز همراه . باشد ميليارد متر مكعب گاز غير همراه مي 3/4تريليون متر مكعب گاز همراه و  15/0
  . اند قطر در ميادين نفتي ايدالشرقي، ميدان مهزام، بوالحنين و الريان قرار گرفته

اف و اسـتخراج گـاز طبيعـي بـه عمـل      اي را در رابطه با اكتش دولت قطر طي سالهاي اخير فعاليتهاي فشرده
از ايـن امـر بـه     1975رفت ولي در سـال   بخش اعظم گاز طبيعي قطر به هدر مي 70تا اواسط دهه . آورده است

داد كه منطقه ساحل شـمالي قطـر    نشان مي 70اكتشافات صورت گرفته در اواخر دهه . طور كامل جلوگيري شد
 1990در سـال  . ده، داراي يكي از بزرگترين منابع گاز در جهان استكه قبالً به نام گنبد شمال غربي معروف بو

با توجه به ذخاير بـادوام گـاز قطـر، پـروژه     . تريليون متر مكعب بود 14ذخاير ثابت شده گاز شمال قطر بالغ بر 
  .گاز منطقه شمال به عنوان يك پروژه حياتي براي اقتصاد آن كشور محسوب شده است

سازي گاز طبيعي در  هايي جهت توسعه منطقه شمال و تأسيس يك كارخانه مايع امهبرن 1980در اواخر دهه 
داد، موجـب تجديـدنظر    ها را تشكيل مي نظر گرفته شد ولي كاهش قيمتهاي نفت كه منبع تأمين مالي اين پروژه

ز طبيعـي  كيلومتري جهت انتقال گـا  80اولين مرحله در اين خصوص، ساخت يك لوله . ها گرديد در اين برنامه
واقع در شمال شرقي شبه جزيره قطر و ساخت يك لوله ديگر براي گازهـاي   RAS LAFFANبه راس الفان 

در اواسـط  . شـد  زده مي ميليون دالر تخمين 1300هزينه مرحله اول بالغ بر . آغاز شد 1988مايع بود كه در سال 
م رسيده بود ولي كار تكميل آن بر اثر تجاوز درصد اولين مرحله به اتما 90بنابر اعالم مقامات قطر،  1990سال 

  .عراق به كويت و مشكالت ناشي از آن به تاخير افتاد
اي معـادل   دولت قطـر مرحلـه دوم را بـا هزينـه    . آغاز گشت 1991جريان توليد گاز رسماً در سوم سپتامبر 

نسوي به امضا رساند، جامـه عمـل   ميليون دالر و در پي قراردادهايي كه با شركتهاي ژاپني، ايتاليايي و فرا 1800
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اولـين  . ميليون متر مكعب در روز افزايش يافت 70با تكميل مرحله دوم، ظرفيت توليد منطقه شمال به . پوشاند
هـزار تـن    250تن متريك پروپان،  400000در ام سعيد با ظرفيت ساالنه  1975سازي گاز به سال  كارخانه مايع

  .از بين رفت 1977سوزي سال  عي تأسيس شده بود ولي با آتشهزار تن گازولين طبي 150بوتان و 
به مرحله  1980سوزي فاز يك در دست احداث بود، همراه دو كارخانه در سال  فاز دوم كه همزمان با آتش

علـي در   سعيد به جبـل  يك خط انتقال گاز طبيعي از ام 90شركت دولتي نفت قطر در اوايل دهه . عملياتي رسيد
  ELFشــركت فرانســوي 1992در اواســط . ميليــون متــر مكعــب در روز احــداث كــرد 7 دبــي بــا ظرفيــت

AQUITANE  ــي ــه  مطالعــه SUMITOMOو شــركت ژاپن ــا هزين ــون دالر جهــت  500اي مشــترك ب ميلي
گذاري آن است كه گاز  طبق پروژه مذكور، هدف از اين سرمايه. توزيع آن آغاز كردند سازي مشترك گاز و مايع

  .جنوبي تحويل دهند  را به ژاپن تايوان و كره منطقه شمال قطر
  LNGشـركت قطـري فعـال در زمينـه     2راس الفـان   LNGقطر و شركت  LNGدر حال حاضر شركت 

قطر  LNGاياالت متحده در حال مذاكره در مورد سومين كارخانه  ENRONهمچنين شركت انرون . باشند مي
  .باشد مي

در ايـن   LNGبه هر حال تقاضـاي   . باشند سيا و خاور دور مي، آLNGبازارهاي سنتي قطر براي صادرات 
اي به سـبب بحرانهـاي وسـيع مـالي منطقـه مزبـور تنـزل نمـوده و قطـر را وادار بـه            مناطق بطور قابل مالحظه

قطر به منظور رخنه در بازارهـاي جديـد از طريـق معـامالت     . جستجوي بازارهاي جديد صادراتي نموده است
مـدتي را بـا    ، قطـر قـرارداد كوتـاه   1997در ماه مي . مدت وارد عمل شده است دهاي كوتاهو قراردا Spotنقدي 

در . مـاه امضـا نمـود    13هزار تن گاز فرآورش شده بـه مـدت    420براي تامين  Enagas شركت اناگاز اسپانيا 
كيه امضا براي شركت بوتاش تر LNGهزار تن  400قطرگاز يك قرارداد نه ماهه را جهت تحويل  1998فوريه 
 LNGعالوه بر اين قطر مذاكراتي با بلژيك و لبنان داشته و اخيراً گفتگوهايي را با اسرائيل مبني بر فروش . كرد

  .ميليارد دالر از سر گرفته است 2قطر به ارزش 
در دسامبر . شود ، توتال، موبيل، ميتسوايي و ماروبني ميQGPCدستي قطرگاز شامل  كنسرسيوم بخش پايين

قطرگاز شامل دو خـط توليـد    LNGكارخانه . خود را به ژاپن تحويل داد LNGقطر گاز اولين محموله ، 1996
، اعطاي وامـي بـه ارزش   1996در دسامبر . باشد ميليارد دالر مي 85/2ميليون تن در سال به ارزش  2به ظرفيت 

بعـدها  . تصـويب گرديـد   ميليـون تـن در سـال    2ميليون دالر به منظور احداث خط سوم توليد به ظرفيت  570
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واگـذار   Mc Dermottميليون دالري براي احداث خط سوم دريـايي بـه شـركت مـك درمـوت       130قرارداد 
  . بيني شده است پيش 1999اندازي خط سوم براي سال  راه. گرديد

و موبيـل   QGPCاي بـين   پروژه مذكور در واقـع پـروژه  . رود قطر بشمار مي LNGراس گاز دومين پروژه 
قـرار اسـت   . شـود  موبيل، ايتوچو و نيشوايواي مي QGPCدر حال حاضر كنسرسيوم راس گاز شامل . شدبا مي
اكنـون در حـال    راس گاز هـم . خريداري نمايد 1998درصدي را در راس گاز در سال  5يك سهام  Kogasگاز

ن تـن در سـال   ميليـو  5/2ميليارد دالر، با دو خط توليـد بـه ظرفيـت     4/3به ارزش  LNGاحداث يك كارخانه 
هزار تن  LNG 600توليد اوليه . آغاز شود 1999اندازي طرح فوق تا اواسط سال  شود راه بيني مي پيش. باشد مي

. يابـد  افـزايش مـي   2003ميليون تن تا سال  8/4و  2001ميليون تن در سال تا سال  3/3در سال خواهد بود و تا 
Kogas  در حال حاضر تنها مشتري خريدLNG انه فوق بوده كه قرارداد بلندمدت خريد امضـا كـرده   از كارخ

  . اندازي طرح فوق تاثيري نگذاشته است جنوبي بر زمان احداث يا تاريخ راه است تاكنون بحران ملي كره
در ضمن . قرارداد با قطر جهت توسعه بيشتر ذخاير گازي ميدان شمال امضا نمود 3، موبيل 1997در نوامبر 

براي توسعه گاز ميدان شمال، با هدف افزايش توليد از ميـدان مـذكور و    QGPCهم با موبيل يك يادداشت تفا
گـذاري   بر پايـه يادداشـت تفـاهم مـذكور، موبيـل سـرمايه      . افزايش عرضه گاز طبيعي به بازار داخلي امضا كرد

 و همچنـين  2001ميليون متر مكعب در روز گـاز طبيعـي بـه بـازار داخلـي در سـال        14مشترك جهت فروش 
  . را آغاز خواهد نمود 2004ميليون متر مكعب در روز تا سال  28افزايش ميزان فروش تا 

گذاري مشـترك جهـت    وارد مراحل پاياني مذاكرات خود درباره سرمايه QGPC، انرون و 1998در آوريل 
پـروژه  طرح فوق سـومين  . ميليارد دالر در مجتمع صنعتي راس الفان، شدند 4به ارزش  LNGاحداث كارخانه 

LNG ميليون تن در سال خواهـد بـود و    5ريزي شده داراي ظرفيت به ميزان  كارخانه طرح. رود قطر بشمار مي
ميليون تـن در سـال از توليـد كارخانـه مـذكور       2تقريباً . آغاز گردد 2001شود فعاليت آن در سال  بيني مي پيش

. شـود  هاي برق در هند فروخته مـي  به ديگر پروژهمگاواتي برق در شهر ماهاراشترا و بقيه آن  2540براي پروژه 
خـود قبـل از پايـان قـرارداد      LNGقطر نيازمند به تضمين انرون براي تأمين مشتريان درازمدت براي محصول 

بـه هنـد ممكـن اسـت تحـت تـأثير         LNGاكنون نگراني قطر ايـن اسـت كـه فـروش     به هر حال هم. باشد مي
، 1998نو پس از انجام پنج آزمايش اتمي كشور مذكور در مـاه مـي    دهليتحريمهاي اقتصادي اياالت متحده بر 

  .واقع شود
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انـدازي شـبكه خـط لولـه توسـط شـوراي        توسعه ذخاير عظيم گازي ميدان شمالي، بحثهاي مربـوط بـه راه  
 شبكه خط لوله مزبور قادر به استفاده از ذخاير ميـدان شـمالي  . را مجدداً احيا نمود QCCفارس  همكاري خليج

باشـد و داراي ظرفيـت    براي تأمين گاز طبيعي امارات متحده عربي، بحـرين، عربسـتان سـعودي و كويـت مـي     
و تـا سـال    25/2بـه   2010ظرفيت شبكه فوق تـا سـال   . ميليارد متر مكعب در روز است 55/1اي به ميزان  اوليه

الي داراي ذخيـره كـافي جهـت    ميدان شـم . ميليارد متر مكعب در روز افزايش خواهد يافت 8/3به ميزان  2020
نمودارهاي زير . باشد به خاور دور و اروپا براي چندين نسل مي LNGتأمين گاز همسايگان قطر بعالوه عرضه 

  .دهد وضعيت قطر را از نظر منابع گازي نشان مي

  

  ميزان ذخاير نفت خام قطر): 1-3(نمودار . 
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  ميزان ذخاير گاز طبيعي قطر): 2-3(نمودار 

  

  

  ميزان توليد گاز طبيعي قطر): 3-3(نمودار 
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  صنعت گاز در اندونزي) 3-5

  مقدمه ) 3-5-1

ايـن كشـور از   . جزيره، بين قارة استراليا و شرق آسيا قرار گرفته است 13700جمهوري اندونزي متشكل از 
زبـان محلـي و    25نام دارد، امـا  » باهسا«زبان رسمي . مرز خشكي دارد» مالزي«از شمال با و » گينة نو«شرق با 
درصد مردم اين كشور مسلمان و مابقي مسـيحي   90بالغ بر . لهجة گوناگون در ميان مردم رايج است 25بالغ بر 

. تحت نفوذ هندوها بود در قرن اوليه ميالدي اين كشور. است» جاكارتا«پايتخت اندونزي، شهر . و هندو هستند
  .دين اسالم از قرن سيزدهم به وسيلة بازرگانان هندو در آن رواج يافت

گراها بـا قـوانين    مخالفت ملي. ها بر اين كشور آغاز و به تدريج فراگير شد ميالدي سلطة هلندي 17در قرن 
شـور بـه تصـرف نيروهـاي     در جريان جنگ جهاني دوم ايـن ك . استعماري از اوايل قرن بيستم ميالدي آغاز شد

گـرا اعـالم    ، سه روز پس از خروج نيروهاي ژاپني، نيروهاي ملـي  1945آگوست  17ژاپني درآمد اما در تاريخ 
سال درگيـري   4ها پس از  هلندي. به عنوان رئيس جمهور برگزيده شد» سوكارنو«استقالل كردند و به دنبال آن 

استقالل اندونزي  1949دسامبر  27ن كشور موافقت كردند و در و مذاكره سرانجام با انتقال رسمي قدرت در اي
به دنبال يك كودتاي نظامي قدرت از سوكارنو سلب  1965در سال . توسط سازمان ملل به رسميت شناخته شد

. جمهـور برگزيـده شـد     به عنوان رئيس 1967شد در سال  شد و ژنرال سوهارتو كه از جانب غرب حمايت مي
  . رياست جمهوري اين كشور را به عهده داشت 1998سوهارتو تا سال 

گيري از قدرت با  به اوج گرفتن اعتراضات مردمي عليه سوهارتو، سرانجام وي با اعالم كناره 1998در سال 
به رياست جمهوري برگزيده شـد،  » حبيبي«در اين انتخابات . برگزاري انتخابات رياست جمهوري موافقت كرد

خابات عمومي ديگري عبد الرحمن وحيد با وعهـده اصـالحات اقتصـادي بـه رياسـت      در انت 1992اما در سال 
  .جمهوري رسيد

  نفت ) 3-5-2

بـه طـور متوسـط     1893در سال . به جرگة توليدكنندگان نفت پيوست 19اندونزي از سالهاي دهة آخر قرن 
يافـت و سـرانجام در سـال     شد كه اين مقدار به تدريج افزايش بشكه نفت در اين كشور توليد مي 2000روزانه 
 21در حال حاضر بر اسـاس آخـرين تصـميم اوپـك در     . هزار بشكه در روز رسيد 300به يك ميليون و  1990
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. ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده اسـت  317/1سهمية توليد اين كشور ) 1379اول تير ماه ( 2000ژوئن 
در حـال  . توليد و صدور نفت از اين سازمان پيروي كندبه اوپك پيوست تا در سياست  1970اندونزي در دهة 

كشورهاي . يابد هزار بشكه نفت به مصرف داخلي و مابقي به صادرات اختصاص مي 970حاضر روزانه بيش از 
  . ژاپن، آمريكا، كره جنوبي و چين از مشتريان عمده نفت خام اين كشور هستند

شود كه اين ميـزان، خـارج از    ي در اين كشور توليد ميهزار بشكة مايعات گاز 180همچنين روزانه حدود 
ميليارد بشكه ذخاير نفت خام در اختيار دارد كه بيشتر آن در مناطق خشكي  5اندونزي . سهميه اوپك قرار دارد

  . متمركز است» كاليمانتان«سوماتراي مركزي، شمال غرب و شرق 
ادن و انـرژي موظـف شـد عـالوه بـر عقـد       بر اساس پيشنهادي از سوي دولت، وزارت معـ  1999در سال 

» پترومينـا «اكنـون بـا شـركت     قراردادهاي مشاركت در توليد، بر انجام عمليـات شـركتهاي خـارجي ـ كـه هـم      
(Pertamina) شركتهاي خارجي نيز از قوانيني كه منجر به كاهش كارايي . نظارت داشته باشد -همكاري دارند

دستي نفت را مجاز اعالم  نين فعاليت شركتهاي خارجي در بخش پائيناين قانون همچ. شود معاف شدند آنها مي
  . كرد

طي سالهاي اخير، بحران اقتصادي شرق آسيا كه اندونزي بيشترين كاهش در توليد ناخالص ملـي را تجربـه   
ه كرد و درگيريهاي جدايي طلبانه و استقالل خواهانه، تأثير عميقي بر طرحهاي انرژي اين كشور بر جاي گذاشت

  . و موانع جدي بر سر راه توسعة اين صنعت ايجاد كرده است
بـا   (Cilacap)» كيالكـاپ «هـزار بشـكه در اختيـار دارد     935اندونزي پااليشگاه با ظرفيت اسـمي روزانـه   

قـرار   (Java)هزار بشكه در روز، بزرگترين پااليشگاه اين كشور است كـه در مركـز جـاوا     348ظرفيت اسمي 
هـزار بشـكه در    125و  241به ترتيـب بـا ظرفيـت     (Balongan)» بالونگان«و » كاليمانتان«هاي  پااليشگاه. دارد

و مايعات ميان تقطير سبكتر از % 15، نفت سفيد % 15بنزين . روز، از ديگر پااليشگاههاي مهم اين كشور هستند
  . دهد ود اختصاص ميهاي حاصل از اين پااليشگاهها را به خ از فرآورده% 25نفت سفيد، در مجموع حدود 

  گاز طبيعي ) 3-5-3

تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي در اختيار دارد كه بيشـتر آن در شـمال سـوماترا     5/3اين كشور حدود 
تريليون متر مكعب مهمترين ميدان گـازي ايـن    2اي حدود  با ذخيره (Natuna)» ناتونا«ميدان . واقع شده است

  . كشف شد» آجيپ«توسط شركت ايتاليايي  1970ال رود، كه در س كشور به شمار مي



 234                     تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران 

 

برداري از اولين مجتمع توليد گاز مايع، به صادرات آن مبادرت ورزيـد و در   با بهره 1977اندونزي در سال 
. با احداث دومين مجتمع توليد گاز مايع، گامي ديگر در جهت گسترش توان صادرات آن برداشـت  1978سال 

  . رود رگترين صادركننده گاز طبيعي مايع شده در جهان به شمار ميدر حال حاضر اين كشور بز
اي از آن مورد استفاده  ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد كرد كه بخش عمده 3/84اندونزي  1998در سال 

اين كشور بيش از . در بازار قرار گرفت، مقداري در مخازن نفت تزريق و بخش كوچكي از آن نيز سوزانده شد
رغم ذخاير و توليد قابل مالحظـة گـاز    دهد و علي از گاز طبيعي تجاري خود را به صادرات اختصاص مي 60%

  .طبيعي به علت عدم وجود شبكة توزيع مناسب گاز طبيعي، نقش مؤثري در رفع نيازهاي داخلي ندارد

  زغال سنگ ) 3-5-4

آن % 15و  (Lignite)» اليگنيـت « آن% 85سـنگ در اختيـار دارد    ميليـارد تـن ذخـاير زغـال     75/5اندونزي 
ميليون تـن بـه    1/51سنگ توليد و  ميليون تن زغال 5/66بالغ بر  1998در سال . است (Anthrasit)» آنتراسيت«

انـدونزي در نظـر دارد،   . كنگ صادر شد كشورهاي شرق آسيا، ازجمله ژاپن، تايوان، كره جنوبي، فيليپين و هنگ
هدف اصلي از اين افزايش توليد، صدور آن . خود را به دو برابر افزايش دهدسنگ  سال آينده توليد زغال 5طي 

  . به كشورهاي شرق آسيا و هند است
  

  1998مصرف انرژيهاي اوليه در سال ): 4-3(نمودار 
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  ميزان ذخاير نفت اندونزي): 5-3(نمودار 

  

  

  ميزان توليد ساالنه نفت اندونزي): 6-3(نمودار 
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  زان ذخاير گاز طبيعيمي): 7-3(نمودار 

  

  

  ميزان توليد گاز): 8-3(نمودار 
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  صنعت گاز در الجزاير ) 3-6

  مقـدمه) 3-6-1

الجزاير در شمال آفريقا واقع شده و از شمال با درياي مديترانـه، از جنـوب بـا مـالي و نيجـر، از شـرق بـا        
ايـن كشـور در منـاطق دريـايي و     آب و هـواي  . مـرز اسـت   تانزانيا و ليبي و از غرب با موريتاني و مراكش هـم 

زبـان  . يـزرع و گـرم فـرا گرفتـه اسـت      اما قسمت جنوب كشور را بيابانهاي لم. كوهستاني معتدل و خنك است
ديـن  . گيـرد  اي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     رسمي اين كشور عربي است اما هنوز زبان فرانسوي به شكل گسترده

  . پايتخت اين كشور الجزيره است. تندرسمي كشور اسالم است و بيشتر مردم اهل تسنن هس
از . آن را بـه خـاك خـود ضـميمه كردنـد      1842نيروهاي فرانسوي الجزاير را فتح و در سال  1830در دهه 
گراي الجزاير براي كسب استقالل آغاز به مبارزه كرد و سـرانجام در سـوم ژوييـه     نهضت ملي 1954نوامبر سال 

» بـن بـال  «در همان سال، دولت الجزاير با نخست وزيري . ه دست آورداين كشور استقالل خود را ب 1962سال 
  . تشكيل شد

  صنعت نفت) 3-6-2

كشـف   1956اولين ميدان عمدة نفتي الجزاير بود كه در سال  (Hassi Massaoud)» حسي مسعود«اگرچه 
هـا از   فرانسـوي نفـت الجزايـر بـراي    . شـد  مقادير محدودي نفت توليد مـي  1944شد، اما در اين كشور از سال 
ـ كه   (SONATRACH)پس از استقالل الجزاير از فرانسه، شركت نفتي الجزاير . اهميت زيادي برخوردار بود

  . تأسيس شد ـ بيشتر امور صنعت نفت اين كشور را به عهده گرفت 1963در سال 
معتقد است كه پتانسيل شود، اما شوراي ملي انرژي الجزاير  ميليارد بشكه برآورد مي 2/9ذخاير نفت الجزاير 

طي سالهاي اخير مقادير زيادي نفت و گاز ـ بيشتر به وسيلة  . ذخاير هيدروكربوري اين كشور بسيار عظيم است
الجزايـر در صـدد اسـت بـا اجـراي عمليـات اكتشـافي و        . شركتهاي خارجي ـ در اين كشور كشف شده است 

طي سالهاي اخير منابع رسـمي الجزايـر   . را افزايش دهددهي ميادين، ميزان ذخاير نفتي خود  افزايش ميزان بهره
  . اند ميليارد بشكه گزارش كرده 10ميزان ذخاير نفت را 

در حال حاضر الجزاير بـر اسـاس   . شود هزار بشكه در روز گزارش مي 850توان توليد نفت الجزاير حدود 
  . كند مي هزار بشكه نفت توليد 744روزانه حدود ) 1999مارس (آخرين توافق اوپك 
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ميليارد بشـكه نفـت را در خـود     40/6ميدان حسي مسعود بزرگترين ميدان نفتي اين كشور است كه حدود 
  . شود ـ از اين ميدان توليد مي APIدرصد  46هزار بشكه نفت سبك ـ  400جاي داده است و روزانه 

بـيش از   1999آغـاز سـال    در. گذاران خارجي باز بود صنعت نفت الجزاير بيش از يك دهه به روي سرمايه
  . كشور جهان در صنعت نفت الجزاير حضور داشتند 19شركت خارجي از  25

ــه وســيله شــركتهاي    ”Denmarkk’s Maersk” , Lasmoبزرگتــرين طــرح مشــترك در الجزايــر ب

“Anadarko  به منظور توسعه ميدان نفتي“Hassi Berkine”  1998ايـن ميـدان از سـال    . شكل گرفته اسـت 
برآورد . شود هزار بشكه نفت از آن استخراج مي 60برداري قرار گرفته است و در حال حاضر روزانه  هرهمورد ب

  . هزار بشكه در روز افزايش يابد 300 – 500شود كه طي سه سال توليد اين ميدان به  مي
ز ميـادين نفتـي   اگرچه طي سالهاي اخير جرياني عظيم از سرمايه به الجزاير سرازير شده، اما هنوز بسياري ا

 550توليد ميـدان حسـي مسـعود از روزانـه     . دهي به سرمايه خارجي نيازمند است اين كشور براي افزايش بهره
  . هزار بشكه كاهش يافته است 380به  1970هزار بشكه در دهه 

ميليـارد دالر بـه يـك شـركت      2/19سال با سـرمايه   5شركت ملي نفت الجزاير سوناتراچ در نظر دارد طي 
آوري جديـد و همكـاري بـا سـاير      در طرح مذكور اين شركت استفاده از فن. المللي نفتي ارتقاي درجه يابد ينب

 17درصد از بودجه مورد نظر صـرف توسـعه ميـادين نفتـي،      62. المللي را مدنظر قرار داده است شركتهاي بين
همچنين به منظور مقابله . ددرصد از آن صرف عمليات اكتشافي خواهد ش 13درصد صرف احداث خط لوله و 

  . هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي افزايش خواهد يافت با احداث ناشي از كاهش قيمت نفت، توليد فرآورده
ظرفيـت بزرگتـرين   . هـزار بشـكه در اختيـار دارد    500پااليشگاه فعال با ظرفيت تقريبـي روزانـه    4الجزاير 

بـا   1981ايـن پااليشـگاه در سـال    . زار بشـكه در روز اسـت  ه 323حدود  Skikdaپااليشگاه اين كشور به نام 
هـزار   30يك واحد كاتاليك به ظرفيت روزانه  1993هزار بشكه آغاز به كار كرد و در سال  310ظرفيت روزانه 

  . بشكه به آن افزوده شد
سـفيد و   اما به علت محدوديت توليد نفـت . كند پااليشگاهها اين كشور بخش عمدة نياز داخلي را تأمين مي

محصوالت توليدي پااليشـگاه حسـي مسـعود در قسـمت جنـوبي      . شود ها همچنان وارد مي بنزين، اين فرآورده
براي مصرف داخلي و صادرات مورد استفاده قرار  Arzewمحصوالت پااليشگاه بندري . شود الجزاير توزيع مي

  هاي نفتي به آمريكا هزار بشكه فرآورده 240، الجزاير به طور متوسط روزانه 1998ماه اول سال  9طي . گيرد مي
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 اگرچه ظرفيت صنايع كود شيميايي و پتروشيمي الجزاير قابل مالحظه است، امـا ايـن كشـور   . صادر كرده است
  : كارخانجات پتروشيمي عمده اين كشور عبارتند از. همچنان واردكننده محصوالت پتروشيمي است

هزار تن و توليد محصوالتي ماننـد كودهـاي شـيميايي و اسـيد      550با ظرفيت ساالنه  ”Annaba“مجتمع 
هزار تن پلي  182هزار تن اوره و  146هزار تن آمونياك،  365با ظرفيت توليد ساالنه  Arzewمجتمع . نيتريك
هايي را براي توسعه توليد شركت ملي نفت الجزاير طرح. هزار تن مشتقات اتيلن و انواع آروماتيكها 120اتيلن، 

  .دار شده است كودهاي شيميايي و پتروشيمي عهده

  گاز طبيعي ) 3-6-3

ول دارنـده گـاز   كشـور ا  10تريليون فوت مكعب ذخاير گاز طبيعـي جـزو    130الجزاير با در اختيار داشتن 
تريليـون   204شركت ملي نفت الجزاير ذخاير نهايي گاز طبيعي در اين كشور را حدود . رود طبيعي به شمار مي

تريليـون فـوت مكعـب     85بـا ذخـاير اوليـه     ”Hassi R'mel“ميدان عظيم گازي . كند فوت مكعب برآورد مي
ميليـارد   3/1د گاز خشـك ـ يعنـي روزانـه     بزرگترين ميدان گازي اين كشور است و حدود يك چهارم كل تولي

عمدة ذخاير گاز همـراه و مسـتقل در جنـوب شـرقي و ميـادين      . شود فوت مكعب ـ از اين ميدان استخراج مي 
  . در جنوب اين كشور قرار گرفته است ”ln salah“مستقل گازي در منطقه 

. از طبيعي در سـال در اختيـار دارد  تريليون فوت گ 15/1اي با ظرفيت انتقال  الجزاير در مجموع خطوط لوله
ميليارد فوت مكعب از طريق مديترانه به ايتاليا و خـط لولـه ديگـري بـه      6/847يك خط لوله به ظرفيت ساالنه 

وصـل  ) در صـورت گسـترش بـه پرتغـال    (ميليارد فوت مكعب از طريق مغرب به اسپانيا  2/300ظرفيت ساالنه 
  . از در الجزاير تحت مالكيت شركت ملي نفت الجزاير قرار داردتمام خطوط لوله انتقال نفت و گ. شود مي

گـذاري مشـترك بـا     هاي اخير براي توسعه ميادين گازي قراردادهـايي را در قالـب سـرمايه   الجزاير طي سال
» رپسول«و شركت اسپانيايي » پتروكانادا«، »بي پي«قبل از ادغام با (» آموكو«جمله شركت هاي خارجي ـ از شركت

، الجزاير به اولـين توليدكننـده گـاز    1946در سال  ”GL 4Z“برداري از كارخانه  با بهره. ء رسانده استبه امضا
 2/1بـا ظرفيـت سـاالنه     ”LNG“كارخانه توليد  4در حال حاضر الجزاير . تبديل شد (LNG)طبيعي مايع شده 

جهان را به خود  ”LNG“رات درصد از كل صاد 22الجزاير  1977در سال . تريليون متر مكعب در اختيار دارد
اين كشور به غـرب اروپـا و    ”LNG“عمدة . اختصاص داده و از اين بابت رتبه دوم جهان را كسب كرده است

  . شود آمريكا صادر مي
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  1998هاي اوليه الجزاير در سال مصرف انواع انرژي): 9-3(نمودار 

  

  

  ذخاير نفت خام  الجزاير): 10-3(نمودار 
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  توليد و مصرف نفت خام الجزاير ):11-3(نمودار 

  

  

  ذخاير گاز طبيعي الجزاير): 12-3(نمودار 
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  توليد و مصرف گاز طبيعي الجزاير) 13-3(نمودار 

  

  صنعت گاز در استراليا ) 3-7

اي بزرگ در اقيانوسيه و در نيمكـرة جنـوبي واقـع شـده، از نظـر زمـين شناسـي         استراليا كه همچون جزيره
درجـه   153دقيقه تا  9درجه و  113اين سرزمين ميان طول جغرافيايي . آيد به شمار مي ترين خشكي جهان كهن

دقيقه جنـوبي جـاي داشـته و     39درجه و  43دقيقه تا  41درجه و  10دقيقه خاوري، و عرض جغرافيايي  39و 
  . سازد اقيانوس آرام جنوبي را از اقيانوس هند جدا مي

كيلـومتر   3782كيلـومتر و پهنـاي آن از خـاور بـه بـاختر       3134ب ازاي سرزمين اصلي از شمال به جنو در
به (وسعت داشته، و تقريباً برابر با خاك آمريكا ) ميل مربع 2969228(كيلومتر مربع  7692300اين كشور . است

بيش  برابر سرزمين بريتانيا و ايرلند، و حدود دو برابر هند و پاكستان، و 25، و حدود )استثناي آالسكا و هاوايي
  . باشد برابر خاك ايران مي 6/4از 

. باشـد  الجدي قرار گرفته و چهل درصد سرزمين آن در شمال اين مـدار مـي   استراليا در دو سوي مدار رأس
فالت قاره اين كشور در شـمال تـا پـاپوا در گينـه نـو، و در      . كيلومتر است 36735خط ساحلي استراليا بالغ بر 

در كرانه خاوري اين كشـور  . كيلومتر است 240تا بيش از  30داشته و پهناي آن جنوب تا جزيره تاسماني ادامه 
شوند، به طول دو هزار كيلـومتر از نزديكـي مريبـورو در ايالـت      هاي دريايي كه گريت بارير ريف ناميده مي تپه
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ومتر مربـع وسـعت   هزار كيل 207هاي دريايي حدود  كوينزلند تا خليج پاپوا در شمال ادامه داشته و اين رشته تپه
باشـد   هاي مرجاني گوناگون مـي  ها و تپه داشته و يكي از مهمترين زيستمان و زيستگاه دريايي متشكل از جزيره

  . هاي آبزيان كمياب را در خود جاي داده است كه بسياري از گونه
در شـمال   رجـان درياي ارافورا و درياي تيمور در شمال، دريـاي م : گرداگرد استراليا را آب فرا گرفته است

خاوري، درياي تاسمان و اقيانوس آرام جنوبي در خاور آن، اقيانوس هند در باختر و جنوب باختري و اقيانوس 
آيـد،   ترين قاره جهان به شـمار مـي   از نظر پستي و بلندي، استراليا مسطح. باشد منجمد جنوبي در جنوب آن مي

ني هفتصد متر است، ميانگين ارتفاع در اين كشور بـه حـدود   زيرا با توجه به اينكه ميانگين ارتفاع در سطح جها
  . رسد متر مي 300

با توجه به اينكه استراليا در دو حوزه مهم جهان يعني حوزه اقيانوس آرام و حوزه اقيانوس هند جـاي دارد  
اخير بـه   اي اقيانوس آرام كه در دو سه دهه و نزديكي آن به كشورهاي مهم خاوري آسيا و نيز كشورهاي جزيره

هاي مهـم جهـان، از اهميـت     اند؛ و با توجه به گستره و انزواي سرزميني اين كشور از ديگر قاره استقالل رسيده
هـاي سـرزميني خـود از     اين كشور در دوران جنگ سرد به دليـل ويژگـي  . استراتژيكي فراواني برخوردار است

شوروي و كمونيسم در اروپاي خـاوري و پايـان    تري برخوردار بود؛ ولي با فروپاشي اهميت استراتژيكي افزون
جنگ سرد از اهميت استراتژيكي استراليا ـ همانند شماري ديگر از كشورها كه به دليـل جنـگ سـرد و رقابـت      

ولـي ايـن كـاهش اهميـت     . نظامي دو ابر قدرت آمريكا و شوروي در آن زمان اهميت يافته بودند ـ كاسته شـد  
هاي مثبتـي را بـه ويـژه     منفي براي اين كشور و جهان در بر نداشته، بلكه سودمندياي  استراتژيكي نه تنها نتيجه

از زمان جنگ جهـاني دوم كـه اسـتراليا در سـال     . المللي، بارور ساخته است هاي اقتصادي و امنيت بين در زمينه
ــ  1941بــه آلمــان و در ســال  1939 رين بــه ژاپــن اعــالن جنــگ داد، و دولــت انگلــيس و بــويژه آمريكــا بهت
هاي جنگـي خـود در جنـوب    هاي نظامي را از موقعيت استراتژيكي اين كشـور بـراي پيشـبرد هـدف     برداري بهره

هاي اسـتراتژيكي   اي جدي وارد معادله كردند، اين كشور به گونه) بويژه سنگاپور، ماالكا و فيليپين(خاوري آسيا 
  . و نظامي جهان شد

ژاپن، به دليل اينكه قدرت جهاني بريتانيا كـاهش فـراوان    پس از پايان جنگ جهاني دوم و شكست آلمان و
هاي سياسي و استراتژيكي جهان نهادند، از تـوان نفـوذ بريتانيـا در    يافت، و دو ابر قدرت بزرگ پا به صحنه بازي

ها در آغاز جنگ سرد، پيروزي كمونيسـت . استراليا كاسته شد و آمريكا نقش برتر را در اين كشور به عهده گرفت
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، جنگ كره و سپس جنگ ويتنام، بيش از پيش بر اهميت و موقعيـت اسـتراتژيكي اسـتراليا    1949در سال  چين
  . براي بلوك غرب به رهبري آمريكا افزودند) در حوزه اقيانوس آرام(

  

  هاي اوليه استراليامصرف انواع انرژي): 14-3(نمودار 

  

  ذخاير نفت خام استراليا): 15-3(نمودار 
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  توليد ومصرف نفت خام استراليا): 16-3(نمودار 

  
  
  

  ميزان ذخاير گاز طبيعي استراليا): 17-3(نمودار 
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  ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي ): 18-3(نمودار 

  

  صنعت گاز در روسيه ) 3-8

 85ميليـارد متـر مكعـب اعـالم كـرد كـه        47000حدود  1991گازپروم ذخاير گاز روسيه را در اول ژانويه 
د از ذخاير روسيه مشتمل درص 80بيش از . باشد مي (CIS)المنافع  ثابت كشورهاي مستقل مشترك درصد ذخاير

  . سازند پذير مي اند كه ميزان توليد بسيار باالئي را امكان هاي عظيم در سيبري غربي واقعبر ميدان
بسـيار عظـيم    باشـد كـه نيمـي از آن در منطقـه     ميليارد متر مكعب مـي  9500ذخائر ثابت شده يامال حدود 

BOVENOSKOYE ذخائر ثابت شده . واقع استURENGOY  ميليارد متر مكعـب و از آن   10000حدود
YAMBURG 6000 توليد گاز سيبري غربـي بـه سـاالنه     1990در سال . ميليارد متر مكعب برآورد شده است

ميليـارد متـر    170و  URENGOYميليارد متـر مكعـب آن در سـال از     250ميليارد متر مكعب رسيده كه  570
گردد و در شـروع دهـة    توليد منطقه يامال قبل از پايان اين دهه آغاز مي. بدست آمده YAMBURGمكعب از 

گـاز پـروم منـابع بـالقوه روسـيه را حـدود       . ميليارد متر مكعب در سال برسـد  200آينده سطح توليد بايستي به 
  . ميليارد مكعب اعالم كرده است 217000

تمـامي منـابع    (US GEOLOGICAL SURVEY)نظـر مهندسـان مؤسسـة آمريكـايي     در حالي كه بـه  
%) 5بـا احتمـال   (ميليـارد مكعـب    81000ميليـارد متـر مكعـب و     34750المنافع بين  كشورهاي مستقل مشترك

  . باشد مي
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يري دو مس. واقع شده است) تا مرز آلمان يا ايتاليا(متري اروپاي غربي كيلو 6500تا  6000سيبري غربي در 
مسيري كه از خـاك روسـيه، روسـيه سـفيد و     : رساند عبارتند از كه گاز سيبري را از طريق خط لوله به اروپا مي

كه  در حالي. گذرد گذرد و مسير ديگري كه از روسيه، اوكراين و بعضي كشورهاي اروپاي شرقي مي لهستان مي
كيلومتر بگذرد مسير  1600به طول ) وسيه سفيدلهستان و ر(اولين مسير براي رسيدن به آلمان بايد از دو كشور 

جمهوري چك يـا  + اسلواك يا مجارستان + اوكراين (دوم براي رسيدن به ايتاليا و آلمان بايد از سه كشور ثالث 
  .كيلومتر عبور كند 2100به طول ) اتريش و يا اسلوانيا

دالر  2/2تـا   2يو و براي دومين مسير  تي دالر در هر ميليون بي 2تا  8/1هزينة انتقال براي اولين مسير حدود 
بين درياي بارنتز و اروپا موجـب حـذف    LNGيك مجموعه ارتباطي . يو برآورد شده است تي در هر ميليون بي

گردد، اما به علت وجود شرايط آب و هوايي بسيار سخت تحقق اين ارتبـاط تقريبـاً    تمامي اين حقوق عبور مي
  . باشد ممكن ميغير

ديـد و مفـاد آن    نويس قانوني براي پخش نفت و گاز جهت ارائه به مجلس را تهيه مـي  پائيز پيشروسيه در 
  . باشد ايجاد چندين آژانس قدرتمند مستقل براي كنترل امتيازات انحصاري اين صنعت مي

 ميليـارد مكعـب كمتـر از توليـد     4/21ميليارد متر مكعب گاز بود كه  574سال گذشته گازپروم توليد كننده 
سال قبل از آن بوده است و علت آن كاهش تقاضاي بخش مسكوني، كاهش در توليدات صنعتي و قطع عرضـه  

  . داخلي به علت عدم پرداخت بوده است
ميليارد متر مكعب بـه اروپـاي غربـي و     9/109ميليارد متر مكعب بوده است كه  5/179صادرات گاز روسيه 

ذخـاير  . شـده اسـت   يي در اتحاد جماهير شوروي سابق عرضه ميميليارد متر مكعب به كشورها 4/78مركزي و 
تريليون متـر مكعـب افـزايش     15حدود  2010باشدكه احتماالً تا سال  تريليون متر مكعب مي 49اثبات شدة آن 

  . ميليارد متر مكعب در سال خواهد رسيد 960ميليارد تا  910خواهد يافت و توليد به 
دهـد، آغـاز نمـوده     كه مناطق شمالي سيبري را به اروپاي غربي ارتبـاط مـي  گاز پروم پروژة خط لوله يامال 

  . گذرد هدف اصلي، كاهش وابستگي روسيه به مسيري است كه از اوكراين مي. است
ميليـارد   83كيلـومتر، ظرفيـت آن    4000طـول خـط لولـة    . تكميل شود 2010قرار است اين پروژه تا سال 

روهر گـاز عالقمنـد بـه همكـاري در ايـن پـروژه       . باشد ميليارد دالر مي 10مكعب در سال و هزينة احداث آن 
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گذاري خط لوله بخش لهستان در قبال پرداخـت بـا    در سرمايه Wintershallباشد و پيشنهاد داده است تا با  مي
  . عرضه گاز كمك نمايد

تم گـاز روسـيه   ميليارد دالر نياز است تا صرف اصالح و تعميـر سيسـ   10تخمين زده شده است كه حدود 
حدود . باشد ايستگاه كمپروسر مي 500كيلومتر خط لوله گاز و بيش از  140000سيستم گاز روسيه شامل . گردد

  منطقـه گـاز، مايعـات گـازي و منـاطق       10باشـد و حـدود    اينچ و بـه بـاال مـي    40درصد قطر خطوط لوله  60
  . باشند گاز تحت كنترل ايت سيستم مي/ نفت 

رود تا روسيه منبع اصلي افزايش عرضة گاز به اروپا باشد ولي بايـد بـه خـاطر     ار بسيار ميكه انتظ در حالي
  . سپرد كه اين جمهوري براي افزايش صادرات خود اميد به چين، ژاپن و كره دارد

اولـين آنكـه بـه عنـوان     . باشـد  در مورد گاز ساخالين تحت مذاكره مي LNGدر روسيه دو پروژة صادرات 
ريـزي   ژاپـن طـرح   SODECOو شـركت   EXXONاخته شده است توسط شركت چند مليتي شن 1ساخالين 

ــت  ــده اس ــاز    . ش ــت و گ ــاطق نف ــعة من ــروژه توس ــن پ  – ARKUTUNو  ODEPTU ,CHAIVOاي

DAGINSKOYE اي توسـعة ايـن    ، دولت روسـيه اساسـاً طـي موافقتنامـه    1994در دسامبر . گيرد را در بر مي
  . در سال صادر گردد LNGميليون تن از  6قرار است . مناطق را تصويب نموده

اي بـر اسـاس مشـاركت در توليـد در      ، پيشرفت بيشتري كرده است، زيرا توافقنامه2دومين پروژه، ساخالين
 MC، )درصـد  MARATHON )30هاي پروژه بعهده كنسرسيومي شامل شركت. شده است امضا 1994ژوئن 

DERMOTT )20 درصد( ،MITSUI )20 درصد( ،MITSUBISH )10 درصد ( وSHELL )20  درصـد (
 PILTUNاين پروژه توسعه مناطق دريايي . شوند، واگزار شده است شناخته مي MMMMSكه بنام اختصاري 

– ASTOKHSKOYE  وLUNSKOYE ميليـارد فـوت مكعـب در     5/1توليد گاز بالغ بر . را به عهده دارد
اسـتفاده  ) ميليون تـن در سـال   10تا  LNG )6ادراتي تواند براي پروژة ص روز خواهد بود، كه قسمتي از آن مي

چـه پـروژه سـاخالين از نظـر جريـان      اگر. ميليارد دالر ارزيـابي شـده اسـت    10گذاري تقريباً  كل سرمايه. گردد
سـعي   (MMMMS )باشـد، امـا كنسرسـيوم     باالدستي به علت شرايط اقليمي بسيار سخت منطقه، پر هزينه مي

  . ها داشته باشد جوئي قابل توجهي در هزينه سازي و نقل و انتقاالت صرفه كند تا در مراحل مايع مي
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هاي شركت گاز پروم بايد ذكر گردد، طراحي يك پـروژه بـراي صـادرات    اي كه در مورد فعاليت آخرين نكته
زيـر   در نمودارهاي. باشد مي 1994ميليارد متر مكعب درسال از شبه جزيره يامال به شمال اروپا در سپتامبر   30

  .دهد هاي گذشته را نشان ميهاي اوليه روسيه طي سالميزان ذخاير، توليد و مصرف انرژي
  

  هاي اوليه روسيه مصرف انواع انرژي): 19-3(نمودار 

  

  هاي اوليه مصرف شده روسيهكل انرژي): 20-3(نمودار 
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  ميزان توليد و مصرف نفت خام روسيه): 21-3(نمودار 

   

  

  ن توليد و مصرف گاز طبيعي در روسيه ميزا): 22-3(نمودار 
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  صنعت گاز در تركمنستان) 3-9

  مقدمه ) 3-9-1

عنوان يك رقيب در عرصه صادرات گاز بـا ايـران نـام بـرد، ايـن      ه توان ب از كشور جمهوري تركمنستان مي
به اجـرا در  ها هنوز 7�با اينكه هيچيك از اين طرح. پروژه با ايران رقابت داشته است 2كشور حداقل در مورد 

  : ها عبارتند ازاين طرح. نيامده ولي قطعاً در تحليل بررسي اقتصادي گنجانده شده است
و طـرح  ) از طريق خاك افغانسـتان زيـر لـواي كنسرسـيوم يونوكـال     (طرح صادرات گاز طبيعي به پاكستان 

ت گـاز طبيعـي   وضـعي  به همين دليل الزم است به بررسي، )از طريق درياي خزر(صادرات گاز طبيعي به تركيه 
  . اين كشور بپردازيم

اي از درآمـدهاي صـادراتي و ماليـاتي ايـن      مسئله قابل ذكر در مورد تركمنستان اين است كه بخـش عمـده  
  . از اشتغال اين كشور به اين بخش اختصاص دارد% 16شود و حدود  كشور از بخش انرژي تأمين مي

  از ـگ) 3-9-2

برآورد شده كه تقريباً يك ـ هشتم   TCF 101حدود  1999كشور در سال ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي اين 
باشد، اظهارات مقامات رسمي كـل ذخـاير گـازي ايـن كشـور را حـدود        ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي ايران مي

TCF 532  توليد تجمعي گاز طبيعي اين كشـور  . درصد كل ذخاير گازي جهان تخمين زده شده است 10يعني
هاي كينگ هوبرت در مورد پايـان پـذيري منـابع     با توجه به تحليل. بوده است TCF 58حدود  1998تا ژانويه 

Pطبيعي بر اساس توابع الجيستيك، نسبت ذخيره به توليد 
R    براي تابع گاز طبيعي تركمنستان با نـرخ برداشـت

كه شايد پس % 11سال و براي نرخ برداشت  70حدود ) باشد كه نرخ كنوني برداشت اين كشور مي% (5ساليانه 
از منـابع گـازي خـود    % 11سال است به عبارتي اگر تركمنستان با نـرخ   31به بعد بوقوع بپيوندد  2001از سال 

رسد الزم به ذكر است كه اين ارقام بر اساس مقـادير ذخـاير    سال اين منابع به اتمام مي 31برداشت كند پس از 
  . محاسبه شده استاثبات شده اين كشور 

بطـور كلـي در سـبد مصـرف     . مصرف داخلي گاز طبيعي در تركمنستان نسـبت بـه توليـد آن پـايين اسـت     
تركمنستان پس از روسـيه و   CISاست همچنين در بين كشورهاي % 60هاي اوليه سهم گاز طبيعي بيش از انرژي

  . صادرات در مقام دوم قرار دارد% 20با بيش از 
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  : ر و محتمل در كاهش صادرات گاز تركمنستان عبارتند ازبرخي از عوامل مؤث
 كـه  C ISهاي كشورهاي واردكننده گـاز طبيعـي در حـوزة كشـورهاي      الف ـ عدم پرداخت به موقع بدهي 

بطوري كه اين مسئله باعث قطع گـاز رسـاني بـه    . ميليارد دالر تخمين زده شده است 1ها حدود ميزان اين بدهي
  . شده است 1996ال جمهوري آذربايجان از س

  . ب ـ عدم پذيرش و امتناع برخي از خريداران از دريافت گاز تركمنستان
  . ت ـ عدم موافقت شركت گازپروم روسيه براي ترانزيت گاز تركمنستان به اروپا

رشد سه بازار عمدة گاز طبيعي باعث شده كه تركمنستان به آنها عالقه چشمگيري نشان دهد، اين سه بازار 
  : ند ازعبارت
 رسد كه رشد تقاضـاي واردات گـاز    تواند در بلند مدت واردكننده بزرگي باشد و به نظر مي چين كه مي

تواند چنان زياد باشد كه احداث خطوط لوله گاز جديد به ايـن كشـور را توجيـه     طبيعي در اين كشور مي
  . نمايد

 تواننـد داراي تقاضـاي وارداتـي     يمدت مـ  پاكستان و شايد تا حدودي هندوستان، اين دو كشور در ميان
  . هاي سياسي در اين منطقه داردقابل توجهي باشند در عين حال اجراي اين طرح بستگي به حل تنش

هاي تركيه و بطور كلي موانع سياسي اما سياست. تركيه داراي رشد چشمگيري براي واردات گاز طبيعي است
  . مدت فكر كند عنوان بازاري در كوتاه اين كشور باعث شده كه تركمنستان به اين بازار به

تركيه مكـاني بسـيار خـوب از لحـاظ     . تواند راه ورود به اروپا باشد الزم به ذكر است كه تركيه در غرب مي
جغرافيايي براي واردات گاز طبيعي است و تنوع عرضه براي ايجاد رقابت و افزايش امنيـت عرضـه از اهـداف    

   .باشد گذاران اين كشور مي سياست
جملـه روسـيه،   عالقه به بازار تركيه به دليل كشش قيمتي تقاضاي پايين باعث شده بسـياري از كشـورها از  

  . ايران و الجزاير با اين كشور قراردادهايي را به امضاء برسانند
منسـتان، مصـر و عـراق و    هاي تفاهمي براي واردات گاز از منابع متنـوع عرضـه نظيـر ترك   همچنين يادداشت

 اي نزديك نيـز تركيـه قصـد دارد از آذربايجـان و     در آينده. هم به امضاء رسيده است LNGهاي همچنين طرح
  . قزاقستان هم گاز وارد كند
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 است كه مسلماً (take – or – pay)مدت پرداخت يا برداشت دنبال حداقل كردن قراردادهاي بلنده تركيه ب
كت تركمن گاز همانطور كـه گفتـيم در بـازار اروپـا     شر. دنبال خواهد داشته هايي را براي اين كشور بمسئوليت

و عملي ساختن اين مهم  باشد اين كشور براي به انجام رساندن داراي رقبايي نظير ايران، آذربايجان و روسيه مي
  : هاي زير را در نظر گرفته استاستراتژي
 كه در اين صورت  ل شودكننده براي پوشش دادن به تقاضاي جديد تركيه وارد عم به عنوان يك عرضه

به اين مسئله توجه كرد كـه بـه نـوعي بـازار تركيـه      . هاي خط لوله هم افزايش خواهد يافتموفقيت طرح
  . دروازة ورود به اروپاست

 ها تنظيم ساختارهاي تجاري براي بازپرداخت هر چه سرعتر هزينه .  
 هاي ري در سيسـتم پـذي  تسـهيالت و انعطـاف  تـرين هزينـة حمـل و نقـل و ايجـاد       بدست آوردن پايين

  . زيربنايي
      ايجاد انعطاف در قراردادهاي فروش گاز، ترانزيت در بازار و همچنين تعـديل مكـانيزم خودكـار بـراي

  . ت بازارعيهوشياري در مورد تغييرات وسيع در وض
 فروش حداكثر مقدار گاز توليد شده براي بدست آوردن سود در مقياس اقتصادي .  
 هاي ايران و آذربايجانافزايش حجم عرضه به بازار .  

مـدت بازارهـاي اصـلي هـدف تركمنسـتان       هاي اقتصادي مؤيد اين مسئله است كه در ميـان ارزيابي شاخص
يابي به بازار تركيه و اروپا است زيرا در اين بازار ظرفيت كافي تقاضا وجود دارد و ايـن دليلـي اسـت بـراي      راه

ر مكعب گاز به اين منطقه زيرا از يك سو ايـن منطقـه داراي   ميليارد مت 30تمايل تركمنستان به صادرات حدود 
  . باشد و از سوي ديگر منابع داخلي آن رو به زوال است تقاضاي رو به تزايد مي

در  BCM 16نشان داده است كه عالقمند به خريد گاز از تركمنسـتان بـه مقـدار     Botasدر تركيه شركت 
ن در بازارهـاي  كننـدگا  ركمن گاز رقيبـي جـدي بـراي سـاير عرضـه     فراتر از بازار تركيه شركت ت. باشد سال مي

  . جمله يونان، بلغارستان، روماني و مجارستان و جمهوري چك استنزديك به تركيه از
تواند از طريق خط ترانزيت تركيـه تـأمين    است كه مي BCM 14 تقاضاي بالقوه مناطق ذكر شده در حدود

عدم انحصار بازار گاز خود تنوع عرضه براي افـزايش امنيـت عرضـه     دهد كه تركيه براي شواهد نشان مي. شود
  . عالقة زيادي به همكاري با تركمن گاز دارد



 254                     تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

هايي براي تركمنستان شود تا وارد در آينده تقاضاي روبه تزايد گاز در اروپاي غربي شايد باعث ايجاد فرصت
  . بازرهاي گاز طبيعي اروپا بويژه فرانسه و آلمان شود

دالر  2 – 5/2تان براي نفوذ به بازارهاي گاز طبيعي تركيه و اروپا بايد بتواند محدودة قيمـت را بـين   تركمنس
هـاي صـادراتي   ذخيرة گازي را جهت اجـراي طرح  23دولت تركمنستان . يو حفظ كند تي به ازاي هر ميليون بي
  . شناسايي كرده است

. انـد  د ارزيابي و تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه    اكثر اين ذخاير توسط شركت شل و كارشناسان اركمني مور
براي تخمين حجـم گـاز    (P 90)% 90آوري صنعتي استاندارد باعث شده كه سطح اعتمادي برابر  استفاده از فن
  . بدست آيد

از آنها  BCM 730دارند كه  BCM 1107حجمي برابر  (GIP)اند  ذخاير گازي كه مورد مطالعه قرار گرفته
بـراي قـراردادي بـه    ) شامل سوخت( BCM 708نمونة پايه براي گزينة صادرات مقدار . باشد قابل بازيافت مي

 BCM 30كه اميدوارند اين مقدار به  BCM 6/23سال در نظر گرفته شده يعني ساليانه بطور متوسط  30مدت 
ميليارد  250الي  200به عبارتي بر اساس مطالعات انجام شده احتمال حجم ذخاير قابل بازيافت تا . افزايش يابد

گـذاري اسـت كـه     محدود كردن ريسك و تضمين عرضة گاز از مهمترين مسائل سرمايه. متر مكعب وجود دارد
بزرگترين منبع درون سـاحلي تركمنسـتان   . كند تركمنستان به اين امر واقف بوده و در اين جهت نيز حركت مي

در جنـوب تركمنسـتان و    Badkyz – Gurrukbilباشـد كـه در منطقـة     مي Dovelatabat – Donmezمنبع 
  . باشد شمال شرق ايران قرار دارد، كه يكي از منابع استراتژيك براي صادرات گاز طبيعي به تركيه مي

بوده كه حـدود نيمـي از توليـدات گـاز طبيعـي كـل        BCM 4/35ابن منبع ) دبي(دهي  برون 1993در سال 
نموده كه البته توليدات گـاز طبيعـي تركمنسـتان     را تأمين ميدر آن زمان است  BCM 3/65تركمنستان كه برابر 

توان  از منابع ديگر تركمنستان مي. پس از فروپاشي شوروي منجمله منبع ياد شده تقليل بسيار زيادي يافته است
  . به شادليق و نبيت داغ و كورپچه اشاره كرد كه نسبت به دولت آباد از درجه اهميت كمتري برخوردارند

هاي تواند رقيبي جدي براي طرح ين با توجه به مطالب گفته شده، كشور تركمنستان در آسياي ميانه ميبنابرا
هاي گاز طبيعي متشكل از كشـورهاي صـادركننده گـاز     رسد ايجاد اتحاديه صادرات گاز ايران باشد و به نظر مي

اشته باشد به عبـارتي كشـورمان بـا    كنندگان را در بر د تواند منافع جمعي براي عرضه بويژه كشورهاي منطقه مي
  .هاي مضر جلوگيري كند هايي قادر خواهد بود از رقابتي نقش پيشتاز در ايجاد چنين حركتايفا
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ترين ـ مسير براي انتقال انرژي و گاز   موقعيت ژئوپلتيكي ايران اين شرايط را به وجود آورده تا كه اقتصادي
هاي متقاضي شود مشروط بر اينكه از شرايط زني طرف قدرت چانهتواند باعث كاهش  طبيعي باشد اين مسئله مي

  . موجود بتوان در زمان مناسب بخوبي استفاده كرد
  

  هاي اوليه در تركمنستانميزان مصرف انرژي): 23-3(نمودار 

  

  توليد نفت خام در تركمنستان): 24-3(نمودار 
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  ميزان توليد گاز طبيعي در تركمنستان): 25-3(نمودار 

  
  

  توليد، مصرف و صادرات گاز طبيعي در تركمنستان): 26-3(نمودار 
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  صنعت گاز در آذربايجان) 3-10

  مقدمـه) 3-10-1

درجه عرض جغرافيايي واقع شده نسبت  39درجه طول جغرافيايي و  46جمهوري آذربايجان كه تقريباً در 
هـاي  هاي جنـوبي كوه  حاشيه دامنه ترين جمهوري است كه منطقه به دو جمهوري ارمنستان و گرجستان، شرقي

اين جمهوري كه در شرق منطقه قفقاز در كنار ساحل غربي درياي خزر واقع شـده،  . قفقاز را اشغال كرده است
در جنوب با جمهوري اسالمي ايران، در غرب با جمهوري ارمنسـتان و تركيـه، در شـمال غربـي بـا جمهـوري       

بخـش اصـلي   . مـرز اسـت   ستان واقع در روسـيه فـدراتيو هـم   گرجستان و در شمال با جمهوري خودمختار داغ
 10تنها . هاي تالش قرار داردرقي و كوهسرزمين آذربايجان بين انتهاي جنوب شرقي قفقاز عليا، انتهاي شمال ش

هـاي پسـت اطـراف دو    درصد سرزمين اين كشور پوشيده از جنگل است و بخش وسيعي از اين جمهوري زمين
مال غربي درياي خزر جريان دارد، و شعبه آن رود ارس كه در امتداد مرز با ايران واقـع  رودخانه كورا، كه از ش

  .شود شده، را شامل مي
كيلومتر مربع از كشور سريالنكا بزرگتر و هـم   86600مايل مربع يا  33400اين جمهوري با مساحتي حدود

ه توسـط سـرزمين ارمنسـتان از آن    آذربايجان شامل جمهوري خودمختار نخجوان كـ . اندازه كشور پرتغال است
  .شود و همچنين منطقه خود مختار ناگورنو قره باغ است جدا مي

اي زير اسـتوايي واقـع شـده و انـواع آب و هـوا از زيـر اسـتوايي خشـك و          جمهوري آذربايجان در منطقه
توايي كـه  آب و هواي خشك زير اسـ . ها در اين جمهوري وجود داردوب تا آب و هواي تندرايي كوهستانمرط

 27در آذربايجان مركزي و شرقي رايج است با زمستاني ماليم و طوالني و تابستان بسيار گرم و دمـاي متوسـط   
آب و هواي زيـر اسـتوايي مرطـوب در    . گردد درجه سانتيگراد مشخص مي 43درجه سانتيگراد و حداكثر دماي 

  .اردميليمتر وجود د 1400تا  1200جنوب شرقي آذربايجان با بارندگي 
همچنين شـامل جمهـوري خودمختـار    . سكونتگاه است 130شهر و  65جمهوري آذربايجان داراي بيش از 

با پايتخت نخجوان، و ايالـت خودمختـار نـاگورنو     295000كيلومتر مربع و جمعيت  5500نخجوان با مساحت 
ايـن  . باشـد  اسـت، مـي   كه مركز آن شهر استپانكرت 188000كيلومتر مربع و جمعيت  4400باغ با مساحت  قره

  .اي كوهستاني بوده و به دريا راه ندارد در اختيار آذربايجان قرار گرفت منطقه 1923قسمت خودمختار كه در 
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 1990جمعيت اين شهر در ژانويـه  . باكو پايتخت آذربايجان، شهري قديمي از نظر اقتصادي با اهميت است
  .رود ر مهمترين بندرگاه اين جمهوري به شمار ميبندرگاه باكو در درياي خز. نفر بود 1779500حدود 

از ديگر شهرهاي بزرگ اين جمهوري، شهر سومگائيت، بندري در درياي خزر در شمال بـاكو بـا جمعيتـي    
نفـر   282200هاي قفقاز سفلي بـا جمعيتـي حـدود     نفر و شهر گنجه شهري صنعتي در كوهپايه 234000حدود 
  . است

ي است كه به رغم دارا بودن خط ساحلي در درياي خـزر، از دسترسـي   جمهوري آذربايجان كشور محصور
بهترين راه ترانزيت اين جمهوري به اقيـانوس از طريـق جمهـوري اسـالمي ايـران      . به درياي آزاد محروم است

هـاي گرجسـتان و فـدراتيو    ن خود كشور ترانزيتي براي جمهوريدر اين رابطه جمهوري آذربايجا. باشد ميسر مي
  . شود فارس محسوب مي ت عبور از ايران و رسيدن به اقيانوس هند و خليجروسيه جه

هـاي  جمهوري. اش وضـعيت برتـري اسـت    غربياز طرفي ديگر موقعيت اين جمهوري نسبت به همسايگان 
توانند از طريق اين جمهوري و عبور از درياي خـزر راه مناسـبي جهـت     گرجستان و ارمنستان و حتي تركيه مي

جمله تاجيكسـتان، قرقيزسـتان، ازبكسـتان و تركمنسـتان در     هاي آسياي مركزي ازباط با جمهوريدسترسي و ارت
  .ساحل شرقي درياي خزر در اختيار داشته باشند

  منابع و انرژي) 3-10-2

بـه   1901در شروع قرن بيستم آذربايجان توليدكننده اصلي نفت جهان و اولين مركز پااليش نفـت در سـال   
تن بود كه از توليد ايـاالت متحـده آمريكـا بيشـتر      11400000د نفت اين جمهوري بالغ بر تولي. رفت شمار مي

  .شد درصد توليد جهان را شامل مي 50درصد توليد شوروي سابق و  95اين ميزان . شد مي
توليد  1991در سال . شود نفت از شبه جزيره آبشوران اطراف سيارا، نفت چاال و علي بايراملي استخراج مي

تـن از   2249000تن آن از ميادين دور از ساحل و  9492000متريك تن بوده كه از اين مقدار  11741000 نفت
درصد منابع نفتـي در ميـادين دور از سـاحل در دريـاي خـزر       80استخراج بيش از . سواحل بدست آمده است

  .باشد متركز مي
 90تقريبـا  . سوخت و نيرو شـد توسعه صنعت در جمهوري آذربايجان موجب افزايش تقاضا جهت عرضه  

انـد،   هاي برق ترموالكتريك كه در سراسر اين كشور ساخته شدهدرصد برق مورد نياز اين جمهوري در ايستگاه
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سيسـاتي كـه بـر روي    باشـد كـه توسـط تأ    والكتريك متكي ميآذربايجان شديداً به نيروي هيدر. شوند ايجاد مي
  .شود رودخانه كورا ساخته شده، توليد مي

سـطح تحصـيلي قشـر    . دهد از مبناي ديگري برخوردار اسـت  را تشكيل مي GNPدرصد از  65عت كه صن
  .اند صنايع غذايي، كشاورزي و نساجي تا حد بااليي توسعه يافته. شاغل نسبتاً باالست

  صنعت نفت) 3-10-3

ند توليد ايـن  ت، هرچترين مناطق توليد نفت و گاز در شوروي سابق اس جمهوري آذربايجان يكي از قديمي
رود، ليكن هنـوز از مراكـز    هاست كه به علت فقدان سرمايه و تكنولوژي پيشرفته رو به كاهش  ميماده مهم سال

  .گردد مهم توليد نفت و گاز محسوب مي
كمپـاني  (عمليات اكتشاف و توليد نفت و گاز در آذربايجان در انحصار تنها كمپاني دولتي بـه نـام آذرنفـت    

هاي آذرنفت براي نفـت منـاطق درون سـاحلي و    اين كمپاني دو شركت وابسته به نام. باشد مي) نفت آذربايجان
  . شود شركت كاسمور نفت گاز براي مناطق دور از ساحل را شامل مي
سيسـات  أكند، همچنين مبادرت به ساخت ت ميكمپاني نفت آدربايجان نفت خام و گاز طبيعي توليد و وارد 

هاي مربوط به فعاليـت  تصفيه، بازاريابي و اكثر زيرساختاما حمل و نقل، . نمايد مي نفتي و حفظ توليد تجهيزات
نفـت  . باشـد  پذيرد كه عمده آنهـا آذرنفـت مـاش مـي     سسات ديگري انجام ميؤو توليد تجهيزات نفتي توسط م

  :شود داخلي و وارداتي در دو پااليشگاه بزرگ تصفيه مي
  بشكه در روز 230000آزنفتياك با ظرفيت  
  بشكه در روز 150000پااليشگاه جديد باكو با ظرفيت  

اي مزبور بيش از نفت داخلي است، لذا هر دو پااليشگاه، نفـت خـام وارد و   از آنجا كه ظرفيت پااليشگاهه
هاي بازرگـاني واردات و صـادرات   با وجودي كه هر دو پااليشـگاه در سياسـت  . كنند تصفيه شده آن را صادر مي

جهي برخوردار برخوردارند، معـذالك فعاليـت آنـان توسـط اداره آزنفـت خـيم هماهنـگ        تو استقالل عمل قابل
  .شود مي

باشد، در حـالي كـه    مي UZMNحمل و نقل نفت خام به عهده يك شركت حمل و نقل نفت دولتي به نام 
در يـك  شود و باالخره صنعت وسايل و تجهيزات نفتـي عمـدتاً    توزيع داخلي نفت در كنترل آزترانگاز اجرا مي

  .كارمند دارد متمركز است 20000كه  AZNEFTEMASHسسه دولتي به نام ؤم
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كرد و  آذربايجان كه اولين منطقه توليد نفت در جهان است، ماشين نظامي شوروي با نفت آذربايجان كار مي
ديگـر  اما بعد از جنگ ذخـاير نفتـي بزرگتـري در منـاطق     . رسيد هزار بشكه در روز مي 450به  1941توليد در 

شوروي كشف شد، اول در اورال و بعد در سيبري غربي كه باعث كاهش توليد آذربايجان به نصف توليد قبـل  
، تنهـا بـه دو درصـد    1990با ادامه اين روند، سهم آذربايجان در كل توليـدات نفـت شـوروي در    . از جنگ شد

  .رسيد
اين . تر بود پايين 1980درصد از سطح  20هزار بشكه در روز بود كه  225بالغ بر  1991توليد نفت خام در 

درصد توليد نفت درون ساحلي به علت كمبود سرمايه جهت حفاري، حفظ و نگهداري  55امر ناشي از كاهش 
درصـد   20ها، فقدان مديريت و استرتتژي الزم براي توسعه ميادين نفتـي بـود كـه سـهم آن را بـه      ضعيف چاه

  .دادمجموع توليد نفت خام اين جمهوري كاهش 
با وجود مدت زمان طوالني در اكتشاف نفت در اين جمهوري، هنوز قابليت خفاري و كشف ميادين جديد 

 300تـا   100در ناحيه مابين جمهوري آذربايجان و تركمنستان ميادين بسـياري كـه در عمـق    . نفتي وجود دارد
لـوژي الزم جهـت   لـيكن صـنعت نفـت شـوروي فاقـد تكنو     . متري سطح زمين قرار دارند كشـف شـده اسـت   

براي استفاده از ذخاير قابليت فراوان آذربايجان در اختيار ايـن جمهـوري قـرار    . برداري از اين ميادين است بهره
  .گيرد

ثبـاتي اقتصـادي و    گـذاري بـه رغـم بـي     المللي تمايل خود را به اين گونه سرمايه چندين كمپاني بزرگ بين
گـذاري خـارجي در صـنعت نفـت جمهـوري       اولـين سـرمايه   .انـد  سياسي موجود در اين جمهوري نشـان داده 

ايـن ميـدان كـه در عمـق     . بـود  1991گذاري مشترك براي ميدان نفتي آذري در اواسط سال  آذربايجان، سرمايه
ميليارد بشـكه   4تا  7/1متري دريا قرار دارد بزرگترين ميدان نفتي كشف شده است و ذخاير آن را از  300-150

. هاي نفتي را به رقابت با يكديگر دعـوت نمـود   ي توسعه اين ميدان دولت آذربايجان، كمپانيبرا. اند تخمين زده
هاي خارجي تشـكيل و  د و سپس كنسرسيومي متشكل از شركتشركت آموكو به عنوان آغاز كننده عمليات گردي

سـيوم عبارتنـد   شركاي اين كنسر. در توسعه اين ميدان با شركت كاسمور نفت گاز همكاري خود را آغاز كردند
درصد سـهام، بـريتيش پتروليـوم اسـتتويل و رامكـو       25درصد سهام، شركت يونيكل با  45از شركت آموكو با 

  .درصد سهام 10درصد سهام و مكدرميت با  20جمعاً با 
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گذاري مشترك به قراردادهاي مشاركت براي توليـد تغييـر شـكل داد و     پس از اعالم استقالل، شكل سرمايه
  . راي انطباق قرارداد بر اساس شرايط جديد بين طرفين انجام گرفتمذاكراتي ب

بشـكه نفـت    100000عالوه بر ميدان آذري سه ميدان نفتي ديگر كه به طور تخميني هر كدام قابليت توليد 
  .در روز را دارند براي مشاركت با كشورهاي خارجي در نظر گرفته شد

 هاي رامكو و پنزويل ميدان گونشلي با پبشنهاداتي از طرف كمپاني  
 ميدان كاورشكين با پيشنهادي از طرف كمپاني بريتيش پتروليوم  
 ميدان كاپاز كه تحت مطالعه و مذاكره با يك شركت آمريكايي به نام آپاچي قرار دارد  

آذري نفت همچنين قراردادي با يك شركت خصوصي تركيه براي اكتشاف و توسعه در يك منطقـه وسـيع   
هاي عظـيم در  گذاري فارس به ويژه عربستان سعودي و عمان به سرمايه كشورهاي حوزه خليج. منعقد كرده است

  . اند صنعت نفت آذربايجان اظهار تمايل نموده
همانطور كه قبالً اشاره شد دو پااليشگاه بزرگ آذرنفت و باكو در آذربايجان وجود دارد كه نفـت داخلـي و   

زيستي، از ظرفيت پااليش نفت بطـور كامـل    به داليل مالحظات محيط، 1989سال از . كند وارداتي را تصفيه مي
معذالك چون . استكاهش يافته  3/1، 1985-1988هاي نسبت به سال بطوري كه پااليش نفت. شود استفاده نمي

شود و توليـدات   ها بيش از توليد نفت داخلي است، نفت از غرب سيبري و قزاقستان وارد ميظرفيت پااليشگاه
هـا و نيـز بـه كشـورهاي خـارج      شده كه حجم و ارزش آن بيش از نفت وارداتي است به ساير جمهوريپااليش 
  .گردد صادر مي

گرفـت بـا    هاي شوروي و در مقابل واردات نفت خام صورت ميگذشته صادرات نفت به ساير جمهوريدر 
است كه مسـتلزم ايجـاد    آزادي بيشتر براي صدور نفت به بازارهاي خارجي سعي بر افزايش اين گونه صادرات

در حال حاضـر نفـت بـه    . باشد امكانات مناسب براي صدور نفت و توجه به حمل و نقل و خطوط ارتباطي مي
هاي همسايه عمدتاً توسط راه آهن به بنادر نووروسيك در روسيه و ادسا در اكراين و ميزان كمتري هم جمهوري

هاي رودخانـه ولگـا كـه دسترسـي كشـتي     . گـردد  صـادر مـي   وسيله تانكر از طريق درياي خزر به شمال ايرانه ب
تـن متريـك را از    3000هاي نفتي با ظرفيت بـيش از  واند كشتيت سازد نمي آذربايجان به درياي سياه را ممكن مي

هاي اوليه ايـن صـنعت   در سال. باشد خود عبور دهد و از اين براي حمل و نقل مواد مواد نفتي قابل استفاده نمي
نفت از طريق قفقاز به بندر باتومي در درياي سياه در گرجستان ساخته اما پـس از مـدتي از بـين    يك خط لوله 
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كند اما در حال حاضر  خط لوله مهم نفتي ديگري آذربايجان را به روسيه متصل مي. رفته و غير قابل استفاده شد
  .شود از آن براي وارد كردن نفت خام از سيبري غربي و قزاقستان استفاده مي

  صنعت گاز طبيعي) 3-10-4

مانده و اين كشور در حال حاضـر نيـاز خـود را از     منابع گاز جمهوري آذربايجان تقريباً دست نخورده باقي
تريليون  85/0مجموع ذخاير تخميني گاز در اين جمهوري حدود . نمايد كشورهاي روسيه، تركمنستان تامين مي

ر زير دريا كه اخيراً در ارتباط با ميادين نفتـي كشـف شـده و    گرچه ذخاير عظيم ديگري د. باشد متر مكعب مي
  .ساير منابع كشف نشده ديگر نيز بايد اضافه شود

ميليون فوت مكعب در روز بود كه اكثـر آن از منـابع زيـر دريـاي خـزر بدسـت        5/23، 1991توليد گاز در 
  . گرديد رف صنعتي و خانگي استفاده ميآمد كه نزديك به نيمي از آن سوزانده و بقيه براي توليد برق و مصا مي

تواند جايگزيني بـراي   توليد بيشتر گاز مي. امكان توسعه و توليد بيشتر گاز طبيعي در آذربايجان وجود دارد
در ادامـه مـتن   . واردات گاز و همچنين نفت سياه بـوده و بتـدريج منجـر بـه صـادرات قابـل توجـه آن گـردد        

  .هاي مختلف ارائه شده استر انرژينمودارهاي مربوط به توليد و ذخاي
  

  هاي اوليه در آذربايجانمصرف انواع انرژي): 27-3(نمودار 
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  ميزان توليد نفت خام آذربايجان): 28-3(نمودار 

  

  

  ميزان توليد گاز طبيعي آذربايجان): 29-3(نمودار 
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  صنعت گاز در ليبي) 3-11

  مقدمـه) 3-11-1

در نيمكـره شـمالي،   ) پانزدهمين كشور جهـان (كيلومتر مربع وسعت  1759540كشور جماهير عربي ليبي با 
  . درجه عرض شمالي قرار دارد º38 - 18درجه طول شرقي و  º25 - 9نيمكره شرقي در شمال قاره آفريقا بين 

در جنوب شرقي، با چاد در جنـوب، بـا نيجـر در جنـوب و جنـوب       اين كشور با مصر در شرق، با سودان
ليبي در حدود شش هـزار كيلـومتر مـرز    . باشد غربي، با الجزاير در غرب و با تونس در شمال غربي همسايه مي

كيلومتر با چـاد،   1055كيلومتر با سودان،  383كيلومتر با مصر،  1150دارد كه با همسايگان به ترتيب ذكر شده، 
كيلـومتر آن را   1770كيلومتر با تونس مرز مشـترك دارد و   459كيلومتر با الجزاير و  982كيلومتر با نيجر،  354

مـيالدي   1996جمعيـت جمـاهير عربـي ليبـي بـر اسـاس آمـار سـال         . دهد سواحل درياي مديترانه تشكيل مي
  .  نفر بوده است 5445436

تژيك و برخـوردار از ابعـاد مهـم سياسـي، اقتصـادي و      منطقه شمال آفريقا به عنوان يك منطقه مهم و استرا
نظامي ازديرباز مطمع نظر و مورد توجه قدرتها و كشورهاي بزرگ دنيا بوده و اين قدرتها در قالـب اسـتعمار و   

گيري از فرصتهاي پيش آمده و با به كارگيري انواع ترفندها به دنبال بسط و توسعه نفوذ خود در  استثمار با بهره
كيلومتر در كنـاره جنـوبي مركـزي دريـاي      1800ليبي نيز با داشتن ساحلي در حدود . قه بوده و هستنداين منط

گـران   مديترانه به عنوان پل ارتباطي اين منطقه با ساير مناطق آفريقا و بخشي از خاورميانه مورد محاسبه تحليـل 
مت شمالي آفريقـا و نزديكـي بـه قـاره     گيرد و با توجه به استقرار اين كشور در قس سياسي و اقتصادي قرار مي

با عنايت به نكات ذكر شده كشور ليبي از جايگاه با اهميتـي  . اي برخوردار است اروپا از اهميت ژئوپلتيكي ويژه
مداخله مستقيم سه كشور بزرگ غربي؛ آمريكا، انگليس و فرانسـه  . در نزد كشورهاي استعماري برخوردار است

امريكن بر فراز اسكاتلند و ادامه آن تحـت عنـوان بحـران الكربـي بـه وضـوح        در جريان سقوط هواپيماي پان
برخورد دو گانه غرب در قبال بحرانهاي موجود در دنيا را به نمايش گذاشته و نشان داده كـه قـدرتهاي بـزرگ    

كننـد تحـت عنـاوين اشـكال مختلـف       هيچوقت مناطق مهم را خارج از چارچوب منافع نمي دانند و تالش مي
  . سي و اقتصادي حضور خود را ولو با بوجود آوردن بحران حفظ نمايندسيا
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  اوضاع اقتصادي) 3-11-2

سيستم اقتصادي جماهيري عربي از يك سيستم دولتي به صـورت گسـترده و بخـش خصوصـي كـوچكي      
مـر  از آنجا كه يكي از اهداف اساسي در راستاي كتاب سبز آقـاي مع . ها تشكيل شده است تحت عنوان تشاركيه

قذافي رهبر ليبي ارائه و توزيع عادالنه ثروت، رفاه اقتصادي و اجتماعي براي همة مردم است، لذا در چارچوب 
اين سيستم كلية امور زيربنايي كشور از قبيل آموزش و پرورش، بهداشت و رفـاه اجتمـاعي، خـدمات شـهري،     

دولـت گذاشـته شـده اسـت و دولـت       بـه عهـده   …ها و غيره  پست و مخابرات، انرژي و صنايع در همة زمينه
موظف با تأمين رشد اقتصادي در بخشهاي مختلف صنعت، كشـاورزي و تجـارت اعـم از داخلـي و خـارجي      

درصد باقيمانده نيز توسط شـركتهاي   15درصد بخش بازرگاني متعلق به بخش دولتي بوده و  85بيش از . است
  . گيرد تعاوني و نيمه خصوصي صورت مي

اكتشاف نفت و استخراخ سـريع  . ادي در ليبي غالباً تحت تأثير شرايط متغير اقليمي قرار داردفعاليتهاي اقتص
هـاي توسـعه    اوضاع و شرايط اقتصادي را در اين كشور به كلي دگرگون سـاخت و برنامـه   70آن در اوائل دهه 

اجـرا گرديـده و    اقتصادي و عمراني كه اغلب با كمك كارشناسان خارجي و به اتكا درآمـدهاي نفتـي طـرح و   
هاي مسكن، آب و برق، كاالهاي  ها ادامه دارد، پيشرفتهاي محسوسي در زمينه اكنون نيز با تغييراتي اين برنامه هم

در مجمـوع بـا كشـف و    . سازي، حمل و نقل و توسعه شهرنشـيني نصـيب مـردم گرديـده اسـت      مصرف، جاده
تـوان بطـور كلـي     مردم صورت گرفته است كه مياي در زندگي  استخراج و صدور نفت در واقع تغييرات عمده

  : اوضاع اقتصادي اين كشور را در سه بخش ذيل خالصه نمود
  بخش كشاورزي و دامپروري  
   بخش صنعت  
  بخش بازرگاني  

  نفت و گاز ) 3-11-3

 (Dahra)در منطقه دهرا  1959در ماه مه . داده شد» اكسان«به شركت  1955اولين امتياز نفتي ليبي در سال 
اولين ميادين نفت كشف و متعاقب آن، صادرات نفت از اكتبر  (Zelten )و در ژوئن همان سال در منطقه زلتن 

  . آغاز شد و به سرعت رشد كرد 1961
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صنعت نفت ليبي به وسيله شركت ملي نفت اين كشور و به همراه تعدادي شـركتهاي فرعـي    1968از سال 
امالك شـركت بـريتيش    1971ملي و به دنبال آن در دسامبر  1970 صنعت نفت در سال. شد تر اداره مي كوچك

درصـد از منـابع شـركت اكسـان هـم       51حدود  1973 – 74پتروليوم در ليبي نيز ملي اعالم شد و طي سالهاي 
» موبيـل «و » اكسـان «به دنبال تحريم تجاري آمريكا عليه ليبي، شـركتهاي   1981در سال . مشمول اين قانون شد

  . ك كردندليبي را تر
سازمان ملل به علت خـودداري از تحويـل دو مـتهم بـه انفجـار هواپيمـاي پـان آمـريكن،          1992از آوريل 

هـا و   اين تحريمها خريد و فروش نفت، تجهيزات نفتـي مـورد نيـاز پايانـه    . تحريمهايي را عليه ليبي اعمال كرد
  . ضربه شديدي به اقتصاد ليبي وارد آورد گرفت، كه عمالً پااليشگاهها و تجهيزات صنايع هوايي را در بر مي

دو متهم مورد نظر را تسليم كرد و به دنبال آن تحريمهاي سازمان ملل عليه ليبـي   1999ليبي در آوريل سال 
به موجب اين قـانون  . اما تحريمهاي آمريكا در چارچوب قانون تحريم ليبي و ايران همچنان باقي است. لغو شد

ميليـون دالر در صـنعت نفـت ليبـي و ايـران       40آمريكايي كه طي يك سال بـيش از  شركتهاي آمريكايي و غير
بـه ايـن ترتيـب عمـالً تنهـا شـركتهاي آمريكـايي از        . گذاري كنند، از سوي آمريكا مجازات خواهند شد سرمايه
  . گذاري در ليبي محروم هستند سرمايه

. كند نفت بسيار سبك و كم سولفور توليد مي اين كشور. ميليارد بشكه ذخاير نفت در اختيار دارد 5/29ليبي 
ميليون بشكه در روز است كه در چارچوب توافـق اخيـر اوپـك، توليـد آن      4/1ظرفيت توليد نفت ليبي حدود 

. كرد ميليون بشكه نفت توليد مي 3/3روزانه  1970ليبي در سال . ميليون بشكه در روز تجاوز كند 323/1نبايد از 
به تعليق درآمدن تحريم سازمان ملـل  . در نظر دارد ظرفيت توليد خود را افزايش دهد در حال حاضر اين كشور

تري براي شـركتهاي خـارجي بـه وجـود      و تغييرات احتمالي در قانون منابع هيدروكربوري ـ كه شرايط مناسب 
  . كند انداز روشني از صنعت نفت ليبي ارائه مي آورد ـ چشم مي

ي، تقريباً تمام نفت اين كشور بـه اروپـا ـ عمـدتاً بـه ايتاليـا و آلمـان صـادر         رغم اعمال تحريم عليه ليب علي
شـركت ايتاليـايي   . صنعت نفت ليبي وابستگي زيادي به سرمايه و نيروي كـار شـركتهاي خـارجي دارد   . شود مي

پـس از آن شـركت   . هزار بشكه در روز بزرگتـرين توليدكننـده نفـت در ليبـي اسـت      280آجيب ـ اني با توليد  
توليد ميادين نفتي ليبي از طريق يك شـبكه  . هزار بشكه قرار گرفته است 120با توليد روزانه  ”OMV“اتريش 
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خط لولـه انتقـال مـورد اشـاره را در      30اين كشور حدود . يابد هاي مديترانه انتقال مي گسترده خط لوله به پايانه
  . اختيار دارد

غييراتي در قانون منابع هيدروكربوري، شـرايط مناسـبي بـراي    ليبي تالش كرد تا با ايجاد ت 1999اواخر سال 
بـراي توسـعه    2000اين كشور در نظر دارد، بر اساس قانون جديد در سـال  . گذاران خارجي فراهم كند سرمايه

  . بلوك نفتي مناقصه برگزار كند 40
درياي مديترانه ـ يكـي از   ـ بزرگترين ميدان نفتي فعال در   (el – Bouri)توسعه ميدان نفتي دريايي البوري 

هـزار   60بـه روزانـه    1995هزار بشكه در سـال   150توليد اين ميدان از روزانه . اولويتهاي اصلي در ليبي است
رود ايـن   تحريم اقتصادي ليبي علت اصلي اين كاهش است و انتظار مي. كاهش يافته است 1998بشكه در سال 
  . ز طبيعي همراه نيز داردتريليون فوت مكعب ذخيره گا 5/2ميدان حدود 

و يـك گـروه از   » آجيب ـ اني «، » السمو«المللي مركب از شركتهاي  يك كنسرسيوم بين 1997در اكتبر سال 
 NCميليون بشكه ذخاير قابل برداشت نفت در بلـوك   50اعالم كردند كه حدود » پدكو«كره جنوبي به رهبري 

و هزينه توليد نفت در اين ميدان را حدود يك دالر شركت السم. اند كشف كرده MURZUKدر حوزة  174 –
 150بـه روزانـه    2004نام گرفته است، تا سال  (Eleplant) توليد از اين ميدان كه . براي هر بشكه برآورد كرد
  . هزار بشكه خواهد رسيد

 نيمــي از. هــزار بشــكه در روز در اختيــار دارد 348پااليشــگاه داخلــي بــا ظرفيــت اســمي حــدود  3ليبــي 
اين كشور داراي دو تصفيه خانه كوچك ديگـر  . شود هاي نفتي در داخل كشور مصرف و بقيه صادر مي فرآورده

  . هزار بشكه است 18نيز مجموعاً به ظرفيت 
  : پااليشگاههاي اصلي ليبي عبارتند از

. هــزار بشــكه در روز 220بــا ظرفيــت  sirteواقــع در خلــيج  (Ras Lanuf)پااليشــگاه رأس النــوف  –1
  .  شود هاي اين پااليشگاه عمدتاً صادر مي فرآورده

هزار بشـكه   120واقع در شمال غربي كشور كه در حال حاضر روزانه  (Azzawiya)پااليشگاه الزاويه  –2
  . كند توليد مي

بـا ظرفيـت    (Tobrug)ترين پااليشگاه اين كشور، در نزديكي توبروگ  قديمي (Berga)پااليشگاه برگا  –3
  . زار بشكه در روزه 4/8حدود 
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هزار بشكه نفت خام در خـارج از كشـور نيـز     300ليبي عالوه بر اين پااليشگاهها، از امكان پااليش روزانه 
برخوردار است و در كشورهاي آلمان، ايتاليا، سوييس و به تازگي در مصر عالوه بر توليد فرآورده به توزيـع آن  

  . پردازد نيز مي
دستي به ويژه پااليشگاههاي بيش از بخش باالدستي آسيب  ليبي به صنايع پايينتحريمهاي سازمان ملل عليه 

در حال حاضر ليبـي يـك طـرح جـامع     . رسانده و اكثر طرحهاي نوسازي پااليشگاهها را به تأخير انداخته است
هـاي   ردهكند كه هدف اصلي آن، افزايش توليد بنزين و ديگر فرآو براي نوسازي پااليشگاههاي خود را دنبال مي

  . سبك است

  گاز طبيعي ) 3-11-4

تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي در اختيـار دارد كـه بيشـترين ميـزان آن هنـوز مـورد        3/1ليبي حدود 
اين كشور در وهله اول جايگزيني مصرف گاز طبيعي در داخل كشـور و صـدور   . برداري قرار نگرفته است بهره

اما به علت محـدوديتهاي  . طبيعي به اروپا را مورد توجه قرار داده است بيشتر نفت و در مرحله دوم صدور گاز
ليبي براي افزايش توليـد، بازاريـابي و توزيـع    . مالي تا كنون در انجام اين سياست موفقيت چنداني نداشته است

  . گذاري خارجي را هدف قرار داده است گاز طبيعي جلب سرمايه
يك توافـق   1999اوايل سال . اسپانيا تنها مشتري گاز ليبي است (Enagas) » اناگاز«در حال حاضر شركت 

. ايتاليا و شركت ملي نفت ليبي به منظور توسعه ميادين غرب كشور به امضـا رسـيد  » آجيپ ـ اني «مقدماتي بين 
ميليارد دالر سرمايه نياز دارد كه هدف اصلي آن توسعه و صدور مقدار عظيمـي گـاز طبيعـي بـه      5اين طرح به 

  . اليا استايت
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  ذخاير نفت خام ليبي): 30-3(نمودار 

  
  
  

  ميزان ذخاير گاز طبيعي در ليبي): 31-3(نمودار 
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  ميزان توليد گاز طبيعي ليبي): 32-3(نمودار 

  

  صنعت گاز در مالزي) 3-12

  مقدمـه) 3-12-1

هـزار بشـكه نفـت     300انه تريليون فوت مكعب گاز طبيعي دارد و همچنين روز 7/81مالزي به لحاظ اينكه 
  .رود كند در تجارت جهاني انرژي كشور مهمي به شمار مي خام صادر مي

 1998در سـال  . سپري شده است 1998و  1997باشد كه مشكالت اقتصادي سالهاي  اكنون دومين سالي مي
د توليد نـا  نرخ رش 1999همچنين اين كشور در سال . بوده است% 5/7رشد توليد ناخالص داخلي كشور مالزي 

. گـردد  %8/5معـادل   2000در سـال   GDPشود كه رشد  بيني مي پيش. را تجربه كرده است% 4/5خالص داخلي 
افزايش تقاضا براي صادرات كاالهاي مالزيايي خصوصاً كاالهاي الكترونيك، همچنين افـزايش قيمـت نفـت در    

توليـد نفـت و گـاز    . مالزي شده اسـت باعث افزايش استخراج نفت در كشور  2000و اوايل  1999اواخر سال 
  . شود از كل توليد ناخالص داخلي مالزي را شامل مي% 8حدود 

بعد از پشت سرگذاشتن شوك اقتصادي كه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي اتفـاق افتـاده اسـت، اكنـون     
  . برند بانكهاي مالزيايي در وضعيت ثابتي بسر مي

  صنعت گاز) 3-12-2
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توليد گاز در طي سالهاي گذشته بـه  . باشد تريليون فوت مكعب مي 7/81ت شده مالزي ميزان ذخاير گاز اثبا
تريليون فـوت مكعـب    36/1، 1997طور مستمر افزايش داشته است براي مثال توليد گاز طبيعي مالزي در سال 

تريليـون   7/0بـه ميـزان    1998در سال . تريليون فوت مكعب افزايش يافته است 44/1به  1998بوده كه در سال 
ژاپـن،  . صادر شـده اسـت   LNGفوت مكعب از گاز توليد شده به مصرف داخل رسيده و مابقي آن به صورت 

بـه دنبـال    1998در سـال   LNGصادرات . باشند از مالزي مي LNGجنوبي وتايوان بزرگترين خريدارهاي   كره
رفع اين مشكالت دوباره سـير   با 1999بروز مشكالت اقتصادي در آسيا جنوب شرقي كاهش داشته كه در سال 

 JDAيكي از مناطق بسيار فعال در مالزي براي اكتشاف و توسعه گاز منطقـه  . صعودي خود را آغاز كرده است
  .واقع در مرز مشترك مالزي و تايلند مي باشد

ه توافـق  با يكديگر براي استفاده از از اين ميادين ب 1999مقامات نفتي دو كشور اعالم نمودند كه در نوامبر 
از اين منطقه يك خط لوله گاز، گاز طبيعي استخراج شده را به يك واحد فـرآورش گـاز طبيعـي در    . اند رسيده

SONGKLA زمان يك خط لوله ديگر گاز طبيعي را از اين منطقه به شـبكه گـاز    كند و هم در تايلند منتقل مي
و تايلنـد نصـف گـاز ايـن منطقـه را بـه خـود        به صورتي كه هركدام از دو كشور مـالزي  . دهد مالزي انتقال مي
 2002برداري از اين منطقه دو سال به تأخير افتاده و از سال  به دليل مشكالت اقتصادي بهره. دهند اختصاص مي

در ادامـه نمودارهـا   . جهان را به خود اختصاص داده اسـت  LNGاز صادرات % 18مالزي حدود . گردد آغاز مي
  .باشد سالهاي گذشته مي نشان دهنده وضعيت مالزي در

  ذخاير گاز طبيعي مالزي ): 33-3(نمودار 
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  توليد و مصرف گاز طبيعي در مالزي): 34-3(نمودار 

  

  صنعت گاز در يمن) 3-13

  مقدمـه) 3-13-1

جمهـوري   1990مـاه مـه    22، براي وحدت بين دو يمن، در تاريخ 1989به دنبال توافق حاصله در دسامبر 
با يكديگر متحد شده و نـام جمهـوري يمـن را    ) جنوبي(جمهوري دمكراتيك خلق يمن  و) شمالي(عربي يمن 

امروزه يمن، از منطق جنوب غربي عربستان سـعودي و منـاطق كوهسـتاني، نـوار سـاحلي      . براي خود برگزيده
 الحمايه جنـوب  هزار كيلومتر مربع، مناطق تحت 195درياي سرخ، مستعمره سابق انگليس يعني عدن به وسعت 

هزار كيلومتر، جزاير كاماران در نزديكي مزر غربي پـريم در چنـد كيلـومتري غـرب و در      333عربستان حدود 
اليه شرقي درياي سرخ و در خليج عدن و جزاير كوريا  اليه جنوب درياي سرخ، جزيره سوكوترا در منتهي منتهي

 12-20زيره عربستان و تقريباً بـين  موريا در نزديكي سواحل عمان تشكيل شده و در زاويه جنوب غربي شبه ج
درجه طول شرقي جغرافيايي قرار گرفته و از شـمال بـه عربسـتان سـعودي و از      41-54درجه عرض شمالي و 

در شـمال مـرز بـين يمـن و     . مشرق به عمان، از جنوب به خليج عدن و از مغرب به درياي سرخ محدود است
تعيين حـدود گرديـده اسـت، ايـن مـرز از       1934وبه ژوئن عربستان سعودي طبق قرارداد منعقده در طائف مص

هـايي   مايلي شمال ميدي شروع شده و در شرق تـا تپـه   10ترين نقطه عربستان در ساحل درياي سرخ از  جنوبي
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مـايلي درياچـه    50يابد و از آنجا رو به سـمت شـمالي و بـه     مايلي ساحل قرار دارد، ادامه مي 30كه در فاصله 
شود، يمن بـا   رسد، سپس در جهت شرق و جنوب به صحراي نزديك نجران منتهي مي مي صعده در داخل يمن

مزر خود يعني عربستان سعودي و عمان داراي اختالف مرزي ديرينه بودند و اطلسـهاي موجـود    كشورهاي هم
  .باشد نيز نشانگر اين امر مي

رسد كه بيشتر آنها در جنـوب   ه ميجزير 380يمن داراي جزاير زيادي در درياي سرخ است و تعداد آنها به 
  .درياي فوق و در طول سواحل اين كشور قرار دارند

ترين پايتختهاي دنيا است، اين شهر مركـز سياسـت و    شهر صنعا مركز استاني به همين نام و يكي از قديمي
درارتفاع  اي واقع در غرب يمن و در ميان دو كوخ نقم و عيبان و تاريخ جمهوري يمن است كه در وسط جلگه

  .متري از سطح دريا، قرار دارد 2200
جمعيت يمن بر اساس سازمان مركزي آمار يمن وابسته به وزارت برنامه و توسعه اين كشور در اواخر سال 

نفر در هر كيلومتر مربع اسـت و درسـت    49درصد و تراكم آن  2/3نفر بوده، رشد جمعيت  11279470، 1370
  .سال است 22زمان دو برابر شدن جمعيت 

شـدند و   دو كشور يمن جنوبي و شـمالي قبـل از وحـدت، از فقيرتـرين كشـورهاي جهـان محسـوب مـي        
در يمـن جنـوبي، انگلسـتان قـدرت را بـه حـزب       . اي نداشته و فاقد اقتصاد پايه بودند درآمدهاي قابل مالحظه

ت گـرفتن بخشـهاي   سوسياليست خلق سپرد كه اين حزب نيـز در رونـد دولتـي كـردن ابـزار توليـد و در دسـ       
اقتصـاد ايـن كشـور     1990اقتصادي با پيروي از سيستم سوسياليستي درآمد در طول دو دهـه تـا اتحـاد در مـه     

. وضعيت بسيار نابساماني داشت، فعاليت بخش خصوصي تقريباً فلج شده و بندر عدن نيز از رونق ديرينه افتـاد 
  .هزار بشكه در روز بود 250ه توليد روزانه تنها بخش فعال اين كشور پااليشگاه عدن بود كه قادر ب

هـاي مختلـف ازجملـه اقتصـاد      در يمن شمالي نيز به دليل حكومت بسته امامان زيدي اين كشور در زمينـه 
نيـز   60پس از پيروزي جمهوري خواهان بر سلطنت طلبان در جنگهاي داخلي در اوايل دهه . اي نداشت توسعه

اختالف يمن شـمالي بـا عربسـتان كـه از     . توسعه ساير بخشها غفلت نمودندتنها به تقويت ارتش گماشته و از 
دوران حكومت امامان زيدي شروع شده بود و همچنين درگيري و اختالفـات مـرزي بـين دو يمـن جنـوبي و      
شمالي را وادار كرده بود كه از نظر تسليحات، خود را تقويت نمايند و بدين ترتيب بيشتر درآمد خود را صرف 

  .كردند سالح ميخريد 
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موجـب   1987كشف نفت در منطقه مارب واقع در يمن شمالي، و اقـدام بـه صـدور آن در     1984در سال 
در همين سال كشف نفت در يمن جنوبي توليد روزانه نفت ايـن كشـور را بـه    . تقويت اقتصادي اين كشور شد

دو كشور از فقيرترين كشورها بودند  در آستانه وحدت، هر 1990هزار بشكه افزايش داد، با وجود اين در  225
كارگران اين كشـورها در عربسـتان و كشـورهاي    . دالر بود 500ها  دالر و جنوبي 650ها  و درآمد ساالنه شمالي

آوردنـد، امـا در بحـران     آمد كه ساالنه ميليونها دالر به يمن مـي  حوزه خليج از درآمدهاي خارجي به حساب مي
زمـان   ميليون يمني از عربستان اخراج شـدند، هـم   1كشور به نفع عراق در حدود گيري اين  فارس و جبهه خليج

ميليون دالر كاهش داده شد و توقف مبادالت تجـاري بـا    9/2به  1991ميليون دالر در  22كمك ويژه آمريكا از 
فت عـراق  ميليون دالري ساالنه ناشي از قطع شدن تصفيه ن 40ميليون دالر و مزر  100عراق و كويت به ارزش 

بـا كسـر    1990و كويت در پااليشگاه عدن، موجب تشديد بحران اقتصادي يمن متحد شد، بـه طـوري كـه در    
ميليارد دالر مواجه بوده و بدهيهاي خارجي نيز توليد نفـت و ادامـه كـار كاوشـگران نفتـي       2/1بوجه در حدود 

ن دو بخـش جنـوبي و شـمالي، باعـث     روزه داخلـي بـي   62بتواند بر اين مشكالت فائق آيد كه متأسفانه جنگ 
خرابيها و صدمات فراواني به فرودگاهها و پااليشگاه عدن و ساير جاها گرديد كه ميلياردهـا دالر بـرآورد شـده    

  .است

  نفت و گاز در يمن) 3-13-2

در مرز شمال و جنوب يمـن سـابق   . شروع به كار نمود 187اولين حوزه مسيع نفتي و خطوط لوله در سال 
ميليون تن تخمـين زده شـده    96/9توليد نفت خام  1992در . ميليون بشكه نفت ذخيره وجود دارد 2000حدود 

  .ميليون متر مكعب اعالم شده است 700ذخيره منابع گازي . بود
جهت ) يمن جنوبي(و جمهوري دمكراتيك خلق يمن ) يمن شمالي(جمهوري عربي يمن  70در اوايل دهه 

را در نظر گرفتند كه در نهايت نيز در منطقه مرزي مشترك بين دو كشور منـابعي   اكتشاف نفت و گاز الويتهايي
برداري از منابع نشانگر عدم تسريع در عملكرد يمن جنوبي بـود كـه چـون در ايـن كـار       ميزان بهره. كشف شد

لي مواجـه  گذاري و تأمين مـا  وابسته به شركتهاي عملياتي شوروي بود، لذا با مشكالت تكنيكي و كمبود سرمايه
اي داشـته موجـب رشـد قابـل      اما در يمن شمالي شركتهاي آمريكايي در توسعه منـابع نفتـي نقـش عمـده    . بود

  .اي در توليد نفت گرديد مالحظه
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، يمن به عنـوان يـك توليدكننـده و صـادركننده نفـت بـوده اسـت ايـن         1990در زمان وحدت دو يمن در 
. به عنوان توليدكننده عمـده مـواد انـرژي باشـد     90ر اواخر دهه اكتشافات، اين تصور را بوجود آورد كه يمن د

گذاري مشتركي بين دولت و بانك بازسـازي   توسعه منابع يمن شمالي بر عهده شركت نفتي يمن كه يك سرمايه
يك شركت مشترك تحت عنوان كمپاني يمن و شركت صنايع معدني توسـط   1970در . باشد و توسعه يمن مي

اعالم شد كه در منطقه تهامـه   1972در . ه با شركت نفت دولتي الجزايري تشكيل گرديدشركت نفت يمن همرا
اما در همان سال مربوط به علت كمبود سرمايه نزديك به انحـالل بـود كـه دولـت از     . نفت به دست آمده است

مريكـا،  گذاري بودند دعوت به عمـل آورد كـه شـركتهايي از كشـورهاي آ     شركتهاي خارجي كه مايل به سرمايه
آلمان، انگليس، ژاپن و برزيل اعالم آمادگي نموده و در نهايت بـا دولـت يمـن در جهـت اكتشـاف و توسـعه،       
توافقاتي را به امضا رساندند، بر اساس اين، توافقنامه، شركتهاي كشورهاي يـاد شـده در خشـكي و در منـاطق     

يي هانت اعالم نمود كه در حـوزه عليـف   ، شركت نفت آمريكا1984در ژوئيه . ساحلي اقدام به اكتشاف نمودند
بشكه در روز را دارد، در همان سـال   7800الجوف، نفت پيدا كرده است كه ظرفيت توليد به مقدار  -در مارب 

بشكه در روز رسيد و در دسامبر شعبه شـركت فـوق در يمـن، اعـالم نمـود كـه در منطقـه         10000اين رقم به 
  .هزار بشكه توليد نمايد 80الي  75انه بين كيلو متري مارب قادر است روز 19600
هاي معدني بوجود آمد كه تمام امور مربوط به نفت را در دست گرفـت در   وزارت نفت و سرمايه 1985در 

-هزار بشكه داشت و كل ذخيره نفت در حوزه مـارب  10اواخر همين سال حوزه عليف روزانه توليدي بالغ بر 
چـاه بـه    5شركت نفتي هانـت، جهـت احـداث    . شد ن بشكه تخمين زده ميميليو 500الي  300الجوف بالغ بر 

شركت نفت آمريكايي ديگري . گذاري كرد ميليون دالر سرمايه 50آوري نفت و پااليش  منظور ايجاد شبكه جمع
 ميليون دالر، اقدام به احداث پااليشگاهي در مارب در نزديكي سايت عليـف  18اي بالغ بر  به نام پتروناك هزينه

افتتاح گرديد و براي اتصـال حـوزه    1986هزار بشكه در روز در آوريل  10نمود اين پااليشگاه با ظرفيت اوليه 
. كيلومتر احداث شـد  440اي به طول  خط لوله 1987عليف با ترمينال بارگيري بندر ساليف در درياي سرخ در 

  .هزار بشكه در روز بود 25ي ظرفيت صادرات از طريق خط لوله از مارب به ترمينال بندر راس عيس
باشد كه در  تريليون متر مكعب ذخيره گاز داراي ذخاير گاز همراه و غيرهمراه مي 47/0كشور يمن با حدود 

انجـام و اداره   YEPCاي كه عمليـات در آن بـه وسـيله شـركت       منطقه. باشد متمركز مي Marib Jawfمنطقه 
  .ندقرار دار 5بقيه ذخاير گاز در بلوك . شود مي
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جهت صادرات به دولت يمن ارائه  LNGپيشنهادي را مبني بر تأسيس كارخانه  YEPC، 93در اوائل سال 
به ظرفيت پنج ميليون تن در سال و سـاختن تأسيسـات    LNGاين پيشنهاد در برگيرنده ساخت دو ترمينال . داد

عه صنايع باالدستي هزينه برآورد شـده  با توجه به نياز توس. به منظور گازرساني به نيروگاهها و صنايع اصلي بود
و  Enronاين پيشـنهاد از سـوي شـركتهاي ديگـري ماننـد      . باشد جهت اين طرح در حدود پنج ميليارد دالر مي

Total      شـود كـه    نيـز مطـرح گرديـد و گفتـه مـيEnron    اي را بـا   در ايـن زمينـه موافقتنامـهGeneral Gas 

Corporation of Yemen مدير عامل شركت نفتي  94اما در سال . تبه امضا رسانيده اسHunt    اعـالم نمـود
موفق به اخذ موافقت دولت به منظور توسعه سريع ايـن   Yukong ،Enron ،Huntكه كنسرسيومي متشكل از 

 95طرح گرديده است ولي به علت بروز جنگ داخلي در يمن اين طرح به تعويـق افتـاد و سـرانجام در سـال     
اي در حـدود سـه    يك اصلي از سوي دولت انتخاب گرديد، پيشـنهاد توتـال هزينـه   به عنوان شر Totalشركت 

صادراتي در نظر گرفته شده پنج ميليـون   LNGحجم . شد ميليارد دالر براي ساخت تأسيسات الزم را شامل مي
. ايـد بـه مرحلـه اجـرا در بي    2000رود در سال  تن در سال و براي يك دوره بيست و پنج ساله بود كه انتظار مي

ميليون متر مكعب در روز جهت گازرسـاني مصـارف    7-8/2اي با ظرفيت  بعالوه به موجب اين طرح خط لوله
جهت مصارف داخلي و صادرات را نيز  LPGاين پروژه همچنين وظيفه توليد . گردد محلي به صنعا احداث مي

  .گيرد در بر مي
 Yemen LNGين كمپاني بوتـاش تركيـه و   ب 96به امضا رسيده در صنعا در دسامبر سال  MOUبر اساس 

  .به تركيه صادر شود LNGسال  25ميليون تن در سال و به مدت  6/2در نظر است به ميزان 
بـه امضـا رسـيده     98در ماه مي سال  BGو  Yemen LNG Companyديگري كه بين  MOUبراساس  

در نظـر   BG. باشند ميجهت مصرف در هندوستان  BG به LNGاست دو طرف مشغول بررسي طرح فروش 
از يمـن   2003و يـا اواسـط    2000سـال از سـال    25را بـه مـدت     LNGميليون تن در سـال  65/2دارد مقدار 

جهـت   Gujaratو شـركت   BGبر همين اسـاس مشـاركتي بـين    . خريداري نمود و به هندوستان منتقل نمايد
  .در ايالت گجرات تشكيل يافته است LNGساخت ترمينال تحويل 
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  صنعت گاز در عربستان ) 3-14

  مقدمـه) 3-14-1

ميليون كيلومتر مربع از شمال با اردن، عراق و كويـت، از جنـوب    15/2عربستان سعودي با مساحتي معادل 
ايـن كشـور مـرزي    . مـرز اسـت   شرقي با جمهوري دمكراتيك يمن و از شمال با قطر و امارات متحده عربي هم

بخش وسيعي از اين كشور را بيابانهـاي لـم يـزرع    . فارس دارد ري با خليجطوالني با درياي سرخ و مرز كوتاهت
 – 200بعضي از مناطق در طول سال، بارندگي ندارند و متوسط بارندگي در مناطق شـمالي بـه   . دهد تشكيل مي

درصـد آن را اهـل    85ميليون نفـر اسـت كـه     20جمعيت كنوني عربستان حدود . رسد ميليمتر در سال مي 100
پايتخت عربسـتان ريـاض و مركـز اداري آن، شـهر جـده      . دهند درصد بقيه را اهل تشيع تشكيل مي 15 سنت و
  . است

در قرن هيجـدهم مـيالدي   . ميالدي بخشي از امپراطوري عثماني تركيه بود 16شبه جزيره عربستان در قرن 
اولين شاه وهابي از . فتگرايشهاي سختگيرانه وهابي در نجد آغاز شد و به سرعت در منطقه حجاز گسترش يا

در پي كشمكشها و درگيريهاي متناوب با آل رشيد سرانجام در سال . به حكومت رسيد 1800آل سعود در سال 
  . رياض به تصرف آل رشيد درآمد 1890

سـاله   20امير كويت، يك جوان . تركها خاندان رشيد را برانگيختند كه به كويت يورش برند 1901در سال 
عبـدالعزيز  . نام عبدالعزيز از خاندان سعود را به جبهه اعزام كرد تا رياض را از رشيد بازپس گيـرد  تبعيد شده به

  . سرباز توانست رياض را به تصرف درآورده و فرماندار آن را به قتل رساند 200با 
. عربهاي تحت حاكميت امپراطوري عثماني از اطاعت سـرباز زدنـد  ) 1914 – 18(پس از جنگ جهاني اول 

بيشتر سـرزمينهايي   1925پس از جنگ، امپراطوري عثماني فرو پاشيد و به دنبال آن ابن سعود موفق شد تا سال 
 1926در ژانويـه  . را كه برايش اهميت داشت ـ ازجمله مكه مكرمه و مدينه منوره ـ را به تصـرف خـود درآورد    

از و نجد و خادم اماكن مقدسه معرفـي  ابن سعود پس از اقامه نماز جماعت در مسجدالحرام خود را پادشاه حج
گفتني است هنگامي كه ابن سعود تالش خود را براي به دست آوردن قدرت آغاز كرد تمامي ثروت او در . كرد

  . گرفت خورجين شتري جاي مي
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شد به  خوانده مي» حجاز، نجد و سرزمينهاي تابعه«ابن سعود كشورش را كه تا آن زمان  1932در بهار سال 
يكپارچه به نام عربستان سعودي تبديل كرد تا به اين ترتيب تمايالت جدايي طلبانه را تضعيف كنـد و  كشوري 

  . امكان مداخله نيروهاي خارجي در كشور را كاهش دهد

  صنعت نفت ) 3-14-2

ــ مقاطعـه كـار    » فرانك هـولمز «از جانب ابن سعود به » الحصه«امتياز حق اكتشاف نفت در  1922در سال 
موجب شد كه ايـن امتيـاز در سـال    » هولمز«اما تعلل بيش از حد . اي نيروهاي انگليس ـ واگذار شد گوشت بر

  . از سوي ابن سعود لغو شود 1928
ركود عظيمي بر بازار جهان حاكم بود و عربستان سعودي كه عالوه بر تحمـل شـرايط    1930در اوايل دهه 

در چنـين  . بود به شكلي مشكل بي آبي خود را حل كنـد  برد، درصدد بد اقتصادي از مشكل كم آبي نيز رنج مي
پس از مذاكرات مفصـل و بـا    1933ابن سعود را به دادن امتياز نفت داللت كرد و در سال » جك فيلبي«فضايي 

اعطـا و بـه   » سـوكال «را به شركت آمريكـايي  » الحصه«ابن سعود امتياز كشف نفت در » جك فيلبي«داللي مؤثر 
  . دريافت كرد) دالر 175000(پوند  35000تي معادل ازاي آن پيش پرداخ

اي كه از ادامه عمليـات بكلـي نـا اميـد      به گونه. در عمليات اكتشافي خود بارها ناكام ماند» سوكال«شركت 
طـي تلگرامـي قاطعانـه دسـتور داد كـه بـدون تسـليم        » سوكال«، مدير توليد خارجي 1937در نوامبر سال . شد

خبر رسـيد   1938در ماه مارس . ح، هيچ طرح اكتشافي جديدي در عربستان آغاز نشودپيشنهاد تفصيلي و مشرو
عربستان كشف شده است و به اين ترتيب عربستان در مدار ثروت قرار » دمام«كه مقادير عظيمي نفت در ميدان 

در . غاز شـد فارس آ در خليج» رأس التنوره«بالفاصله پس از كشف نفت، احداث يك خط لوله به پايانه . گرفت
گرد آمدند تا بـارگيري اولـين محمولـه نفـت عربسـتان را جشـن       » ظهران«شاه و گروه كثيري در  1939آوريل 
اينك عربستان سـعودي بـا در اختيـار داشـتن ميلياردهـا بشـكه از ذخـاير نفـت جهـان، بزرگتـرين            هم. بگيرند

ميـدان   8اختيار دارد كه نيمـي از آن در   حوزه نفتي در 77اين كشور . توليدكننده و صادركننده نفت جهان است
ميليارد بشـكه   70بزرگترين ميدان نفتي جهان در خشكي با  (Ghawar)» قوئوار«ميدان . بزرگ قرار گرفته است

ميليارد بشكه ذخاير نفـت ازجملـه ايـن ميـادين      19بزرگترين ميدان نفتي جهان در دريا با  Safaniyaو حوزه 
عربستان سعودي . شود ميليون بشكه نفت توليد مي 544روزانه بيش از Ghawar در حال حاضر از ميدان. است

در سالهاي اخير توليدكنندگان نيمكـرة غربـي ازجملـه    . بزرگترين صادركننده نفت به آمريكا، اروپا و ژاپن است
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عربستان پـس از   1998در سال . اند كانادا، مكزيك و بويژه ونزوئال سلطه عربستان به بازار آمريكا را كاهش داده
 848روزانـه حـدود    1998عربستان سعودي طـي سـال   . كانادا و ونزوئال سومين صادركننده نفت به آمريكا بود

 4547روزانـه  ) 1999مـارس  (اما در حال حاضر در چـارچوب توافقـات اوپـك    . ميليون بشكه نفت توليد كرد
  . شود فارس بارگيري مي هاي خليج ر پايانهعمدة نفت صادراتي اين كشور د. كند ميليون بشكه نفت توليد مي

تـا پـيش   . ميليون بشكه در روز است 7/1پااليشگاه در اختيار دارد كه ظرفيت اسمي آن  9عربستان سعودي 
هايي براي نوسازي و توسعه پااليشگاههاي خـود   از كاهش قيمت نفت در سال گذشته، عربستان سعودي برنامه

ميليـارد دالر   2/1كـه بـراي آن   » التنـوره  رأس«اي  هزار بشكه 300زي پااليشگاه ازجمله نوسا. در نظر گرفته بود
واقع در كناره درياي سـرخ، ظرفيـت ايـن     Rabighنوسازي پااليشگاه . گذاري در نظر گرفته شده است سرمايه

  . ياز داردميليارد دالر سرمايه ن 2اجراي اين طرح به حدود . دهد هزار بشكه افزايش مي 400پااليشگاه را به 
ميليـون تـن در اختيـار     23مجتمع پتروشيمي با ظرفيت توليد ساالنه حـدود   10اكنون  عربستان سعودي هم

  . شود درصدي شركتهاي آمريكايي و ژاپني احداث شده است و اداره مي 50دارد كه بيشتر آنها با مشاركت 
وشـيمي و اسـتفاده بيشـتر از گـاز     اي براي توسـعه محصـوالت پتر   عربستان سعودي طرحهاي بلند پروازانه

درصد آن متعلق به دولت است و  70ـ كه   (SABIC )شركت صنايع پايه عربستان . طبيعي در نظر گرفته است
كند ـ طرحهـايي در دسـت انجـام دارد تـا در سـال        درصد از محصوالت پتروشيمي جهان را توليد مي 5حدود 
شـركت پتروشـيمي    1997در فوريه سـال  . تن افزايش دهد ميليون 30توليد محصوالت پتروشيمي را به  2000

اين طـرح بـراي   . و شركت آمريكايي شل طرح مشتركي را آغاز كردند Sabicبه همراه شركت  Sadafسعودي 
ريـزي شـده    هزار تن و با سرمايه يك ميليارد دالر برنامـه  700احداث يك كارخانه پتروشيمي با ظرفيت ساالنه 

  . بود
جنـوبي بـراي سـاخت يـك كارخانـه شـيميايي در        كره (Daelim)شركت مهندسي دائليم  1998در فوريه 

هزار تن  500اين كارخانه براي توليد ساالنه . ميليون دالر موافقت كرد 170با سرمايه  (al – jubayl)» الجوبيل«
  . بندي شده است زمان 2000اتيلن بنزن و استرين طراحي و شروع فعاليت آن براي مارس 

ميليون دالري بـراي احـداث    500يك مناقصه  (Chiyoda)» چي يودا«شركت ژاپني  1998انويه سال در ژ
  . را به خود اختصاص داد Jubailيك كارخانه پروشيمي در منطقه صنعتي 
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  گاز طبيعي ) 3-14-3

د و شو برآورد مي) تريليون متر مكعب 8/5(تريليون فوت مكعب  5/204ذخاير گاز طبيعي عربستان سعودي 
حدود دو سوم اين ذخاير به صورت گاز همراه با نفت است كه بيشتر در . از اين لحاظ رتبه پنجم جهان را دارد

اي از ذخاير مستقل گازي  بخش عمده. قرار دارد Zulufو  Safaniyaو ميدان دريايي  Ghawarميدان خشكي 
  . قرار گرفته است ( Dorra )در ميادين خوف و دورا 

اي كـه در مصـرف آن    بـه گونـه  . مند است امكانات مصرف داخلي گاز طبيعي را فراهم آوردعربستان عالق
شد، امـا بـه تـدريج     تمام گاز طبيعي همراه با نفت سوزانده  مي 1982تا سال . درصد رشد داشته باشد 8ساالنه 

اي به كارگيري در صـنعت  برداري گاز طبيعي را بر اين كشور بهره. برداري از آن فراهم شد امكان استفاده و بهره
قراردادي با يك شـركت   1996در سال . در حال رشد پتروشيمي، بخش صنعت و نيروگاهها مدنظر گرفته است

ميليارد فوت مكعب  44/1برداري از گاز طبيعي با ظرفيت توليد روزانه  آمريكايي براي احداث يك كارخانه بهره
  . به امضا رسيد

اي در بخـش گـاز    ساله اخير چنـين سـرمايه   10ليارد دالر برآورد شده و طي مي 2هزينه مورد نياز اين طرح 
بـا اتمـام طرحهـاي در دسـت انجـام،      . رسـد  برداري مـي  به بهره 2001اين كارخانه در سال . سابقه نداشته است

  .ميليارد فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت 3/6به  2002برداري از گاز طبيعي تا سال  ظرفيت بهره
  

  1998مصرف انرژيهاي اوليه مختلف در سال ) 35-3(نمودار 
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  ذخاير گاز طبيعي ): 36-3(نمودار 

  

 

  ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي): 37-3(نمودار 
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  صنعت گاز در عمان ) 3-15

  مقدمـه ) 3-15-1

انتهـايي   كيلومتر مربع در بخـش  306000نفر و وسعت  2200000كشور پادشاهي عمان با جمعيتي برابر با 
جنوب شرقي شبه جزيره عربستان قرار دارد، از شمال و شرق به درياي عمـان، از جنـوب غربـي بـه يمـن، از      

  . گردد غرب به عربستان و از شمال غربي به امارات متحده عربي محدود مي
 از نظر عوارض. باشد كشور عمان، شامل شبه جزيره مسندم، سرزمين اصلي عمان و چند جزيره كوچك مي

متـر   3025) شـام (طبيعي از سه منطقه كوهستاني، ساحلي و بياباني تشكيل گرديده است، رشـته كـوه مهـم آن    
  . پايتخت عمان بندر مسقط و شهرهاي مهم آن مطرح، صالله، نزوا و صدر هستند. ارتفاع دارد

كشور شديداً به  از لحاظ اقتصادي اين. باشند از مردم عمان مسلمان و اكثريت داراي مذهب اباضي مي% 99
اما دولت در سالهاي گذشته به توسعه ساير صنايع درآمدزا همـت  . باشد درآمد حاصله از نفت و گاز وابسته مي

  . گمارده است
به عضويت سازمان ملل درآمد و عـالوه بـر آن در سـازمانهايي نظيـر اتحاديـه عـرب،        1971عمان در سال 

فـارس، كشـورهاي غيرمتعهـد، كميسـيون      ي همكـاري خلـيج  كنفرانس اسالمي، بانك جهاني، يونسـكو، شـورا  
الملـل پـول،    اقتصادي سازمان ملل براي غرب آسيا، خواروبار و كشاورزي، هواپيمايي كشـوري، صـندوق بـين   

  . اتحاديه جهاني پست و سازمان جهاني بهداشت عضويت دارد
ـ . باشد اما همكاري خوبي با اين سازمان دارد عمان عضو اوپك نمي ول ايـن كشـور ريـال عمـان و     واحد پ

برابر با پنج ميليارد و سيصد و چهل ميليـون دالر   1998بودجه اين كشور در سال . دالر است 6/2تقريباً برابر با 
همچنـين ميـزان   . هزار دالر كسري بودجه داشت 800ميليون و  683آمريكا بوده است كه با توجه به درآمد آن، 

مبلـغ دو   1996سـه ميليـارد و يكصـد و هفـت ميليـون دالر و در سـال        1995بدهيهاي خارجي عمان در سال 
  . باشند بانكهاي عمده عمان، بانك مسقط و بانك ملي عمان مي. ميليارد و هشتصد و دوازده ميليون دالر بود

هـزار دالر آمريكـا بـود،     600ميليـون و   850ميليارد و  3مبلغ  1996گذاري تا پايان ماه مارس  ميزان سپرده
از . داشـته اسـت  % 5/6رشـد   95درصد و در سـال   5/4رشد  1996در سال  GNPنين توليد ناخالص ملي همچ

  . توان به ژاپن، انگليس، هندوستان، كره و مالزي اشاره نمود مهمترين شركاي تجاري عمان مي
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  صنعت نفت و گاز ) 3-15-2

  . شود اره ميفعاليتهاي نفت و گاز عمدتاً توسط دولت و وزارت نفت و گاز عمان اد
از توليد نفا % 94مسئوليت توليد  Petroleum Development Oman (PDO)شركت توسعه نفت عمان 

اين شركت در . را بر عهده دارد LNGخام و اهم فعاليتهاي اكتشافي و همچنين توليد و انتقال گاز به تأسيسات 
صادرات خـود را از   1967، در سال به منظور اكتشاف نفت توسط شركت نفت عراق تأسيس گرديد 1937سال 

شروع نمود و در سالهاي بعد موفق به كشف منابع متعدد ديگري بـه منظـور    (Mina Al – Fahal)مينا الفحال 
آوري،  ايسـتگاه جمـع   47حوزه نفتـي،   75حلقه چاه در  1800داراي بيش از  PDO. تجارت نفت و گاز گرديد

متعلق بـه  % 34متعلق به دولت،  PDOاز سهام % 60. باشد ط لوله ميكيلومتر شبكه خ 2700ايستگاه توليد و  12
  . باشد مي ( Partex )متعلق به شركت پارتكس% 2و  (Total)متعلق به شركت توتال % 4، (Shell)شركت شل 

  : چهار شركت عمده ديگري كه در عمان اجازه توليد دارند عبارتند از
1– ELF Aquitaine )در منطقه )                  ام شدهكه اكنون با توتال ادغButabul   
2– Occidental                                                            در منطقهSunainah   
3– Japex                                                                   در منطقهWadi Aswad   
4– International Petroleum Company                                در منطقهBukha   

سازي،  كه وظيفه كنترل مجتمع مايع  (O . LNG)جي.ان.توان از شركتهاي عمان ال دستي مي در بخش پائين
% Shell ،54/5 %Total Fina ،5% 30سـهم دولـت،   % 51را بـر عهـده دارد بـا     LNGتأمين كشتي و بازاريابي 

Korea LNG ،77/2 %Mitsubishi ،77/2 %Mitsui ،2 %Fartex  92/0و %Itochu تأسيسات . نام بردLNG 
ميليارد دالر درآمد براي اين كشـور   24ميليون تن در سال بالغ بر  6/6سال قرارداد با ظرفيت  25عمان در مدت 
  . خواهد داشت

 Oman Refinery Company (ORC)  ،Omanتوان از  از ديگر شركتهاي صنعت نفت و گاز عمان مي

Oil Company (OOC), Oman Gas Company (OGO)    نام بـرد كـهOOC   بـه منظـور    1992در سـال
گذاري خارجي و مشاركت در توسعه صنايع مربوط به انرژي و اكتشاف ميادين تشـكيل   تعيين استراتژي سرمايه

تشكيل گرديـد،   1999سال  كه در ماه مارس OGCوظيفه كنترل پااليشگاهها را بر عهده دارد و  ORC. گرديد
بقيـه در  % 20از مالكيت آن در اختيـار دولـت و   % 80. مسئوليت احداث خط لوله و توزيع گاز را بر عهده دارد
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شركت گاز عمان در حال حاضر مسئوليت احداث دو خـط لولـه يكـي، از    . باشد مالكيت شركت نفت عمان مي
ايـنچ و ديگـري از حـوزه سـايه      32كيلـومتر و قطـر    300به طول  (Sohar)به سوهار  ( Fahud )حوزه فهود 

الزم بـه  . اينچ را بـر عهـده دارد   24كيلومتر و قطر  670به طول  (Salalah)به صالله  (Saih Nihada)نيهايدا 
گذاري خارجي در عمان  در صنايع مادر به طـور مسـتقل بـراي خارجيهـا ممنـوع       ذكر است كه هرگونه سرمايه

  . باشد مي
توان به شـركت مـاثر    توانند در اين پروژه سهيم گردند مي تهايي كه بعنوان بخش خصوصي مياز ديگر شرك

  . باشد اشاره نمود، كه پيشنهاد دهنده اوليه احداث خط لوله ميان دو كشور مي
بر اساس محاسبات انجام شده ميزان ذخائر اثبات شده نفت در كشور عمان پنج ميليـارد و سيصـد ميليـون    

البته اين كشـور  . باشد هزار بشكه در روز مي 900اكنون ميزان توليد عمان حدود  گرديده است همبشكه برآورد 
مصرف نفت اين كشور داراي رشـد  . قصد دارد تا آخر امسال توليد خود را به يك ميليون بشكه در روز برساند

گـردد مصـرف نفـت در     مي بيني پيش. ميليون بشكه در سال بوده است 56/12برابر  1997كندي بوده و در سال 
  . ميليون بشكه در سال بالغ گردد 21به  2010و در سال  3/17به  2005سال 

بـرآورد گرديـده كـه     1999در سال  TCM 8/0و تقريباً برابر با  TCF 4/28ميزان ذخاير گاز اين كشور نيز 
TCF 3/25  آن گاز غيرهمراه وTCF 14/3 گردد آن از منابع گاز همراه تشكيل مي .  

اي كه قطر پتروليوم تقاضـا بـراي گـاز     توليد گاز در كشور عمان روند صعودي شديدي داشته است به گونه
در سـال   BCM 5/6برابر با  97توليد در سال . بيني نموده است پيش TCF 21سال آينده  25عمان را در خالل 
گردد تقاضاي  بيني مي ان كه پيشهمچن. بالغ شود BCM 15به  2010گردد كه تا سال  بيني مي بوده است و پيش

توليـد  . تـن بـالغ گـردد    148000تن بـه   384/78در خالل همين دوره دو برابر شود يعني از  (LPG)گاز مايع 
LPG  تن بالغ گـردد  105000به  2010گردد تا سال  بيني مي تن بوده است كه پيش 62400برابر با  97در سال .

ميليـون متـر مكعـب     7/7آن از منابع گاز همراه و  54/13د روزانه گاز ميليون متر مكعب تولي 24/21از مجموع 
عمان اميدوار است با اكتشافات جديد ذخاير گـازي ايـن كشـور تـا     . گردد ديگر از منابع مستقل گازي توليد مي

  .تريليون فوت مكعب افزايش يابد 40الي  35به  2000آخر سال 
زدايي آب، كارخانه سيمان و صنايع  وگاهها، سيستمهاي نمككنندگان گاز در اين كشور نير مهمترين مصرف

  . مصارف خانگي سهم اندكي در اين ميان دارد. باشند سازي مي ديگر مانند آلومينيوم و باطري
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كننـدگان   هاي پتروشيمي و تهيه كود شيميايي نيز به جمع مصرف گردد در آينده نزديك كارخانه بيني مي پيش
تريليـون فـوت    7باشد كـه روزانـه در حـدود     مي LNGعمده مصرف گاز در تأسيسات البته . گاز اضافه شوند

  . گردد كه اين ارقام در سالهاي آتي سير صعودي طي خواهند كرد تبديل مي LNGميليون تن  6/6مكعب گاز به 
نقـش اساسـي در اقتصـاد عمـان دارد، لـذا      ) بصـورت مـايع  (با توجه به اينكه درآمد حاصل از فروش گاز 

به وسيله اضافه نمودن يك واحـد ديگـر بـه    (شك گسترش تأسيسات مايع سازي  مترين پروژه اين كشور بيمه
بـراي  . باشـد  مـي  LNGميليون تن در سال با مجموع سـه واحـد    9/9تا سقف ) ميليون تن در سال 3/3ظرفيت 

منابع نفت و گاز عمـان در   بايد گاز مورد لزوم از مناطق عمان مركزي كه اغلب تحقق يافتن اين منظور ابتدا مي
اين خطوط متعلق به دولت بوده و گاز  (.G . G . S)آوري گاز دولتي متصل گردد  آن قرار دارند به شبكه جمع

  . رساند كنندگان در صور و ساير نقاط مي سازي گاز و ساير مصرف را جهت مصرف به مجتمع مايع
اندازي شـوند، اولـي تأسيسـات     راه (Sohar)سوهار ريزي شده قرار است در  دو پروژه عمده صنعتي برنامه

ميليـارد دالر اسـت    3/1ميليارد دالر و ديگري مجتمع پبروشـيمي بـه ارزش    3گذاري  ذوب آلومينيوم به سرمايه
بايسـت   باشد كه مـي  قابل توجه اينكه فعال شدن هر دو پروژه منوط به تأمين گاز مصرفي آن از طريق دولت مي

اينچ و هزينه  32قطر اين خط لوله . تأمين گردد (Fahod)كيلومتري از حوزه فهود  300 از طريق يك خط لوله
بـه   2001شود ايـن خـط تـا اواسـط سـال       بيني مي پيش. گردد ميليون دالر برآورد مي 200احداث آن در حدود 

  . برداري برسد بهره
اندازي شـود كـه    ساخت و راه (Salalah )مگاواتي در صالله  200همچنين در نظر است يك نيروگاه برق 

 670اينچـي پـس از طـي     24به وسيله يك خط لولـه   (Saih Nihayda)بايد از حوزه  سوخت اين نيروگاه مي
  . ميليون دالر تأمين گردد 370اي بالغ بر  كيلومتر و با هزينه

توان  را مي ( Sur) ميليارد دالر در شهر صور  1/1هاي ديگر احداث كارخانه كود شيميايي با هزينه  از پروژه
گيري شركت مذكور اين  نام برد كه به دليل عدم اطمينان يكي از شركاي خارجي به تأمين گاز مورد نياز و كناره

  . باشد پروژه در حال حاضر با مشكالت جدي روبرو مي
 در شمال غرب (Barqa)زدايي مجتمع  همچنين دولت در نظر دارد نسبت به توسعه نيروگاه و سيستم نمك

 14مگاواتي و همچنين تأسيساتي كه قادر خواهند بـود   285بر اساس اين اقدام يك ژنراتور . مسقط اقدام نمايد
در  (Bharat )كمپـاني هنـدي   . احداث خواهنـد شـد   2002زدائي كند تا سال  ميليون گالن آب در روز را نمك
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مگـاواتي در   60و يك توربين  ( Hubora)مگاواتي در  90قراردادي را به منظور نصب يك توربين  1998سال 
( Wadi – ai – Jizzi )  با دولت عمان به امضا رسانيده است كه شركت مپنا( Mapna )  از جمهوري اسالمي

 Raysut )رساندن ظرفيت نيروگاه (ميليون دالري جهت نصب يك توربين گازي  8/14ايران نيز برنده قرارداد 

  . گرديده است) مگاوات 30به ظرفيت  (
همچنين در نظر است يك مجتمع پتروشيمي در سوهار ساخته شود كه در وهله اول به يك پااليشگاه گـاز  

هاي مهم در اين منطقه بايـد   از ديگر پروژه. باشد تا متان مورد لزوم در مجتمع پتروشيمي تأمين گردد نيازمند مي
  . تن در سال نام برد 480000از كارخانه آلومينيوم با ظرفيت 

تـن در سـال پلـي اتـيلن      450000تـن در سـال اتـيلن و     450000ع پتروشيمي مذكور داراي ظرفيت مجتم
% 11شـركت نفـت عمـان داراي    . باشد سهم از اين پروژه مي% 49داراي  BP Chemicalsشركت . خواهد بود

  . اي عمومي به فروش خواهد رسيد در عرضه% 40سهم و مابقي 
گرديده در حال حاضر توجه عمـان شـديداً متوجـه دورنمـاي صـنايع       همانگونه كه از مطالب فوق استنباط

  . بزرگ متمركز بر گاز است و از اين رو تقاضاي بازار گاز در اين كشور روزبه روز افزون خواهد شد
 3كـه بـر اسـاس آن روزانـه     ) پـروژه ـ دلفـين   (باشـد   هاي عمان، پروژه خريد گاز از قطر مي از ديگر پروژه
كيلومتري به امارات متحده عربي و عمـان ارسـال خواهـد     800ب گاز از طريق يك خط لوله ميليارد فوت مكع

  . شد
ميليـون   5/16در حال حاضر بـا ظرفيـت    ( Gas Processing )الزم به ذكر است كه تأسيسات تصفيه گاز 

  از ميـدان قـرار دارد كـه عمليـات الزم را بـر روي گـازي كـه        ( Yibal )متر مكعب در روز در منطقـه ييبـال   
(Natih / Yibal) دهد، همچنـين تأسيسـات كوچـك ديگـري در      آيد انجام مي بدست ميSaih Nihayda   بـا

  . ميليون متر مكعب در روز قرار دارد 2/2ظرفيت 
PDO    در نظر دارد پروژه تأسيسات عمليات گـاز ديگـري در(Saih Rawi)    ميليـون متـر    40بـا ظرفيـت

  . تأسيس نمايد (LNG)به تأسيسات مايع سازي گاز مكعب در روز به منظور ارسال آن 
PDO اولـين  . باشند خطوط لوله گاز را به نحوي توسعه داده كه اغلب آنها به موازات خطوط لوله نفت مي

كيلومتري  331ساخت اين خط لوله . كرد را به مسقط متصل مي (Yibal)اينچي بود كه حوزه  20آنها خط لوله 
دو  1989الـي   1986در سـالهاي بـين   . ميليون فوت مكعب در روز آغـاز گرديـد   125با ظرفيت  1978در سال 
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چندين خـط  . ساخته شد (Muraat)و  (Izki)كيلومتر بين  120اينچي به طول  36خط لوله ديگر . برابر گرديد
  . دآوري گازهاي همراه را بر عهده دارن اند كه وظيفه جمع لوله ديگر نيز در منابع مختلف تعبيه گرديده

شـروع بـه سـاخت خـط      (PDO ) 1997باشند، در سـال   دو خط لوله مهم ديگر اكنون در حال ساخت مي
بـه تأسيسـات    (Saih Rawl) اينچ نمـود كـه گـاز طبيعـي را از منـابع       48كيلومتر و قطر  355اي به طول  لوله
خـط  . به پايان برسـد  1999رساند اين طرح قرار بود تا آخر سال  مي(Sur) در نزديكي  (LNG)سازي گاز  مايع

بـه منظـور گـاز     (Salalah)بـه   Saih Rawlاينچ قرار اسـت كـه از    24كيلومتر و قطر  670لوله ديگر به طول 
بينـي   پيش 2002زمان پايان اين كار در سال . رساني به نيروگاهي كه قرار بود در آنجا ساخته شود احداث گردد

  . گردد مي
مسئوليت ساخت اين دو خط لولـه را   Oman Gas Company (OGC)شركت جديدالتأسيس گاز عمان 

 300ميليـون دالر بـه طـول     200اي معـادل   با هزينـه  (Sohar)به  (Fahud)اول خط لوله گاز از . بر عهده دارد
ميليـون   370اي معـادل   بـه هزينـه   (Salalah)به  (Saih Rawl)اينچ و دوم خط لوله گاز از  32كيلومتر و قطر 

را در اختيـار دارد و ديگـر    OGOسـهام  % 80اينچ است كه دولت عمـان   24كيلومتر و قطر  670دالر به طول 
  . را در اختيار دارد% 20نماينده دولت يعني شركت نفت عمان بقيه 

 رساند متعلق به دولت بـوده و بنـام   كنندگان مي اي كه در حال حاضر از منابع توليد، گاز را به مصرف شبكه

Government Gas System G.G.S. شود ناميده مي.  
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  ذخاير نفت خام): 38-3(نمودار 

  

  

  

  ميزان توليد نفت خام): 39-3(نمودار 
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  ذخاير گاز طبيعي): 40-3(نمودار 

  

  

  توليد گاز طبيعي): 41-3(نمودار 
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براي توسعه صـنعت نفـت و   كشور مصر در شمال آفريقا جزء كشورهايي است كه اخيراً تالش مضاعفي را 
بازارهاي هدف براي . گاز خود آغاز نموده كه صنعت گاز مصر در اين زمينه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

  . لبنان، تركيه، رژيم اشغالگر قدس و بازارهاي اروپا: گاز مصر عبارتند از
يرامون عملكـرد مـالي در بخـش    وزارت نفت مصر از انتشار هرگونه آمار و اطالعاتي پ 1999در اوايل سال 

چندي بعد، وزير جديد نفت كه در ماه اكتبر به اين سمت منصوب شده بود اعالم كرد كه . نفت خودداري نمود
. با اين سياست موافق نيست و با صراحت داليل مربوط به سير منفي تراز پرداختهاي اين بخـش را بيـان نمـود   

آمار مربوط به اين بخش، تنها راه مبارزه با اين مشـكل را صـدور گـاز    وي در اوايل ماه دسامبر گذشته با اعالم 
 2003طبيعي دانست  او اكنون استراتژي خاصي را با هدف دگرگون ساختن بخش نفت و گاز كشـور تـا سـال    

هاي الزم براي صدور فـوري   سازي زمينه يكي از اجزاي اين استراتژي، آماده. در دستور كار خود قرار داده است
اي كه پس از ارائه برنامـه تنظـيم    اين موضوع در بيانيه. است LNGطبيعي از طريق خط لوله يا به صورت  گاز

وزير نفت مصر با اعـالم ايـن موضـوع كـه     . شده به هيأت دولت مصر انتشار يافت، به صراحت بيان شده است
ي دريـاي سـرخ و دريـاي    هـا  المللـي در حـوزه   فعاليتهاي مربوط به اكتشاف گاز طبيعي توسـط شـركتهاي بـين   

مديترانه، به احتمال زياد ميزان ذخائر گاز طبيعي اين كشور را تـا سـه برابـر افـزايش خواهـد داد و بـا نگـرش        
 23رژيـم اشـغالگر قـدس    . تريليون فوت مكعب را به عنوان ذخاير احتمـالي اعـالم نمـود    12بينانه رقم  خوش

موافقت خود را با موضوع انتقال گاز طبيعي از طريق خـط   اعالم كرد كه مقامهاي رسمي قاهره 99دسامبر سال 
به گفته سخنگوي نخست وزير اين رژيم بر اساس توافق دو كشـور، قـرار اسـت ظـرف     . اند لوله را اعالم كرده
هاي الزم براي صدور گاز طبيعي مصر به سرزمينهاي اشغالي فراهم شود اما قيمـت و سـاير    مدت دو سال زمينه

هايي كه شركت  گاز طبيعي قرار است از حوزه. گيرد رداد در آينده مورد بحث و مذاكره قرار ميجزئيات اين قرا
Agip در آن فعال است تأمين شود .  

به دليل فشار شركتهاي فعال در بخش برون ساحلي فلسطين اشغالي ) 2000(البته در ماه ژانويه سال جاري 
  . قرارداد فوق به تعويق افتاد

. به كشورهايي نظير تركيه، يونان و ايتاليا مطرح شده است LNGدهايي نيز در مورد صدور اكنون پيشنها هم
كه از سالها پيش به همراه شركت آجيپ  BP Amocoشل و / انگلستان، گروه رويال داچ .BG Intسه شركت 

  . اند در حال بررسي اين پيشنهاد هستند ايتاليا بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي در مصر بوده
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كسري تراز تجاري در بخش نفت در سـالهاي  . البته انگيزه مصر براي صدور گاز طبيعي بسيار روشن است
عواقب وخيمي براي اقتصاد مصر در بر داشت به طوري كه باعث بـه وجـود آمـدن بحـران ارزي و      99-1998

ع درآمد ارزي ايـن كشـور   ، مجمو1990در اوايل دهه . سرانجام سقوط دولت كمال الغنزوي در ماه اكتبر گرديد
ميليـون دالر   103، ايـن رقـم بـه    1998در حالي كـه در سـال   . در بخش نفت به بيش از يك ميليارد دالر رسيد

ميليون دالر كسري درآمـد ارزي در   81با  1999چندي پيش نيز وزير نفت اعالم كرد كه در سال . كاهش يافت
  . بخش نفت روبرو است

تا نوسانهاي (خش نفت، عمدتاً ناشي از ساختار صنعت نفت اين كشور است داليل كسري درآمد مصر در ب
هـزار بشـكه در    900يكي از عوامل كسري درآمد نفت اين كشور كاهش توليد نفـت از  ). جهاني قيمتهاي نفت

 همزمان با آن بـه داليـل بـاال رفـتن    . هزار بشكه در پايان اين دهه است 800به روزانه  1990روز در اوايل دهه 
هاي نفتي نيز با سـرعت بيشـتري روبـه افـزايش بـوده       نرخ رشد اقتصادي در اين كشور، ميزان مصرف فرآورده

حتي مجبـور اسـت بـراي تـأمين مصـرف سـوخت        (EGPC)در اين وضعيت شركت دولتي نفت مصر . است
اختهـا در  عامل ديگر وخامـت تـراز پرد  . داخلي كشور بخشي از سهم توليد شركتهاي خارجي را خريداري كند

  . بخش نفت، رشد صنايع داخلي بخش گاز در اين كشور است
EGPC  اندركار توليد  ميليون دالر صرف خريد سهام شركتهاي خارجي دست 638مبلغ  1999تنها در سال

هاي گاز طبيعي كشور در چـارچوب قراردادهـاي فـروش از نـوع ببـر يـا بپـرداز         بيشتر حوزه. گاز طبيعي نمود
(Take – or – Pay) اند، در حالي كه طرف خارجي موظـف اسـت ميـزان معينـي گـاز       برداري شده آماده بهره

بهاي گاز طبيعي . نيز موظف است توليد طرف خارجي را خريداري نمايد EPGCطبيعي توليد كند و در مقابل 
در ابتـداي   .گـردد  شود، تعيـين مـي   بدست آمده نيز بر اساس فرمولي كه بر پايه قيمت نفت خام است تعيين مي

ميليون فوت مكعب در روز رسيد كه قرار است تا پايـان   1600، ميزان توليد گاز طبيعي مصر حدود 1999سال 
افزايش توليد مساوي است با افـزايش فشـارهاي مـالي بـر     . ميليارد فوت مكعب در روز برسد 3به  2000سال 

EGPC . بازارهاي هدف(Target Markets)   
رژيم اشغالگر قـدس در زمـان اسـحاق    . مطرح شد 1990مصر ابتدا در اواسط دهه  آينده صدور گاز طبيعي

رابين عالقه زيادي به اجراي اين پروژه داشت اما فقدان شبكه گاز مورد نياز در داخل كشور باعث شد تا توافق 
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در زمـان   مذاكرات مربوط بـه ايـن قـرارداد   . بر سر جزئيات طرح مانند حجم گاز وارداتي با مشكل روبرو شود
  . شود نتانياهو نيز دنبال شد اما بعد از به قدرت رسيدن ايهود باراك با جديت بيشتري پيگيري مي

يادداشت تفاهمي جهت خريد سـاالنه   1996اين كشور در سال . مشتري ديگر گاز طبيعي مصر، تركيه است
شركتهاي آموكـو و  . رسانيد با شركت دولتي مصر به امضاء LNGميليارد متر مكعب گاز طبيعي به صورت  10

اند اما  آجيپ نيز زمين مورد نظر براي احداث يك واحد توليد گاز مايع در نزديكي پورت سعيد را انتخاب كرده
  . به دليل مصمم نبودن دولتهاي هر دو كشور تاكنون قدمي براي اجراي اين توافقنامه برداشته نشده است

هاي توليد و صـدور گـاز چـه از     گذار در پروژه خارجي سرمايه تعهد و تصميم قطعي دولتها براي شركتهاي
به همين دليل است كه حمايت وزيـر نفـت مصـر از    . باشد بسيار مهم مي LNGطريق خط لوله و چه به شكل 

رؤسـاي شـركتهاي گـاز    . موضوع صدور گاز طبيعي براي رؤساي شركتهاي ذيربط بسيار خوشايند بـوده اسـت  
بيش از افزايش مصرف بازار داخلي اين كشـور و جـذب تمـامي ظرفيتهـاي جديـد       گذار در مصر كم و سرمايه

هشـدار   1998در مصر در سپتامبر  BGمايكل شيلتون، مدير بازرگاني . ايجاد شده در سالهاي آتي نگران هستند
ـ      داده بود كه اگر شركتهاي دست ازار اندركار توليد گاز طبيعي مجبور شوند كل ظرفيـت توليـد خـود را روانـه ب

وي در آن زمان اعـالم كـرده بـود كـه اگـر مشـكالت       . اي براي آنها باقي تخواهد ماند داخلي كنند، ديگر انگيزه
هاي صدور گاز طبيعي به راحتي بـه اجـرا در نيايـد، دولـت مصـر فرصـت        موجود به زودي حل نشود و پروژه

طبيعي در منطقه شمال آفريقـا از دسـت   كننده گاز  موجود را براي حفظ موقعيت خود به عنوان بزرگترين تأمين
  . خواهد داد

در . انـد  گذاري در زمينه توليد و صدور گاز طبيعي همگي دست به كـار شـده   اكنون شركتهاي بزرگ سرمايه
تصـميم گرفتـه    BGگذرد شـركت انگليسـي    اي كه از انتصاب فهمي وزير جديد نفت مصر مي طول چند هفته

كه در برنامه توزيـع   (OCI)مشاركت شركت مصري صنايع عمراني اوراسكام است پروژه صدور گاز مايع را با 
شركت شل نيز پيشنهادهايي را براي صدور گـاز  . به انجام برساند. داخلي گاز مايع با اين شركت همكاري دارد

  . ارائه نموده است EGPCهاي شمال شرق درياي مديترانه به شركت مصري  مايع از حوزه
انـدركار توليـد گـاز     تشويق مسئوالن جديد وزارت نفت مصر و اشـتياق شـركتهاي دسـت   در سال آينده، با 

به كشـورهاي حاشـيه دريـاي     LNGطبيعي در ساحل دلتاي مصر شاهد اجراي چندين پروژه در بخش صدور 
 اينگونه طرحها در كنار پروژه خط لوله صدور گاز طبيعي به فلسطين اشـغالي، تـا اواسـط   . مديترانه خواهيم بود
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نمودارهـاي زيـر   . اين دهه، بار درآمد ارزي هنگفتي را براي بخش نفت و گـاز مصـر بـه ارمغـان خواهـد آورد     
  . دهد وضعيت مصر را در سالهاي گذشته نشان مي

  مصرف انرژيهاي اوليه مختلف): 42-3(نمودار 

  

  ميزان ذخاير نفت خام): 43-3(نمودار 

  امميزان توليد و مصرف نفت خ): 44-3(نمودار 
  

0

5

10

15

20

25

30

Oil N.G. Coal Nuclear Hydro

M
T

O
E

0

1

2

3

4

5

1975 1980 1985 1990 1995 2000

YEAR

T
M

B

0

10

20

30

40

50

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

YEAR

M
T

O
E

PRODUCTION CONSUMPTION



 294                     تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

 

  
  

  ميزان ذخاير گاز طبيعي): 45-3(نمودار 
  

  
  
  
  

  توليد و مصرف گاز طبيعي ): 46-3(نمودار 
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  صنعت گاز در نيجريه) 3-17

  مقدمـه) 3-17-1

) در اقيانوس اطلس(كيلومتر مربع در حاشية خليج گينه  923768جمهوري فدرال نيجريه با مساحتي معادل 
ن، از شمال با نيجر، از شمال شرقي بـا چـاد، از شـرق و جنـوب شـرقي بـا       اين كشور از غرب با بني. قرار دارد

  . كامرون همسايه است
اغلب مردم آن سياه . بندي آب و هوايي در مناطق حاره و نيمه حاره قرار گرفته است نيجريه از لحاظ تقسيم

اسـت امـا   زبـان رسـمي ايـن كشـور انگليسـي      . درصد مسيحي هستند 35درصد مسلمان و حدود  50پوست، 
  . زبانهاي محلي نيز به ترتيب در شمال، شرق و غرب اين كشور رايج است

 1963در اكتبر . رسماً استقال يافت 1960نيجريه پس از سالها تحمل استعمار انگليس سرانجام در اول اكتبر 
ي منطقـة  با كنار كشـيدن و درگذشـت دو مقـام عـال     1966در ژانويه . اين كشور به جمهوري نيجريه تبديل شد

فرمانـده نظـامي تشـكيل و فعاليـت      12شوراي عالي نظامي متشكل از . به بن بست رسيد» مدني«فدرال، دولت 
احزاب سياسي نيز ممنوع شد و به دنبال آن خشونتهاي داخلي و جنگ بين دولت فدرال و دولت نظامي منجـر  

  . خانماني گسترده در اين كشور شد به قتل و بي
به دنبال انتخاباتي كه به منظور تجديد ساختار سياسي برگزار شد  1976اوخر سال  شوراي دولت محلي در

آغاز شده بود  1966به اين ترتيب شرايط بحراني كه از سال . ساختار جديد تأسيس شد 1978تعيين و در سال 
 1979 سـال رفـع و سـرانجام در سـال     12پايان يافت و به دنبال آن ممنوعيت فعاليت احزاب سياسـي پـس از   

كودتاي نظامي ديگري دولت را ساقط كرد و زمـام امـور    1983در سال . انتخابات رياست جمهوري برگزار شد
. به عنوان رئيس جمهـور انتخـاب شـد   » ابوبكر«، ژنرال »آپاچا«را مرگ ژنرال  1998در سال . را به دست گرفت

  . هاي خود قرار داد نامهوي آزادي زندانيان سياسي و بازگرداندن قوانين مدني را در صدر بر

  نفت ) 3-17-2

جهاني اول به وسيلة يك گروه آلمـاني    فعاليتهاي اكتشافي نفت در نيجريه براي اولين بار قبل از پايان جنگ
تعـداد   1955آغـاز شـد و تـا اواسـط سـال      » اوكي تي پويا«كيلومتري شرق الگوس و در منطقة  200در فاصلة 

  . رسيدحلقه  15چاههاي حفاري شده به 
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عمليـات اكتشـافي بـه     (Okan)در منطقـة اوكـان    (Bendel)در آبهاي ايالت بندل  1956سرانجام در سال 
ملي اعالم شد و اين كشور،  1971صنعت نفت نيجريه، در سال . نتيجه رسيد و نفت به ميزان تجاري كشف شد

  . در همان سال به اوپك پيوست
درجـه  . ميدان كوچك پراكنده هستند 250در اختيار دارد كه در  ميليارد بشكه ذخاير نفت خام 5/22نيجريه 

از نفـت خـام   % 65نزديك بـه  . است (API)درجه  45تا  21نفت خام اين كشور بين ) APIسنگيني (گرانروي 
  . است) داراي گوگرد كم(توليد شده در اين كشور، سبك و شيرين 

ميليارد بشكه افـزايش دهـد و بـه ايـن      40د را به ميزان ذخاير خو 2010دولت نيجريه در نظر دارد تا سال 
گـذاران   با اين وجود در سال گذشـته برخـي از سـرمايه   . گذاريهاي مشتركي را تدارك ديده است منظور سرمايه
هـا، از   عدم پرداخت به موقع سهم هزينـه . هاي توسعه و اكتشاف در اين كشور را متوقف كردند خارجي، برنامه

  . موجب اتخاذ اين تصميم از سوي خارجيها بوده است (NNPC)ريه سوي شركت ملي نفت نيج
ميليون بشكه در روز گزارش شده است، اما بـر اسـاس آخـرين توافـق      4/2ظرفيت توليد نفت خام نيجريه 

  . ميليون بشكه در روز برخوردار است 09/2از سهميه توليدي بالغ بر ) 1379يكم تير ماه (اوپك 
. كنـد  بشكه در روز نفت خام را در داخل مصرف مابقي توليد خود را صادر مي هزار 300اين كشور حدود 

  .شود عمده نفت خام صادراتي اين كشور به بازارهاي اباالت متحده و اروپاي غربي سرازير مي
هـزار بشـكه در    440نيجريه چهار پااليشگاه نفت در اختيار دارد كه ظرفيت اسمي آنها در مجمـوع حـدود   

  . روز است
هاي  كالتي نظير اختالل در كار، عدم توجه به مسايل ايمني در كار، ضعف مديريت و نارسايي در برنامهمش

تـوجهي كـاهش داده و شـركت     ، توليد واقعي اين پااليشگاهها را به مقدار قابل(TAM)تعمير و نگهداري كلي 
اي بـودن قيمـت    ه بـه علـت يارانـه   البتـ . هاي نفتي كرده است ملي نفت نيجريه را مجبور به وارد كردن فرآورده

توجهي از توليدات پااليشـگاهي بـه كشـورهاي همسـايه قاچـاق و       هاي نفتي در اين كشور، ميزان قابل فرآورده
  . شود موجب وخامت بيشتر مشكل كمبود سوخت مي
داري پااليشـگاههاي   اي جهـت نوسـازي، تعميـر و نگـه     هاي تازه دولت نيجريه براي حل اين مشكل برنامه

  . خود، طراحي و اجراي آن از سوي شركتهاي خارجي مدنظر قرار داده است

  گاز طبيعي ) 3-17-3
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. تريليون فوت مكعب ذخيره گاز طبيعي مقام دهـم را در جهـان دارا اسـت    124نيجريه با در اختيار داشتن 
بـه  . انـد  ر متمركز شدهميدان نفتي واقع در خشكي و مناطق باتالقي دلتاي رود نيج 150توليد گازهاي همراه در 

 12درصد از گاز توليدي در اين كشور سـوزانده و   75برداري از گاز،  علت نبود زيرساختهاي مناسب براي بهره
  . شود دهي مخازن نفتي ـ مجدداً به مخازن نفتي تزريق مي درصد آن ـ به منظور باال بردن بهره
را به مصرف رسانده و ميزان هدر روي را بـه صـفر   تمام گاز توليدي  2010اين كشور در نظر دارد، تا سال 

گذاري مشترك براي نايل شدن به اين هـدف مـدنظر قـرار داده     به همين منظور چندين قرار داد سرمايه. برساند
  . است

ميليـارد   3/8تـا   3/7ترين طرح گازي نيجريه، احداث تأسيسات گاز طبيعي مايع شـده بـه ارزش   بلندپروازي
ميليارد متر مكعب گـاز طبيعـي را بـه     15/7اين تأسيسات فرآوري ساالنه . است (Bonny)ي دالر در جزيره بون

 15بـا  » الـف «درصـد،   6/25بـا  » شـل «درصد،  49با » سي.پي.ان.ان«كنسرسيومي مركب از . انجام خواهد رساند
  . رسانند درصد سهم، اين طرح بزرگ را به انجام مي 4/10با » آجيپ«درصد و 

  
  

  از در امارات متحده عربيصنعت گ) 3-18

  مقدمـه) 3-18-1

ميليارد ذخاير اثبات شده نفت و داشتن چهارمين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان،  98امارات متحده عربي با 
اقتصاد اين كشور نسـبت بـه بسـياري از كشـورهاي هـم      . كند نقش مهمي را در بازارهاي جهاني انرژي ايفا مي

  . سازد تحمل فشار ناشي از سقوط قيمتهاي نفت را براي اين كشور هموارتر مي تر است و همين امر جوار متنوع
اين مشـاركت  . شود ميدانهاي نفتي امارات، توسط شركتهاي محلي و با مشاركت شركتهاي خارجي اداره مي

سال گذشته شده است و چند  5هزار بشكه در روز ظرف  200سبب افزايش ظرفيت توليد اين كشور تا حدود 
  . ژه ديگر نيز با هدف افزايش حجم توليد نفت و گاز در حال انجام هستندپرو

هاي نفتي به بازارهاي آسيا است كـه   كنندگان اصلي نفت خام و فرآورده امارات متحده عربي يكي از عرضه
امـارات،  جنـوبي بـراي    از داليل اهميت بازار كـره  . روند جنوبي از مهمترين اين بازارها به شمار مي  ژاپن و كره
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گـذاري نفتـي امـارات     المللي سـرمايه  درصد از سهام شركت پااليش نفت هيونداي توسط شركت بين 50خريد 
 OMVاين كشور در شركتها . باشد دستي امارات در اروپا مي گذاري بخش پائين اين امر مكمل سرمايه. باشد مي

  . هايي به دست آورده است اتريش و سپسا اسپانيا هم سهم
فارس واقع شده و از هفت امير نشين ابوظبي، دبي، شارجه، فجيره، رأس  ر در ساحل جنوبي خليجاين كشو

اي دارنـد كـه از حـق حاكميـت بـر مسـائل        الخيمه، ام القوين و عجمان است كه هركدام از آنها رئيس جداگانه
ز اسـت كـه پـس از    قـدرت سياسـي در ابـوظبي متمركـ    . قانوني، اقتصاد و مالكيت منابع طبيعي برخوردار است

، طبق توافق به عنـوان پايتخـت امـارات متحـده     1996تصويب قانون اساسي توسط شوراي ملي فدرال در سال 
  . عربي تعيين شد

گذاري در خارج از بخشهاي نفت و گاز بـه ويـژه جهـانگردي و صـنايع ارتباطـات و       دولت فدرال سرمايه
درصـد از صـادرات كـل كشـور را      78هاي نفتي حدود  وردهبا اين همه، نفت و فرآ. كند مخابرات را تشويق مي

نتيجه اثرات مسـتقيم كـاهش درآمـد، معـوق     . اي دارد دهد كه اين سهم بر اقتصاد امارات تأثير عمده تشكيل مي
  . هاي انرژي است ماندن تعدادي از پروژه

دهند، يكـي از   كيل ميدرصد از نيروي كار امارات متحده عربي را تش 91درصد باالي كاركنان خارجي، كه 
انتقال پول به مصر، سريالنكا، هنـد و فيليپـين منجـر بـه تصـويب      : كننده مسؤالن اين كشور است  مسائل نگران

  . كند قانون جديدي گشته است كه از استخدام افراد بومي حمايت مي
بشـكه اسـت، در   ميليـارد   92در بين هفت امارت نشين، ابوظبي مهمترين توليدكننده نفت با ذخاير حـدود  
  . عين حال بزرگترين، ثروتمندترين و قدرتمندترين امارت نشين نيز ابوظبي است

ايـن  . دوبي، دومين توليدكننده نفت اين كشور، و مركز تجارت و تبادل پول در خاورميانه تبديل شده است
  . كند ت ميامارت نشين موجب رونق بخش خصوصي شده و از آزادسازي قوانين تجاري و بانكداري حماي

، مالكيت سه جزيره استراتژيك ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك در تنگه هرمـز، يكـي از   1992از سال 
فـارس، سـازمان    با وجود حمايتهاي شوراي همكـاري خلـيج  . مسائل مورد منازعه اين كشور با ايران بوده است

و كشور مـانع از بسـط ايـن منازعـه شـده      ملل و اياالت متحده آمريكا از امارات، روابط تجاري بسيار نزديك د
  ). رود ايران يكي از كانالهاي صادراتي مهم براي دوبي به شمار مي(است 
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با تداوم يافتن قيمتهاي پائين نفت و افت تقاضاي خاور دور، كه بـازار عمـدة صـادرات امـارات محسـوب      
آغـاز نمـود كـه     1998اواخر سـال  برنامه تجديد ساختار خود را از  70شود، شركت ملي نفت ابوظبي ادنوك مي

اكتشـاف و  (اين امـر موجـب تأسـيس پـنج اداره جديـد تجـاري       . هدف از آن، بهبود سطح كارايي شركت بود
و سـه اداره جديـد حمايـت    ) ريزي، فرآوري گاز، مواد شيميايي، پااليش و بازاريابي و خـدمات مشـترك   برنامه

، مجدداً مورد تجديد 71ساختار اداره اكتشاف و توسعه. است شده) تأمين منابع انساني، مالي و مديريت(مركزي 
اكنون مسئوليت مهـم آن   و هم) ريزي ذخاير نفتي در مناطق خشكي و دريايي اكتشاف و برنامه(نظر قرار گرفت 

برخي از صاحب نظران، برنامه تجديـد سـاختار ادنـوك را    . باشد اكتشاف و توسعه منابع نفتي و گاز امارات مي
  . دستي روي خواهد داد دانند، هرچند كه اين امر عمدتاً در عمليات پائين سازي مي ز خصوصينقطة آغا

دالر سود در هر بشـكه از خـود    1شركاي خارجي در ابوظبي در مقابل قيمتهاي پايين نفت با تثبيت حاشيه 
رك در توليـد را بـا   امـارات، منـافع مشـت   . شـود  كنند، هر چند كه سود آنها با سطح توليد مرتبط مي محافظت مي
هـاي مـديريتي را بـراي امـارات بـه       المللي تجربه كرده است، اين شركتها تكنولوژي و تخصـص  شركتهاي بين
  . اند ارمغان آورده
درصد از ذخاير گاز امارات در دوبي قرار دارد، اما هيچ مؤسسه خاصي  2درصد از ذخاير نفت و  4با آنكه 

اي كه دولت در آنها منـافع كنتـرل شـده دارد،     شركتهاي عمده. هده نداردتصدي امور صنعت نفت و گاز را بر ع
شركت اكتشاف منـاطق  «، » اي درياي دوبي با مسئوليت محدود شركت منطقه«، » شركت نفت دوبي«: عبارتند از

  . تأسيس شد 1993شركت ملي نفت امارات در سال . »شركت گاز طبيعي دوبي«و » خشكي دوبي

  نفت خام ) 3-18-2

شود كه از اين مقدار سـهم ابـوظبي    ميليارد بشكه برآورده مي 98ذخاير اثبات شدة نفت خام امارات حدود 
ميليـون بشـكه    100ميليـارد بشـكه و رأس الخيمـه     5/1ميليارد بشكه، شارجه  4ميليارد بشكه، دوبي  92حدود 
با در نظر گرفتن توليد كه از (ست درصد ذخاير جهان ا 10كل ذخاير نفت خام اثبات شدة امارات تقريباً . است

نفـت خامهـاي عمـدة صـادراتي آن،     . كه از اين نظر در ردة سوم جهـان قـرار دارد  ) آغاز شد 1960اواخر دهه 
توليد نفت امـارات متحـدة   . باشند مي APIدرجه  32دوبي با  73و فاتح بلندز APIدرجه  39ابوظبي با  72موربان

 
70- AbuDhabi Natinal Oil Company. 
71- Exploration & Plannig. 
72- Murban 
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ميليون بشكه در روز مربوط  87/1يون بشكه در روز بود كه از اين مقدار ميل 25/2به ميزان  1997عربي در سال 
ميليـون   26/2حدود  1998كل نفت خام در سال . هزار بشكه در روز ديگر متعلق به دوبي بود 310به ابوظبي و 

  . شود ميليون بشكه در روز تخمين زده مي 6/2حداكثر ظرفيت توليد نفت خام امارات، . بشكه در روز بود
اكثـر  . بهبود ميزان بازيافت، منتهي به دو برابر شدن ذخاير نفت ابوظبي در مدت چند سال اخير شده اسـت 

باال و پايين، با ظرفيت مشـترك   74شود كه مهمترين آنها ميدان زاقوم توليد ابوظبي از ميدانهاي دريايي حاصل مي
  . باشد هزار بشكه در روز مي 550

شـركت  ( 75رود، توسط شركت ادكـو  دان توليدي خشكي ابوظبي به شمار ميترين مي ميدان موربان كه اصلي
شـل، توتـال و پـارتكس اداره    /پي، رويال داچ المللي بي با مشاركت شركتهاي بين) عمليات نفتي خشكي ابوظبي

ميليـون   1حداكثر ظرفيت توليد ايـن ميـدان بـيش از    . هزار بشكه در روز است 910شود كه ميزان توليد آن  مي
  . باشد ه در روز ميبشك

توان  هاي ارتقاي كيفيت را آغاز كرده است كه ازجملة آنها مي ، شركت ادنوك يك رشته برنامه1994از سال 
تكميل گرديد و منجر به افزايش ظرفيـت توليـد    1994اشاره كرد كه در سال  76به پروژة توسعه ميدان نفتي باب

و پـروژه شـاه    77بارتنـد از پـروژه توسـعه ميـدان سـاحيل     هـاي ديگـر ع   پـروژه . هزار بشكه در روز شد 350تا 
  . 78آرتيفيشال

  گـاز) 3-18-3

تريليـون فـوت    205(تريليـون متـر مكعـب     80/5امارات متحده عربي با داشتن ذخاير گاز طبيعي به ميزان 
ر ابوظبي همانند نفت خام، بيشترين ميزان ذخاير د. پس از روسيه، ايران و قطر در ردة چهارم قرار دارد) مكعب
و باقيمانده در دوبي، شارجه و رأس الخيمه قـرار  ) تريليون فوت مكعب 189تريليون متر مكعب يا  35/3(است 
گاز توليد نمـود  ) تريليون فوت مكعب 37/1(ميليارد متر مكعب  9/38، امارات متحدة عربي 1997در سال . دارد

  . بود) وت مكعبتريليون ف 06/1(ميليارد متر مكعب  30كه ميزان مصرف آن 

                                                                                                                                                                                          
73- Fateh blends  
74- Zakum 
75- AbuDhabi Co. for Onshore Oil Operations. 
76- Bob  
77- Sahil 
78- Shah artifical 
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توسعة ذخاير گاز در نتيجة محدوديت سطح توليد نفت خام و همچنين افزايش مصرف داخلي برق كـه در  
ميليارد فـوت   3به ميزان  2000ها، مصرف گاز را در سال  بيني پيش. طي دهة گذشته دو برابر شد، محقق گرديد

با چنـين رشـدي از مصـرف گـاز، اخيـراً      . ندكن ميليارد فوت مكعب برآورد مي 4حدود  2005مكعب و تا سال 
واقـع در  » گـروه دريـايي امـارات   «توافقاتي با كشور قطر به منظور عرضة گاز صورت گرفته كه بر اساس آن به 

 40هـدف از ايـن اقـدام، وارد كـردن     . ابوظبي دو امتياز مشاركت در ميدان عظيم گازي قطر واگذار خواهد شد
شـركتهاي  . توسط ادنوك براي تزريق در ميدانهاي دريايي استفاده خواهـد شـد  ميليارد متر مكعب گاز است كه 

  . آمريكايي آركو و موبيل در حال مذاكره با گروه دريايي امارات به منظور مشاركت در اين طرح هستند
اي افزايش داشته باشد، چرا كه در حال حاضر ذخاير  رود رشد تقاضاي گاز در دوبي به طور ويژه انتظار مي

بـا  . رود و نيروگاههاي برق پي در پي در حال تبديل شدن به نيروگاههاي گـازي انـد   نفتي آن كم كم تحليل مي
 800اي با شـركت ملـي نفـت ابـوظبي بـراي تـأمين        درصدي در مصرف گاز، توافقنامه 7توجه به رشد ساالنه 

ميليـون   430رد نياز دوبـي كـه   عرضة كنوني گاز مو. ميليون متر مكعب گاز مصرفي دوبي به انجام رسيده است
  . شود فوت مكعب در روز است، از شارجه تأمين مي

ميليارد دالر، با هدف مـدرنيزه كـردن توسـعه سيسـتمهاي      10امارات متحده عربي تعدادي پروژه به ارزش 
  . ستبه يك منطقه صنعتي ا 79استخراج گاز آماده كرده است كه هدف يكي از آنها، تبديل ناحيه تجاري تاوياله

در نزديكي ميدان نفتـي و گـاز    80ها، طرح توسعه گاز مناطق خشكي در مجموعه هبشان در كنار ساير پروژه
به شركت اسـنام پروجتـي ايتاليـا واگـذار شـده       1998پروژه يك ميليارد دالري كه در ماه اكتبر سال . باب است

گيـرد   ا چهار واحد فرآوري را در بـر مـي  اين پروژه، نصب سه ي. است، هم اكنون در فاز دوم عمليات قرار دارد
 – 55000تن در روز گـاز طبيعـي مـايع،     300 – 500كه كار فرآوري يك ميليارد فوت مكعب در روز گاز تر، 

قرار است ايـن پـروژه در   . تن در روز گوگرد را انجام خواهد داد 2100تن در روز ميعانات گازي و تا  35000
  . سدبه اتمام بر 2000ماه آوريل سال 

 
79- Taweelah 
80- Habshan 
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است كـه   81ميليون دالري توسعه ميدان گازي آساب 700اسنام پروجتي، همچنين در حال انجام يك پروژة 
قـرار بـود   . باشـد  مي 82)اف و جي(ميليون فوت مكعب در روزگار همراه تر از ذخاير تاماما  830شامل فرآوري 

  . تكميل شود 1999اين پروژه در نيمه دوم سال 
جذاب و با منفعت جلوه كرده، هر چند كه وجود تأخير مانع از پيشرفت پـروژه  بسيار  83پروژه گازي خوف

هـدف  . شـعيف اسـت   اين پروژه اساساً شامل توسعه مخازن تحت ميدانهاي دريايي ابوالبخوش و ام. شده است
يـد  ميليون فوت مكعب در روز و افزايش تول 640به  320اصلي اين پروژه، دو برابر كردن ظرفيت توليد گاز از 

  . شعيف است نفت از ميدان ام
  
  
  

  پااليـش ) 3-18-4

هـزار بشـكه در    135ظرفيت عملياتي  84بزرگترين پااليشگاه امارات متحده عربي، پااليشگاه دولتي رووايس
ايـن پااليشـگاه پـس از ارتقـاي     . كند هاي سبك را براي صادرات به ژاپن و هند توليد مي روز است كه فرآورده

، توسعه بيشتر را در دستور كار خود قرار داد كه شـامل اضـافه شـدن يـك واحـد جديـد       1995كيفيت در سال 
هـزار بشـكه در روز و توسـعه     130تقطير با ظرفيت هزار بشـكه در روز، يـك واحـد جداسـازي بـا ظرفيـت       

ت در صورت تكميل اين طرح، ظرفي. مانده عمليات اوليه پااليشي است هاي سنگين ته تأسيسات تبديل فرآورده
  . هزار بشكه در روز خواهد رسيد 475به  2000كل آن تا سال 

 85النار، دومين پااليشگاه امارات است كه بعد از يك رشته عمليات ارتقاي كيفيت و توسعه، بـه ظرفيـت    ام
  . شود هاي اين پااليشگاه عمدتاً به بازار محلي عرضه مي فرآورده. هزار بشكه در روز رسيده است

 
81- Asab 
82- Thamama (F and G) 
83- Khuff 
84- Ruwais 
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ميليون دالر احداث كرده است كه قرار  300مارات يك پااليشگاه ميعانات گازي با هزينه شركت ملي نفت ا
هزار بشكه در روز سوخت جت، ديزل، نفتـا، بنـزين و گـاز     120بيش از . آغاز به كار كند 1999بود در ماه مه 
  . علي توليد خواهد شد در واحدي واقع در منطقه آزاد جبل (LPG)مايع خانگي 

درصد از سهام شـركت   50موفق گرديد كه  1998در اكتبر  85(IPIC)گذاري نفتي  المللي سرمايه شركت بين
 83، بـه ميـزان   1998امـارات متحـده عربـي در مـاه اوت     . جنوبي را خريداري نمايد پااليش نفت هيونداي كره
  فـت خـام بـه كـره    كننده بزرگ ن جنوبي صادر نمود كه پس از عربستان دومين عرضه  ميليون بشكه نفت به كره

درصـد از   6/19درصد از سهام شـركت اسـپانيايي سپسـا و     10شركت مزبور همچنين . رود جنوبي به شمار مي
  . ترين بازار صادراتي ژاپن است عمده. در اتريش را در اختيار دارد OMVسهام شركت 

  
 

 
85- International Petroleum Investment Company. 
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  مصرف انواع انرژيهاي اوليه): 47-3(نمودار 

  
  
  
  

  اير نفت خامميزان ذخ): 48-3(نمودار 

  

0

5

10

15

20

25

30

Oil N.G. Coal Nuclear Hydro

M
T

O
E

0

20

40

60

80

100

120

1975 1980 1985 1990 1995 2000

YEAR

T
M

B



 305                     …و بالقوه گاز طبيعي  عرضهررسي جامع ب

  ميزان توليد و مصرف نفت خام): 49-3(نمودار 

  
  
  
  

  ذخاير گاز طبيعي): 50-3(نمودار 
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  ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي): 51-3(نمودار 

  

  صنعت گاز در عراق ) 3-19

  مقدمـه 3-19-1

اين كشور از . كند فارس آن را به آبهاي آزاد مرتبط مي عراق سرزميني است كه تنها يك راه باريك در خليج
سـعودي همسـايه     شرق با ايران، از شمال با تركيه از غرب با سوريه و اردن و از جنوب با كويـت و عربسـتان  

. فارس مرطوب ـ و زمسـتاني نسـبتاً سـرد دارد     عراق تابستاني گرم و خشك ـ در نواحي نزديك به خليج . است
. درصد آن شـيعه مـذهب هسـتند    60دهند كه بيش از  درصد جمعيت اين كشور را پيروان اسالم تشكيل مي 95

  . زبان رسمي كشور عربي و پايتخت آن بغداد است
پس از جنگ جهاني اول، سه استان بصره، بغـداد و موصـل از امپراطـوري عثمـاني جـدا شـد و سـرزمين        

ت رهبـري  اين كشور تحت قيموميت جامعه ملل ـ تحـ   1932تا  1931از سال . امروزي عراق را به وجود آورد
يـك   1930در سـال  . ها ملك فيصل را به عنوان شاه عراق معرفي كردند انگليسي 1921در اوت . انگليس ـ بود 

پايـان يافـت و    1932قيموميت جامعه ملـل در اكتبـر   . ساله بين انگليس و عراق به امضاء رسيد 25پيمان اتحاد 
  . عراق رسماً استقالل پيدا كرد
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  صنعت نفت ) 3-19-2

شناسي متشكل از نمايندگاني از شركت نفت انگليس و ايران، رويال  يك هيأت مشترك زمين 1925در سال 
شناس آمريكايي گزارش داد كه هـيچ   پس از چندي يك زمين. داچ شل و چند شركت آمريكايي وارد عراق شد

ما مسائل حقوقي مانع ا. شناسد كه به اندازه عراق كار حفاري در آن نتيجه بخش باشد اي را در جهان نمي منطقه
شـد كـه خـود را طـراح      مربـوط مـي  » گلبنگيان«اين مسائل بيشتر به . از پيشرفت عمليات اكتشاف در عراق بود

او پـس از  . درصد براي خود قائل بود 5دانست و به دليل توافقات اوليه، سهمي معادل  مي» شركت نفت تركيه«
. آغـاز شـد   1927كار حفاري در آوريل سال . دست آورددرصد سهم خود را به  5طرح دعاوي بسيار، توانست 
نيمـه   3در ساعت . كيلومتري شمال غربي كركوك قرار داشت 90در » بابا گورگور«يكي از سايتهاي حفاري در 

غرش رعدآسايي شنيده شـد و سـتون عظيمـي از نفـت،     » بابا گورگور«، از چاه شماره يك 1927اكتبر  15شب 
  . شروع به فوران كرد

ميليارد بشكه ذخاير نفت خام، پس از عربستان سعودي بزرگترين ذخاير نفتي جهـان را   112ون عراق با اكن
. متغيـر اسـت   APIدرجـه   42تـا   24ذخاير نفتي اين كشور به لحاظ كيفيت بسيار متفاوت و از . در اختيار دارد

  . بزرگترين ميادين فعال اين كشور هستند» كركوك«و » روميال«ميادين 
توليـد عـراق در   . شـود  ميليون بشكه در روز گزارش مـي  7/2حاضر توليد روزانه نفت عراق حدود  ال در ح

شد و درآمدي بالغ  ميليون بشكه از آن صادر مي 2/3ميليون بشكه در روز بود كه بيش از  5/3حدود  1979سال 
  . آورد ميليارد دالر براي اين كشور به ارمغان مي 20بر 

ظر دارد كه ظرفيت توليد و صادرات نفت خود را با سرعت بيشتري افزايش دهـد و بـه   اكنون در ن عراق هم
اين منظور قراردادهايي را با شركتهاي خارجي به امضا رسانده اسـت كـه بالفاصـله پـس از پايـان تحريمهـاي       

مان ملـل،  اند كه يك سال پس از پايان تحريمهـاي سـاز   مقامات عراقي اعالم كرده. سازمان ملل قابل اجرا است
سـال   10و در طي  5/3ساله به  5تا  3ميليون بشكه در روز و سپس در يك طرح  3ظرفيت توليد اين كشور به 

پااليشگاه در اختيار دارد كـه ظرفيـت    10در حال حاضر عراق . ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت 6به 
  . هزار بشكه است 700اسمي آنها در مجموع 
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  يعي گاز طب) 3-19-3

درصد آن ذخاير گـازي   70تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي در اختيار دارد كه حدود  1/3عراق حدود 
ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد كرد كه پس از اعمال تحـريم،   9/6عراق  1989در سال . همراه با نفت است

  . اين مقدار به سرعت كاهش يافت
در اكتبـر سـال   . ميليارد بشكه در سال برساند 15يد گاز طبيعي خود را به ميزان توليد گاز تول 1997در سال 

ميليـارد دالر   2/4المللي دعوت كرد تا در طرحهـاي توليـد گـاز طبيعـي بـه ارزش       عراق از شركتهاي بين 1997
سال پـس از پايـان تحـريم،     2عراق اميدوار است كه طي . ميليارد متر مكعب رسيد 6/3شركت طبيعي عراق به 

  . كند
ميليارد متر مكعـب بـرآورد نمـوده اسـت كـه       3100حدود  1991ذخاير اثبات شده عراق را در اول ژانويه 

  . عمدتاً از گاز همراه مناطق كركوك، باي حسن، جامبور، عين زاله، رميله و غيره تشكيل شده است
) 91در اول ژانويـه  ( ميليـارد متـر مكعـب    2830اندركاران منابع گازي را كه هنوز كشف نشده حدود  دست
امروزه توليد تجاري عراق از اهميت چنداني برخوردار نيست و حـداكثر توليـد گذشـته آن در    . زنند تخمين مي

امكـان زيـاد دارد عـراق در قـرن آتـي بـه صـورت يـك كشـور          . ميليارد متر مكعب رسيد 10/6به  1989سال 
گاز را به صورت خط لوله از طريق تركيه و كشورهاي تواند  اين كشور به راحتي مي. صادركننده مهم گاز درآيد

اي كه عراق را به سـواحل مديترانـه    خط لوله(صادر كند  LNG/ بالكان يا از طريق يك پروژه مختلط خط لوله 
كيلـومتر تـا    2200خط لوله عراق ـ تركيه ـ بالكان ـ اروپا مسـافتي برابـر بـا       ). كند در سوريه يا تركيه متصل مي

دالر در % 70هزينه انتقال فني پروژه حـدود . كيلومتر تا مرز ايتاليا يا آلمان دارد 5500تا  5400حدود  استامبول و
حـق عبـور تـا    . باشـد  يو تا مرز ايتاليا يا آلمان مـي  تي دالر در هر ميليون بي 8/1يو تا استانبول و  تي هر ميليون بي

برحسب روشهاي الـف  (يو  تي دالر در هر ميليون بي 5/1يو و  تي دالر در هر ميليون بي 65/0غربي حدود  اروپاي
  . باشد مي) و ب

باشد كه ارتباط مناطق گاز  كيلومتر مي 1000اي به طول  شامل خط لوله LNG/ هاي مختلط خط لوله  پروژه
مايل دريايي جهت عرضـه بـه    1800به طول  LNGعراق را به سواحل مديترانه در سوريه و تغذيه يك زنجير 

  . سازد را عملي مي) ايتاليا، فرانسه، اسپانيا(غربي  اروپاي
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يـو   تـي  دالر در هر ميليون بي 30/0يو بوده كه  تي دالر در هر ميليون بي 30/2كل هزينه انتقال فني اين پروژه 
يـو   تـي  دالر در هر ميليون بي 55/0سازي گاز،  يو براي كارخانه مايع تي براي خط لوله، يك دالر در هر ميليون بي

با در نظر گـرفتن  . باشد يو براي ترمينال تبديل مجدد مايع به گاز مي تي دالر در هر ميليون بي 40/0براي تانكر و 
برحسب روشـهاي الـف و ب بـراي محاسـبه     (يو  تي دالر در هر ميليون بي 85/2يا  40/2هزينه كل انتقال حدود 

از پروژه خط لوله عراق به تركيه ـ بالكان ـ اروپا بـا     تر غربي، اين پروژه تا حدودي ارزان به اروپاي ) حق العبور
  . يو خواهد بود تي دالر در هر ميليون بي 3/3يا  45/2كل هزينه 

  

  ذخاير گاز طبيعي عراق): 52-3(نمودار 
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  مقدمـه ) 4-1

پذيري ورود ايران را به بازارهاي جهاني گاز بررسي  هاي دو فصل گذشته امكان در اين فصل بر اساس يافته
  .كنيم مي

باشـد   از مفاهيم بسـيار مهـم در اقتصـاد بـازار مـي       (Penertation)پذيري براي ورود يا نفوذ به بازار امكان
  : د ازعوامل مهم براي نفوذ در بازار عبارتن

  مسائل حقوقي و سياسي  –الف 
  مسائل اقتصادي  –ب 
  مسائل فني  –پ 
  بازاريابي  –ت 

توان به عنوان يك عامل ريسك در طرح تلقي  به عبارتي نامناسب بودن هر يك از عوامل نامبرده شده را مي
  .كرد

باال رفـتن هزينـة واحـد     توانند به صورت هزينه عمل كنند و باعث در بررسي هزينه و فايده، اين عوامل مي
  .طرح شوند

توانـد بـه    گيرنـد كـه مـي    كنندة گاز استراتژيهاي متفاوتي را براي نفوذ به بازار در پيش مي كشورهاي عرضه
بـه  . باشـد  كننده مـي  ها بسيار متفاوت و خاص عرضه اين استراتژي. مدت عمل كند صورت بلندمدت و يا كوتاه

گاز ورودي به سيستم پايين در نظر گرفتن نرخ بازگشـت سـرمايه چنـين    طور مثال پايين در نظر گرفتن قيمت 
  .هاي حاصل از مسائل سياسي كه متغيري كيفي است را كنترل كند تواند هزينه حركتهايي تا حدودي مي

يابي صحيح از روند رشـد و تقاضـاي بـازار اسـت و همچنـين ارائـه        از ديگر مسائل مهم بازاريابي و اطالع
  .ز محصول صادر شده به بازار موردنظرصحيح و علمي ا

ورود ايران به بازارهاي   بررسي امكان: فصل چهارم 
  جهاني گاز طبيعي 
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هر حال اگر بخواهيم به بررسي تمام شـرايط نفـوذ در بازارهـا بپـردازيم شـايد خـود در قالـب طرحـي           به
  .پذير باشد امكان

در اين قسمت با توجه به مسائل اقتصادي و باالخص محاسبات هزينه فايده طرحها به بررسي ايـن شـرايط   
مسائلي از قبيل امنيت عرضه و اثر اقتصادي صادرات گاز و همچنين نقش رقبا را مـورد  پردازيم در اين ميان  مي

  .بررسي قرار خواهيم داد

  ويژگيهاي كلي براي ورود به بازار جهاني گاز طبيعي ) 4-2

شايد اين ويژگيها . در اين قسمت به ويژگيهاي كلي و شرايط الزم به بازارهاي جهاني اشاره خواهيم داشت
  : توان آنها را خالصه و در قالب چند عامل بررسي نمود كه عبارتند از ياد و فراوان باشند ولي ميبسيار ز

  ذخيره بالقوه و بالقعل گاز كشورمان و محدوديت توليد  –1
  امكانات تكنولوژيك و به روزآوري  –2
  ها  هزينه –3
  آن  گذاري در خصوصيات بازار هدف و شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياست –4
گذاري در كشور باالخص در مناطق آزاد تجاري يا اقتصادي حال به بررسـي هـر يـك از     امنيت سرمايه –5

  .پردازيم اين عوامل مي

  ذخيره بالقوه و بالفعل گاز كشورمان و محدوديتهاي توليد ) 4-2-1

. مجدد آن بپردازيم در مورد ذخاير بالقوة كشورمان قبالً بحث شده وشايد لزومي نداشته باشد كه به بررسي
  .تريليون مترمكعب را پس از روسيه داريم 26همانطور كه گفته شد ما دومين ذخيره بالقوه جهان با ظرفيت 

اين مقوله در ادبيات اقتصاد گاز يعني امنيت عرضه در عين حال بسياري از مخازن كشور هنوز توسعه پيـدا  
  .كند نيز رو به تزايد است و در توليد محدوديت ايجاد مي اند و در عين حال تقاضاي گاز در داخل كشور نكرده

به عبارتي با توجه به شكاف بين عرضه و تقاضا بايد ابتدا اولين عامل عرضـه و يـا اولـين عامـل ورود بـه      
  .المللي را بررسي نمود بازارهاي بين

ريزي و تخصيص  نامهگذاري شركت ملي نفت ايران در اينجا حائز اهميت است به عبارتي بر مسئله سياست
  .اي برخوردار است منبع براي صادرات از اهميت ويژه
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اما از ديد تقاضاكننده امنيت عرضه بسيار با اهميت است به عبارتي به دليل ماهيـت بلندمـدت قراردادهـاي    
  .گاز طبيعي تقاضاكننده براي اين عامل وزن بيشتري را در نظر خواهد گرفت

از پارس جنوبي عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي داخلـي، نيازهـاي صـادراتي    ف 12رسد با توسعه  به نظر مي
المللي گاز زيرساختهاي داخلي را مستحكم نمود به عبارتي بايد در  نيز مرتفع گردد ولي بايد در امر تجارت بين

ن افـزايش  كنندة داخل بوجود نياورد چو ابتدا نيازهاي داخلي تأمين گردد و صادرات هيچ اختاللي براي مصرف
  .برد هاي اجتماعي ناشي از عدم انتقال به موقع گاز در داخل سودآوري طرحهاي صادراتي را از بين مي هزينه

  امكانات تكنولوژيك و به روزآوري طرحها ) 4-2-2

اي برخوردار است بـه عبـارتي در حـال     آوري نوين از اهميت ويژه مسئله به روزآوري طرحها بر اساس فن
  .جويي در مقياس اقتصادي در حركت است در جهت صرفه آوري حاضر فن 

كـاهش را نشـان   % 20سال قبل حـدود   20حاضر نسبت به  سازي گاز طبيعي درحال به طور مثال واحد مايع
توان احجام بـاال را   دهد و يا تحوالت ايجاد شده در خطوط لوله چشمگير و قابل تعمق است بطوري كه مي مي

  .ا هزينه كمتر انتقال دادقطر و ب  هاي كم با لوله
جـويي كـرده و بـا كـاهش هزينـه       ها صرفه تواند در هزينه توجه به تكنولوژي جديد تا حد بسيار زيادي مي
  .واحد عاملي براي مورد به بازارهاي جهاني محيا باشد

  ها  هزينه) 4-2-3

ي در بكـارگيري و  پـذير  ها يكي از مسايل مهـم ورود بـه بازارهـاي جهـاني اسـت و انعطـاف       مسئله هزينه
  .تخصيص هزينه نيز در اين مهم موثر است

كننـدگان   توانـد در ميـان عرضـه    داشته باشد مي  Manopsonyبطور كلي اگر خريدار حالت انحصاري و يا
. هاي طرح به هر طريق ممكن بهينه گـردد  ايجاد رقابت كند و اگر هدف نفوذ به بازار مورد نظر باشد بايد هزينه

ن با پائين در نظر گرفتن نرخ بازگشت سرمايه به اين مهم دست يافت و يا اگر به هر طريق قادر توا همچنين مي
  .توانيم به آن بازار نفوذ كنيم ها براي رقابت نشديم نمي به كاهش هزينه

يابي را  توان در بخشهاي اصلي بهينه مي LNGدر مورد طرحهاي گاز طبيعي و انتقال از طريق خط لوله و يا 
هاي انتقال از طريق خـط لولـه مربـوط بـه هزينـه       كرد بطور مثال با توجه به اينكه بخش اعظمي از هزينه اعمال
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هايي را از لحاظ بهينه كردن طول مسير و با توجـه بـه ظرفيـت     جويي توان در اين قسمتها صرفه انتقال است مي
  .م دادسازي را انجا بازار موردنظر، كم قطر در نظر گرفتن خط لوله عمل بهينه

  .سازي را بهينه نمود هاي موجود واحد مايع آوري توان با توجه به فن نيز بطور مثال مي LNGدر مورد 

  خصوصيات بازار هدف و شرايط اجتماعي و اقتصادي آن ) 4-2-4

وجود شرايط مطلوب به بازار بستگي زيادي به شرايط بازار هدف دارد بطور مثال نفـوذ بـه بازارهـايي كـه     
زا در بـازار داخلـي مطـرح     اي است كه قيمت به عنـوان متغييـري بـرون    گذاري انرژي به گونه قيمت سياستهاي

  .گردد بسيار مشكل است مي
كنندگان خانگي در كشورهاي بخش اعظم مصرف انرژي را به خـود اختصـاص دهنـد     همچنين اگر مصرف

  .نفوذ به چنين بازاري نيز مشكل آفرين است
  .توان در زير خالصه نمود تواند براي نفوذ مشكالتي را ايجاد كند را مي كه ميعوامل مهم در بازار هدف 

  زا بودن قيمت  گذاري و برون نوع سياست قيمت –الف 
  تخصيص سهم بيشتر انرژي به بخش خانگي  –ب 
  وجود انرژيهاي جانشين ارزان قيمت  –ت 
  وجود منابع انرژي داخلي  –ث 
   Monopsonyر يا شرط وجود انحصار براي خريدا –ج 

  .كننده در عقد قراردادهاي بلندمدت مشكالت زيادي را ايجاد كند تواند براي عرضه وجود شرايط باال مي

  گذاري  امنيت سرمايه) 4-2-5

بر بودن و به عبارت بهتر سرمايه بر بودن طرحهـا امنيـت بـراي     در انجام طرحهاي گاز طبيعي به دليل هزينه
  . باشد اي اهميت ميگذاران خارجي دار سرمايه

گـذاران و   سـرمايه . اي برخـوردار اسـت   همچنين شفافيت قوانين در منـاطبق آزاد تجـاري از اهميـت ويـژه    
توانند بـراي   شريكان تجاري براي پايا بودن و شفافيت داشتن قوانين تجارت اهميت زيادي قائلند به عبارتي مي

  . ريزي نمايند گذاري خود برنامه سرمايه
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كننـدگان و تقاضـاكنندگان    گذاري خارجي از طرف هر يك از عرضـه  واضح بودن قوانين سرمايه هر حال  به
امنيـت  . باشـد  عامل مهمي براي جذب شـركاي خـارجي و همچنـين تـأمين مـالي طـرح از طـرف بانكهـا مـي         

  .ها گردد تواند باعث افزايش هزينه گذاري به عنوان يكي از عوامل مهم در فاكتور ريسك مي سرمايه

  ) بنادر، سيستم خطوط لوله، تأسيسات گاز طبيعي مايع(زيربناهاي انتقال انرژي ) 4-2-6

اي است كه عالوه بر كشورهاي همسايه قادر بـه صـادرات گـاز از طريـق      موقعيت جغرافيايي ايران به گونه
  .باشد مرزهاي دريايي نيز مي

  :بندي كرد توان به صورت زير طبقه مسيرهاي صادراتي ايران را مي
  آذربايجان، نخجوان، ارمنستان : شمال كشور شامل –الف 
  پاكستان : شرق كشور شامل –ب 
  تركيه : غرب كشور شامل –ج 
  فارس ساير كشورها  كشورهاي عربي و از طريق خليج: جنوب كشور شامل –د 

وضـعيت  تـوانيم   اي در كشور وجود دارد در جدول زيـر مـي   حاضر شبكة گسترده در زمينة خط لوله درحال
  .كنوني و آيندة شبكة خط لولة گاز ايران را مشاهده كنيم

  خط لوله گاز و انشعابات آن در ايران): 1(جدول 
  تعداد انشعابات  Kmشبكه خط لوله سـال
2000 51000 3100000  

  4200000 66000 2004پس از

  78المللي انرژي آبان  فارس موسسه مطالعات بين كنفرانس منابع خليج :منبع

حاضر شايد براي ايجاد زيربناهاي  درحال. دهد هاي خط لوله گاز ايران را نشان مي اين جدول وسعت شبكه
ولـي  . و خـط لولـة سـرخس نكـاء اسـتفاده كـرد        IGAT 1صادراتي به كشورهاي شمال بتوان از خطوط لولة

ازارهاي صـادراتي بايـد   واقعيت اين است كه با توجه به رشد مصرف داخلي و رشد صنايع و نيروگاهها براي ب
طريـق   در فكر زيربناهاي جديد به عبارتي خط لوله جديد و حتي تأسيسات فـرآوري جديـد بـود چـون بـدين     

  .توان مسئله انتقال صادراتي را از داخل جدا نمود مي
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اي  فارس هيچگونه شـبكه  حاضر در بخش شرق كشور براي بازار پاكستان و كشورهاي حوزة خليج  در حال
  .باشد، در عين حال بخش بزرگي از انتقال گاز به تركيه آماده بوده است ميموجود ن

باشد كـه البتـه هنـوز تأسيسـات زيربنـايي       حاضر موردنظر مي  نيز بندر عسلويه در حال  LNGدر محدوده 
  .در آنجا نيز هنوز تأسيس نشده است LNGبراي 

هاي فرضي بطوري در نظر گرفته شـده   لوله بررسي شد تمام خطوط 2با توجه به اقتصاد پروژه كه در فصل 
  .اند است كه دوباره اين خطوط از ابتدا ساخته شده

به هر حال براي توسعه بازده صادراتي هنوز زيربناي صادرات تجهيز نشده است و بايد تالش كافي در اين 
  .زمينه صورت گيرد

كه در اينجا بـه تفصـيل در محـور    توضيح داده شد  2در محور پااليشگاههاي كشور بطور مختصر در فصل 
  .باشد توضيح خواهم داد هاي آتي پااليشگاههاي گاز كشور كه از مهمترين تاسيسات زيربنايي مي مكان و برنامه

  : ظرفيت پااليشي هر يك از پااليشگاههاي گاز كشور به درصد به شرح زير است
  %57        پااليشگاه فجر  –1
  % 14    نژاد  پااليشگاه شهيد هاشمي –2
  % 13      واحدهاي دهيدراسيون  –3
  % 12        پااليشگاه بيدبلند  –4
  % 4      پااليشگاه سرخون  –5

ميليارد متر مكعب  65ميليون مترمكعب رشد يعني حدود  190حاضر حدود   ظرفيت پااليشي ايران در حال
  .د مترمكعب در سال برسدميليار 142به حدود  2006گردد كه اين رقم در سال  بيني مي باشد و پيش در سال مي

 62ريزي تلفيقي شركت ملي گاز ايران مصرف گـاز طبيعـي در ايـران از حـدود      بيني برنامه با توجه به پيش
  .خواهد رسيد 2006ميليارد مترمكعب در سال  110به حدود  2000ميليارد متر مكعب در سال 

جنوبي شـايد پااليشـگاههاي مـا بـا       رسد كه در صورت توسعه منابع گازي جنوب ازجمله پارس به نظر مي
  .توسعه ظرفيت توان فرآوري مقادير بيشتري از گاز را داشته باشند

هر حال در صورت ايجاد منابع جديد بـراي صـادرات احـداث پااليشـگاه صـادراتي ضـروري بـه نظـر           به
  .رسد مي
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  :باشند از نظر مكاني پااليشگاههاي ايران به شرح زير مي
  . كيلومتري شمال آبادان 175ند در پااليشگاه بيدبل –1
  . كيلومتري شمال مشهد 165در ) خانگيران(نژاد  پااليشگاه شهيد هاشمي –2
  . كيلومتري جنوب بوشهر 300در ) كنگان(عصر  پااليشگاه ولي –3
  . مركز عمليات هرمزگان در استان هرمزگان –4

  .ره نمودتوان به نكات زير اشا در محور خطوط لولة گاز ايران نيز مي
  : باشند خطوط لوله فشار قوي ايران به شرح زير مي

  محور جنوب به شمال  –الف 
  اينچ 42تا  40طول و قطرهاي  112kmاز مادون به آستارا با  IGAT1 – 1 –الف 
  اينچ  56تا  48طول و قطرهاي  1000kmاصفهان و قزوين با  -از كنگان  IGAT2 – 2 –الف 
  زنجان  –قزوين  IGAT2انشعاب اول  – 3 –الف 
  تبريز  –قزوين  IGAT2انشعاب دوم  – 4 –الف 
  محور شرق به غرب  –ب 
  سرخس  –قسمت اول گنبدلي  – 1 –ب 
  نكا  -قسمت دوم سرخس  2 –ب 

  اينچ  36الي  30هاي  لوله 800kmمجموعاً 
  اينچ  30لولة  km 170رشت به طول  –قسمت سوم نكا  – 3 –ب 
  اينچ  2تا  10لوله  200kmتبريز به طول  –ميانه  –خط لولة زنجان  – 4 –ب 

  بررسي امكان تبديل گاز طبيعي به مايع قبل از صدور آن ) 4-2-7

مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده كرديم كه حد بسـياري از بازارهـاي    LNG  در فصل دوم اقتصاد طرح
دسـتيابي بـه    LNGه براي احداث واحد يكي از نكات مهم و عمد. تواند قابل رقابت باشد اجراي اين طرح مي

جنوبي با فاصله كمي از ساحل منطقه عسلويه قرار دارند به عبارتي از لحاظ  دريافت خوشبختانه فازهاي پارس 
  .باشد اقتصادي چنين كاري ممكن مي –فني 

  : عبارتست از LNGهاي مهم براي احداث  مثال و پيش زمينه
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  تريليون فوت مكعب  10ه در جاي بيش از مقدار گاز كافي در مخزن با ذخير –1
  هاي آرام براي پهلوگيري كشتيها  دسترسي به دريا و وجود و امكان حوضچه –2
  المللي  دسترسي به درياي آزاد و آبهاي بين –3

براي بررسي بيشتر اين . مهيا است LNGگردد تمام اين شرايط براي احداث واحد  همانطور كه مالحظه مي
. پـردازيم  در جهان مـي  LNGهاي  ه از لحاظ تئوريهاي اقتصادي و آخرين تحليلها در مورد هزينهمسئله در ادام

  .كنيم را بررسي مي LNGهاي طرح  در ادامه تحليلهاي جديد از هزينه
نشـانگر ايـن     (COS)هـاي خـدماتي   ها و همچنين هزينـه  ، هزينه LNGتحليلهاي اخير در مورد طرحهاي 

هـاي   پائين انـرژي، توسـعه طرحهـا و حتـي برخـي طرحهـاي عـام در لـواي گزينـه         است كه عليرغم قيمتهاي 
و رقابت ايجاد شده به وسيله شركتهاي  LNGهاي  مطالعه هزينه. باشد اقتصادي مي: كارانه گذاري محافظه قيمت

Poten دهد كه چگونه طرحهاي جديد  و شركا، نيويورك، اتحادية مارلين، هوستون نشان ميLNG  ـ ه با توجه ب
  .توانند رقابت كنند دورنماي بازار مي

زند و آنها را به صـورت زيـر ارزيـابي     را تخمين مي LNGهاي خدماتي طرحهاي جديد  اين مطالعه هزينه
  :سازد كند و سؤالهاي زير را مطرح مي مي

  كدام طرح محتملLNG     با قيمتهاي انتظاري داراي دوام اقتصادي خواهد بود؟ آيـا قيمتهـاي جـاري و
توانـد در   تواند از نيازهاي جديد براي عرضه حمايت كند؟ آيا ساختار قيمتهـاي جـاري مـي    تار آن ميساخ

  عرض اندام كند؟ LNGبازار فروشندگان 
  چطور طرحهاي محتملLNG توانند با ديگر دارندگان  باشند مي كه داراي موقعيت اقتصادي ميLNG 

  رقابت كنند؟) هاي واردكنندهبازار( LNGبراي فروش در بازارهاي جاري و نوظهور 
 هــاي  هــا بــا توجــه بــه اجــزاء ســازنده آنهــا و همچنــين ظــاهر طرحهــا از نظــر هزينــه مقايســه پــروژه

، گرفتن وامهاي خـارجي و محصـوالت جـانبي     FOBهاي فني به صورت  هزينه: شامل  (COS)خدماتي
  شود؟ جام ميچطور ان)  LNGناوگان(راني  و مايعات گازي و كشتي LPGشامل حق برداشت 
توانـد پوشـش    طرح حـداقل قيمتـي اسـت كـه مـي       COSهاي خدماتي گويد كه هزينه اين مطالعه به ما مي

  .ها را تقويت كند و يك مقدار قابل قبولي براي نرخ بازگشت سرمايه به ما بدهد هزينه
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 LNGد براي هر واحـ ) Mmbtu / $ 1999براي سال (هاي خدماتي در سطوح واقعي قيمت  تعريف هزينه
گـذاري و عمليـاتي زودرس ، گـرفتن وامهـاي      هـاي سـرمايه   و يا گازهاي خارج شده از منبع به صورت هزينـه 

گذاري براي اشتغال در زمان شروع طـرح، نـرخ بازگشـت سـرمايه و حـق       خارجي ، بازايابي حاصل از سرمايه
  .باشد مي LNGبرداشت خالص مايعات گازي و 

شـامل توليـد، خـط لولـه،     ( LNGبـراي هـر بخـش از زنجيـرة       COSيهاي خـدمات  در اين مطالعه هزينه
  .و همچنين در داخل هر بخش، براي مبالغ تخصيص يافته محاسبه شده است) LNGسازي و تانكر  مايع

، زماني كه قيمتهاي انرژي در سطح پائيني قرار داشت سيلي از تعهدات و ظرفيتهـاي جديـد    1990از سال 
LNG رسي قرار گرفته استبراي صادرات مورد بر.  

تـا كنـون    1990از سال   (tpyميليون تن در سال 25در حوزة آسياي پاسيفيك، طرحهاي جديدي با مقادير 
  .به جريان درآمده است

و خاورميانـه وجـود   ) شـامل اسـتراليا  (طرح بكر به صورت محتمل در جنوب شرق آسيا  8حداقل توسعهء 
ميليون تـن در سـال    50صادراتي اين طرحها حدود  LNGد مقدار تقريبي باش دارد كه فعاالنه به دنبال بازار مي

(tpy) باشد مي.  
انـد ولـي فعـالً مـورد نظـر       باشند و پيشرفت كمتري داشـته  تر مي سه طرح ديگر هم وجود دارد كه پرهزينه

  :هستند كه عبارتند از
انتظـار   tpyن تـن در سـال   ميليـو  8الجزايـر حـدود     بازسازي شدة LNGدر حوزة آتالنتيك، از واحدهاي 

در نظر  1999براي ورود به بازار در سال  tpyميليون تن در سال  9رود همچنين از دو طرح جديد ديگر نيز  مي
 tpyميليـون تـن در سـال     12است الزم به ذكر است كه دو طرح اخير در صورت توسعه قادر به توليد حـدود  

  .باشند مي باشند به هر حال اين سه طرح در دست بررسي مي
چنـين   LNGنيز تجـارت   1983-1977حاضر حتي در زمان افزايش قيمتهاي انرژي در سالهاي   نه در حال

  .تحركي را بر طبق مطالعات انجام شده داشته است
Potent اند اي مشتمل بر دو جزء داشته و شركا و اتحادية مارلين مطالعه :  

  

  COSتي هاي خدما ها و هزينه ارزيابي هزينه) 4-2-7-1
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از سطح مخصوصي از طراحي خـوراك  . ارزيابي شده است LNGهر دو اين اجزاء براي طرحهاي محتمل 
  .سازي و تجهيزات دريايي مشتق شده است سازي، ذخيره گاز براي توليد، حمل و نقل به وسيله خط لوله، مايع

گذشته مشـتق شـده     در دهةها از يك بانك اطالعاتي جامع و براي طرحهاي واقعي و محتمل  تخمين هزينه
  .است

حساب يا سياهة مواد اوليه هر يك از طرحهـا   حمايت بانكهاي اطالعاتي ماخذي است براي تدوين صورت
هاي آن در وضعيت كنوني بازار ارزيابي شده و يكپارچگي مخصوصي براي دستمزدهاي محلي نيروي  كه هزينه

بطور مثـال  . فاده از روشهايي كه دستمزدها را يكپارچه كنندمنظور است(وري در نظر گرفته شده است  كار و بهره
  .)گيري البته شاخصهايي مانند شاخص ديويزيا براي اين كار وجود دارد ميانگين

هـا و متغيرهـاي هزينـه، حجـم و      در مطالعه يكپارچه كردن هزينـه   COSهاي خدماتي  شناسي هزينه روش
 LNGيل يك فرآيند مـالي بـراي هـر يـك از اجـزاء زنجيـرة       درآمد ايجاد شده و دريافت وامهاي خارجي تحل

  .كاربرد دارد) LNGعرضه (
بندي  انداز بودجه در يك چشم. باشد از سر چاه تا نقطه توزيع مي LNGمجموع اينها نمايندة عرضة زنجيرة 

) ارزش فعلـي خـالص  (كمتر از سـطوح قيمتـي بـازار باشـد،      COSهاي خدماتي  سرمايه، اگر در طرحي هزينه
(NPV)  آن طرح مثبت و نرخ بازگشت داخلي(IRR)   بـرعكس اگـر   . طرح بزرگتر از اندازة حدنصـاب اسـت

COS  بزرگتر از قيمت باشدNPV  طرح منفي بوده وIRR تواند به حد نصاب برسد طرح نمي.  
و طرحهـايي كـه بـا     )كه اغلب اينطور نيست(با قيمت است  COSدر اين صورت تفكر ديگر مساوي شدن 

COS شوند و به راحتي با نيازهاي زمـاني خريـدار سـازگار     بندي مي شوند به راحتي بودجه نسبتاً كم توزيع مي
  .توانند براي دولتها نيز جذاب باشد پذيرند و داراي امنيت بيشتر و مي شوند، داراي زمان ساخت انعطاف مي

  . بندي كرد تقسيمرابر اساس خصوصيات طرح به صورت زير  LNGهاي طرحهاي  توان هزينه مي
 شـرايط وام  (اي كم تا بازار هـدف   طرح با هزينة پايين، مايعات گازي كم و با وام خارجي باال و فاصله

  ).خارجي محياء است

 هـاي بكـر در آسـياي جنـوب      تواند خصويت طرحهاي با مايعات گازي كـم و پـروژه   اين شرايط مي

  .شرقي باشد
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  اين شـرايط  . اي كم تا بازار هدف و حداقل وام خارجي و فاصلهطرح با هزينهء باال، مايعات گازي زياد
  .هاي بكر در استراليا را تداعي كند تواند خصوصيت طرحهاي با مايعات گازي زياد و پروژه مي
     طرح با هزينة كم، مايعات گازي باال با استفاده از وامهاي خارجي زياد و منابع مـالي داخلـي و فاصـله

كننـده مـالي بـه دليـل فقـر منـابع مـالي داخلـي          عبارتي جلب نظر شـركتهاي تـأمين  به (زياد تا بازار هدف 
هاي بكر در خاورميانه  تواند خصوصيت طرحهاي با مايعات گازي زياد و پروژه اين شرايط مي) ضروريست

  .را به پياد بياورد
  نسـبتاً  COSداراي گويد كه اين سه نوع طرحي به ظاهر متفاوت  جالب اينكه مطالعات انجام شده به ما مي

  .تواند سطح بااليي از رقابت را براي بازارهاي شرق آسيا فراهم كند يكسان است و اين مسئله خود مي

  بدست آوردن نرخ حد نصاب ) 4-2-7-2

اي  تحقق مناسب و يـا فزاينـده   LNGدر صورتي كه قيمت تانكر  LNGطبق مطالعات انجام شده، تجارت 
توانـد   باشد بطوري كه در حصول حداقل نرخ حدنصاب مـا را يـاري كنـد مـي     آن COSهاي خدماتي  از هزينه

  .دوام بيشتري داشته باشد
با توجـه بـه   . گويند، ساير مالحظات و تاثير آنها در جهت بكارگيري تجارت تجديد است البته مطالعات مي

  :د زير اشاره كنيمتوانيم به موار دورنماي محافظه كارانه از قيمت نفت در بازار آسياي پاسيفيك مي
و ساختار آن داراي توجيه و دوام  LNGتوسعهء پنچ طرح بكر در آسياي شرقي با توجه به قيمتهاي جاري 

بهتر است كه به طرحهاي خاورميانه در اين مورد بيشتر توجه شود چـون دوام  ايـن طرحهـا از    . اقتصادي است
  .باشد سايرين بيشتر مي

برند بطـوري كـه    سال در دوره ساخت بسر مي 4تا  3سال آينده هستند  2طرحهايي كه متعهد به فروش در 
  .توانند تا رسيدن به حد ثابت صادرات به مقدار تعهد شده صادركنند نمي

 )خريداران فعلي به اضافه چنين(شرقي  در آسياي LNGدهد كه تقاضاي پوشش نيافتة  اين مطالعه نشان مي
  . اند ن تن در سال مواجهميليو 21با تقاضاي حدود  2007تا سال 

شرق آسيا چشم به افزايش پتانسيل عرضه منابع جنوب شرقي آسـيا دوختـه اسـت     LNGترتيب بازار  بدين
  .باشد يا خير كه آيا در پريود گفته شد قادر به پر كردن اين شكاف مي
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  اگر خريداران هندي قيمت با تانكر را كه در تطابق با فروشLNG     بـا احتسـاب كشـتيLNG سـت  ا
  .تواند بر تجارت با هند داوم پذير باشد در آسياي جنوب شرقي مي LNGبپردازند، طرحهاي صادراتي 

  توسعه طرحهاي خاورميانه در موردLNG  به صورتFOB  دارايCOS تـري نسـبت    به مراتب پايين
مچنـين  بـرداري از مايعـات گـازي و ه    تواند با بهـره  به طرحهاي آسياي جنوب شرقي است، اين توسعه مي

  .توجيه اقتصادي همراه باشد
 بـه هـر حـال تحميـل قيمـت توسـط       . البته اين مسئله بستگي به حجم خريد و فروش هندوستان دارد

كنندة نفوذ بازارهـاي خـاور دور يـا شـرق      كنندة بازار هندوستان و كنترل تواند كنترل طرحهاي خاورميانه مي
  .آسيا باشد

 تواند تا حدودي تجارتي سودآور بر اساس قيمتهـاي   رينيداد ميتوسعه فروش گاز طبيعي از نيجريه و ت
تواند در بازارهاي فعلي اروپا و آمريكا و رقايتي اسـت بـراي بازارهـاي     مورد انتظار باشد و اين تجارت مي

  .جديد آمريكاي التين
  در اين طرحهاي بكر حوزه آتالنتيك و خاورميانه براي عرضه گاز چالشي خواهد بود باري ارائه قيمت

  .بازارها

  آوري تبديل گاز به انواع فرآورده سبك  بررسي امكان بكارگيري فن) 4-2-8

با توجه . يا تبديل گاز به مايعات نفتي سبك است GTLآوري بكارگيري  آوريهاي مورد بررسي فن ساير فن
تصـاد طـرح در   آوريهايي ضروريست ولـي اق  به مخازن بسيار بزرگ گاز طبيعي ايران حركت به سمت چنين فن

  .زند آوريهاي جديد حرف اول را مي بكارگيري فن
هـزار   10توان توليدي حـدود   ميليون دالر مي 250گذاري حدود  بر اساس يك تخمين سرانگشتي با سرمايه

توان به صورت زير خالصـه كـرد    را مي GTLشرايط الزم براي اقتصادي بودن طرحهاي . بشكه در روز داشت
  :ز صادق استكه براي كشور ما ني

  .بايد گاز خشك و شيرين باشد GTLكيفيت گاز براي واحد  –1
  . ميليون دالر 250گذاري حدود  در يك شرايط متعادل و با هزينة سرمايه –2
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يو باشد و با توجه به اينكه هيزنة  تي دالر به ازاي هر ميليون بي 5/0در صورتي كه قيمت خوراك گاز حدود 
دالر به ازاي هر بشكه است قيمـت واحـد    5اي هر بشكه با شرايط ذكر شده حدود عملياتي چنين طرحي به از

GTL  دالر به ازاي هر بشكه خواهد شد 22حدود.  
از آن  GTLتـوان بـراي واحـد     باشـد مـي  ) تريليون فوت مكعب(  TCF اندازه مخزن اگر بيش از يك –3

  .استفاده كرد
در صورتي كه بـازار    ست كه بسيار قابل تعمق است مسلماًآوريهاي جديد مسئله بازار ا مسئله مهم براي فن

  .باشد مناسب براي محصول وجود نداشته باشد طرح محكوم به شكست مي

  هاي ورود گاز ايران به بازارهاي صادراتي  سنتز گزينه) 4-3

ف در در اين قسمت سعي شده با توجه به نتايج بدست آمده در فصل دوم به تحليل و آناليز طرحهاي مختل
  .مقايسه با هم بپردازيم

  مقدار نياز گاز در زمان شكاف ميان عرضه و تقاضا ) 4-3-1

هـاي بيشـينه و كمينـه مقـدار نيـاز گـاز        هاي انجام شده در اين قسمت با توجه به گزينه بيني بر اساس پيش
  .كشورها مشخص شده است

باشند در عين حـال   اهميت بيشتري ميكشوري كه در زمان شكاف حجم بيشتري را نياز داشته باشند داراي 
  .در صورتي كه تفاوت بين گزينه بيشينه و كمينه زياد باشد ريسك بازار مورد نظر نيز بيشتر است

باشد و سـناريوي بيشـينه مربـوط بـه      با توجه به نمودار پيوست گزينة كمينه مربوط به سال آغاز شكاف مي
  .است 2015سال 

تركيه و پاكستان از قابليـت جـذب بيشـتر گـاز      –ژاپن  –ارهاي هندوستان هاي مطروحه باز بر اساس گزينه
با توجه بـه نمـود   . باشد در عين حال در اين قسمت توان مالي كشورها براي خريد گاز مدنظر نمي. برخوردارند

ند قابل بررسي هست 2002تر تا سالهاي  گردد كه بازارهاي كوچك و در احجام پايين در زمان شكاف مالحظه مي
  .فارس و كشورهاي شمال ايران و تركيه ازجمله كشورهاي حاشيه خليج

بيني اسـت و در عـين حـال     به بعد قابل پيش 2005اما زمان شكاف كشورهاي با حجم بيشتر براي سالهاي 
  .بازار پاكستان به دليل كشفيات جديد در درجه آخر اولويت قرار دارد
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خط لوله گاز به تركيه اسـت و سـپس    2001بازار براي سال ترين  گردد كه محتمل ترتيب مشخص مي بدين
اسـت كـه بـا     GTLفارس و ارمنستان و نخجوان و پيش احداث طرح  خطوط لوله به كشورهاي حاشيهء خليج

  .بوقوع بپيوندد 2002-2001توجه به زمان ساخت آن بايد اقدامات الزم در سالهاي 
گـردد كـه مجمـوع     بـراي واردات گـاز مالحظـه مـي     با بررسي ظرفيت غيرقراردادي گاز طبيعـي كشـورها  

ميليـارد متـر    200بـه بـيش از    2001ميليارد متـر مكعـب در سـال     15ظرفيتهاي بازارهاي هدف ايران از مقدار 
توانـد   خواهد رسيد و اين مسئله نشانگر اين مسئله است كه توجه به صـادرات گـاز مـي    2015مكعب در سال 

  .در برداشته باشدسودآوري فراوان براي كشورمان 
ميليـارد متـر مكعـب بـه ظرفيـت توليـد        120فاز آن حـدود   12با توسعه تمام فازهاي پارس جنوبي يعني 

باشـد كـه در سـالهاي     ميليارد متر مكعب مـي  100اكنون توليد كشورمان حدود  كشورمان افزوده خواهد شد هم
تـر مكعـب خواهـد رسـيد، بـر اسـاس       مليـارد م  220با توسعه تمام فازهاي پـارس جنـوبي بـه حـدود      2005
مصـرف داخلـي بـه     2010ريزي تلفيقي شركت ملي گاز ايران در سالهاي  هاي انجام شده توسط برنامه بيني پيش

ميليارد متر مكعب از اين توليد به تزريـق بـراي افـزايش توليـد      60رسد، اگر  ميليارد متر مكعب مي 120حدود 
يارد متر مكعب گاز طبيعي براي صـادرات وجـود خواهـد داشـت بـه      ميل 40ميادين نفتي اختصاص يابد حدود 

  .ظرفيت كشورها و بازارهاي هدف را براي گاز طبيعي تأمين نمايد 5/1تواند تا  عبارتي ايران مي

  طرحهاي گاز صادراتي   اي هزينه فايدة تحليل مقايسه) 4-3-2

دهـد كـه    هـاي مـورد مطالعـه نشـان مـي     گذاري در هر يك از طرح هاي سرمايه بررسي و مقايسه بين هزينه
پاكستان و سپس پاكستان  –از ساير طرحها بيشتر است و سپس طرح هند  GTLهاي حاصل از دو واحد  هزينه

  .گذاري قرار دارد هاي سرمايه صادرات به تركيه در اولويت چهارم از لحاظ هزينه. هاي طرح بر اساس هزينه
 LNGمانطور كه در نمودارهاي پيوست نيز مشخص اسـت طـرح   اما در مورد درآمدهاي ساليانه طرحها ه

  .گردد بندي مي بيشترين درآمد را دارد و نمودارهاي درآمد مانند نمودارهاي هزينه اولويت
هاي فرضي به دليل حجم باالي مدنظر  اي ديگر است بر اساس حجم اما در مورد سود ساليانه مسئله به گونه

گاز به هند از طريق پاكستان و همچنين هندوستان سودآوري اين دو طـرح   گرفته شده براي طرحهاي صادرات
  .در اولويت سوم قرار دارد LNGبسيار باالست و طرحهاي 
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البته همانطور كه قبال نيز ذكر شد به دليل ريسك باالي طرح صادرات گاز به هند و پاكستان، شايد بـه ايـن   
در نمودار آخر جريان مالي طرحها براي تمام طرحها در كنار هـم  . بندي اولويت آخر را داد طرحها بتوان در رده
الزم به ذكر است كه در هر بخش بطور جامع تحليلها صورت گرفته است و در اينجا فقط . مشخص شده است

  .ايم به تحليل طرحها در كنار هم پرداخته
ها اشاره شد الويت صادراتي ريسكهاي سياسي كه در بخشهاي قبل به آن –با توجه به تمام شرايط اقتصادي 

  .توان به صورت زير خالصه نمود طرحها را مي
  طرح صادرات گاز ايران به تركيه  –اولويت اول 
   LNGطرح صادرات گاز از طريق  –اولويت دوم 
  ارمنستان و نخجوان  –فارس  طرحهاي كشورهاي حوزه خليج –اولويت سوم 

  از طريق پاكستان طرح گازرساني به هندوستان  –اولويت چهارم 
  گازرساني به پاكستان و كويت  –اولويت پنجم 

  بررسي كشورهاي ثالث حد فاصل مسير در مورد برخي از كشورهاي منتخب ) 4-4-2

در مطالعة انجام شده براي اين طرح تنها مورد بررسي كشور حد فاصل در خط لوله مورد صاردات گـاز از  
ر اين مورد خاص بايد توجه داشت كه برخي از شرايط باعث شـده كـه   د. باشد طريق پاكستان به هندوستان مي

اين كشور ثالث به عنوان كشوري با ريسك باال براي صادرات به هندوسـتان در نظـر گرفتـه شـود داليـل ايـن       
  :بندي نمود توان در زير طبقه مسئله را مي

  . عدم مناسبات سياسي –1
  . مشكالت مالي فراوان –2
  . ي با هندوستاناختالفات تاريخ –3
توانند هر كـدام بـه    ايالتي بودن كشور و عدم تمركز قدرت مركزي در كنترل هماهنگ كه اين عوامل مي –4

  .تنهايي عاملي براي عدم اطمينان در عبور گاز از اين كشور باشد
مسـئله   شايد در مورد صادرات گاز به اروپا از طريق تركيه چنين مسائلي وجود نداشته باشد و تنها مشـكل 

  . هزينه باالي طرح است
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باشد و فقط در مورد خطوط لوله  اي در مورد كشور ثالث متصور نمي مسئله LNGدر مورد كشتيهاي حمل 
  .باشند مسير طوالني رژيمهاي حقوقي از عوامل مؤثر مي

قـوقي  ساز باشد و علت آن عدم تطابق رژيمهاي ح تواند در آينده مسئله وجود رژيمهاي حقوقي متفاوت مي
  .باشد با يكديگر مي

باشند و تداوم طرحهـا در طـول زمـان بسـيار مهـم       حهاي گاز طبيعي بلندمدت مي دانيم طر همانطور كه مي
بـه طـور   . باشـد  مسئله محاسبه ريسك كشور ثالث نيز از مسائل مهم و اساسي براي بررسي طرحهـا مـي  . است

  :يك طرح را به شرح زير بيان كردتوان مراحل ضروري براي دخالت دادن ريسك در  خالصه مي
  . تعريف مسئله –1
  . آوري اطالعات فرموله كردن مدل و جمع –2
  . ارزيابي –3

بيني كرد و احتمال وقوع آن حـوادث   ارزيابي ريسك زماني قابل انجام است كه حوادث آينده را بتوان پيش
  .را تخمين زد
بطـور مثـال   . بندي نمـود  رند، ابتدا بايد شرايط را طبقهگذا بيني حوادث آينده كه بر طرحها اثر مي براي پيش

  .اگر شرايط بازار تغيير كند، صادرات ساليانه ممكن است كم، متوسط، زياد و يا خيلي زياد باشد
سپس فرايند مالي براي هر حالـت  . كند بندي، به ميزان تغييرات بين دو حالت نيز بستگي پيدا مي نحوه طبقه
 10ميليارد متـر مكعـب تـا     2ميليارد متر مكعب در سال و  2الً صادرات ساليانه كمتر از مث. شود تخمين زده مي

  . ميليارد متر مكعب 10ميليارد متر مكعب و بيشتر از 
هاي تـاريخي   تخمين احتماالت مربوط به هر يك از حاالت فوق، بر اساس تجربه يا شواهد موجود و جنبه

  .شود انجام مي
  :شود به شرح زير است تماالت كه در آناليز ريسك از آنها استفاده مياي از قوانين اح خالصه

گوينـد كـه وقـوع رويـدادهاي      رويدادهايي را مستقل مي. اند رويدادها از لحاظ آماري، وابسته يا مستقل –1
  .ديگر، تأثيري بر وقوع آنها نداشته باشد

  .توان با يكديگر جمع كرد احتماالت مستقل و ناسازگار را مي –2
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ضـرب احتمـال    احتمال اينكه دو يا چند رويداد مستقل، با هم و يا بطور متوالي رخ دهند برابر با حاصل –3
  .وقوع هر يك از رويدادها در يكديگر

در مورد عامل ريسك در طرحهاي صادرات گاز طبيعي ناشي از يك كشور ثالث بايد عوامل كيفي را كمـي  
  .ان تاثيرات ناشي از ريسك را مشاهده كردتو طريق مي و سپس در مدل اثر داد بدين

  تأثيرات ناشي از صدور گاز ايران در مورد برخي از كشورهاي منتخب ) 4-5-2

باشـد و مسـئله ثبـات     همانطور كه قبال نيز گفته شد قالب قراردادهاي گاز طبيعي به صورت بلندمـدت مـي  
  .قراردادها در آنها بسيار مهم است

راي عقد قراردادهاي بلندمدت مسئله امنيت عرضه در كشورمان است بطوري كه يكي از نكات ويژه ايران ب
  .كند جذابيت بسيار زيادي براي اقتصادهاي با ثبات ايجاد مي

در سناريوهاي مطروحه فصول قبل در هر بازار قيمتهاي واحد را بدست آورديم اما بسيار كودكانه است كه 
عدم شفافيت قيمت گاز اين مسئله مهم در سر ميز مذاكرات مشـخص  اين قيمتها منب قرار گيرند چون به دليل 

  .گردد مي
به هر حال تأثير انرژي يعني مصرف آن ناشي از رونق اقتصادي است و در اينجا مسئله قيمت بسيار مهـم و  
اساسي است و پاسخ به اين سوال كه چه قيمتي براي صادرات گاز براي بازار مشخصي در نظر بگيـريم بسـيار   

  .كل استمش
توانـد رشـد اقتصـادي بلندمـدت در      حاضر مهمترين برتري گاز ايران امنيت عرضه آن است كه مي در حال 

تواند از گـاز ايـران    در اين مطالعه يكي از بازارهايي كه مي. كشورهاي مستعد از لحاظ اقتصادي را پشتيباني كند
  .منفعت زيادي ببرد بازار هندوستان است

ناپـذير   االي اين كشور براي رشد اقتصادي نياز فراوان ايـن كشـور بـه انـرژي اجتنـاب     با توجه به ظرفيت ب
سنگ به دليل نشـد   در عين حال به دليل محدوديتهايي كه براي مصرف برخي از سوختها ازجمله زغال. باشد مي

Co2 است در آينده ايجاد خواهد شد اين كشور مجبور به تغيير الگوي مصرف انرژي خود به گاز طبيعي.  
ريزي شده كـه   در اين كشور برنامه LNGطرح واحد تبديل مجدد گاز براي  12بر اساس اين مسئله حدود 

  .اين طرحها به تدريج آغاز خواهند شد 2004از سال 
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تـر از سـاير    هاي نسبتا پايين تواند با هزينه كنندگان به اين كشور ايران است كه مي يكي از نزديكترين عرضه
كنندگان قدرتمندي نظيـر   اما در همين منطقه عرضه. در شرق آسيا گاز به اين كشور را صادر كندكنندگان  عرضه

  .باشد اي مانند هندوستان مي كننده قطر نيز وجود دارد كه اين مسئله به نفع مصرف
توانـد   طريق مي شود و بدين باعث كاهش قيمت مي LNGاي  كنندگان منطقه هند با ايجاد رقابت ميان عرضه

  .كوفايي اقتصادي در كشور خود را تضمين كندش
به اين كشور در سالهاي آينده شاهد رشد اقتصادي باال در ايـن   LNGگردد با شروع صادرات  بيني مي پيش

  .كشور باشيم
  .گردد بيني مي اين مسئله در مورد تركيه و چين با شدت كمتري در آينده پيش

  تزانزيت گاز از ايران ) 4-6-2

د اين بخش در فصول گذشته مسائلي مطرح شـده باشـد ولـي بايـد بـدانيم كـه تنـوع مسـئله         شايد در مور
ترانزيت بسيار متنوع و بستگي به نوع قرارداد منعقده دارد كه در اين قسمت شايد اشـاره بـه برخـي از شـواهد     

  .تجري خالي از لطف نباشد
بـه هـر حـال    . له ترانزيت گاز نشده استدليل استفاده از شواهد تجربي اين است كه هنوز ايران درگير مسئ

  .ها در كشور ثالث نوع توافق در قراردادهاي خريد و فروش بسيار مهم است بايد گفت در مورد تعرفه
در اينجا قصد بر اين است كه بر اساس تخمين بلندمدت و بر اساس هزينـه انتقـال احجـام وسـيع گـاز از      

 LNG) ميليـون تـن   8حـدود  (ميليارد متر مكعـب   25بيش از  روشي عمومي نام ببريم، اين روش براي مقادير
  .كاربرد دارد

هاي انجام شده توسط كميسيون اروپا وابسته به سازمان ملـل متحـد و در سـندي بـه نـام       بر اساس بررسي
long distance and long term natural gas supply for mediterranean and europe 1993   ايـن

  .اند كه به بررسي آن خواهيم پرداخت بندي شده تقسيم روشها به صورت زير

  همكاريهاي متقابل ) 4-6-2-1

كنندگان به صورت كامل در فصل اول بررسي شـده اسـت شـايد در اينجـا      مسئله همكاريهاي متقابل عرضه
  .اشاره به برخي از نكات الزم باشد



  328                     تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

حاضـر   در حـال  . ر در كنترل بازار گاز باشـد تواند به عنوان ابزاري موث كنندگان گاز مي وجود اتحاديه عرضه
كنندگان در بازار گاز اغـب ايـن كشـورها اغلـب بـه صـورت يـك انحصـار خريـد يـا            به دليل اهميت مصرف

Monopsony گيرند كنندگان نبض بازار را در دست مي كنند و با ايجاد رقاب بين عرضه عمل مي.  
رسد كه به عنـوان يكـي از    كشور با اينكه به نظر مي مثال روشن براي اين بحث كشور هندوستان است، اين

  .رساند اي را در اين زمينه به انتشار مي باشد ولي تبليغات گسترده LNGكنندگان آتي  مصرف
همين مسئله باعث شده است بسياري از شركتها به اين كشور هجوم بياورنـد و اغلـب شـركتهاي بـزرگ و     

ترتيـب خـود ايـن شـركتها نيـز از       كنند بـدين  گذاري مي برق سرمايهدستي ازجمله بخش  مهم در بخشهاي پايين
  .برند سياستهاي دولت هند سود مي

گـردد   است و اين رقابت باعث مـي  LNGترتيب كه خوراك نيروگاههاي مورد نظر اغلب گاز طبيعي  بدين
  .كنندگان اين كشورها نافع گردند كه با خوراك ارزان قيمت حاصل از رقابت بين عرضه

كه داراي شفافيت بيشتري است داراي اهميـت بسـيار    LNGئله ايجاد اتحاديه گاز مخصوصاً در بخش مس
  .زياديست

البته سالهاست اين مسئله مورد بحث قرار گرفته . تواند در ثبات و تعادل بازار مؤثر باشد ها مي ايجاد اتحاديه
  .است ولي هيچگونه توافق عملي در اين راه بدست نيامده است

  تأسيسات مورد نياز براي طرحهاي صادرات گاز ) 4-6-2-2

 LNGدر مورد تأسيسات گاز طبيعي مورد نيـاز بـراي صـادرات بايـد آن را بـه خـط لولـه گـاز طبيعـي و          
  .بندي نمود تقسيم

  :بندي نمود توان به شرح زير طبقه تأسيسات مورد نياز براي صادرات از طريق خط لوله را مي
  . خطوط لوله انتقال –1
  . پااليشگاه فرآوري گاز –2
  . كمپرسورها و ايستگاههاي تقويت فشار –3

  .باشد اين تأسيسات به صورت زير مي LNGدر مورد 
  . سازي واحد مايع –1
  . پااليشگاه فرآوري گاز –2
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  . LNGكشتيهاي انتقال  –3
در مورد خطـوط  . استهاي زيربنايي طرح بسيار مهم و اساسي  البته در مورد تمام طرحهاي صادراتي هزينه

  .گذاري، تسطيح اراضي و موارد ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد لوله زيرساختهاي لوله
گـذاري در سـطوح مختلـف جغرافيـايي      آوري بكار رفته نيز بسيار مهم است بطوري كه بكارگيري لولـه  فن
  .كند هاي متفاوتي را طلب مي هزينه

تقالل منابع در نظر گرفته شده و همچنين سيستم پااليشي مجـزا  در مورد اجراي طرح صادراتي خط لوله اس
از سيستم انتقال داخلي بسيار مهم است و دليل اين مسئله عدم تأثير صادرات بر روي مصرف داخلي اسـت در  

هـاي مناسـب بـا     ساخت بندر و پايانه LNGتر است بطوري كه در طرح  مسئله از اين همه پيچيده LNGمورد 
  .و تأسيسات ساختماني اهميت فراوان دارد LNGلحاظ پهلو گرفت كشتيهاي حمل  محل مناسب از

در عين حال هماهنگي توسعه مخازن با ساخت تأسيسات هم در مورد صادرات از طريـق خـط لولـه و يـا     
LNG باشد پراهميت مي.  

زا و مفصـل باشـد   تواند طرحي مج شايد بيان تمام اجزا و تأسيسات الزم در اينجا الزم نباشد چون خود مي
  .توان با ديدي فني به آن اشاره نمود در عين حال مي

دسـتي بسـيار مهـم و     در عين حال همانطور كه در باال اشاره شد هماهنگي بين عمليات باالدسـتي و پـايين  
  .طلبد تأسيسات خاصي براي يكپارچه شدن را مي

  قوانين عبور و ترانزيت ) 4-6-2-3

ايـم ولـي بطـور     اي مواجـه نبـوده   انزيت از كشورمان تا به حال با چنين مسئلهبه دليل عدم عبور خط گاز تر
هـاي   الزم به ذكر است كه مسئله ترانزيت در ارتباط با حجم. پردازيم استاندارد به بررسي عمومي اين مسئله مي

بـه بررسـي آن   بطور كلي دو روش براي احتسا ب هزينه ترانزيت وجود دارد كه در ذيـل  . باشد دار مي باال معني
  .پردازيم مي

   )حجمي(روش مقدار  –الف 

بر اساس اين روش كشور ثالث در صدي از حجم عبور كرده از خاك كشـور خـود را از طريـق انتخابـات     
ميليـارد متـر مكعـب گـاز از طريـق       8به عبارتي اگر فرض كنيم كه . الزم به عنوان حق ترانزيت خواهد گرفت
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از حجم مورد نظر به عنوان حـق ترانزيـت در پاكسـتان بـه       %ستان انقتال دهيمخواهيم به هندو پاكستان را مي
  .مصرف خواهد رسيد

ميليارد متـر مكعـب بـه     4/0براي اين حق ترانزيت % 5درصد با احتساب  6الي  4عددي است بين  aمقدار 
  .گردد ميليارد متر مكعب به هندوستان صادر مي 6/7گيرد و  پاكستان تعلق مي
باشند و در عين حال موقعيت جغرافيايي آنها  كننده گاز طبيعي مي ر مورد كشورهايي كه مصرفاين روش د

  :توانند گذرگاه خطوط لوله گاز مختلف باشند بسيار سودآمد است است كه مي  اي به گونه
  .گردد اي قراردادي است و در مذاكره تعيين مي مقدار درصد تعرفه مسئله

  ال روش بر اساس هزينه انتق –ب 

در اين روش بر اساس مسئله پاداش و مسئله تأمين مالي طرح درصدي از هزينه انتقال را بـدون توجـه بـه    
  .كنند حجم و با توجه به نوع خط لوله و طول آن تعرفه را تعيين مي

دالر بـه ازاي هـر    aكنـد   كيلومتر خط لوله كه از كشور ثالث عبور مـي  100ترتيب كه مثال به ازاي هر  بدين
دالر % 4كيلـومتر   100بطور فرض اگر در نظر بگيريم هزينه انتقال به ازاي هر . گردد يو دريافت مي تي ليون بيمي

كيلومتر باشد اين هزينه واحد  1000يو باشد اگر مسير انتقال خط لوله از خاك پاكستان  تي به ازاي هر ميليون بي
از اين مقدار را به عنـوان  % 5اهد بود بطور مثال اگر پاكستان يو خو تي دالر به ازاي هر ميليون بي 4/0تقريبا برابر 

يو از طرف هنـد بـه ايـن كشـور      تي دالر به ازاي هر ميليون بي% 2حق ترانزيت دريافت كند ساليانه بايد حدود 
  .شود با توجه به حجم انتقال يافته اين مقدار حق ترانزيت به پاكستان پرداخت مي. پرداخت گردد

  گذاري از منابع داخلي و خارجي  سرمايه حجم) 4-6-2-4

اي كـامال   بايد توجه داشت كه اين مسئله، مسئله. در مورد اين عامل در بخشهاي گذشته صحبت شده است
  .گردد گذاري اين عامل در طرح تعيين مي باشد با توجه به حجم سرمايه قراردادي مي

تواند صورت گيرد ولـي در صـورتي    ر گاز ميهاي كوچك اين مسئله توسط كشور دارنده ذخاي براي پروژه
  .اي ديگر است كه حجم طرح بزرگ باشد اين مسئله به گونه

 debt on equityگذاري از منابع داخي و خارجي با فاكتوري به نام نسبت بدهي به دارايي يا  حجم سرمايه
طـرح توسـط   % 30اگـر  باشد به عبـارتي   مي 70/30به صورت  LNGگردد اين نسبت براي طرحهاي  تعيين مي
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گفته شده % 30شود در محدود  هاي خارجي تأمين مالي مي آن توسط بانك% 70گذاران تأمين مالي گردد  سرمايه
گردد و بخشي از آن به كشـور   الشركه هر يك از شركا تأمين مي نيز اين مقدار در داخل مشاركت بر اساس سهم

  .گردد صاحب منابع گاز بر مي
تواند بر روي هزينـه واحـد بسـيار     عامل در اقتصاد پروژه تأثير چشمگيري دارد و مي بايد توجه داشت اين

  .مؤثر باشد
  
  



  
  
  

  مقدمه) 1

از آنجـا كـه بخـش گـاز     . شـود  در اين فصل به بررسي تبعات ناشي از صدور گاز طبيعي ايران پرداخته مي
باشد، لذا هر تغييري در متغيرهاي اقتصادي مربوط به ايـن   طبيعي يكي از بخشهاي اقتصادي در اقتصاد ايران مي

تـوان بـه دو    ي خواهد داشت، ايـن اثـرات را مـي   يكسري آثار و تبعات اقتصادي را در پ) مثالً صادرات(بخش 
در آثار داخلي، آثار و تبعات تغيير در متغيرهاي مربوط به بخش گـاز  . بندي نمود دسته داخلي و خارجي تقسيم

گردد و در بخش آثار خارجي، آثار و تبعات بر بخش خـارجي اقتصـاد    طبيعي بر بخش داخلي اقتصاد لحاظ مي
لعه در بخش آثار داخلي، مواردي همچون تأثير افزايش تقاضـاي نهـايي بخـش گـاز     در اين مطا. شود مطرح مي

بر متغيرهايي همچون توليد بخشهاي مختلف، توليد كل اقتصـاد و اشـتغال   ) از مجراي افزايش صادرات(طبيعي 
بر بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در بخش خارجي، تأثير افزايش تقاضـاي نهـايي بخـش    

دانــــش   پس از اين مراحل به مبحث تبادل . گيرد ز طبيعي بر بخش خارجي اقتصاد مورد مطالعه قرار ميگا
فني بر اثر صادرات گاز طبيعي و نيز تأثير سياستهاي جايگزيني گاز طبيعي پرداختـه خواهـد شـد و در انتهـاي     

  .گيري از مطالب مطروحه ارائه خواهد شد بندي و نتيجه فصل نيز جمع

  ر صادرات گاز بر بخشهاي اقتصاديتأثي) 2

بـه  . در اين بخش سعي بر آن است تا تأثير صادرات گاز بر بخشهاي اقتصـادي مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد     
منظور انجام اين كار، به دليل كثرت متغيرهاي مورد مطالعه، روشـهاي متعـددي مـورد بررسـي قـرار گرفـت و       

سـتانده   –علت اين امر آن اسـت كـه در جـدول داده    . داده شدمناسب تشخيص  86ستانده، –نهايتاً الگوي داده 
گيرد و در اين روش روابط بين بخشهاي اقتصادي بـا عنايـت بـه مفروضـات      كليت اقتصاد مورد توجه قرار مي

تـوان بـا كمـك آن تـأثير يـك متغيـر را از        دهد كه مي ستانده، ابزاري را در اختيار محقق قرار مي –تكنيك داده 
  .پيچيده بين صنايع، بر ساير متغيرها برآورد و شناسايي نمود طريق روابط

 
86

- Input-output 
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گيري اين تأثيرات مناسب است تا ابتـدا بـه بررسـي وضـعيت موجـود و       قبل از ورود به اين بحث و اندازه
سـتانده بـا تقسـيم     –در روش داده . جايگاه بخش گاز طبيعي در بين بخشهاي مختلف در اقتصاد ملي بپردازيم

اي اقتصادي به چندين بخش مختلف، با استفاده از پيوند بين بخشها تصـويري از كـل اقتصـاد بـه     كردن فعاليته
گيـري از ايـن    در اين مطالعه با بهـره . تواند مورد استفاده واقع شود ريزي اقتصادي مي آيد كه در برنامه دست مي

تلف اقتصادي و بخش گـاز  اي از شاخصهاي اقتصادي را جهت شناسايي روابط بين بخشهاي مخ الگو، مجموعه
  .نماييم طبيعي ارائه مي

  (I/O)ستانده  –اهميت جدولهاي داده ) 2-1

العاده و پيچيدگي روزافزون فعاليتهاي اقتصادي در جهان امروز از طرفي باعـث توسـعه و تعميـق     تنوع فوق
اين نياز بخصوص . هاي اقتصادي و از طرف ديگر موجب افزايش نياز به آمارهاي اقتصادي گرديده است نظريه

ستانده فعاليتهاي اقتصادي منجر به پيشـرفت دانـش    –به هنگام بررسي و تحليل روابط بين منابع و تحليل داده 
ستانده ابزار مناسبي جهت ارائـه تصـويري گويـا و روشـن از      –جدول داده . حسابداري اقتصادي گرديده است

توانـد   نحوه عملكرد متغيرهاي مختلف اقتصادي است كه مي اقتصاد كشور با توجه بر روابط حاكم بر فعاليتها و
  87.ريزان قرار گيرد در اختيار برنامه

ستانده از آن نظر حائز اهميت است كه شامل كليه فعاليتهاي اقتصادي كشـور بـوده و    –تهيه جدولهاي داده 
از اينـرو  . نمايـد  بيان مـي عملكرد واقعي اقتصاد را، طي يك دوره مالي، در يك قالب آماري هماهنگ و سازگار 

توانند به صورت جداگانـه مـورد    تهيه اين جدول برخالف ساير حسابهاي مربوط به متغيرهاي اقتصادي، كه مي
اي و نحـوه توزيـع و    بررسي قرار گيرند، متضمن بررسي كليه بخشهاي اقتصادي كشـور از نظـر تركيـب نهـاده    

  .باشد مصرف محصوالت توليدي مي

  (I/O) 88ستانده –الگوي داده  فروض اصلي) 2-1-1

. گيرد، مبتني بـر فروضـي اسـت    ستانده اقتصادي صورت مي –تجزيه و تحليلهايي كه بر اساس جدول داده 
  .ستانده است –شود، در واقع نقاط ضعف استفاده از جدول داده  اين فروض كه در ذيل آورده مي

 
  .6-7، صفحات 1375اداره حسابهاي اقتصادي، » 1367ستانده اقتصاد ايران سال  –جدول داده «. ا.ا.بانك مركزي ج -87
  .1376، شهريور »1370ستانده، ايران،  –جدول داده «مركز آمار ايران،  -88
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بر اسـاس فـرض   . الزم است» تناسب«و » گنيهم«ستانده اقتصاد، دو فرض اصلي  –در تهيه جدولهاي داده 
اي است  و تنها يك ساختار داده) اصلي يا شاخص  فرآورده(همگني، هر بخش توليدي داراي تنها يك محصول 

پذيرد به عبـارت ديگـر در هـر بخـش، تـابع       هاي مربوط انجام نمي و هيچ نوع جانشيني بين محصوالت و داده
هـاي همـان    بق فرض تناسب نيز محصول هر بخـش تـابعي خطـي از داده   مطا. وجود دارد 89توليد تك فرايندي

  . باشد بخش مي
كاالهايي هستند كـه در توليـد   ) حجم يا وزن(ستانده بيانگر كميت  –ضرايب فني در تئوري جدولهاي داده 

ولها بـر  گيرند ولي در عمـل تقريبـاً كليـه جـد     از كاالي ديگر مورد استفاده قرار مي) حجم يا وزن(مقدار معيني 
شوند، زيرا ناهمگني ميان كاالهـا بـيش از آن اسـت كـه بتـوان از مقيـاس كمـي         حسب ارزشهاي پولي تهيه مي

  .مشتركي در اين زمينه استفاده نمود
نمايـد در سـال مـورد نظـر ضـرايب از ثبـات الزم        فرض بعدي، تجانس تابع توليد است، كـه ايجـاب مـي   

  .شوند ديده كه اين ضرايب با مرور زمان دچار تغيير ميبرخوردار باشند، گرچه به تجربه ثابت گر
براي استفاده از جدول در تجزيه و تحليلهاي جاري، آگـاهي از تغييـرات احتمـالي ضـرايب و ميـزان ايـن       

به طور كلي تغييـر تكنولـوژي، تغييـر نسـبي قيمتهـا و      . تغييرات نسبت به سال تهيه جدول داراي اهميت است
نهايتـاً گـاهي در اسـتفاده از روشـهاي رياضـي و      . باشـند  عمده تغيير در ضرايب مي اطالعات ناقص، سد عامل

ماند و آن ايـن اسـت كـه بـه      اي، هرچند بديهي، مكتوم مي آماري، به ويژه در مباحث اجتماعي و اقتصادي نكته
در جـدول  چنانچه اعدادي كـه  . نمايد ها و فرضها را تضمين نمي طور كلي روش تحليل، به خودي درستي داده

پـذيري بـراي مـورد     ستانده گنجانيده شده، آكنده از خطا باشد و اگر فرضهايي همچون تناسب و تقسـيم  –داده 
اگرچه با فرض توزيـع  . خاصي صدق نكند، جوابهاي حاصله از بكارگيري اين روش نيز دچار خطا خواهد شد

  .اب نمودتوان درجه اعتماد را باالتر از روشهاي ديگر احتس يكسان خطاها مي
گيـرد   ستانده به عنوان پايه، مورد نظر قـرار مـي   –بنابراين به زبان رياضي فروضي كه در تحليل جدول داده 

  : عبارتند از
  :شود، يعني تعريف مي jبه عنوان تابعي از محصول  xijكه با نماد  iاز محصول  jتقاضاي بخش 

Xij=F(Xj) 
 

89
- Single Process Production. 
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  .باشد تابع مزبور خطي مي -
  .در آن دخالت نداشته باشد Xjهيچ عاملي بجز  -
  .باشد تابع مزبور همگن مي -

  :توان به صورت زير نوشت رابطه فوق را مي
Xij = aij Xj 

كه به  0 aij (90 1(باشد  مقداري ثابت بوده و دامنه آن نيز بين صفر و يك مي aijبديهي است كه ضريب 
 jبـر سـتانده بخـش     iاي بخـش   هـاي واسـطه   دادهاز تقسيم  aijعبارت ديگر داللت بر آن دارد كه ضرايب فني 

  .آيد بدست مي

  91(I/O)ستانده  –چارچوب يك جدول داده ) 2-1-2

و پس از تركيـب صـنايع،   » صنايع«ستانده بين بخشها، نخست از تركيب مؤسسات،  -در تنظيم جدول داده 
تدريج روابط توليدي توزيعي در آيد و با تشكيل حساب كاال و ترازنامه كاال، به  بدست مي» بخشهاي اقتصادي«

  .آيد هاي مختلف صنايع و بخشها، و باالخره شبكه روابط كلي به وجود مي سطح
  :باشد ستانده به شرح ذيل مي –بنابراين مراحل تهيه جدول داده 

  :مطالعه و شناخت كه شامل موارد زير است) الف
  .شناخت فعاليتهاي مختلف اقتصادي كشور -
اهيم اساسي مربوط به هزينه، توليد، ارزش افزوده، عرضه و تقاضا در سطح كـالن و در  مطالعه و درك مف -

  .سطح بخش با توجه به وضعيت و ساختار اقتصادي كشور
  .الملل فعاليتهاي اقتصادي بندي بين بندي فعاليتهاي اقتصادي كشور در چارچوب طبقه طبقه -
  .س شرايط اقتصادي كشورها و مفاهيم بر اسا بندي نگري تعاريف، طبقه باز -
  .ستانده –ها و تجارب كشورهاي ديگر در زمينه تهيه جدول داده  مطالعه روشها و توصيه -

 
، 1365بودجـه، چـاپ اول،    ، ترجمه كوروس صديقي، انتشـارات سـازمان برنامـه و   »ستانده –اقتصاد داده «لئونتيف، واسيلي،  -90

  .68الي  67صفحات 
  .1369، بهمن 28، گزيده مطالب آماري، شماره »ستانده اقتصاد ايران –گزارشي از تهيه جدول داده «مركز آمار ايران،  -91
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  هاي مربوط كه اين مرحله نيز شامل مراحل مختلف براي تهيه  تهيه طرحهاي آماري و اجراي آمارگيري) ب
  .و محاسبات است 

  .باشد لصنايع معروف است و مهمترين قسمت جدول ميا ناحيه اول كه به ماتريس ساخت يا روابط بين -
  .دهد ناحيه دوم مصارف نهايي جامعه را نشان مي -
  .باشد ناحيه سوم درآمد عوامل توليد جامعه مي -

  .دهد ستانده يا جدول پايه را نمايش مي –شكل كلي يك جدول داده ) 1-5(جدول 
توليـد و  (بوده، قسمت اصلي جدول است زيـرا گـردش    كه معموالً مربع  ها و ستانده جدول داده) 1(ناحيه 

كاالها و خدمات در فرآيند توليد جاري، يا داد و ستد آنها ميان بخشـهاي توليـدي، در همـين قسـمت     ) مصرف
در مجموعـه جـدول   ) 1(اي هستند و از اينرو ناحيه  اين مبادالت، مصارف يا تقاضاي واسطه. شود نشان داده مي

  .بيشترين سهم را دارد
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  ستانده –تصوير كلي جدول داده ): 1-5(جدول 
تقاضاي 

  كل
جمع تقاضاي 

  نهايي
تشكيل   صادرات

  سرمايه
مصرف 
  دولت

مصرف 
  خصوصي

جمع تقاضاي 
  واسطه

  بخش
1,…,j,…,n  

  

    )ناحيه اول(  )ناحيه دوم(
Di  fi  ei  iI  gi  ci  xi  Xij  

 
  

1 
  
i  بخش 

 
n 

  
  Xj  جمع

مصارف 
 واسطه

 )ناحيه سوم(  
Vij 

اجزاي 
ارزش 
 افزوده

جمع   Vj )ناحيه چهارم( 
ارزش 
  افزوده

   qj  توليد
  داخلي

   mj واردات  
   Sj عرضه  

  .»1365ستانده در سال  –جدول داده «مركز آمار ايران،  :مأخذ

جمـع افقـي ايـن    . اسـت  iهاي بخش  از فرآورده jستانده بخش  xijكميت  jو ستون  iدر محل تالقي سطر 
  :است يعني iهاي بخش  هاي همه بخشهاي توليدي از فرآورده دهكميتها، كل ستا

)2(                                              i

n

j
ij XX   

  :هاي بخشهاي ديگر است يعني از فرآورده jهاي بخش  جمع عمودي، كل ستانده

)3(                                              j

n

i
ij XX   
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شـود و در نتيجـه قطـر     بخش از خود بخش در متن جدول حسـاب نمـي  هاي  در برخي از كشورها، ستانده
  .گويند مي» ادغام شده«جدولها، جداول   خالي است كه به اين گونه) 1(اصلي ناحيه 

هاي بخشهاي گوناگون، اجزاي تقاضـاي نهـايي يـا مصـارف نهـايي آنهـا را        جدول براي فرآورده) 2(ناحيه 
بـه مناسـبت   (ه گـاهي برحسـب خصوصـيت نهـادي ماننـد شـركتها       بنـدي ايـن ناحيـ    تقسـيم . سـازد  نمايان مي

، خانوارها، دولت، دنياي خارج و گاهي برحسب خصوصيت عمليات نهايي، ماننـد تشـكيل   )گذاري آنها سرمايه
بـه ترتيـب    fiو  ci ،gi ،ii ،eiدر ايـن جـدول   . باشـد  سرمايه ثابت، مصرف نهايي، خالص مبادالت خارجي مـي 

گـذاري ثابـت و افـزايش موجـودي      شامل سـرمايه (وارها، مصرف دولت، تشكيل سرمايه عبارتند از مصرف خان
ام و در نتيجـه كـل تقاضـا، جمـع تقاضـاي       iهاي بخـش   ، صادرات و كل مصرف نهايي از حمل فرآورده)انبار

  92.واسطه و نهايي است
)4(                                              Xi + fi = di  

  :شود تشكيل مي mjو واردات  qjو جزء مهم توليد داخلي تقاضاي كل مساوي عرضه كل است كه از د
)5(                                                qj + mj = Sj  

)6(                                                 qj = Sj - mj  

  :توان نوشت با توجه به روابط باال مي
)7(                                   iiiii

j
iji mfXmfXq    

توان به بخشها از زاويه ديگر، يعني در ستونها نگريست و بـه   ميجدول ) 3(و ) 1(با در نظر گرفتن نواحي 
  : هاي واسطه و نخستين، مساوي ارزش توليد است زيرا جمع ارزش نهاده. تركيب هزينه هر يك از آنها پي برد

jjj
i

ijj VXVXq    

ايجـاد شـده وهمانجـا    اي كه مستقيماً در بخشـهاي تقاضـاي نهـايي     قاعدتاً بايد ارزش افزوده) 4(در ناحيه 
سـتانده بـا افـزايش تعـداد سـطر و سـتون اطالعـات         –و باالخره در جدول داده . شود منظور گردد مصرف مي

  .شود بيشتري منعكس مي

 
ول، تهران، ، انتشارات آموزش انقالب اسالمي، چاپ ا»ستانده در ايران و كاربردهاي آن –تحليل داده «، )1371(توفيق، فيروز  -92

  ).17-16(ص ص 
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  :داليل اين امر عبارتند از
  هاي بخشها تفاوت در نوع فرآورده -
  هاي گوناگون تفاوت در الگوي تقاضا براي فرآورده -
  هاي بخشهاي تركيبي ها و در نتيجه دشواري برآورد نهاده اي فرآورده هاي واسطه ادهتفاوت در تركيب نه -
  تفاوت در تركيب ارقام ارزش افزوده بخشها -
  براي كاالهاي كم و بيش مشابه) واردات و توليد داخلي(تفاوت در مبدأ عرضه  -

دا شوند تا از يك طـرف محاسـبه   كند تا آنجا كه ميسر است بخشها از يكديگر ج اينگونه تفاوتها ايجاب مي
ها و مصارف آنها دشوار نگردد و از سوي ديگر كاربردهاي تحليلي جدول از صراحت و شفافيت بيشتري  هزينه

  .برخوردار شود

  93ستانده -روابط مقداري جدولهاي داده ) 2-1-3
ميـزان توليـد    Xiو  iتقاضاي نهايي براي كاالي توليد شده در بخـش   fiكنيم در يك اقتصاد بسته  فرض مي

ijكنيم كه  به عالوه فرض مي. ناخالص كاال در اين بخش باشد
j

ij a
X

X
      نمايانگر ميـزان كـاالي توليـد شـده در

در اين صـورت  . اي مورد نياز است باشد به عنوان مواد واسطه jكه براي توليد يك واحد كاال در بخش  iبخش 
  :خواهيم داشت

)9(                                     fi + + … + ainXn2X2ai  +1X1ai Xi =  

                                              n , … , 1 = i  
واحد كاال به  1Xكه در بخش اول براي توليد  iبيانگر مقدار كاالي توليد شده در بخش  1X1aiبه طوري كه 

  :بنابراين حاصل عبارت زير. باشد عنوان مواد واسطه مورد نياز است، مي
)10(                                    + … + ainXn2X2ai  +1X1ai  

است كه در كليه بخشها به عنوان مـواد واسـطه مـورد اسـتفاده      iبرابر كل مقدار كاالي توليد شده در بخش 
  .گيرد قرار مي

 
  ).26-16(، ص ص )1371(توفيق  -93
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حال اگر شرط فوق را براي كليه بخشها در يك . باشد اي مي و تقاضاي واسطه fiتقاضا شامل تقاضاي نهايي 
  : م خواهيم داشتبخشي بنويسي nاقتصاد 

)11(                                1f + nXn1a + … +2X 12a + 1X11a = 1X  
                                  2f + nXn2a + … +2X 22a + 1X21a = 1X  
                                 + … + annXn + fn 2X2an  +1X1an = Xn  

  :و با استفاده از فرم ماتريسي خواهيم داشت
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        )12(  

  :در نتيجه خواهيم داشت
X = AX + F  X(I-A) = F  

)13(                                          F 1-(I-A) = X  

  94ماتريس ضرايب فني) 2-1-4

نمايـد و بـرعكس بـه توليـد سـاير       هر بخش براي توليد محصول خود از محصول ساير بخشها استفاده مي
دهد كه يك بخش براي توليد محصـول خـود    ن ميستانده نشا –هر ستون جدول داده . كند بخشها نيز كمك مي

هاي بخشهاي ديگر استفاده كرده و بالعكس هر سطر جدول بيانگر آن است كه هر بخـش چـه    چه مقدار از داده
  .مقدار داده به بخشهاي ديگر داشته است

  
ريس توان از تقسـيم هـر عنصـر مـات     براي بدست آوردن سهم هر بخش از داده و ستانده بخشهاي ديگر مي

ij(مبادالت بر كل محصول هر بخش 
j

ij a
X

X
 (  سهم نياز بخش را در توليد محصول به بخشهاي ديگر بدسـت

  .شود نشان داده مي (A)اين ضرايب تحت عنوان ماتريس ضرايب فني . آورد 

 
  پيشين -94
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ش خالصـه  فرآيند توليد كل اقتصاد را به شكل جريان كاال به داخل و خارج بخـ  (A)ماتريس ضرايب فني 
با توجه بـه اينكـه ضـرايب    . نمايد كند و محتواي داخلي مبادالت بين بخشهاي مختلف در جدول را ارائه مي مي

گيري اثرات مسـتقيم و   توان براي اندازه ستانده را مي –اند جدول داده  فني توليد در طول زمان ثابت فرض شده
  .غيرمستقيم محصول هر بخش بكار برد

اجـراي  (شود  وعه پيامدهايي است كه به طور مستقيم بر اثر اجراي يك پروژه ايجاد مياثرات مستقيم، مجم
كند كه مواد اوليه و واسطه مورد نياز پروژه با نيروي انساني تركيب شود و بـر ارزش آنهـا    هر پروژه ايجاب مي

شـود كـه اجـراي     الق مـي و اثرات غيرمستقيم نيز به اثراتي اطـ ) افزوده شود و كاال يا خدمات جديد ارائه گردد
اي از مـواد اوليـه و واسـطه افـزايش      با اجراي هر پروژه، تقاضا براي مجموعه(نمايد  پروژه در اقتصاد ايجاد مي

گردد و ادامه اين امر موجب ايجـاد يـك سلسـله تحركـات در اقتصـاد       يابد و منجر به افزايش توليد آنها مي مي
  ).يندگو گردد كه به آن اثرات غيرمستقيم مي مي

  (I-A)-1ماتريس ضرايب فني معكوس لئونتيف ) 2-1-5

شـود و اثـرات مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـر       حاصل مي (I-A)اين ضرايب با معكوس كردن ماتريس لئونتيف 
ها و توليد بخشهاي اقتصاد را در صورت تغيير تقاضاي نهايي و يا هـر يـك از متغيرهـاي اقتصـادي نشـان       داده
، ارتباط بين بخشهاي اقتصاد كشـور را بـه نحـو    Aاخير در مقايسه با ضرايب ماتريس ضرايب ماتريس . دهد مي

  95.دهد تري مورد تحليل قرار مي بهتر و جامع

  ستانده –معرفي شاخصهاي مبتني بر جدول داده ) 2-2

گيري ساختار توليدي اقتصاد كـه بـا    ستانده و در چارچوب خصوصيات قابل اندازه –بر اساس جدول داده 
شـود، عملكـرد بخشـهاي اقتصـادي،      ستانده بين رشته فعاليتهاي مختلف اقتصـادي مشـخص مـي    –بط داده روا

قبـل از معرفـي   . گـردد  اي كمي فراهم مي مشخص شده و امكان بررسي وابستگي بين بخشهاي مختلف به گونه
اي هـر پـروژه در   ستانده ابتدا الزم است كه به اثـرات مختلفـي كـه بـا اجـر      –شاخصهاي مبتني بر جدول داده 

  .گردد، اشاره شود بخشهاي مختلف اقتصادي حاصل مي

 
  .پيشين -95
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گذارد و ميزان اثرات ايجـاد شـده    اجراي هر پروژه در اقتصاد، اثرات مختلفي را بر طرحهاي ديگر بر جا مي
در مجموع اثـرات فـوق را   . بستگي به ميزان ارتباط پروژه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف دارد

  96:بندي نمود توان در مقوالت زير دسته يم
مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم در فرآيند توليـد كـه قبـل از توزيـع درآمـد حاصـل       : اثرات نخستين -

  .شود مي
  .شود اثراتي كه بعد از توزيع درآمد بين مردم و صاحبان عوامل توليد ايجاد مي: اثرات دومين -

شود كـه شـرح آنهـا     خش اثرات مستقيم و اثرات غيرمستقيم تقسيم مياز طرفي اثرات نخستين خود به دو ب
  .باشد همانگونه كه اشاره شد به صورت زير مي

اجـراي هـر   (شود  مجموع پيامدهايي كه به طور مستقيم بر اثر اجراي يك پروژه ايجاد مي: اثرات مستقيم *
نيروي انساني تركيـب شـود و بـر ارزش آنهـا      نمايد كه مواد اوليه و واسطه مورد نياز پروژه با پروژه ايجاب مي

  ). افزوده شده و كاال يا خدمت جديدي ارائه گردد
دهـد و   اي از مواد اوليه و واسطه را افزايش مي اجراي هر پروژه، تقاضا براي مجموعه: اثرات غيرمستقيم **

در زنجيره توليد اقدام به مصرف شود و با ارائه رابطه فوق هر بخش به نوبه خود  منجر به افزايش توليد آنها مي
گـردد كـه بـه اثـرات غيرمسـتقيم       كند كه تا آخر موجب حركت در اقتصاد مي اي بخشهاي ديگر مي مواد واسطه

  .معروف است
سـتانده   –به منظور كمي نمودن اثرات مزبور ابتدا بايستي از يكسـري شاخصـهاي حاصـل از جـدول داده     

  .استفاده نماييم
لذا . ستانده معرفي گرديده است –شاخصهاي متنوع و زيادي در ارتباط با جدول داده  الزم به ذكر است كه

  .شود كه با ماهيت اين مطالعه سنخيت داشته باشند در اين مطالعه به معرفي و تشريح شاخصهايي پرداخته مي
  :شاخصهاي مورد نظر عبارتند از

  )نشيب( 97شاخص پيوستگي پيشين -

 
، مجلـه  »اقتصاد بينابين و حساب اقتصادي، روشي براي ارزيابي طرح از ديد اجتماعي بـا توجـه بـه ايـران    «فرجي دانا، احمد،  -96

  .1369ه تهران، تهران پاييز ، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگا42تحقيقات اقتصادي، شماره 
97

- Forward Linkage. 
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  )ازفر( 98شاخص پيوستگي پسين -
  )يا شاخص پيوند مركب پيشين و پسين( 99ضريب يكپارچگي -
  شاخص شدت واردات مستقيم -
  اي شاخص شدت واردات واسطه -
  شاخص ضريب تكاثري -
  شاخص قدرت انتشار -
  شاخص حساسيت -
  شاخصهاي پراكندگي -
  حذف تأثير واردات از ضرايب قدرت انتشار و حساسيت -

مذكور، از آنجا كه جهت انجام محاسبات و تحليلها، نياز به بكـارگيري   قبل از تشريح و محاسبه شاخصهاي
ستانده موجود كـه توسـط مركـز     –باشد، لذا به اين منظور از آخرين جداول داده  ستانده مي –يك جدول داده 

بخشي اسـت و بزرگـي آن    78×78اين جدول به صورت . جوييم آمار ايران تهيه و تنظيم گرديده است، بهره مي
تر شدن تجزيه و تحليلها  گردد، از اينرو به منظور ساده اعث افزايش حجم محاسبات و پيچيده شدن تحليلها ميب

سـتانده مزبـور نمـوديم و در ايـن راسـتا       –جـدول داده   100و كاستن از محاسبات اضافي مبـادرت بـه تجميـع   
اهم ادغام نموده و بخشهاي ادغام  ستانده را كه از اهميت خاصي برخوردار بودند، با –بخشهايي از جدول داده 

در . ايـم  باشد، در نظر گرفتـه  بندي با نام بخشي مورد نظر كه از اهميت بيشتري برخوردار مي شده را در هر طبقه
اين خصوص با استفاده از ماتريس پيش ضرب، ماتريس قبل از تجميع و ماتريس پـس ضـرب نهايتـاً مـاتريس     

ي انتخاب بخشهاي ادغامي در جدول صفحه بعد آمده اسـت و نهايتـاً   چگونگ. تجميع شده به دست آمده است
  . كه متعاقباً آمده است حاصل شده است 22×22ستانده  –جدول داده 

بخشي به عنوان به بخش هفدهم معرفي شده  22شود بخش گاز طبيعي در جدول  همانگونه كه مالحظه مي
خـود را در  ) محصـوالت (هـاي   گاز طبيعي ستانده شود كه بخش مشاهده مي 17بر اساس اطالعات سطر . است

 
98

- Backward Linkage. 
99

- Combined Backward Forward Linkage. 
100

- Aggregation 
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اختيار بخشهاي اول، دوم، چهارم، پنجم الي شـانزدهم، نـوزدهم، بيسـتم، بيسـت و يكـم و بيسـت و دوم قـرار        
هاي خـويش را از   شود كه بخش گاز طبيعي داده همچنين بر اساس اطالعات ستون هفدهم مالحظه مي. دهد مي

م و ششم، هشتم الي دوازدهم، چهاردهم الي شانزدهم و هجدهم الي بيست و بخشهاي اول و دوم، چهارم، پنج
ها، بخش گاز طبيعـي بـا نـوزده بخـش از      توان گفت از بعد تحويل ستانده بدين ترتيب مي. نمايد دوم تأمين مي

  .باشد گانه در ارتباط مي 22گانه و از بعد اخذ داده با هجده بخش از بخشهاي  22بخشهاي 

  )1370سال (بخشي اقتصاد ايران  78نحوه تلفيق جدول  ):2-5(جدول 

  نام زيربخش نام بخش شماره بخش
  گندم -1  كشاورزي  1

  )شلتوك(برنج  -2

  چغندر قند و نيشكر -3

  ساير نباتات صنعتي -4

  ساير محصوالت حاصل از زراعت و باغداري و خدمات كشاورزي -5

  ي گاو، گاوميش، گوسفند، بز و ساير محصوالت دام -6

  مرغ، جوجه و ساير محصوالت پرورش ميگو و ماكيان -7

  ماهي و ساير حيوانات آبزي -8

  عسل با موم، تخم نوغان، پيله و حيوانات شكاري -9

  الوار، چوب و ساير محصوالت جنگل و مرتع-10

  نفت خام و گاز طبيعي-11 نفت خام و گاز طبيعي  2
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بخشي حاصله در دو بخش، نام گاز طبيعي ذكـر   22ستانده  –شود در جدول داده  همانگونه كه مالحظه مي
در اينجـا  ). بخش گاز طبيعي(و بعد در بخش هفدهم ) بخش نفت و گاز طبيعي(ابتدا در بخش دوم : شده است

بين اين دو بخـش  الزم است جهت روشن شدن موضوع و قبل از انجام محاسبات در خصوص شاخصها، فرق 
  .تشريح گردد

مركـز آمـار   (سـتانده ايـران    –در خصوص بخش دوم يعني بخش نفت و گاز طبيعي در كتاب جـدول داده  
  :ذكر شده است كه) 1376ايران، شهريور 

گيـرد لـذا     فعاليت استخراج نفت خام و گاز طبيعي در ايران منحصراً توسط شركت ملي نفت صـورت مـي  «
وده اين فعاليت از آمارهاي ثبتي اين شركت و ديگر منابع موجود در اين زمينه اسـتفاده  جهت برآورد ارزش افز

توليد نفت خام و گاز طبيعي شامل نفـت خـام صـادراتي، نفـت خـام ارسـال شـده جهـت واردات         . شده است
  » .باشد فرآورده، نفت خام خوراك پااليشگاهها و گاز تحويلي به شركت ملي گاز ايران مي

  :الذكر آمده است كه خش هفدهم يعني بخش گاز طبيعي نيز در كتاب فوقدر خصوص ب
كنندگان صنعتي،  فعاليت توزيع گاز طبيعي شامل پااليش گاز در پااليشگاههاي گاز و توزيع آن بين مصرف«

بندي  الزم به توضيح است كه استخراج گاز در محدوده فعاليت استخراج معادن طبقه. باشد تجاري و خانگي مي
كنندگان مختلف داخلي و خـارجي، بـه    زدايي و شيرين كردن آن در پااليشگاه و توزيع آن بين مصرف  ده و نمش

چون اين فعاليـت منحصـراً   . گردد صورت توزيع داخلي و صادرات گاز، در فعاليت توزيع گاز طبيعي منظور مي
ارزش سـتانده مصـارف واسـطه و     گيرد لذا اطالعات الزم براي برآورد توسط شركت ملي گاز ايران صورت مي

جبران خدمات كاركنان اين فعاليت با استفاده از صورتحسابها و اطالعات تفصيلي شركت ملي گاز ايـران بـراي   
بخشي از گاز توليد شده در كشور به خـارج   1370الزم به ذكر است كه در سال . حاصل شده است 1370سال 

  ».ر نيز در توليد و توزيع گاز طبيعي منظور شده استاز كشور صادر شده است كه ارزش صادرات مزبو
بخـش را   22ستانده  –از آنجايي كه صادرات گاز مورد نظر اين مطالعه، موضوع بخش هفدهم جدول داده 

شود در محاسبه شاخصها و ارائه تحليلها، بر اين بخش تأكيد خواهد گرديد و تأثيرات صـادرات ايـن    شامل مي
  : پردازيم در ادامه به محاسبه شاخصهاي معرفي شده در قبل مي. واهد شدبخش بر اقتصاد بررسي خ
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  پيشين) پيوستگي(شاخص پيوند ) 2-2-1

در محاسبه پيوند پيشـين بـراي هـر بخـش از نسـبت كـل تقاضـاهاي         101واتانابه، –بر اساس روش چنري 
  :لذا داريم 102.شود اي بخش به كل تقاضاي آن بخش استفاده مي واسطه
  

                              100  *                  =
FL103  

  
اي مـورد   دهد كه چند مورد از محصوالت بخش مورد نظر به عنوان تقاضـاي واسـطه   اين شاخص نشان مي

هـاي   هرچه توليدات يك بخش در ساير بخشهاي اقتصـاد بـه عنـوان نهـاده    . گيرد تقاضاي ساير بخشها قرار مي
آن بخـش نيـز بيشـتر خواهـد بـود و       (FL)ستگي پيشـين  اي بيشتر مورد استفاده قرار گيرد، شاخص پيو واسطه

  .پذيرد توان گفت كه رشد بخش مورد نظر از رشد ساير بخشهاي اقتصاد بيشتر تأثير مي مي
گانـه اقتصـاد كشـور     22شـاخص پيوسـتگي پيشـين بخشـهاي     ) 4-5جدول شماره (در جدول صفحه بعد 

بندي گرديده و از بزرگ به كوچـك مرتـب    تبهمحاسبه شده و بر اساس اين شاخص بخشهاي مختلف اقتصاد ر
شود، باالترين شاخص پيوستگي پيشين مربوط به بخش شيشـه و محصـوالت    همانگونه كه مالحظه مي. اند شده
بـا شاخصـي   (و كمترين آن مربوط به بخش نفـت خـام و گـاز طبيعـي     ) 8587/89با شاخص معادل (اي  شيشه

بـا شاخصـي معـادل    (باشـد، بخـش گـاز طبيعـي      جدول منعكس ميهمانگونه كه در . باشد مي) 4842/2معادل 
همانگونه كه در سـطر آخـر جـدول مشـاهده     . بخش، قرار دارد 22در مكان پانزدهم جدول، در بين ) 1503/34
باشد و شـاخص مربـوط بـه بخـش گـاز       مي 9489/53شود متوسط شاخص پيوند پيشين بخشهاي مختلف،  مي

  .اشدب طبيعي از متوسط بخشها كمتر مي
  

 
101

- Chenery-Vatanabeh 
تشخيص صنايع كليدي بر مبناي شاخص پيوندهاي فراز و نشيب در اقتصاد ايـران، بـا اسـتفاده از    «صغر، 6اسفندياري، علي ا -102

  .3-40، ص 26، 25، مجله برنامه و بودجه، شماره »1365ستانده سال  –داده  جدول
103

- Forward Linkage 

  بخشاي  كل تقاضاي واسطه
  كل تقاضاي بخش
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ريال تقاضاي نهايي در  100دهد كه اگر  نشان مي) 1503/34(مقدار شاخص پيوند پيشين بخش گاز طبيعي 
ريـال افـزايش خواهـد يافـت يعنـي بـه        1/34همه بخشهاي اقتصاد كشور افزايش يابد توليد بخش گاز طبيعي 

وان نهاده واسطه در ساير بخشهاي اقتصادي كشور درصد از توليدات بخش گاز طبيعي به عن 1/34عبارت ديگر 
اي توليد بـا بخشـهاي ديگـر     از آنجا كه بخش گاز طبيعي از لحاظ ارتباطات زنجيره. گيرد مورد استفاده قرار مي

توان گفت كه تغيير در توليد اين بخش اثرات بسيار زيادي را بر  دهد، مي داده بالنسبه كمتري به ساير بخشها مي
  .هاي مورد نياز آنها نخواهد داشت گر اقتصادي از لحاظ تأمين دادهبخشهاي دي

  پسين) پيوستگي(شاخص پيوند ) 2-2-2

هـاي   واتانابه، در محاسبه پيونـد پسـين بـراي هـر بخـش از نسـبت جمـع هزينـه         –بر اساس روش چنري 
  :لذا داريم 104.شود اي بخش بر كل ستانده بخش استفاده مي واسطه
  

                            100 *                    =BL  
  

دارد كه بخش مورد نظـر   دهد و بيان مي اين شاخص ميزان وابستگي هر بخش را با بخشهاي ديگر نشان مي
  .كند اي مصرف مي هاي واسطه براي هر واحد توليد چه مقدار از محصوالت ساير بخشها را به عنوان نهاده

بخشي تهيه شـده، ايـن شـاخص بـراي بخشـهاي       22ستانده  –بر اين اساس و با استفاده از از جدول داده 
بندي گرديده كه نتايج اين امر در جـدول   مختلف اقتصادي تهيه شده است و از بزرگ به كوچك، مرتب و رتبه

  .باشد منعكس مي) 5-5جدول شماره (صفحه بعد 
  

 
  .مأخذ قبل -104

  اي بخش هاي واسطه جمع هزينه
  كل ستانده بخش
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هاي مختلف بخـش صـنايع غـذايي    شود كه در بين بخش بر اساس اين نتايج منعكس در جدول، مشاهده مي
) 2397/3با شـاخص معـادل   (در رتبه اول قرار دارد و بخش نفت خام و گاز طبيعي ) 82/79با شاخص معادل (

حاصل شده است كـه   0544/31شاخص پيوند پسين مربوط به بخش گاز طبيعي معادل . در رتبه آخر قرار دارد
به ذكر است كه متوسـط شـاخص پسـين بخشـهاي مختلـف      الزم . اين بخش را در رتبه هفدهم قرار داده است

شود كه شاخص بدست آمـده بـراي بخـش گـاز طبيعـي از       ترتيب مشاهده مي باشد و بدين مي 3212/43معادل 
ميزان شاخص مربوط به بخش گـاز طبيعـي بيـانگر آن اسـت كـه چنانچـه       . باشد متوسط بخشها قدري كمتر مي
ريال از ساير بخشـها بـه عنـوان     05/31ليد بيشتر برخوردار شود بايد ريال تو 100بخش گاز طبيعي بخواهد از 

توان اظهار داشـت   باشد لذا مي هاي واسطه دريافت نمايد كه در مقايسه با متوسط بخشهاي اقتصاد كمتر مي نهاده
  .كه وابستگي بخش گاز طبيعي به ساير بخشهاي توليدي در حد نسبتاً بااليي قرار ندارد

  پارچگيضريب يك) 2-2-3

بـراي بدسـت آوردن   . شاخص پيوستگي پيشين و پسـين بخشـهاي اقتصـادي در واقـع مكمـل يكديگرنـد      
توان از ميانگين دو شاخص مزبـور اسـتفاده    برآوردي صحيح از ميزان يكپارچگي يك بخش با اقتصاد كشور مي

  :لذا داريم. نمود
                                              DBFL =   

  .باشد چگي مي، ضريب يكپارDBFLكه در آن 
بر اساس ضرايب پسين و پيشين محاسبه شده در قبل، ضريب يكپارچگي براي بخشهاي مختلف اقتصـادي  

آمـده  ) 6-5جـدول شـماره   (محاسبه گرديده و از بزرگ به كوچك مرتب شده است كه در جدول صفحه بعـد  
) 7239/73شاخصي معادل با (شود بخش محصوالت اساسي فوالد و ذوب آهن  مي  همانگونه كه مالحظه. است

بخـش گـاز   . در مرتبه آخر قرار دارد) 8619/2با شاخصي معادل (در مرتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي 
از آنجـا كـه ميـزان متوسـط     . در رتبه هجـدهم قـرار دارد  )6024/32با شاخصي معادل (طبيعي در جدول مزبور 

و ضريب يكپارچگي مربوط به بخش گاز طبيعـي  بدست آمده است  6315/48ضريب يكپارچگي بخشها معادل 
توان اظهار داشت كـه بخـش گـاز طبيعـي جـزء بخشـهاي بـا         تر است، لذا مي نيز از ميزان متوسط بخشها پايين

باشد و علت اين امر نيز آن است كه اين بخش جـزء بخشـهاي بـا ضـريب پيونـد       ضريب يكپارچگي پايين مي
  .باشد مي) ز متوسط بخشهابا شاخصي كمتر ا(پيشين و پسين پايين 

BL + FL 

2  
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  105:باشند از قبيل البته شاخصهاي معرفي شده تاكنون، داراي برخي نارسائيها مي
  ناديده گرفتن اثرات غيرمستقيم -الف
  قصور در تميز پيوندها با احتساب تجارت خارجي و بدون آن -ب

قرار گيرد تا از اين طريق گردد تا شاخصهاي تكميلي ديگري نيز مورد بحث و بررسي  لذا در ادامه سعي مي
  .ديد كاملتري نسبت به جايگاه بخشها منجمله بخش گاز طبيعي در اقتصاد بدست آيد

  

  )6-5(جدول 
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  شاخص شدت واردات مستقيم) 2-2-4

از طريق ايـن شـاخص   . دهد اين شاخص نسبت واردات مستقيم هر بخش را به توليد همان بخش نشان مي
بـدين منظـور الزم اسـت جهـت     . دهد درصد از توليد يك بخش را واردات تشكيل ميتوان پي برد كه چند  مي

  .محاسبه اين شاخص از فرمول زير استفاده نمود

  jشدت واردات مستقيم بخش =                                     
  

 22كه ميزان اين شاخص را در خصـوص بخشـهاي   ) 7-5جدول شماره (در اين راستا، جدول صفحه بعد 
همانگونه كه در جـدول  . دهد، تهيه گرديده است و اعداد آن از بزرگ به كوچك مرتب شده است گانه ارائه مي
آالت و تجهيـزات بـا شاخصـي     از نظر شاخص شدت واردات مستقيم، بخش صـنايع ماشـين  . شود  مالحظه مي

الف البتـه بـرخ  . در مقام اول و بخش ساختمان با شاخص معـادل صـفر در مقـام آخـر قـرار دارد      39/1معادل 
تـوان   لـذا مـي  . تري برخوردار اسـت  شاخصهاي قبلي هر چه اين شاخص كمتر باشد، بخش از وضعيت مناسب

اظهار داشت كه بخش گاز طبيعي كه در بين بخشهاي مختلف با شاخص معادل صـفر در مقـام بيسـت و يكـم     
هميـت ايـن شـاخص    ا. قرار دارد ازجمله بخشهايي است كـه توليـد آن كمتـرين وابسـتگي را بـه واردات دارد     

سازد، بيشتر نمايان  بخصوص در زمان بروز مشكالت و تنگناهاي ارزي كه انجام واردات را با مشكل مواجه مي
  .شود مي

  

  jواردات بخش 
  jتوليد بخش   
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  اي شاخص شدت واردات واسطه) 2-2-5

ص از طريق اين شاخ. دهد اي هر بخش را به توليد همان بخش نشان مي اين شاخص نسبت واردات واسطه
بدين منظور الزم اسـت  . دهد اي تشكيل مي توان پي برد كه چند درصد از توليد يك بخش را واردات واسطه مي

  :جهت محاسبه اين شاخص از فرمول زير استفاده نمود
  

  jاي بخش  شدت واردات واسطه=                                         
  

گانـه   22را در خصـوص بخشـهاي   كه اين شاخص ) 8-5جدول شماره (در اين راستا، جدول صفحه بعد 
اند همانگونه كه ارقام جـدول نشـان    دهد، تهيه شده است و اعداد آن از بزرگ به كوچك مرتب گرديده ارائه مي

اي، بخش آلومينيوم و ساير محصوالت اساسي فلـزات غيرآهنـي    دهد از نظر شاخص شدت صادرات واسطه مي
در رتبـه  ) 0026/0با شاخصي معادل (فت خام و گاز طبيعي در مقام اول و بخش ن) 2750/0با شاخصي معادل (

 22در بين بخشهاي ) 0508/0با شاخصي معادل (همچنين از نظر اين شاخص بخش گاز طبيعي . آخر قرار دارد
باشد  مي 1711/0اي بخشها معادل  ضمناً متوسط شاخص شدت واردات واسطه. گانه در رتبه دوازدهم قرار دارد

توان اين بخـش   لذا مي. كه شاخص مربوط به بخش گاز طبيعي از متوسط بخشها كمتر استشود  و مالحظه مي
همانند شاخص قبلي اهميـت ايـن   . اي ندارند را ازجمله بخشهايي دانست كه وابستگي زيادي به واردات واسطه

  .شود شاخص، بخصوص در زمان بروز مشكالت و تنگناهاي ارزي، بيشتر نمايان مي
  
  

  jاي بخش  واردات واسطه
 jتوليد بخش
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  شاخص ضريب تكاثري) 2-2-6

ضريب تكاثري نيز به نوعي موقعيت و جايگاه هر بخش را در اقتصاد كشور و در ارتبـاط بـا سـاير بخشـها     
  نحوه محاسبه اين شاخص بدين صورت است كه جمع هـر سـتون مـاتريس معكـوس لئونتيـف     . دهد نشان مي

)1-([I-A] از آنجـايي كـه   . دهـد  اثري هر بخـش را نشـان مـي   نماييم و مقادير حاصله ضريب تك را محاسبه مي
و  iدهـد، عنصـر رديـف     ماتريس معكوس لئونتيف ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بخشهاي اقتصادي را نشان مـي 

هاي مستقيم و غيرمستقيم مورد نياز بـراي توليـد يـك واحـد از      در اولين ماتريس، در واقع ارزش نهاده jستون 
جمع ستوني عناصر اين ماتريس متناظر با هر بخش، در واقع ضريب تكاثري . دده را نشان مي jمحصول بخش 

دهد كه تأثير تجمعـي افـزايش يـك واحـد توليـد       به عبارت ديگر اين رقم نشان مي. دهد آن بخش را نشان مي
بخش مورد نظر بر توليدات ساير بخشها به چه ميزان است و افزايش يك واحد توليد آن چه تـأثيري بـر سـاير    

هرچه اين ميزان تأثير، بيشتر باشد، بخش مـورد نظـر از قـدرت درآمـدزايي     . گذارد بخشهاي اقتصادي بر جا مي
توان آن بخش را جزء بخشـهاي پيشـرو و قطبهـاي محركـه      و به عبارتي مي. باالتري در اقتصاد برخوردار است

گانـه   22ثري را براي بخشـهاي  نتايج محاسبه ضريب تكا) 9-5جدول (جدول صفحه بعد . اقتصاد قلمداد نمود
شـود بـاالترين    همانگونـه كـه مالحظـه مـي    . دهد اند، نشان مي اقتصاد كشور، كه از بزرگ به كوچك مرتب شده

باشد يعني يـك واحـد    مي) 52/2(ضريب مربوط به بخش آلومينيوم و ساير محصوالت اساسي فلزات غيرآهني 
  . دهد واحد افزايش مي 52/2اقتصاد را افزايش در تقاضاي نهايي اين بخش، توليد در كل 

ضريب تكاثري بخـش گـاز   . باشد مي) 054/1(كمترين شاخص نيز مربوط به بخش نفت خام و گاز طبيعي 
الزم بـه  . باشد كه اين بخش را در بين بخشهاي مختلف در رده هجدهم قرار داده اسـت  مي 47/1طبيعي معادل 

هرچـه يـك بخـش بـه دليـل      . باشد كمتر مي) 73/1(هاي مختلف ذكر است كه اين ميزان از ميزان متوسط بخش
هاي واسطه ساير بخشها، با بخشهاي ديگر اقتصاد ارتباط بيشتري داشـته باشـد، ضـريب تكـاثري      نيازش به داده

  .باشد مربوط به آن بيشتر مي
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  شاخص قدرت انتشار) 2-2-7

زايش يك واحد تقاضاي نهايي هر بخش را بـه توليـد همـه    ، قدرت انتشار اثر اف(P)شاخص قدرت انتشار 
توان دريافت كه كدام بخشها از اين نظر در رتبـه   نمايد و از اين طريق مي گيري مي بخشهاي اقتصاد كشور اندازه

دهد كـه آن بخـش از خـالل نيـازش بـه       هرچه شاخص قدرت انتشار بيشتر باشد، نشان مي. باالتري قرار دارند
از نظـر فرمـول، شـاخص    . ر بخشها، تأثير بيشتري بر رشد ساير بخشهاي اقتصادي خواهد گذاشتهاي ساي داده

  :باشد قدرت انتشار به صورت زير مي
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الزم بـه ذكـر اسـت ايـن     . باشـد  تعداد بخشـها مـي  =  nعناصر ماتريس معكوس لئونتيف و =  bij:كه در آن
يعنـي   jكه حاصل تقسـيم متوسـط ضـرايب بخـش      106شود، نيز ناميده ميشاخص، شاخص پيوند پيشين نرمال 
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  بر متوسط ضرايب كل اقتصاد يعني
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 باشد مي.  

بزرگتر از يك باشد، بدين مفهوم است كه تأثيرگذاري ايـن بخـش از ميـانگين بخشـهاي      Pهرچه شاخص 
تر از يك بودن آن بيانگر كمتر بودن اثرگذاري بخش مزبور در مقايسه با ميـانگين   ناقتصادي كشور بيشتر، و پايي

گانه را كـه از   22جدول صفحه بعد مقادير محاسبه شده شاخص انتشار در خصوص بخشهاي . باشد بخشها مي
  .دهد اند نشان مي بزرگتر به كوچكتر مرتب شده

  
  
  

 
 31، مجله برنامه و بودجه شماره »شناسايي فعاليتهاي كليدي اقتصاد ايران در يك برنامه توسعه اقتصادي«جهانگرد، اسفنديار،  -106
  .106، ص 32و 
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بـا شاخصـي   (د بخش آلومينيوم و ساير محصـوالت اساسـي فلـزات غيرآهنـي     شو همانگونه كه مالحظه مي
در رتبـه آخـر قـرار    ) 6078/0با شاخصي معـادل  (در رتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي ) 4507/1معادل 
  .در مرتبه هجدهم جدول قرار دارد) 8490/0با شاخصي معادل (بخش گاز طبيعي نيز . دارد

تـوان اظهـار    باشد، لذا مـي  كوچكتر از يك مي) گاز طبيعي(تشار بخش هفدهم از آنجا كه شاخص قدرت ان
داشت كه اين بخش جزء بخشهاي با قدرت انتشار پايين قرار دارد و اين امر داللت بر اين دارد كه بخـش گـاز   

در . بـا اقتصـاد كشـور نـدارد    ) در مقايسه با سـاير بخشـها  (طبيعي از نظر اين شاخص، همبستگي چندان بااليي 
بخش نيز جزء بخشـهاي بـا    11بخش جزء بخشهاي با قدرت انتشار باال و  11گانه  22جدول، از بين بخشهاي 
  .باشند قدرت انتشار پايين مي

اي در مقايسـه   الزم به ذكر است كه بخشهايي كه از ضرايب قدرت انتشار بااليي برخوردارند از مزيت ويژه
ويت اين بخشها مربوط به جايگاه و توانايي آنها در دروني كـردن نظـام   باشند و اول با ساير بخشها برخوردار مي

  .توليد و فرآيند توليدي در كشور است

  شاخص حساسيت) 2-2-8

شاخص حساسيت مكمل شاخص انتشار است هرچه يك بخش براي بخشهاي ديگر، داده بيشـتري توليـد   
  :شود ير محاسبه مياين شاخص از طريق فرمول ز. شود كند شاخص حساسيت آن بيشتر مي
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دهد كه  فرمول فوق نشان مي. باشد تعداد بخشها مي=  nعناصر ماتريس معكوس لئونتيف و =  bijكه در آن 
شاخص حساسيت عبارت است از حاصل ضرب تعداد بخشـهاي اقتصـاد در جمـع سـتوني ضـرايب مـاتريس       

هر چه يـك بخـش بـراي بخشـهاي     . ريس معكوس لئونتيفمعكوس لئونتيف هر بخش بر جمع كل عناصر مات
اين شاخص نشانگر تأثيرپذيري هر بخش از . شود ديگر، داده بيشتري توليد كند شاخص حساسيت آن بيشتر مي

شـود كـه حاصـل     البته اين شاخص، شاخص پيوند پسين نرمال شده نيز ناميـده مـي  . باشد رشد ساير بخشها مي

ني يع jتقسيم متوسط ضرايب بخش 
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  بر متوسط ضرايب كل اقتصاد يعني
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 107.باشد مي  
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چنانچه شاخص حساسيت يك بخش باال باشد به اين معني است كه اين بخش تأثيرپذيري زيادي از رشـد  
كنـد، زيـرا    ش ايجاد ميساير بخشهاي اقتصادي دارد، يعني رشد ساير بخشها انگيزه بااليي را براي رشد اين بخ

اي  هـر چـه مصـارف واسـطه    . كنـد  اي بيشـتري توليـد مـي    اين بخش براي ساير بخشهاي اقتصـاد داده واسـطه  
محصوالت يك بخش نسبت به مصارف نهايي محصوالت بخش باال باشد، شاخص حساسيت آن بخش نيز باال 

  .باشد مي
كه اين بخش، بخشي اساسي بوده و عـدم   اگر بخشي داراي شاخص حساسيت باال باشد به اين معني است

هـاي   هاي واسط اين بخش به عنوان نهاده زيرا داده. شود توجه به اين بخش باعث تنگنا در رشد ساير بخشها مي
اي مورد نيـاز سـاير    هاي واسطه رود و در صورت عدم رشد اين بخش، نهاده اي در ساير بخشها بكار مي واسطه

گردد و در نتيجه ساير بخشها در دسترسـي بـه اهـداف خـود      ان الزم توليد نميبخشهاي اقتصادي كشور به ميز
  .دچار مشكل خواهند شد

مقادير محاسبه شده شاخص حساسيت براي بخشهاي مختلـف اقتصـاد،   ) 11-5جدول (جدول صفحه بعد 
د، بخش صـنايع  شو همانگونه كه مالحظه مي. دهد اند، را نشان مي به طوري كه از بزرگتر به كوچكتر مرتب شده

در مرتبـه اول قـرار دارد و بخـش سـيمان بـا شاخصـي معـادل         7396/1شيميايي و الستيك با شاخصي معادل 
در رتبـه بيسـت و يكـم قـرار      6940/0بخش گاز طبيعي نيز با شاخصي معادل . در رتبه آخر قرار دارد 6021/0
 6940/0ند، رشد بخش گاز طبيعي به ميزان اين بدان معني است كه اگر همه بخشها به يك ميزان رشد ياب. دارد

باشد و اين امر حاكي از اين است كه اين بخـش حساسـيت كمتـري را در نتيجـه      رشد ميانگين اقتصاد ملي مي
و به عبارت ديگر تأثيرپذيري آن از رشد ساير بخشـها  ) >1q(افزايش در تقاضاي نهايي اقتصاد برخوردار است 

  .شدبا كمتر از ميانگين اقتصاد مي
آثـار  (و شاخص حساسـيت  ) آثار نخستين، اعم از مستقيم و غيرمستقيم(بر اساس شاخصهاي قدرت انتشار 

بـاال داراي جايگـاهي    qو  pبديهي است بخشهاي بـا  . توان اولويت بخشهاي مختلف را تعيين نمود مي) دومين
در  qو  pاز آنجـا كـه شاخصـهاي    . شـند با برتر و توانايي باالتر در دروني كردن نظام توليد و فرآيند توليدي مي

توان اظهار داشت اين بخش در دروني كـردن نظـام    باشند لذا مي خصوص بخش گاز طبيعي كوچكتر از يك مي
  .باشد توليد و فرآيند توليدي در كشور از جايگاه چندان بااليي برخوردار نمي
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  شاخصهاي پراكندگي) 2-2-9

بايـد مـدنظر   ) حساسـيت (و پسين نرمال ) قدرت انتشار(مبحث شاخصهاي پيشين نرمال نكته مهمي كه در 
توانند بزرگتر از يك باشند، اما پيوندهاي مزبور ممكـن   مي qو  pقرار گيرد، آن است كه هر يك از شاخصهاي 

ي پسين و به عبارت ديگر پيوندها. است در نتيجه ارتباط يك بخش با شمار اندكي از بخشها حاصل شده باشد
. پيشين نرمال در يك بخش ممكن است به طور نسبتاً مساوي و متعادل با بخشهاي ديگر حاصـل نشـده باشـند   

گـران   در اين راسـتا تحليـل  . اگرچه الزم است، ليكن كافي نيست) q و p (لذا مدنظر قرار دادن اين دو شاخص 
شـاخص تغييـرات بـراي پيونـد پيشـين نرمـال        .دانند ستانده مالحظه شاخصهاي تغييرات را نيز الزم مي –داده 
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 n

j
ij

n

j

n

j
ijji

i

b
n

)b
n

b(
n

FV



 







 

  :شود همچنين شاخص تغييرات براي پسين نرمال به صورت زير محاسبه مي
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  :حال اگر اين شاخصها را بر ميانگين آنها تقسيم نماييم خواهيم داشت

                               :شاخص پراكندگي پيشين
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هرچه شاخصهاي پراكندگي پيشـين و پسـين كـوچكتر باشـند، بخـش مـورد نظـر از وضـعيت مناسـبتري          
ال را در جداول صفحات بعد مقادير محاسبه شده شاخصهاي پراكنـدگي پيشـين و پسـين نرمـ    . برخوردار است

  .دهند اند نشان مي گانه كه از بزرگتر به كوچكتر مرتب گرديده 22خصوص بخشهاي 
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گانه، از نظر شاخص پراكندگي پسين، بخش آلومينيوم و  22شود در بين بخشهاي  همانگونه كه مالحظه مي
ازرگـاني  در رتبه اول و بخش خـدمات ب ) 4066/1با شاخصي معادل (ساير محصوالت اساسي فلزات غيرآهني 

در ) 0280/1با شاخصي معـادل  (بخش گاز طبيعي نيز . اند در رتبه آخر قرار گرفته) 6638/0با شاخصي معادل (
برخالف شاخصهاي قبلي، هرچه يك بخش از شاخص پراكندگي كمتري . رتبه يازدهم جدول قرار گرفته است

ك باشد، نشانگر آن است كه پيونـد  كوچكتر از ي BSهرچه . برخوردار باشد از وضعيت بهتري برخوردار است
پسين اين بخش با ديگر بخشهاي اقتصادي به طور نسبتاً مساوي توزيع شده است و برعكس هرچـه بزرگتـر از   

لـذا  . يك باشد، نشانگر آن است كه پيوند پسين بخش مزبور در نتيجه ارتباط با شـمار انـدكي از بخشـها اسـت    
اي  ايي دانست كه از نظر پيوند پسين داراي ارتباط با طيـف گسـترده  توان از جمله بخشه بخش گاز طبيعي را مي

دهـد، شـاخص پراكنـدگي پسـين      البته همانگونه كه شاخص مربوط به اين بخش نشان مـي . باشد از بخشها نمي
باشد كه اين امر حاكي از آن است كه طيف بخشهايي كه از نظـر   بخش گاز طبيعي به عدد يك بسيار نزديك مي

  .ن با اين بخش در ارتباط هستند چندان هم محدود نيستپيوند پسي
گانـه بخـش آلومينيـوم و     22شود كه در بين بخشـهاي   در جدول شاخص پراكندگي پيشين نيز مالحظه مي

داراي بزرگتـرين شـاخص پراكنـدگي    ) 2538/1بـا شاخصـي معـادل    (ساير محصوالت اساسي فلزات غيرآهني 
  .باشد داراي كوچكترين شاخص پراكندگي پيشين مي) 8051/0دل با شاخصي معا(پيشين و بخش ساختمان 
 FSهرچـه  . باشـد  داراي رتبه هجدهم در بين بخشها مي) 9085/0با شاخصي معادل (بخش گاز طبيعي نيز 

در (كوچكتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيوند پيشين بخش موردنظر به طـور متـوازن و نسـبتاً مسـاوي     
بزرگتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيونـد پيشـين    FSتوزيع شده است و هرچه ) شهامقايسه با ساير بخ

  .بخش به صورت نامتوازن توزيع شده و در ارتباط با تعداد اندكي از بخشها است
كـوچكتر از   BSبزرگتر يا مساوي يك و شـاخص   Pتوان نتيجه گرفت كه، چنانچه شاخص  در مجموع مي

همچنين اگر شـاخص  . را از نظر پيوند پسين، بخش مطلوب يا كليدي به شمار آورد j توان بخش يك باشد، مي
q  بزرگتر يا مساوي يك وFS  كوچكتر از يك باشد بخشi    از نظر پيوند پيشين بخش مهم و كليدي بـه شـمار
  108).1982بولمر (آيد  مي

 
دي، مجلـه برنامـه و بودجـه،    جهانگرد، اسفنديار، شناسايي فعاليتهاي كليدي اقتصاد ايران در قالب يك برنامه توسـعه اقتصـا   -108
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  حذف تأثير واردات از ضرايب قدرت انتشار و حساسيت) 2-2-10

همانگونه كه عنوان شد در عمل شاخصهاي قدرت انتشار و حساسيت و به عبارت ديگر شاخصهاي پيونـد  
لـيكن اگـر   . گيرنـد  قـرار مـي  پيشين و پسين نرمال شده جهت تعيين كليدي بودن صنايع و بخشها مورد استفاده 

) نرمال شـده (گذاري بخشي صرفاً بر مبناي تعيين و شناسايي پيوندهاي پيشين و پسين متعارف  سياست سرمايه
و مستقل از بررسي نقش و اهميت واردات واسطه در شريانهاي اقتصاد داخلي تعيـين گـردد، در ايـن صـورت     

اي باشد و نـه   ن بخشها بيشتر ناشي از نيازهاي واردات واسطهاحتمال دارد كه پيوندهاي پيشين و پسين باالي اي
لذا محور قرار دادن اين نوع بخشها در واقع زمينـه افـزايش واردات   . 109هاي توليد شده داخلي به خاطر فرآورده

تـر آن اسـت كـه     از اينـرو مناسـب  . آورد واسطه را به منظور ايجاد پيوندهاي متقابـل بـين بخشـها بوجـود مـي     
را پس از حـذف تـأثير واردات از مـاتريس    ) پسين نرمال(و حساسيت ) پيشين نرمال(قدرت انتشار شاخصهاي 

  .نيز محاسبه نماييم [I-Ad] )-1(معكوس لئونتيف و با استفاده از ماتريس معكوس لئونتيف داخلي 
جداول صفحات بعد شاخصهاي قدرت انتشار و حساسـيت محاسـبه شـده بـر اسـاس مـاتريس معكـوس        

قبل از تشـريح نتـايج جـدولها،    . دهد اند، نشان مي توليد داخلي را كه از بزرگ به كوچك مرتب گرديده لئونتيف
  اي از اعـداد ناحيـه اول جـدول     الزم به ذكر است كه ماتريس معكوس لئونتيف داخلي از كسر واردات واسـطه 

داخلـي، كـه از ايـن اعـداد     بخش و ماتريس ضرايب فني توليدات  22بخشي و تجميع آن در  78ستانده  –داده 
  .حاصل شده است، به دست آمده است

دهد شاخص انتشار پس از حـذف تـأثير واردات در خصـوص بخـش صـنايع       همانگونه كه ارقام نشان مي
گانـه در رتبـه    22در بين بخشهاي ) 4272/1با شاخصي معادل (غذايي از ساير بخشها باالتر است و اين بخش 

بخش . در رتبه آخر قرار دارد) 6980/0با شاخصي معادل (نفت خام و گاز طبيعي  اول قرار دارد همچنين بخش
ايـن در  . در مرتبـه شـانزدهم قـرار دارد   ) 8914/0با شاخصي معادل (گاز طبيعي نيز از اين لحاظ در بين بخشها 

عـي  حالي است كه قبل از حذف تأثير واردات بخش صنايع غذايي در رتبـه دوم، بخـش نفـت خـام و گـاز طبي     
دهـد كـه در مقايسـه بـا      اين امر نشان مي. كماكان در رتبه آخر و بخش گاز طبيعي در رتبه هجدهم قرار داشت

 
بررسي روش شناسي پيوندهاي پسين و پيشين و تعيـين محتـواي   «بانويي، علي اصغر، يوسفي، محمدرضا، ورمزيار، حسين،  -109
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اي است كه از لحاظ توليدات داخلي، از وضعيت بهتري در زمينه قـدرت   ساير بخشها بخش گاز طبيعي به گونه
باشد و  كمتر مي) عدد يك(ط بخشها ليكن شاخص مربوط به اين بخش كماكان از متوس. انتشار برخوردار است

  .رود دهد كه بخش گاز طبيعي جزء بخشهاي با قدرت انتشار باال به شمار نمي نشان مي
شـود كـه بخـش     در جدول شاخص حساسيت بخشهاي مختلف پس از حذف تأثير واردات نيز مشاهده مي

در رتبه آخـر  ) 6981/0معادل با شاخصي (در رتبه اول و بخش سيمان ) 8126/1با شاخصي معادل (كشاورزي 
گانه در مرتبـه نـوزدهم قـرار     22در بين بخشهاي ) 7492/0با شاخصي معادل (قرار دارد، بخش گاز طبيعي نيز 

اين در حالي است كه قبل از حذف تأثير واردات، بخش كشاورزي در مرتبه دوم و بخش سيمان در مرتبه . دارد
شود كه پس از حذف تـأثير واردات،   لذا مشاهده مي. قرار داشت آخر و بخش گاز طبيعي در رتبه بيست و يكم

البته كماكان شاخص مربوط به اين بخـش كـوچكتر   . اي بهبود پيدا كرده است جايگاه بخش گاز طبيعي تا اندازه
باشد و اين امر حاكي از اين است كه بخش گاز طبيعي جزء بخشهاي بـا شـاخص حساسـيت پـايين      از يك مي
  .گيرد قرار مي
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  بندي نظام توليدي به بخشهاي گوناگون و جايگاه بخش گاز طبيعي مرتبه) 2-2-11

ايـن نظـام، عمـالً بـه صـنعت و      . اي بس طوالني دارد بندي نظام توليدي به بخشهاي گوناگون، سابقه تقسيم
نظـام  » فرانسـوا كنـه  «. يـدايش علـم اقتصـاد اسـت    شود و از بعد تاريخي هم، همزمان با پ كشاورزي تفكيك مي

بنـدي   امروزه موضوع شناسي رشد و توسعه را تقسـيم . داند دو شعبه مي» كارل ماركس«توليدي را ، سه شعبه و 
جـدول  . ستانده لئونتيـف اسـت   –ها، تحليل داده  در اين زمينه، منشاء تقسيم بندي. دهد نظام توليدي تشكيل مي
ن بخشي، ساختار اقتصادي را در قالب ماتريس ضرائب فني، كه نمايشگر مناسبات كااليي دو بعدي مبادالت ميا

حسب پيوندهاي پسين و پيشين و با توجـه بـه مقـدار    اگر بخشها را بر. كند بخشها با يكديگر است، خالصه مي
ر واقـع، نظـام   بنـدي كـه د   ايـن رده . شـود  چهار گروه فعاليتهاي مختلف معين مـي . بندي نماييم اين ضرائب رده

، كـه نظـام توليـدي را بـه     »كلـين كـالرك  «بندي سه گانـه   نمايد، با رده بندي مي توليدي را در چهار گروه مرتبه
بـا ايـن تفـاوت كـه بخـش توليـد كاالهـاي        . كند، منطبـق اسـت   فعاليتهاي نخستين، دومين و سومين تقسيم مي

  110.ير آمده استبندي در جدول ز اين رده. اي به آن افزوده شده است واسطه

  بندي نظام توليدي اقتصاد رده :)16-5(جدول 
 پيوند پيشين > 1

  كاالهاي نهايي
1 پيوند پيشين 

  كاالهاي واسطه
  ستانده

  داده                                   
  :گروه دوم

  توليد نهايي صنعتي
 :گروه اول

  اي صنعتي توليد واسطه
1   پيوند پسين  

  كاالهاي صنعتي
 :گروه چهارم

  توليد نهايي اوليه
 :گروه سوم

  توليد واسطه اوليه
  پيوند پسين >1

  كاالهاي اوليه

و ) پسـين (توان به كوششهاي به عمل آمده در ارزيـابي كمـي پيونـدهاي فـراز      بندي را مي در واقع اين رده
لي ساختار توليـد پيشـنهاد   المل واتانابه كه نخست براي مقايسه بين -مبتني بر شاخصهاي چنري ) پيشين(نشيب 

اي  هـاي واسـطه   اين دو اثر به ترتيب، نشان دهنـده سـهم داده   jاي چون  براي بخش نمونه. گرديد، منتسب نمود
در اين روش بخشهاي اقتصـاد بـر   . اي است و سهم اين توليد براي مصارف واسطه jمستقيم در توليد ناخالص 

 
نامه  پايان» 1353ستانده به قيمت ثابت  –ر اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده تجزيه و تحليل ساختا«اسفنديار،  –جهانگرد  -110
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  380                                        تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

بندي، توليدات نهايي بـه بخشـهايي    در اين طبقه. گردند سيم مياساس پيوندهاي فراز و نشيب به چهار گروه تق
از اينرو داراي پيوند نشـيب پـاييني   . اي است شود كه توليداتشان داراي نسبت پاييني از تقاضاي واسطه گفته مي

از  اي پـاييني دارنـد، و   هاي واسـطه  شود كه نسبت داده هستند، در حالي كه كاالهاي اوليه به كاالهايي اطالق مي
بندي چهارتايي بـه ترتيـب زيـر     اين طبقه. پايين خواهند داشت) پيوند پسين(اينرو ارزش افزوده باال و اثر فراز 

  111.است
متناظر با گروه سوم (باال ) پيشين(پايين و پيوند نشيب ) پسين(، داراي پيوند فراز 112اي توليدات اوليه واسطه -1

  )16-5جدول 
  متنـاظر بـا گـروه اول جـدول    . (بـاال ) پيشين(باال و پيوند نشيب ) پسين(د فراز ، با پيون113اي توليدات واسطه -2
5-16(  
  متناظر با گـروه دوم جـدول  . (پايين) پيشين(باال و پيوند نشيب ) پسين(، داراي پيوند فراز 114توليدات نهايي -3
5-16(  
  متناظر بـا گـروه چهـارم جـدول    . (پايين) پيشين(و نشيب ) پسين(، داراي پيوند فراز 115توليدات نهايي اوليه -4
5-16(  

بيشترين اولويت را به بخشهايي داد كه به ترتيب داراي بيشـترين و كمتـرين پيونـد فـراز     ) 1985(هيرشمن 
واتانابه، بيشترين اولويـت بـه كاالهـاي     -بندي چهارتايي چنري  يعني در طبقه. باشند) پيشين(و نشيب ) پسين(

بندي نظام  بنابراين متناظر اين مطلب در جدول رده. هاي اوليه نهايي داده شداي و كمترين اولويت به كاال واسطه
و كمترين اولويت به ) صنعتي  توليد واسطه(صورت است كه بيشترين اولويت به گروه اول  توليدي اقتصاد بدين

  .شود اعطا مي) توليد نهايي اوليه(گروه چهارم 
 

 تشخيص صنايع كليدي بر مبناي شاخص پيوندهاي فراز و نشـيب در اقتصـاد ايـران بـا اسـتفاده از     «اسفندياري، علي اصغر،  -111
  .8، ص 26و  25، مجله برنامه و بودجه، شماره »1365ستانده سال  –جدول داده 

112- Intermediate Primary. 
113- Intermediate 

114- Find 
115- Find Primary. 
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امعيـت بيشـتري بـه شاخصـهاي پسـين و پيشـين عـادي        از آنجا كه شاخصهاي پسين و پيشين نرمال از ج
برخوردار هستند، لذا در ادامه جهت تعيين جايگاه بخش گاز طبيعي در اقتصاد از اين شاخصـها بهـره خـواهيم    

در خصـوص  ) شاخصهاي پسين و پيشـين نرمـال  (با توجه به اينكه شاخص قدرت انتشار و حساسيت . جست
توان گفت كـه بخـش نفـت و گـاز طبيعـي در گـروه        باشند لذا مي ميبخش نفت و گاز طبيعي كوچكتر از يك 

اين گروه به دليل مصرف با وجه غالب به صورت تقاضاي نهايي و ضعيف بودن ضرايب . گيرد چهارم جاي مي
  .كنند پيوند آنها از بعد تقاضا، نقش چندان قوي در توليد اقتصاد ايفا نمي

الذكر، به گونه تنهـا، بـه دليـل مسـئله مـوزون و       شاخصهاي فوق از طرفي همانگونه كه ذكر شد، استفاده از
لـذا الزم اسـت بـه    . هاي واسطه در تعيين صنايع و فعاليتهاي كليدي كـافي نيسـت   غيرموزون توزيع شدن نهاده

در اين راستا، از بعد اثر رشد متـوازن و  . بندي بخشها از نظر شاخص پراكندگي پسين و پيشين پرداخته شود رده
  :گردد كه عبارتند از وازن توليد بر ديگر بخشها را، نظام توليدي، به چهار گروه تقسيم ميغيرمت

  اثر رشد غيرمتوازن از دو بعد تقاضا و عرضه: گروه اول
  اثر رشد متوازن از بعد عرضه و غيرمتوازن از طرف تقاضا: گروه دوم
  ضهاثر رشد متوازن از بعد تقاضا و غيرمتوازن از بعد عر: گروه سوم

  اثر رشد متوازن از دو بعد عرضه و تقاضا: گروه چهارم
بندي، فعاليتهاي گروه چهـارم، بيشـترين اثـر رشـد      مطابق اين رده. دهد بندي را نشان مي جدول زير اين رده

  116.گذارند متوازن و گروه اول بيشترين اثر رشد غيرمتوازن را بر اقتصاد مي
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  از نظر اثر رشد متوازن و غيرمتوازن بندي نظام توليد رده :)17-5(دول ج
1 < FSi  

  كاالهاي نهايي
1FSI 

  كاالهاي واسطه
 ستانده
  داده                        

متوازن از بعد عرضه و غيرمتوازن
  از بعد تقاضا

غيرمتـــوازن از بعـــد عرضـــه و 
  تقاضا

1  BSj  
  كاالهاي صنعتي

ــد متوازن از بعد عرضه و تقاضا ــوازن از بعــ ــا و متــ تقاضــ
  غيرمتوازن از بعد عرضه

1  BSj  
  كاالهاي اوليه

از آنجايي كه شاخص پراكندگي پيشين بخش گاز طبيعي كوچكتر از يك و شاخص پراكندگي پسين بخش 
باشد، لذا بخش گاز طبيعي ازجمله بخشهاي داراي اثر رشد متوازن از بعـد عرضـه    گاز طبيعي بزرگتر از يك مي

دهد كه در صورت نياز به رشد متوازن در اقتصاد  اين گروه نشان مي. رود اضا به شمار ميو غيرمتوازن از بعد تق
گذاري در اين بخشها صورت گيرد ولي تحريـك از بعـد تقاضـا در     بايد از طرف عرضه تحريك شده يا سرمايه

  117.گردد اين فعاليتها، منجر به تأثيرات نابرابر بر بخشهاي ديگر مي
براي اقتصـاد ايـران و اسـتفاده از ايـن جـدول بـراي       ) I/O(ستانده  –لي جدول داده تاكنون با معرفي اجما

ستانده، بخش گاز طبيعي از جوانب مختلف مورد ارزيابي قـرار   –محاسبه شاخصهاي مهم مرتبط با جدول داده 
هـايي بخـش   شود تا تأثير افزايش تقاضاي ن ستانده سعي مي –در بخش بعدي، با استفاده از تكنيك داده . گرفت

را بر توليد بخشهاي مختلف اقتصـاد، مـورد ارزيـابي قـرار     ) از مجراي افزايش صادرات اين بخش(گاز طبيعي 
  .گيرد

ــايي  ) 3 ــزايش تقاضــاي نه ــأثير اف ــد  ) صــادرات(بررســي ت ــر تولي ــي ب ــاز طبيع   بخــش گ
  بخشهاي اقتصادي

 –اي به مـدل جبـري داده    ا مراجعهبه منظور بررسي تأثير افزايش صادرات بر توليد بخشهاي اقتصادي، ابتد
  :توان دستگاه زير را نوشت معادله خطي، مي nبرحسب . نماييم ستانده مي

)n,......,i(YbX ,j

n

j
iji 
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به زبان اقتصـادي  . باشد مي [T-A])-1(ام ماتريس معكوس لئونتيف  jام و ستون  iعنصر سطر  bijكه در آن 
، توليد jبايد در مقابل هر واحد تقاضاي نهايي براي كاالي بخش  است كه iنشان دهنده مقدار كاالي  bijعنصر 
  118.شود

گيري اثـرات هـر تغييـري در تقاضـاي نهـايي روي كـل محصـول تمـام          توان براي اندازه اين دستگاه را مي
گيري اثرات تغييرات تقاضاي نهايي دستگاه فـوق را بـه    منظور و جهت اندازه بدين. بخشهاي اقتصادي بكار برد

  :نويسيم ت زير ميصور
)n,......,i(YbX ,j

n

j
iji 


 



 

بكـار رفتـه    (X)در كـل محصـول   » تغييـرات «يـا   (Y)تقاضاي نهايي » تغييرات«براي  كه در آن نماد 
لذا افزايش صادرات باعث افـزايش  . جمله صادرات استاز طرفي تقاضاي نهايي شامل يكسري اجزاء از. است

  .افزايش توليد در اقتصاد را در پي خواهد داشتتقاضاي نهايي گرديده و از اين مجرا 
بخشي مورد استفاده در  22ستانده  –حال با در نظر گرفتن ماتريس معكوس لئونتيف حاصل از جدول داده 

 000/10(ميليارد ريال  10به ميزان ) گاز طبيعي(نماييم كه افزايش صادرات بخش هفدهم  اين مطالعه، فرض مي
در مـاتريس معكـوس لئونتيـف    ) 1*22( Yبا ضرب نمودن ماتريس تغييـر  . خ دهدر) ميليون ريال در جدول

ايـن مـاتريس در   . آيد بدست مي 22*1، ميزان تغيير در توليد هر يك از بخشها در قالب يك ماتريس )22*22(
 هر يك از اعداد مندرج در اين ستون، ميزان تغيير در توليـد هـر يـك از   . آمده است) 18-5(ستون آخر جدول 

ميليـارد ريـال تغييـر در تقاضـاي      10و بـالتبع  (در صادرات ) افزايش(ميليارد ريال تغيير  10بخشها را در نتيجه 
اين تغييرات در واقع حاصل از پيوندهاي بخش گـاز طبيعـي   . دهد گاز طبيعي را نشان مي) نهايي بخش هفدهم

 10شـود   همانگونه كه مالحظه مـي . باشد با ساير بخشها است و حاوي تمامي تغييرات مستقيم و غيرمستقيم مي
، كل توليـد را در اقتصـاد بـه    )در اثر افزايش صادرات(ميليارد ريال افزايش در تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي 

  . دهد ميليارد ريال، افزايش مي 7/14ميزان 
  

 
، انتشارات 56، ص 1370عباس عرب مازار، ويرايش دوم، سال ، مترجم »ريزي توسعه، مدلها و روشها برنامه«تودارو، مايكل،  -118

  .سازمان برنامه و بودجه
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ون ريـال  ميليـ  3/10016شود افزايش توليد بخـش گـاز طبيعـي معـادل      همانگونه كه در جدول مشاهده مي
شـود كـه بيشـترين     بر اساس جـدول مشـاهده مـي   . باشد و مابقي مربوط به افزايش توليد ساير بخشها است مي

افزايش در توليد، بعد از بخش گاز طبيعي مربوط به بخش نفت خام و گاز طبيعي و كمترين افزايش در توليـد،  
ات ايـن بخـش، توليـد در كـل بخشـهاي      توان گفت تحريك صادر بنابراين مي. باشد مربوط به بخش سيمان مي
البته در انتها الزم به يادآوري است كه اين تغييـرات در توليـد بخشـها حـاوي     . دارد اقتصادي را به تحرك وامي

اثرات مستقيم و غيرمستقيم است به عبارت ديگر ممكن است توليد در برخي بخشها در ابتدا در نتيجه افـزايش  
حت تأثير قرار نگيرند، ليكن از جانب تغيير در توليد ساير بخشـها، توليـد در   تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي ت

  .اين بخشها نيز افزايش يابد
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به منظور اينكه بتوانيم تأثيرات بر توليد را به صـورت درصـدي نيـز بيـان نمـاييم جـدول زيـر را محاسـبه         
  . ايم نموده

  افزايش تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي بر توليد اقتصادمحاسباتي در خصوص آثار ): 19-5(جدول 

 )ميليون ريال( 154462 كل تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي-1

ميليـارد   10درصد افزايش در تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي بر اثر افـزايش   -2

 ريال صادرات اين بخش

 )درصد( 47/6

 )ميليون ريال( 234568 كل توليد بخش گاز طبيعي-3

ميليـارد ريـالي    10درصد افزايش در توليد بخش گاز طبيعي بر اثـر افـزايش    -4

  صادرات اين بخش

 )درصد( 27/4

 )ميليون ريال( 78218441  كل توليد در اقتصاد-5

صـادرات   ميليـارد ريـال   10درصد افزايش در توليد كل اقتصاد بر اثر افزايش  -6

  گاز طبيعي بخش

 )درصد( 019/0

درصـدي در تقاضـاي نهـايي بخـش گـاز       47/6توان گفت كه يـك افـزايش    حاسبات فوق ميبا توجه به م
لذا با تعميم . دهد درصد افزايش مي 019/0درصد و كل توليد در اقتصاد را  27/4طبيعي، توليد در اين بخش را 

اثر افزايش درصدي در تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي در  100توان اظهار داشت كه يك افزايش  اين نتايج مي
درصـد رشـد    29/0درصـد و كـل توليـد در اقتصـاد را      68توليد در اين بخش را حـدود   ،صادرات اين بخش

ميليـارد   10جداول صفحات بعد درصد تغيير در توليد هر يك از بخشهاي اقتصـاد را بـر اثـر افـزايش     . دهد مي
يي بخش گاز طبيعي بر اثـر افـزايش   درصدي تقاضاي نها 100و همچنين افزايش ) ميليون ريال 000/10(ريالي 

شود، بعد از بخش گـاز طبيعـي بيشـترين درصـد      دهد همانگونه كه مالحظه مي صادرات اين بخش را نشان مي
افزايش توليد به ترتيب مربوط به بخش محصوالت اساسي فوالد و ذوب آهن، صنايع شيميايي و السـتيك، آب  

در انتهـا نيـز   . ش در توليد مربوط به بخش ساختمان بـوده اسـت  و برق، نفت خام و گاز طبيعي و كمترين افزاي
دهد كه بر ايـن   درصدي صادرات بخش گاز طبيعي را نشان مي 100جدولي ارائه گرديده است كه تأثير افزايش 
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درصـد   6/52درصد رشد پيدا نموده است و كل توليد بخش گاز طبيعي نيـز   232/0اساس كل توليد در اقتصاد 
  .رشد يافته است

تقاضاي نهايي » ريالي«در انتهاي اين بخش الزم به ذكر است كه تحليل صورت گرفته در خصوص افزايش 
مصداق دارد و اگر بخواهيم اين امـر   1370بخش گاز طبيعي بر اساس افزايش صادرات اين بخش تنها در سال 

ش در تقاضاي نهايي بخـش گـاز   ميليارد ريال افزاي 10الزم است ارزش ريالي دهيم نيز تسري  1378را به سال 
  . نيز محاسبه نماييم 1378طبيعي را در سال 

كه عمدتاً جهت محاسـبه نـرخ تـورم مـالك      119 (CPI)چنانچه از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
 1370در سـال  ) 1369=100بر پايه ( 7/120گيرد بهره جوييم، آنگاه با توجه به اينكه شاخص مزبور از  قرار مي

ميليـارد ريـال افـزايش در     10ناشـي از  رسيده است، الزم است براي ايجاد همان تأثير  1378در سال  4/777به 
ميليـارد ريـال افـزايش     4/64، 1378تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي در سـال   ،ي بخش گاز طبيعيتقاضاي نهاي

  .يابد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
119- Consumer Price Index 
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  اشتغالميزان تأثير افزايش تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي بر ) 4

ازجملـه   .در اين بخش سعي بر آن است تا تأثير صادرات گاز طبيعي را بـر سـطح اشـتغال بررسـي نمـاييم     
بيني تقاضاي نيروي كار به تفكيك بخشها و اثرات هـر يـك از    پيش ،ستانده –كاربردهاي مشخص الگوي داده 

باشـند،   jتوليـد و اشـتغال در بخـش     ،بـه ترتيـب   jو  qjچنانچه . هايي در ايجاد اشتغال استاجزاي تقاضاي ن
  :شود ميمحاسبه ضريب اشتغال در اين بخش به صورت زير 

j

j

j q
e


  

س و معكـوس مـاتري   êحاصلضرب ماتريس قطـري ضـرايب اشـتغال     ،Lدر اين صورت ماتريس اشتغال، 
  :به عبارت ديگر داريم .لئونتيف خواهد بود
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حاصل ضرب ماتريس اشتغال و هـر يـك از اجـزاي تقاضـاي نهـايي، اثـر اشـتغالزايي آن جـزء را نمايـان          
  120.سازد مي

  :نماييم فاده ميبراي محاسبه اشتغالزايي صادرات گاز طبيعي از رابطه زير است
  X.AIêLx    

  :كه در آن
Lx  = صادرات(افزايش اشتغال ناشي از افزايش تقاضاي نهايي(  
ê  =ماتريس قطري ضرايب اشتغال  
1-[I-A]  =ماتريس معكوس لئونتيف  

 
  .137، ص 1371، سال و آموزش انقالب اسالمي، انتشارات »ستانده در ايران –تحليل داده «توفيق، فيروز،  -120
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X  =بردار افزايش صادرات براي بخش گاز طبيعي  
به ميزان ) بر اثر افزايش صادرات گاز طبيعي(تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي  حال چنانچه فرض نماييم كه

صادرات به ميزان مزبور و ضرب مـاتريس  ستوني با افزايش سطر هفدهم ماتريس . ميليارد ريال افزايش يابد 10
 ،آيـد  در اشتغال بـه دسـت مـي   ) افزايش(ميزان تغيير  ،معكوس لئونتيف و ماتريس قطري ضرايب اشتغال در آن

  .محاسبه شوداشتغال ليكن قبل از اين كار الزم است ماتريس قطري ضرايب 
  .شود هر عضو ماتريس قطري اشتغال از طريق فرمول زير محاسبه مي همانگونه كه ذكر شد

j

j
j q

e


  

يـن مطالعـه بـه    ستانده مورد استفاده ا –گانه از جدول داده  22هر بخش از بخشهاي ) ستانده(مقادير توليد 
طـري اشـتغال بـه راحتـي     قباشد، لذا با بدست آوردن مقادير اشتغال هر بخـش مـاتريس    راحتي در دسترس مي
  .محاسبه خواهد گرديد

 كه در دفتر اقتصاد كـالن سـازمان   1370در اين راستا آمار مربوط به اشتغال بخشهاي مختلف را براي سال 
بـر ايـن    121.دهـيم  محاسبه گرديده است، مورد استفاده قـرار مـي  ) ابقسبرنامه و بودجه ( ريزي مديريت و برنامه

  .باشد موجود مي 1370اساس آمار زير در خصوص كل  اشتغال و تركيب آن در سال 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

، 51، مجلـه برنامـه و بودجـه، شـماره     »شتغال در اقتصاد ايـران برآورد آمارهاي سري زماني ا«اميني، عليرضا، : رجوع شود به -121
1379.  
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  1370بخشهاي اقتصادي در سال  وصاد ميزان اشتغال در كل اقت :)23-5(جدول 
  )نفر(                                               

  13096615 1370لكل اشتغال در سا -1

  اشتغال در بخش كشاورزي -2
  ماهيگيري -1-2    

  جنگلداري -2-2    

 زراعت و دامپروري -3-2   

3220029  

31726  

6623  

3195433  

  اشتغال در بخش صنعت -3
  ساختمان -1-3    

  برق -2-3    

  آب -3-3    

  ساخت و توليد -4-3    

  معدن -5-3    

 نفت و گاز -6-3    

3130302  

1372437  

76162  

3382  

2013605  

25518  

109198  

  اشتغال در بخش خدمات -4
  بازرگاني، رستوران و هتلداري -1-4    

  حمل و نقل و انبارداري -2-4    

  ارتباطات -3-4    

  و تجاري يخدمات مؤسسات مالي، پولي، ملكي، حقوق -4-4    

  خدمات عمومي اجتماعي، شخصي و خانگي -5-4    

 بندي نشده و اظهار نشدهفعاليتهاي طبقه -6-4    

6246284  

1238305  

671162  

91019  

194686  

3517897  

533215  

  .35مأخذ شماره  :مأخذ

گانه اين مطالعه مقايسـه   22با توجه به تعاريف هر يك از بخشهاي جدول فوق، تعاريف مزبور با بخشهاي 
، در غير اين صـورت بـا فـرض يكسـان     شده استتفاده و هر جا كه انطباق حاصل بود از ارقام فوق اس هگرديد
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بـا  ) باشـد  اي نمـي  كه فـرض غيرواقـع بينانـه   (بخشهاي جدول فوق  دن شاخص دستمزد در بين زيربخشهايبو
، اشتغال بين ساير بخشها نيز )جبران خدمات كاركنان(استفاده از ميزان حقوق و دستمزد پرداختي به نيروي كار 

  .توزيع گرديد
دست آوردن اين مقادير، ماتريس قطري ضرايب اشتغال با فرمول پيش گفته محاسبه گرديد كه با  حال با به

پس ضرب ماتريس حاصله در مـاتريس سـتوني تغييـر در    سضرب اين ماتريس در ماتريس معكوس لئونتيف و 
  .است ، ميزان تغيير در اشتغال در هر بخش محاسبه گرديده)بر اثر تغيير در صادرات(تقاضاي نهايي 

ميليارد ريال افزايش در صادرات بخش  10جدول صفحه بعد ميزان تغيير در اشتغال در هر بخش را به ازاء 
  .دهد گاز طبيعي نشان مي

گـاز  (بخـش هفـدهم   ) در اثـر افـزايش صـادرات   (شود افزايش در تقاضاي نهايي  همانگونه كه مالحظه مي
همانگونه كـه مالحظـه   . تغييراتي به وجود آيد ،اين بخششده است كه در اشتغال ساير بخشها و باعث ) طبيعي

شـده  شغل در اقتصاد ايجـاد   1910ميليارد ريالي صادرات در بخش هفدهم، مجموعاً  10شود بر اثر افزايش  مي
مربـوط  ) شـغل  577(شغل مربوط به بخش گاز طبيعي و مابقي  1333 ،است كه از اين ميزان اشتغال ايجاد شده

اشتغال ايجـاد شـده حـاوي تمـامي تـأثيرات      البته الزم به ذكر است كه ميزان . باشد قتصاد ميبه ساير بخشهاي ا
براي مثال، ممكن است افزايش تقاضاي نهايي در بخش گاز طبيعي در . باشد مستقيم و غيرمستقيم بر اشتغال مي

اين بخـش خـاص از   اشتغال در يك بخش خاص را چندان تحت تأثير قرار ندهد ليكن اشتغال در  ،مرحله اول
كـه ارتبـاط   ) گـاز طبيعـي  تغييـر در تقاضـاي نهـايي بخـش     بر اثر (مجراي تغيير در تقاضاي نهايي ساير بخشها 

  . تري را با آن بخش دارند، تحت تأثير قرار خواهد گرفت قوي
  :گرديده استمحاسبه ) 24-5(براي آنكه بتوانيم تأثيرات را به صورت درصدي نيز بيان نماييم جدول 
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  محاسباتي در خصوص آثار افزايش تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي بر اشتغال :)24-5(جدول 
 )ميليون ريال( 154462 كل تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي-1
ميليـارد ريـال    10درصد افزايش در تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي بر اثـر افـزايش    -2

  صادرات اين بخش
 )درصد( 47/6

 )نفر( 31206 بخش گاز طبيعيكل اشتغال در -3
صـادرات ايـن    ارد ريالميلي 10ميزان افزايش اشتغال بخش گاز طبيعي بر اثر افزايش  -4

 بخش
 )نفر( 1333

صـادرات   ميليارد ريـال  10درصد افزايش در اشتغال بخش گاز طبيعي بر اثر افزايش  -5
  اين بخش

 )درصد( 3/4

 )نفر( 13096615 كل اشتغال در اقتصاد-6
صادرات بخـش گـاز    ميليارد ريال 10د بر اثر افزايش ميزان افزايش اشتغال در اقتصا -7

  طبيعي
 )نفر( 1910

صادرات بخـش گـاز    ميليارد ريال 10د بر اثر افزايش درصد افزايش اشتغال در اقتصا -8
  طبيعي

 )درصد( 015/0
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درصدي تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعـي   47/6ك افزايش گردد كه ي بر محاسبات انجام شده مالحظه ميبنا
و ) نفر 1333(درصد  3/4ميليارد ريالي صادرات بخش مزبور، اشتغال در بخش گاز طبيعي را  10بر اثر افزايش 

توان بيـان نمـود كـه يـك      بر اين اساس مي. دهد افزايش مي) نفر 1910(درصد  015/0كل اشتغال در اقتصاد را 
درصـد   66ي در تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي كل اشـتغال در ايـن بخـش را بـه ميـزان      درصد 100افزايش 

  .دهد افزايش مي) نفر 29502(درصد  23/0و كل اشتغال در اقتصاد را نيز به ميزان ) نفر 20590(
دهد، بعد از افـزايش در اشـتغال بخـش     ضمناً همانگونه كه جدول تغيير در اشتغال در صفحه قبل نشان مي

افزايش در تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي، بيشترين افزايش ) درصد 47/6(ميليارد ريال  10طبيعي به ازاي گاز 
و نقل، انبارداري و ارتباطات، ساير خدمات، صنايع شيميايي و حمل هاي خدمات به ترتيب در بخش ،در اشتغال

بخش گذشته الزم به ذكر اسـت كـه    همانند .باشد الستيك و كمترين افزايش اشتغال مربوط به بخش سيمان مي
، بايد تأثير 1378به سال  1370ميليارد ريال در سال  10تقاضاي نهايي به ميزان » ريالي«جهت تعميم اثر افزايش 

تـوان گفـت    ، مي1378و  1370در سالهاي  CPIلذا با توجه به شاخص . كاهش ارزش پول را مدنظر قرار دهيم
نفـري اشـتغال در كـل اقتصـاد الزم اسـت       1910ل در بخش گاز طبيعـي و  نفري اشتغا 1333كه براي افزايش 

  .ميليارد ريال افزايش يابد 4/64، 1378تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي در سال 
شود، اصوالً يكي از مشكالت مهم كشورهاي در حـال توسـعه ضـعف     در خاتمه اين بخش خاطر نشان مي

هاي قابـل توجـه در زمينـه آمـار و     كشور ما نيز عليرغم توانمندي. باشد مياجتماعي  و آمار و اطالعات اقتصادي
ضعفها و نارسايي در آمـار و   ،از قبيل بازار نيروي كارها  حوزهاطالعات از اين قاعده مستثني نيست و در برخي 

فاصله زماني تهيـه   ،خورد كه اين ضعفها حاصل برخي اشكاالت در خصوص نحوه تهيه ارقام ارقام به چشم مي
لذا در تحليل آمار و ارقام مربوط به اشتغال قـدري بايـد بـا احتيـاط     . باشد مي …بندي ارقام و  رقام، نحوه طبقها

معهذا در تحليلها، الجرم بايد فرض صـحت ارقـام را مـدنظر قـرار داد و از آنهـا در جهـت انجـام        . عمل نمود
  .محاسبات و تحليلها بهره جست
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  ات گاز طبيعي بر موازنه پرداختهاي كشوربررسي تأثير افزايش در صادر) 5

موازنه پرداختها متشـكل از  . گردد اصوالً رابطه اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني در موازنه پرداختها متجلي مي
بـه  ) 1369-73موازنه پرداختهاي كشـور طـي سـالهاي    (باشد كه اين اجزاء در جدول صفحه بعد  چند جزء مي

باشند كـه از جمـع    ي موازنه پرداختها تراز حساب جاري و حساب سرمايه ميدو جزء اصل. خوبي نمايان است
ليكن تـراز حسـاب جـاري و    . گردد موازنه كل پرداختهاي كشور حاصل مي) با لحاظ اشتباهات آماري(اين دو 

تراز حساب جاري شامل سـه جـزء تـراز بازرگـاني، تـراز      . باشند حساب سرمايه نيز خود متشكل از اجزايي مي
تراز بازرگاني به عنوان جزء اول تراز حساب جـاري، خـود متشـكل از دو بخـش     . باشد ت و انتقاالت ميخدما

اثرات ارزي ناشي از صادرات گاز طبيعي نيـز از  . آيد  باشد و از تفاضل اين دو بدست مي صادرات و واردات مي
ع از آنجـا كـه تـأثير ارزي افـزايش     در واقـ . گـذارد  مجراي تراز بازرگاني بر موازنه كل پرداختهاي كشور اثر مي

لذا با بررسي  ،شود ر افزايش واردات متجلي ميد) از مجراي افزايش صادرات(تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي 
  .توان تأثير بر موازنه پرداختها را نيز محاسبه نمود برآيند تأثيرات بر تراز بازرگاني مي

الملل براي ارزيـابي   ليت استفاده از آن در حوزه تجارت بينقاب ،ستانده –بردهاي ديگر مدل داده ريكي از كا
از آنجـايي  . باشد بر موازنه پرداختهاي اقتصاد مي ،ريزي شده در تقاضاي نهايي بيني يا برنامه اثرات هر تغيير پيش

لذا الزم است تـأثيرات ارزي   ،است )منجمله ايران( هاكه بخش تجارت خارجي يك جزء مهم در اقتصاد كشور
  .نيز مدنظر قرار گيرد) منجمله صادرات(زايش اجزاي تقاضاي نهايي اف
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در نشـريات  . بنـدي كـرد   هـاي گونـاگوني طبقـه    توان به شيوه ستانده واردات را مي –اصوالً در جدول داده 
  122.در اين زمينه چهار روش ذكر شده است (UN)سازمان ملل 

  : اه بندي واردات بر حسب فرآورده طبقه -الف
يا خريـداران  مصارف هاي داخلي يكجا به  بندي واردات آن است كه با فرآورده آسانترين راه حل براي طبقه

هاي خريـداري شـده بـه     در اين گزينه نيازي به داشتن مبدأ داخلي يا خارجي فرآورده. تخصيص يابدگوناگون 
يا كل عرضه، توان مخرج كسر  مي در اين روش براي محاسبه ضرايب وارداتي. تفكيك بخشهاي خريدار نيست

در ايـن روش گـاهي   . يعني جمع سطر شامل توليد داخلي و واردات و يا تنها توليد داخلـي را در نظـر گرفـت   
كنند كه در اين صورت جمع هر سطر مساوي توليد  واردات را با عالمت منفي در ناحيه تقاضاي نهايي درج مي

  .ضه آنهاي مربوطه است نه كل عر داخلي فرآورده
  :بندي واردات برحسب خريداران طبقه –ب

در ايـن  . شـوند  بنـدي مـي   همگي در يك سطر به تفكيك بخشهاي خريدار طبقه ،بندي واردات در اين طبقه
و بخشهاي تقاضاي نهايي معلوم باشد، كـه دشـوارتر از     صورت بايد مقصد واردات به تفكيك بخشهاي واسطه

  .ها است بندي واردات برحسب فرآورده طبقه
  :واردات مكمل و رقابتيبندي واردات برحسب  طبقه –ج

. گـردد  داد و سـتد آنهـا جداگانـه ثبـت مـي      ،در اين روش واردات به دو گروه مكمل و رقابتي تقسيم شده
مـثالً يـك دوره   (گردد كه در يك دوره مورد نظـر   واردات مكمل يا غيررقابتي به آن دسته از واردات اطالق مي

امكان توليد آنها در كشور نيست و در صورت افزايش تقاضاي مربوطـه بايـد از خـارج    ) پنج ساله زماني برنامه
  .وارد شوند

شود كه در داخل كشور نيز قابل توليد هستند و بنابراين هـم   واردات رقابتي به آن دسته از واردات گفته مي
ورهاي توسعه يافتـه معمـوالً تشـخيص    در كش. توان آنها را از خارج وارد كرد و هم در داخل كشور ساخت مي

همانند ايران، تعيـين آنهـا بـه سـادگي     در حال توسعه ي ي آسان است، اما در كشورهابتواردات مكمل يا غيررقا
  123.پذير نيست امكان

 
  .87، صفحه 1371، و آموزش انقالب اسالمي، انتشارات »ستانده در ايران –تحليل داده «توفيق، فيروز،  -122
  . همان مأخذ قبل -123
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مقايسـه بـا واردات    بهتر است اقالمي كه توليد داخلي آنهـا در  ،شود تفكيكيبه هر حال اگر اقدام به چنين 
واردات و بندي واردات رقابتي مانند گزينه يك  در اين گزينه طبقه. واردات مكمل تلقي شوند ءناچيز است، جز

  .مكمل مانند گزينه دو است
  :اي براي توليد داخلي و واردات  جدولهاي جداگانه –د

و هم برحسب نوع خريدار باشد در اين  دهحسب نوع فرآورهاي وارداتي هم بر بندي فرآورد اگر امكان طبقه
اينگونه . هاي داخلي و يكي براي واردات توان براي هر داد و ستد دو رقم داشت يكي براي فرآورده ورت ميص

  .ستانده بسيار دشوار است –ها هرچند بسيار مطلوب اما در روش آماري تدوين جدول داده  تفكيك
ي بـه اطالعـات   بيني واردات، به ترتيب صعودي و از نظر سـهولت دسترسـ   روشهاي فوق از نظر دقت پيش

، كـه در ايـن   شده توسط مركز آمار ايرانستانده تهيه  –در جدول داده . اند بندي شده الزم، به ترتيب نزولي طبقه
بخش معرفـي شـده    78در اين راستا براي . چهارم مورد استفاده قرار گرفته است روشمطالعه بكار رفته است، 

از آنجا كه در مطالعـه حاضـر جـدول    . ت معرفي شده استدو ماتريس توليدات داخلي و واردا ،در اين جدول
مـاتريس فـوق بـر اسـاس نحـوه تجميـع        وبخشي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، لـذا د      22ستانده  –داده 

(Aggregation)  ماتريس توليـد داخلـي و    وقبل به آن اشاره شد، تجميع گرديدند و دقسمتهاي بخشها كه در
  . حاصل گرديد 22*22واردات 

  بخـش گـاز طبيعـي    ) از مجراي افزايش صادرات(نحوه ارزيابي تأثير افزايش تقاضاي نهايي ) 1-5
  بر واردات

) UNبر اساس روش سـازمان ملـل   (هنگامي كه ماتريس واردات در دسترس است، روش محاسبه واردات 
به صورت مسـتقيم بـراي   . انگيزد نياز به واردات را برمي ،شرح است كه بردار تقاضاي نهايي به دو صورت بدين

در مـورد صـادرات،    .اي اي و به صـورت غيرمسـتقيم بـراي واردات واسـطه     واردات كاالهاي مصرفي و سرمايه
  124.باشد ميدوم واردات تنها از نوع 

توان گفت، به منظور برآورد افزايش واردات ناشي از افزايش صادرات گـاز طبيعـي، الزم اسـت     بنابراين مي
ا مورد ارزيـابي قـرار   اي را محاسبه نماييم، تا از اين مجرا بتوان تغيير در تراز بازرگاني ر هافزايش واردات واسط

 
  .148، ص 1371 ،و آموزش انقالب اسالمي، انتشارات »ستانده در ايران –تحليل داده «توفيق، فيروز،  -124
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بـه  ) از مجـراي افـزايش صـادرات   (اي بر اثر افزايش تقاضاي نهايي  نحوه محاسبه افزايش واردات واسطه. دهيم
  125:شرح زير است

  

jij

n

i

n

j
iI

i

n

i
iI

Y.b.mM

يا

XmM









 





 


 

بـردار سـطري ضـريبهاي واردات كـه از تقسـيم       miاي،  دات واسطهتغيير در ارزش كل وار MIكه در آن 
معكـوس  مـاتريس  ام jام و سـتون  iعنصـر سـطر    bijآيـد،   اي هر بخش بر توليد آن بدست مـي  واردات واسطه

الزم به ذكر اسـت كـه بـر اسـاس     . باشد ام ميjتغيير در تقاضاي نهايي بخش  Yjو  (I-Ad)-1لئونتيف داخلي 
محاسبه گرديده و از  (Ad)ماتريس ضرايب فني توليدات داخلي  ،بخشي محاسبه شده 22لي ماتريس توليد داخ

همچنـين بـر اسـاس جمـع سـتوني ارقـام       . آن ماتريس معكوس لئونتيف توليدات داخلي محاسبه گرديده است
اي هـر بخـش محاسـبه و بـر اسـاس آن ميـزان        اي بدست آمده، ميـزان واردات واسـطه   ماتريس واردات واسطه

  .اي هر بخش بدست آمده است رايب واردات واسطهض
ميليارد ريـالي تقاضـاي نهـايي     10اي ناشي از افزايش  با استفاده از فرمول پيش گفته، ميزان واردات واسطه

  بر اثر افزايش صادرات اين بخش محاسبه گرديـده اسـت كـه نتيجـه آن در جـدول      ) گاز طبيعي(بخش هفدهم 
  .منعكس گرديده است )5-27(

در ) ميليون ريالي 000،10(ميليارد ريالي  10دهد، بر اثر افزايش  نشان مي) 27-5(مانگونه كه ارقام جدول ه
شود كه از اين مقدار  اي اقتصاد افزوده مي ميليون ريال بر واردات واسطه 15/725مجموعاً  ،صادرات گاز طبيعي

  .ساير بخشها است ميليون ريال مربوط به بخش گاز طبيعي و مابقي مربوط به 7/508
اي  افزايش در صادرات گاز طبيعي، بيشترين افزايش واردات واسطهبا يك دهنده آن است كه  اين ارقام نشان

در خود اين بخش و سپس در بخشهاي خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، صنايع شيميايي و الستيك 
  .شود اي در بخش سيمان ايجاد مي ت واسطهآالت و تجهيزات و كمترين افزايش واردا و صنايع ماشين

 
، 1370، ترجمه عباس عرب مازار، انتنشارات سازمان برنامه و بودجـه،  »مدلها و روشها –ريزي توسعه  برنامه«تودارو، مايكل،  -125

  .62ص 
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) به ميزان افزايش صادرات گاز طبيعـي (به دليل آنكه ميزان افزايش صادرات در اقتصاد  ،شود لذا مشاهده مي
است، لـذا برآينـد ايـن تـأثيرات     ) بخش گاز طبيعي و ساير بخشها(اي  بيش از ميزان افزايش در واردات واسطه

چنانچـه  . گـردد  لتبع، تراز حساب جـاري و موازنـه پرداختهـا در اقتصـاد مـي     ني و باباعث بهبود در تراز بازرگا
را در نظـر  ) 26-5(مـورد بررسـي قـرار دهـيم، جـدول       1370بخواهيم اين آثار را بر موازنه پرداختهـاي سـال   

  . گيريم مي
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العـه بـر حسـب    اي ايـن مط  سـتانده  –داده باشد و تحليـل   از آنجا كه ارقام جدول مزبور به ميليون دالر مي
اول آنكه ارقام ريالي اين مطالعه را بـر اسـاس   . لذا دو راه براي تبديل تحليلها وجود دارد باشد، ميليون ريال مي

دالري ارقـام  نرخ ارز مربوطه، به دالر تبديل نماييم و دوم آنكه تناسب تغيير در صادرات و واردات ريالي را به 
در اين مطالعه جهـت انجـام بررسـي از    . ر اساس آمار دالري جدول مزبور تحليل را ادامه دهيمتسري دهيم و ب

  .نماييم روش دوم استفاده مي
هـزار   15/725داد  رخ مـي  1370ميليون دالر افزايش صادرات گاز طبيعي در سال  10بر اين اساس چنانچه 

هـزار دالر   85/9274شـد و بـدين ترتيـب     افزوده مياي در اقتصاد  بر واردات واسطه) ميليون دالر 725/0(دالر 
لذا چنانچه يك . شد بر تراز بازرگاني، تراز حساب جاري و موازنه كل پرداختها افزوده مي) ميليون دالر 927/0(

شـد و برآينـد ايـن دو باعـث      ميليون دالر بر واردات افـزوده مـي   515/72شد  ميليارد دالر گاز طبيعي صادر مي
. ميليون دالر بر تراز بازرگاني، تراز حساب جاري و موازنه پرداختهاي كشـور افـزوده شـود    485/927شد تا  مي

 -2907و  -9448، -6529در اين حالت تراز بازرگاني، تراز حساب جاري و موازنه كل پرداختها به ترتيـب از  
و بدين صورت تـراز   يافت ميليون دالر تغيير مي -5/1979و  -5/8520، -5/5601به  1370ميليون دالر در سال 

  .يافت درصد بهبود مي 9/31درصد و موازنه كل پرداختها  8/9 درصد، تراز حساب جاري 2/14 بازرگاني

  بررسي تأثيرات حاصل از جايگزيني گاز طبيعي) 6

طي سالهاي اخير همگي حـاكي از رونـد فزاينـده مصـرف حاملهـاي مختلـف       انجام شده هاي متعدد يبررس
باشد، به نحوي كه تأمين آنها از محل توليد داخلي با مشكل  هاي مشتق از نفت خام مي آوردهانرژي خصوصاً فر

كنتـرل  «در اين راستا دو سياست . مواجه شده و به ناچار جهت تأمين مازاد مصرف به واردات توسل شده است
توجـه واقـع شـده    مورد » سازي تركيب مصرف حاملهاي انرژي بهينه«و » جويي مصرف حاملهاي انرژي و صرفه

قبـل از  . باشـد  است و اصوالً مبحث جايگزيني گاز طبيعي با ساير حاملهاي انرژي نيز در اين راستا مطـرح مـي  
مناسب است ابتدا به مقايسـه گـاز طبيعـي بـا      ،پرداختن به مسئله جايگزيني گاز طبيعي با ساير حاملهاي انرژي

  .ساير حاملهاي انرژي از جوانب مختلف بپردازيم
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  هاي مختلف مقايسه گاز طبيعي با ساير حاملهاي انرژي از جنبه) 6-1

انجـام   126»انتخاب بهتـرين انـرژي  : گاز طبيعي«اوپنهيمر با عنوان .اي توسط ارنست جي در اين راستا مطالعه
. اند گرديدهبندي  رتبه) منجمله گاز طبيعي(جنبه مختلف حاملهاي مختلف انرژي  9در اين مطالعه از  .شده است

   .شود ذيالً به خالصه مطالب اين مطالعه اشاره مي
برخـي از معيارهـا بـه     .به منظور ارزيابي و مقايسه منابع مختلف انرژي بـه معيارهـاي متفـاوتي نيـاز اسـت     

زماني كه معيارهاي خارجي در تعيين سوخت مطلوب مؤثر  .صورت خارجي و برخي به صورت داخلي هستند
به عبارت ديگر در هر بررسي اين امـر ضـروري   . نظر نمود كتورهاي داخلي صرفتوان از عوامل و فا باشند نمي

باشد كه معيار و مبناي بررسي مشخص باشد و با توجه به اين معيارها ما قادر خواهيم بود كه با صراحت در  مي
لف انـرژي  در بحث منابع مخت. ارزيابي صورت گيرد ،مورد موضوع قضاوت نماييم و با به كارگيري معيار معتبر

توان با توجه به معيارهاي ذيـل بـه ارزيـابي و تعيـين سـوخت       مي) سنگ و الكتريسيته گاز طبيعي، نفت، زغال(
  :مطلوب پرداخت

  129محيطي هاي زيست هزينه) 3            128هاي حمل و نقل هزينه) 2        127هاي توليد هزينه) 1
  132سهولت استفاده نهايي )6    131وسايل و تجهيزات مورد استفاده) 5        130هاي مصرفي ارزش) 4
  135ديدگاه عموم) 9              134امنيت انرژي) 8          133تغييرپذيري) 7

بنـدي   هر يك از حاملهاي انرژي از يـك تـا ده رتبـه    ،در هر يك از معيارهاي نامبرده ،براي فهم بهتر مسئله
ن اختصـاص  شده و هر چه حامل موردنظر از اهميت و ويژگي باالتري برخـوردار باشـد، عـدد بزرگتـري بـه آ     

 
126- Oppenheimer, j, Erenest, Natural gas, the best energy choice, PHD, 1989. 
127- Production costs. 
128- Transportation costs. 
129- Environment costs. 
130- Consumer values. 
131- Appliance and equipment. 
132- End use convenience. 
133- Versatility 
134- Energy security. 
135- Public Image. 
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و براي حاملي  10باشد رتبه  زيست را دارا مي ترين هزينه آلودگي محيط براي مثال براي حاملي كه پايين. يابد مي
اين مسـئله مـا را بـه درك هـر چـه بهتـر و       . دهيم كه بيشترين هزينه آلودگي را دارد، عدد يك را اختصاص مي

  .شناخت حاملها رهنمون خواهد كرد

  توليدهاي  هزينه) 6-1-1

بسته به اينكه گاز اكتشافي از نظر موقعيت جغرافيايي در چه مكاني واقع شده  ،هزينه دستيابي به گاز طبيعي
تواند كمترين و يا بيشـترين   باشد و در ميان حاملهاي ديگر انرژي مي هاي متغير و متفاوتي مي باشد، داراي هزينه

  .مقدار هزينه را به خود اختصاص دهد
اين در حالي است كـه اكتشـاف    ،هايي نسبتاً پايين دارد با ذخاير اثبات شده هزينه) سطحي(مناطق كم عمق 

در هاي بسـيار سـنگيني را    تواند هزينه با ذخاير اثبات نشده مي) فوت زيرزمين 15000بيش از (در مناطق عميق 
چـرا كـه بـه    اسـت  آسـان   بـرداري از آن  بهـره  ،بعد از عمل اكتشاف و دستيابي به مخازن گازي. داشته باشدپي 

برداري اوليه ايـن مخـازن در حـدود     متوسط بهره. باشد محض رسيدن گاز طبيعي به سطح زمين قابل كاربرد مي
در حالتي كه گاز تـرش   .هاي توليد تمايل به كاهش خواهد داشت باشد و هزينه درصد از گاز مخزن مي 80-70

كه اين امر مستلزم صرف هزينه تصفيه و  ،باشيم از گاز ميباشد مجبور به جداسازي آن ) گوگرد(داراي سولفور 
از طرفي فروش گوگرد خالص حاصل از عمل جداسازي كه در توليـدات صـنعتي قابـل    . باشد گوگردزدايي مي

ترتيب قبل از ورود گاز طبيعي به خطوط لوله، مـواد   باشد، درآمدهايي را به دنبال خواهد داشت بدين كاربرد مي
يعـي را بـه عنـوان    توان گاز طب به عنوان نتيجه بحث اين قسمت مي. از طبيعي بايد از آن جدا گرددكننده گ آلوده

در مجموع، هزينه توليد گاز طبيعي زماني كـه در حـداقل خـود     و دانستآلودگي تميزترين سوخت با كمترين 
  .دهد را به خود اختصاص مي 8قرار گيرد رتبه 

نيازمند پايگاههاي بيشتري اسـت و بـه تبـع آن هزينـه بيشـتري جهـت       توليد نفت در مقايسه با گاز طبيعي 
بـرداري از   به عالوه درصـد بهـره  . باشد برداري در مقايسه با منابع گازي مي دستيابي به منابع اقتصادي قابل بهره

 70-80در مقابـل  (درصـد   15-25به طوري كـه بـه طـور متوسـط     . باشد مخازن نفتي كمتر از مخازن گازي مي
برداري بيشتر از مخازن نفتي نيازمند  باشد و جهت بهره برداري مي از ذخيره قابل بهره) براي مخازن گازي درصد
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چاههاي نفت، نفت توسط فشـار گازهـاي    136به عبارت ديگر در بازيافت اوليه. باشيم انجام عمليات بيشتري مي
بـه سـطح زمـين رانـده     ) ك گـازي كالهـ (محلول در خود و يا به وسيله گازهاي واقع در باالي سـطح مخـازن   

از برخـي مـواد مثـل     137در مرحله دوم در بازيافت ثانويه .شود، كه در اين حالت بازدهي قابل مالحظه ندارد مي
بـه   ،كنند از مواد شيميايي و يا بخار جهت فشارافزايي مخزن استفاده مي 138گاز يا آب و در مرحله بازيافت ثالثيه
گردد كه اين ميزان باز  درصد نفت در جا مي 50اعث افزايش توليد نفت تا طوري كه بكارگيري روشهاي فوق ب

بـرداري   ترتيـب در هـر مرحلـه از بهـره     باشد و بدين هم كمتر از گاز حاصل از بازيافت اوليه چاههاي گازي مي
فاده جهت است ،همچنين نفت توليدي از مخازن. هاي توليد را افزايش خواهد داد بكارگيري روشهاي فوق هزينه

. نمايـد  هاي اضـافي را ايجـاد مـي    هاي قابل مصرف تبديل گردد و اين مسئله اساساً هزينه نهايي بايد به فرآورده
هـاي توليـد    در اين ميان با توجـه بـه هزينـه    .دهد را به خود اختصاص مي 5ترتيب هزينه توليد نفت رتبه  بدين
را دريافـت خواهنـد    2اري اوليه باال در نيروگاهها رتبه گذ و انرژي الكتريسيته به دليل سرمايه 5رتبه  سنگ زغال
  .كرد

  هاي حمل و نقل هزينه) 6-1-2

ايـن  . يابـد  گاز طبيعي توليد شده معموالً از طريق خطوط لوله از ميادين توليدي به مناطق مصرفي انتقال مي
باشـد و تـا اواسـط دهـه      مي هاي تجارت گاز طبيعي در دنيا ترين شيوه روش انتقال يكي از متداولترين و قديمي

در حالي كه ايـن روش حمـل داراي كـارايي    . شد تنها امكان عملي جهت انتقال گاز طبيعي محسوب مي 1960
شـود، بلكـه    هاي بااليي است كه فقط در خدمات حمل و نقل خالصه نمي مستلزم صرف هزينه ،باشد بااليي مي

تنظيم فشار و بار و ايجاد ايستگاههاي پمپ در بين مسـير و  سازي و  هاي ذخيره هايي از قبيل هزينه شامل هزينه
  .باشد مي …

سازي گـاز،   مايع بلبا پيشرفت تكنولوژي و افزايش تقاضاي گاز طبيعي در جهان، تجارت گاز طبيعي در قا
 139رغم رشـد قابـل مالحظـه تجـارت گـاز طبيعـي مـايع        علي. هاي مخصوص تحقق يافتحمل آن توسط كشتي
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قابل ذكر است . دهد اي از آن را تشكيل مي از طريق خطوط لوله همچنان سهم قابل مالحظه تجارت گاز طبيعي
كند و بنابراين رتبـه اختصـاص يافتـه بـه آن در يـك       كه هزينه حمل و نقل با تغيير مسافت از سر چاه تغيير مي

را  6امل انـرژي رتبـه   توان از لحاظ هزينه حمل و نقل به اين ح ولي در مجموع مي. دامنه نوسان خواهد داشت
  .اختصاص داد

نفت خام استخراج شده ابتدا قبل از مصرف بايد در پااليشگاه تصفيه شده و سپس توليـدات حاصـل از آن   
شـامل  (ها در بخش حمل و نقـل   از اين فرآورده        كنندگان مهيا شود كه در حدود جهت توزيع بين مصرف

هاي نفتي توليـد شـده از طريـق كشـتي،      فرآورده .شود استفاده مي) …بنزين، سوخت ديزل، سوخت هواپيما و 
تـري   سيستم حمل و نقل نفت در اين حالت كارا و هزينـه پـايين   .گردند آهن حمل مي لنج، تانكر و تانكهاي راه

و الكتريسيته در معيار فوق بـه   سنگ زغالمنبع انرژي . دهد را به خود اختصاص مي 8نسبت به گاز دارد و رتبه 
  . كنند را كسب مي 8و  6هاي  رتيب رتبهت

  محيطي هاي زيست هزينه) 6-1-3

محيطي كمترين سـهم آلـودگي    باشد بنابراين از لحاظ زيست از آنجايي كه گاز تميزترين سوخت فسيلي مي
د باشـ  اي جهت كنترل آلودگي نمـي  استفاده از گاز طبيعي نيازمند هيچ هزينه .را در بين منابع مختلف انرژي دارد

جهـت ايـن    و به عالوه تجهيزات گازي براي مدت زمان بيشتري كارايي خـود را حفـظ خواهنـد كـرد و بـدين     
كننـده حاملهـاي ديگـر انـرژي      وسايل نياز به تعميرات و نگهداري كمتري در مقايسه با ديگـر وسـايل مصـرف   

يب رتبه مناسب براي گـاز طبيعـي   ترت و بدينبوده كننده ن باشد چرا كه گاز طبيعي داراي مواد خورنده و آلوده مي
  .باشد مي 10محيطي رتبه  از ديدگاه زيست

بنزين و سـوخت   .محيطي بسياري هستند هاي نفتي داراي مسائل و مشكالت زيست از طرف ديگر فرآورده
و هيـدروكربورهاي فعـال و    (NOx)و اكسـيدهاي نيتـروژن    (CO)ديزل داراي درصد زيادي منواكسيد كـربن  

كنندگي بسيار بااليي در محيط دارند به طوري كه  باشند كه دائماً در حال تركيب بوده و نقش آلوده غيراشباع مي
ر بزرگي براي برخـي از منـاطق   ن لحاظ خطـاي بر اليه ازن تأثير بگذارند و از اي توانند به طور قابل مالحظه مي

  ايه ا و كورهـه در خانوارهت كنف 2ه ـسوخت درج) محلي( 140هـاي اوليدر كاربرده. شوند شهري محسوب مي
 

140- Stationary application. 
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كننـد و ايـن مسـئله     شود، در مقايسه با گاز طبيعي آلودگي بيشتري ايجاد مي تجاري و ديگهاي بخار استفاده مي
همچنـين  . هـاي پاكسـازي و تعميـرات باشـند     شود كه هميشه تجهيزات مورد استفاده، نيازمند هزينه موجب مي

دارند، منجـر بـه انتشـار مقـدار قابـل       141استفاده از سوختهاي نفتي پسماند كه اكثراً مصارف كاربردهاي صنعتي
را بـه خـود    4هـاي نفتـي رتبـه     بندي فـرآورده  ترتيب در اين دسته بدين. شوند اي آلودگي در محيط مي مالحظه

  .كنند تري را دريافت مي ها حتي رتبه پايين دهد و در برخي حالت اختصاص مي
سـنگ بـا بيشـترين خاصـيت      زغـال  و 10انرژي الكتريسيته بـه دليـل عـدم ايجـاد آلـودگي محيطـي رتبـه        

  .دهند كنندگي رتبه يك را به خود اختصاص مي آلوده

  ارزشهاي مصرفي) 6-1-4

باشد كه معموالً بين ارزش و قيمت يك كـاال اخـتالف وجـود     نكته قابل توجه در مباحث اقتصادي اين مي
آيـد، در حـالي كـه     ت مـي ترتيب كه قيمت يك كاال چيزي است كه از تعادل عرضـه و تقاضـا بدسـ    بدين. دارد

پـردازد، تـأثير    كننـده مـي   ارزش، تابعي از قيمت به اضافه تمام عواملي است كه بر مخارج كل انرژي كه مصرف
زيست، آسايش و راحتـي در اسـتفاده از آن سـوخت، كيفيـت مـورد       باال بودن كارايي، تأثير بر محيط. گذارد مي

اير سوختها و عوامل ديگر، ازجمله عواملي هستند كه در تعيـين  كننده، متناسب بودن با قيمتهاي س عالقه مصرف
نيز  142ها و منافع خارجي به عبارت ديگر در بحث ارزشي، عالوه بر قيمت، مسئله هزينه. ارزش سوخت مؤثرند

  .گردد مطرح مي
ي تـرين انـرژ   گردد كه اين سوخت به عنوان بـا ارزش  ترتيب با توجه به ويژگي گاز طبيعي، موجب مي بدين

گيرد، در حالي كه برخي از سوختها، عالوه بر آنكه فاقد چنـين   جهت بسياري از كاربردها مورد استفاده قرار مي
تواننـد بـا    كننـدگان انـرژي مـي    مصرف. باشند، داراي قيمتهاي باالتري جهت مصرف هستند ويژگيهاي مثبت مي

از طبيعـي در مصـارف گرمايشـي،    مصرف خود در برخـي از حاملهـا مثـل نفـت و الكتريسـيته بـه گـ        143تغيير
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ترتيـب   نماينـد و بـدين   144بخشي از انرژي را ذخيره …سرماسازي، تهيه آب گرم، پخت و پز، خشك سازي و 
. كنـد  را كسب مي 10بندي گاز طبيعي رتبه  با توجه به مطالب فوق در اين تقسيم. ارزش حاصل را افزايش دهند

تري نسبت به گاز طبيعي هستند، چرا  ارزشهاي مصرفي پايين داراي 2در حالي كه قيمت سوختهاي نفتي درجه 
شوند و در نتيجـه هزينـه    ها ايجاد دوده نموده و سبب كاهش كارايي تجهيزات مورد استفاده مي كه اين فرآورده

كننـدگان   از طرف ديگر، نفـت مصـرفي ابتـدائاً بايـد توسـط مصـرف      . دهند تعميرات و نگهداري را افزايش مي
شود و همچنين مبلغي به عنوان پيش پرداخت، پرداخـت گـردد و بعـد از تحويـل سـوخت بايـد       سفارش داده 

  ).باشد سازي مي هاي ذخيره داراي هزينه(سازي گردد،  جهت مصرف ذخيره
باشد كه از لحاظ تميز بودن از درجه كمتري برخوردار است و  همچنين از معايب ديگر اين سوخت اين مي

از لحـاظ  ) محلـي (تر اسـت و در كاربردهـاي اوليـه     مقايسه با گاز طبيعي پايين همچنين سهولت مصرف آن در
در بخش حمل و نقل، قيمت بنـزين  . كنندگان از درجه اهميت كمتري برخوردار است مورد عالقه بودن مصرف

بنـزين و سـوخت ديـزل آلـودگي     . باشد مي 145و سوخت ديزل بيشتر از هزينه تمام شده گاز طبيعي فشرده شده
تري برخوردار هستند به طور كلـي   تري ايجاد كرده و بنابراين از لحاظ ارزش مصرف از درجه اهميت پايينبيش

سـنگ و الكتريسـيته در ايـن     زغـال . كننـد  را كسـب مـي   5بندي رتبه  هاي آن در اين تقسيم نفت خام و فرآورده
  .دهند را به خود اختصاص مي 7بندي هر يك رتبه  تقسيم

  هيزات مورد استفادهوسايل و تج) 6-1-5

گاز طبيعي در مقايسه با ساير منابع انرژي در وسايل و تجهيزات مختلفـي داراي كـاربرد بـوده، بـه عبـارت      
گاز طبيعي در بخش صنايع، در صـنايعي چـون صـنايع    . باشد ديگر داراي تنوع مصرفي در بخشهاي مختلف مي

  .قابل كاربرد است …نيوم و ذوب آهن، جهت احياي سنگهاي آهن و همچنين در صنعت آلومي
به طوري كه مواد نفتي در طبيعت . شود هاي نفتي استفاده مي سازي فرآورده از گاز طبيعي در جهت مرغوب

باشـند كـه باعـث پـايين آمـدن       هاي چندي مانند تركيبات ازته، گوگرد و تركيبات اكسيژنه مـي  داراي ناخالصي
استفاده از گاز طبيعي اين مشـكل تـا حـدودي حـل شـده اسـت       با پيشرفت تكنولوژي و . گردد كيفيت آنها مي
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ترتيب كه گاز طبيعي در مجاورت بخار آب و در اثر حرارت و مجاورت با كاتاليزور نيكل، گازكربنيـك و   بدين
نمايد و سپس تركيبات اكسيژنه و ازته و گوگردي موجود در نفت را در مجاورت كاتاليست  هيدروژن توليد مي
له از گاز طبيعي تبديل به آب و آمونياك و هيـدروژن سـولفوره نمـوده و از نفـت خـام جـدا       و هيدروژن حاص

افزايد و از طرفي هيدروژن سولفوره حاصل از اين فرآيند در  ها مي ترتيب  به مرغوبيت فرآورده نمايد و بدين مي
  .گيرد تهيه گوگرد مورد استفاده قرار مي

ظهور صنايع پتروشيمي در قرن . ع پتروشيمي قابل كاربرد استهمچنين گاز طبيعي در سطح وسيع در صناي
. حاضر باعث ايجاد تحوالت اساسي در اقتصاد دنيا گرديد و به عنوان رقيبي براي صنايع آهن و فوالد تلقي شد

اين صنايع با تبديل گـاز طبيعـي و تركيبـات    . گردد بخش عظيمي از خوراك اين صنايع از گاز طبيعي تأمين مي
  .اند هاي صنايع ديگر شده هاي مختلف، جايگزين بخش عظيمي از فرآورده تي به فرآوردهسبك نف

عالوه بر موارد فوق گاز طبيعي به طرق مختلف در بخش كشاورزي جاي خود را باز نمـوده اسـت و از آن   
تـوان   ي ميشود ازجمله موارد كاربرد گاز طبيعي در صنايع كشاورز براي تأمين احتياجات كشاورزي استفاده مي

  :به موارد زير اشاره نمود
در عمل جداسازي مواد ناخالص در نفت توسط گاز طبيعي  :استفاده از گاز طبيعي در توليد كود شيميايي -

  .باشد شود كه به عنوان ماده اوليه انواع كودهاي شيميايي مي اي هيدروژن توليد مي به ميزان قابل مالحظه
با پيشرفت تكنولوژي در برخي از كشورها با اسـتفاده از گـاز طبيعـي از     امروزه: جلوگيري از سرمازدگي -

  .نمايند سرمازدگي باغات جلوگيري مي
كمبود منابع آبي در بسياري از كشورها، آنـان را   :برداري از آبهاي زيرزميني استفاده از گاز طبيعي در بهره -

در برخي نقاط با تزريق گاز طبيعي در زمين كمك ترتيب  بدين. بر آن داشته است كه به دنبال حل مشكل برآيند
  .اند از آبهاي زيرزميني استفاده نمايند شاياني به حل مشكل نموده و بدين طريق توانسته

طريق كه بـا اسـتفاده از گـاز     گاز طبيعي در اين بخش نيز نفوذ كرده است بدين :شيرين كردن آبهاي شور -
نشين شده و با ذوب مجدد، آنهـا را   الح موجود در آن قبل از انجماد تهطبيعي آبهاي شور را منجمد نموده تا ام

  . نمايند از آب جدا مي
نيروگاههـاي  . انـد  تـرين تجهيـزات بـراي نيروگاههـاي گـازي را ارائـه داده       امروزه صنايع بـزرگ، پيشـرفته  

. باشـد  در حال گسترش مياند، كه روز به روز  دوسوخته و سيكل تركيبي را جهت توليد الكتريسيته پيشنهاد داده
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اند، ولي در آينده نزديـك   برداري قرار نگرفته آالت گازسوز اگرچه در كارخانجات هنوز آنچنان مورد بهره ماشين
با توجه بـه مـوارد ارائـه    . دهند شوند و سهم مهمي از مصرف گاز طبيعي را به خود اختصاص مي وارد بازار مي

  .دهد ين زمينه به خود اختصاص ميرا در ا 7شده در فوق گاز طبيعي رتبه 
شـود كـه    برخي از تجهيزات صنعتي غالباً داراي ظرفيتهاي سوختي دوگانه هستند كـه ايـن امـر سـبب مـي     

ولي در بخش حمل و نقـل،  . سوخت مورد نياز در صورت لزوم از گاز طبيعي به نفت تبديل شود و يا بالعكس
باشـد و   ثر وسـايل نقليـه از سـوخت ديـزل و بنـزين مـي      معني كه مصارف اك بدين. نفت حالت انحصاري دارد

گـردد كـه در    بنابراين اگر گاز طبيعي بخواهد در بازار حمل و نقل در يك سطح وسيع وارد شود، پيشـنهاد مـي  
هاي نفتي وارد شبكه توزيع شود بنابراين از آنجايي كه در گـروه اول وسـايل و تجهيـزات متنـوع      كنار فرآورده

دهد و در مجموع و با در نظر گرفتن  را به خود اختصاص مي 10هاي نفتي رتبه  فت و فرآوردههستند بنابراين ن
  .را كسب خواهد كرد 7تمامي فاكتورها، نفت رتبه 

  .كنند را كسب مي 10و  7سنگ و الكتريسيته به ترتيب رتبه  بندي زغال در اين دسته

  سهولت مصرف نهايي) 6-1-6

به طوري كه نه نيازي بـه سـفارش   . كنندگان است ايي قابل دسترس مصرفگاز طبيعي همواره در مرحله نه
. باشد و نه تا قبل از مصرف بايد پرداختي صورت بگيرد و همچنين تلفات توليد ندارد كه دورريز شود دادن مي

يـن  را در ا) 10رتبـه  (باشد و بـاالترين رتبـه    كنندگان خود مي گاز به عنوان منبعي است كه مورد عالقه مصرف
  .دهد زمينه به خود اختصاص مي

هـاي نفتـي مـا     در مورد فـرآورده . اين در حالي است كه نفت، برخي از منافع ذكر شده گاز طبيعي را ندارد
در . پرداخت قبـل از مصـرف ضـروري اسـت     مجبور خواهيم بود كه سفارش خريد بدهيم و براي اين كار پيش

باشد و از طرفي تانكهـاي   ر مكاني جهت مصرف آتي ميسازي د ضمن سوخت خريداري شده مجبور به ذخيره
همچنين، مجبور به نگهـداري مخـازن در يـك محفظـه     . ذخيره و نگهداري آن به طور متناوب بايد تميز گردند

در بخش حمل و نقل، بنزين موتور و سوخت ديزل . زيست هستيم ضدنشت جهت جلوگيري از آلودگي محيط
رسند و اين  طول بزرگراهها و يا در مراكز پرجمعيت قرار دارند، به فروش مياز طريق ايستگاههاي پمپ كه در 

ترتيب در اين بخش از لحاظ سهولت مصرف، سـوختهاي نفتـي    بدين. ايستگاهها وظيفه توزيع را بر عهده دارند
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ترسـي  ولي در كاربردهاي ديگر اين سوختها به دليل وجود برخي از محدوديتهاي دس. كنند را كسب مي 10رتبه 
را كسـب   7دهند و به طور كلي از لحاظ سهولت مصرف نهايي، نفت رتبه  رتبه كمتري را به خود اختصاص مي

  .نمايند را دريافت مي 10سنگ رتبه يك و الكتريسيته رتبه  كند، در اين ميان زغال مي

  تغييرپذيـري) 6-1-7

توانـد بـراي    ايـن منبـع مـي   . باشـد  را مـي گاز طبيعي در بين منابع مختلف انرژي، بيشترين تغييرپذيري را دا
هـاي   سـازي و توليـد الكتريسـيته در سـيكل     مصارف گرمايشي، تهيه آب گرم، سرماسازي، پخت و پز، خشـك 

تواند به شكل متراكم شده به عنوان يك سوخت مناسـب در وسـايل نقليـه بكـار      اين منبع مي. تركيبي بكار رود
كند، ضمن اينكـه   سنگ نقش مهمي را بازي مي تهاي ديگر مثل زغالهمچنين در بهبود احتراق سوخ. گرفته شود

 10بندي گاز طبيعـي رتبـه    در اين دسته. گيرد تمام اين وظايف در يك محيطي به دور از هرگونه خطر انجام مي
  .كند را دريافت مي

. باشـد  يعـي مـي  باشد و داراي كاربردهاي ذكر شده فوق در مورد گـاز طب  پذيري نفت نيز مشابه گاز مي تغيير
 8ولي در برخي از صنايع و مصارف تجاري با برخي محدوديتها روبرو بوده و به طور كلي در اين زمينـه رتبـه   

را اخذ كرده و الكتريسيته رتبه  3تر بوده و رتبه  سنگ در مقايسه با بقيه، پايين تغييرپذيري زغال. كند را كسب مي
  .دهد را به خود اختصاص مي 7

  انرژي امنيت) 6-1-8

گاز طبيعي بخش وسيعي از انرژي را به خود اختصاص داده و نگاه بلندمدت به عرضه گاز طبيعي يك ديد 
وابستگي باالي كشورهاي جهان به نفت خام و كاهش حجـم ذخـاير آن در منـاطق مختلـف     . بينانه است خوش

سال  30تا  20االيش نفت طي هاي سنگين در بخش اكتشاف، توليد، حمل و نقل و پ گذاري جهان تداوم سرمايه
رود كـه بـا دسـتيابي بـه      در مورد دورنماي آتي عرضـه و تقاضـا در جهـان انتظـار مـي     . كند آينده را ايجاب مي

در مقابل گاز طبيعي با دارا بـودن منـابع قابـل    . تكنولوژيهاي جديد موجبات تعديل تقاضاي جهاني فراهم شود
وجه به منابع و ذخاير گازي كشور اين منبع از نظر امنيـت انـرژي   با ت. گردد توجه به سرعت جايگزين نفت مي

رويه از نفت و كاهش ذخاير آن موجب شده تـا از نظـر امنيـت     در حالي كه استفاده بي. باشد مي 10داراي رتبه 
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ن در اين ميـا . كند را كسب مي 3تري برخوردار باشد به طوري كه رتبه  انرژي نسبت به گاز طبيعي از رتبه پايين
  .دهد را به خود اختصاص مي 9و الكتريسيته نيز رتبه  9سنگ با توجه به منابع و ذخاير عظيم خود رتبه  زغال

  ديدگاه عموم) 6-1-9

سـوز بـودن و    خـوش . گاز طبيعي در ميان منابع مختلف انرژي بهترين تصور ذهنـي را در نظـر مـردم دارد   
. باشـد  باشد و اين بزرگترين مزيت در نظر مردم مـي  ميپاكيزگي اين سوخت يكي از ويژگيهاي مهم گاز طبيعي 

در ضــمن اغلــب وســايل گازســوز، . كنــد بينــي مــردم را تقويــت مــي وجــود منــابع غنــي ايــن انــرژي، خــوش
كنندگان را به دليل خدمات مطلوب در قبال قيمتهاي مناسب اين سوخت در مقايسـه بـا سـاير سـوختها      مصرف

گيرنـدگان، بسـياري از منـابع گـاز طبيعـي را       ، تنظيم كننـدگان و تصـميم  ادارات دولتي. راضي نگه داشته است
بنـدي گـاز    در اين طبقه. نمايند زيست نقش مهمي را ايفا مي شناسايي كرده كه در حل مشكالت انرژي و محيط

  .كند را كسب مي 10طبيعي رتبه 
بـه عـالوه   . تغييـر يابـد   در مقابل، تحوالت قيمت نفت موجب گرديده كه نگرش مردم به اين حامل انرژي

همچنـين  . باشـد  استفاده از اين سوختها، ازجمله عوامل اوليه آلودگي اليه ازن در برخـي از منـاطق شـهري مـي    
بيني عموم نسبت بـه   افتد ازجمله عوامل كاهش خوش حوادث ناگوار كه در تانكرهاي حمل مواد نفتي اتفاق مي

  .كنند را كسب مي 3هاي آن رتبه  آورده ي نفت و فربند بنابراين در اين طبقه. باشد اين سوخت مي
  . نمايند را دريافت مي 7و الكتريسيته رتبه  4سنگ رتبه  در اين ميان زغال

  .بنديهاي انجام شده براي هر يك از معيارهاي نامبرده در جدول زير آورده شده است خالصه رتبه
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  بندي حاملهاي مختلف انرژي رتبه): 28-5(جدول 
  سنگ زغال  الكتريسيته  نفت گاز طبيعي حشر  رديف

  5  2  5 8 هاي توليد هزينه  1
  6  8  8 6 هاي حمل و نقل هزينه  2
  1  10  4 10 محيطيهاي زيست هزينه  3
  7  7  5 10 ارزشهاي مصرفي  4
  7  10  7 7 وسايل و تجهيزات  5
  1  10  7 10 سهولت مصرف نهايي  6
  3  7  8 10 تغييرپذيري  7
  9  9  3 10 امنيت انرژي  8
  4  7  3 10 ديدگاه عموم  9

  43  70  50 81 جمع

امتيـاز   90امتيـاز از   81بندي انجام شده، گاز طبيعي اولين رتبه يعني  با توجه به تمام معيارهاي فوق در رتبه
امتيـاز   31امتياز بيشتر از الكتريسيته،  11ترتيب گاز طبيعي  را در بين چهار حامل فوق كسب كرده است و بدين

بندي فوق اين مسـئله را تقويـت    سنگ كسب كرده است و بنابراين رتبه امتياز بيشتر از زغال 38از نفت و بيشتر 
  .كند كه گاز طبيعي به عنوان بهترين انرژي در آينده مطرح خواهد بود مي

گيري كه گاز طبيعـي در   حال پس از بررسي جايگاه گاز طبيعي در بين حاملهاي مختلف انرژي و اين نتيجه
شود كه جايگزيني حاملهاي انرژي بـا   نده به عنوان بهترين انرژي مطرح خواهد بود، اين امر به ذهن متبادر ميآي

  .گيرد اين مسئله در قسمت بعدي مورد بررسي قرار مي. گاز طبيعي چه منافعي را در پي خواهد داشت

  146اثرات يا منافع حاصل از جايگزيني گاز طبيعي) 6-2

  :شود صل از جايگزيني بين سوختي در دو قسمت ذيل بررسي ميبه طور كلي اثرات حا
  

 
  :بخش عمدتاً از منبع زير استفاده گرديده است در اين -146

 …نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر اسدا ، پايان»هاي نفتي بررسي امكان جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده«پيرعلي، رستم، 
  .1375وش، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، ديماه  فرزين
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  اثرات يا منافع مستقيم) 6-2-1

باشد كه در صورت جـايگزيني بـين سـوختي،     هاي فعلي مي اثرات يا منافع مستقيم شامل آن دسته از هزينه
  :ر اشاره نمودتوان به موارد زي ازجمله اين منافع مي. ديگر صورت نخواهد گرفت و يا كاهش خواهد يافت

  كاهش واردات) الف

درصـد   4/4معـادل  ) 1368-77طـي سـالهاي   (هـاي نفتـي    با توجه به رشد متوسط ساالنه مصرف فـرآورده 
گردد كه طي حدود دو دهه آينده تمام توليد نفت به مصرف داخلـي اختصـاص يابـد و در نتيجـه      بيني مي پيش

به منظور تأمين نياز داخلي، با توجه به ظرفيت پـااليش  امكان صادرات آن از بين خواهد رفت و از طرف ديگر 
دسـتي توليـد    گـذاري كـالن در صـنايع پـايين     ميليون بشكه در روز است، نيـاز بـه سـرمايه    3/1فعلي كه حدود 

با توجه به شرايط فعلـي بـراي پـااليش هـر     . ها در مقايسه با گاز طبيعي در پااليشگاهها خواهيم داشت فرآورده
هزار دالر خواهيم داشـت كـه در نتيجـه     5200گذاري حدود  نياز به سرمايه) احداث پااليشگاه(بشكه نفت خام 

گذاري وسيعي در سالهاي آتي صورت گيـرد، و ايـن در صـورتي     براي تأمين نيازهاي داخلي نيز بايستي سرمايه
  .هاي ذكر شده در باال در طول اين سالها ثابت باقي بماند است كه هزينه
جـويي در انـرژي و    نون بيش از هر زمان ديگر نياز به جايگزيني بين سوختي و متعاقب آن صرفهبنابراين اك

سازي حاملهاي ديگر انرژي و به ويژه گاز طبيعي بـه   وسيله با جانشين گردد، بدين حفظ منابع انرژي احساس مي
لـوگيري از واردات  هاي نفتي شـده و نتيجتـاً موجـب ج    هاي نفتي موجب كاهش مصرف فرآورده جاي فرآورده

هاي نفتي خواهد شد و به تبع آن از خروج ارز كه در شرايط فعلي يكـي از نيازهـاي ضـروري     رويه فرآورده بي
  .كند باشد جلوگيري مي دولت و اقتصاد مي

  افزايش صادرات) ب

توليد روزانه نفت خام كشور، بخشي به صورت مصرف داخلي روانه پااليشگاهها شده و بخشي نيز جهـت  
ميليـون بشـكه در    4ظرفيت توليدي كشور در سالهاي اخير تا سقف . يابد هاي كشور انتقال مي صادرات به پايانه

. باشـد  پـذير نمـي   روز بوده است، البته اين توليد تنها يك ركود بوده و هميشه اين توان توليد براي كشور امكان
يگر، اين امكان حاصل خواهد شد كـه سـهميه   ترتيب در صورت جايگزين نمودن اين انرژي با حاملهاي د بدين
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اختصاص يافته به نيازهاي داخلي جهت صادرات آزاد شده و توان صادراتي كشور افـزايش يابـد و بـه تبـع آن     
  .درآمد ارزي بيشتري نصيب كشور گردد

  كاهش سوبسيدهاي دولتي) ج

دانيم  همانطور كه مي. باشد سومين منفعت حاصل از اين جايگزيني مربوط به كاهش سوبسيدهاي دولتي مي
از طرف ديگر بـا مقايسـه قيمـت    . هاي نفتي اختصاص دارد درصد مصارف نهايي انرژي به فرآورده 60بيش از 
كنيم كه قيمت اين حاملها در ايـران نسـبت    هاي نفتي در كشور با برخي از كشورهاي جهان مشاهده مي فرآورده

هاي نفتي در مقايسه بـا   تر بوده و با توجه به اينكه سهم فرآورده ينبه كشورهاي مزبور به ميزان قابل توجهي پاي
باشد، اين مسئله به معني پرداخت مبالغ هنگفتي به عنـوان سوبسـيد    گاز طبيعي در مصرف انرژي قابل توجه مي

اهش هـا منجـر بـه كـ     ترتيب جايگزين نمودن ساير حاملها به جاي اين فرآورده بدين. باشد ها مي به اين فرآورده
  .گذاري نمايد سوبسيد پرداختي شده و درآمد حاصل از اين طريق را در ديگر اولويتها، سرمايه

  افزايش عمر ذخاير) د

شناسـي شـكل گرفتـه و بـا      منابع طبيعي طي ساليان متمادي و به صورت طبيعي به واسطه جريانـات زمـين  
گردنـد و قـادر بـه     هاي معـدني تبـديل مـي    دهشوند و به مواد و فرآور استفاده از تكنولوژي موجود استخراج مي

محـدود بـوده و   ) و در اين بين نفت خام(حجم ذخيره منابع . تأمين نيازهاي مستقيم و غيرمستقيم بشري هستند
درصـد از   4/79، 1377برطبق آمار منتشره در سـال  . يابد و جايگزيني نخواهند داشت در اثر مصرف كاهش مي

أمين شده است و جايگزيني انرژي موجب كنترل رشد تقاضاي اين حامل انـرژي  كل انرژي اوليه از نفت خام ت
بـرداري گرديـده كـه خـود سـبب       برداري و يا ثابت ماندن نرخ بهره خواهد شد و در نتيجه موجب كاهش بهره

 گردد و اين اقدام باعث خواهد شد كه در آينده امكـان اسـتفاده بيشـتري از منـابع نفتـي      افزايش عمر ذخاير مي
داشته باشيم چرا كه در آينده نه چندان دور، ذخاير بيشتر مناطق به اتمـام خواهـد رسـيد و ايـن امكـان فـراهم       

  .شود كه منابع خود را با قيمتهاي واقعي باالتري عرضه كنيم مي

  اثرات يا منافع غيرمستقيم) 6-2-2

در صورت جايگزيني منـابع انـرژي    باشند كه هاي آتي مي منافع يا اثرات غيرمستقيم شامل آن دسته از هزينه
  :بندي نمود توان تقسيم به جاي نفت به وقوع نخواهد پيوست اين منافع را به صورت زير مي
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  گذاري در صنايع باالدستي كاهش سرمايه) الف

گـذاري در صـنايع    گـردد، سـرمايه   گذاري در جهت استفاده از منابع نفتي شامل دو بخش عمده مـي  سرمايه
بـا  . باشـد  صنايع باالدستي مربوط به عمليات اكتشاف و استخراج منابع جديد مي. دستي ايع پايينباالدستي و صن

هـزار دالر   7-10گذاري حدود  توجه به شرايط كنوني براي استحصال يك بشكه نفت اضافي نيازمند به سرمايه
در روز نيـاز بـه   ميليـون بشـكه    3باشد و در نتيجـه بـراي حفـظ تـوان صـادراتي كشـور بـه ميـزان حـدود           مي

گذاري در اين بخش بوده  هاي جايگزين موجب كاهش سرمايه باشد، استفاده از انرژي گذاري هنگفتي مي سرمايه
  .ها تقليل خواهد يافت و هزينه

  دستي گذاري در صنايع پايين كاهش سرمايه) ب

دالر  5200حـدود  گـذاري در   همانطور كه گفته شد به ازاء يك بشكه نفت جهت پااليش نيـاز بـه سـرمايه   
باشد كه اين رقم متغير بوده و با اضافه نمودن واحدهاي پيچيده نظير واحدهاي ايزوماكس در پااليشـگاه بـه    مي

هاي نفتي در كشور ما نيازمند آن  از طرفي براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون فرآورده.يابد شدت افزايش مي
ظرفيت توليدي را افزايش دهيم، در صورتي كه با جـايگزيني   گذاري در بخش پااليشگاهها و هستيم كه سرمايه

  .يابد انرژي نياز به پااليشگاههاي جديد به حداقل ممكن كاهش مي

  زيست كاهش آلودگي و حفظ محيط) ج

. رويـه از سـوختهاي فسـيلي اسـت     زيست و به ويژه هـوا، اسـتفاده بـي    يكي از عوامل اصلي آلودگي محيط
اكسـيد سـولفورو و اكسـيدهاي ازت     اكسيد كربن، دي ي و انتشار ميليونها تن گاز دياستفاده از سوختهاي فسيل

شود و بارانهاي اسـيدي موجـب تخريـب جنگلهـا، آلـوده شـدن آبهـاي         موجب باال رفتن اسيديته آب باران مي
 سطحي و نهايتاً موجب بوجود آمدن محيط ناامن براي آبزيان شده و به طـور كلـي چرخـه اكولـوژي را مختـل     

اي را بـه   محيطي و اثرات گلخانه تواند آلودگيهاي زيست استفاده از سوختهاي جانشين اين سوختها مي. سازد مي
  .اي كاهش دهد و از صدمه ديدن اليه ازن جلوگيري كند ميزان قابل مالحظه
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  موانع و مشكالت جايگزيني) 6-3

شـور، الزم اسـت تـا موانـع و عوامـل      پس از بيان مزايا و اثرات حاصـل از جـايگزيني بـين سـوختي در ك    
بديهي است كه جامعه زماني در مقابل سياسـتهاي جـايگزيني حسـاس    . محدودكننده اين سياست بررسي گردد

به عبارت ديگر از يك طرف قيمتها بايد مشوق و محـرك در تغييـر الگـوي    . گردد كه ابزار الزم فراهم گردد مي
طالعات در مورد ضرورت جايگزيني، جامعه را آمـاده و حسـاس   مصرف باشد و از طرف ديگر دولت با دادن ا

ريزي بهتر جهت دستيابي به اهداف مـا را يـاري    تواند در برنامه بنابراين درك صحيح از موانع موجود مي. نمايد
  .دهد

دهد كه در كشورهاي جهان بخصـوص در كشـورهاي در حـال توسـعه      تجربه كشورهاي مختلف نشان مي
تواند براي جـايگزيني و حتـي كـاهش و     تهاي مهمي وجود دارد و عامل قيمت به تنهايي نميتنگناها و محدودي

تـوان   به طور كلي موانع موجود بر سر راه جايگزيني بين سوختي در كشور را مي. جويي انرژي مؤثر باشد صرفه
  :به سه گروه زير تقسيم كرد

  دكننده توليدموانع محدو -3        موانع غيرقيمتي -2        موانع قيمتي  -1

  موانع قيمتي) 6-3-1

ناپذيري تقاضاي انرژي آن است كـه درصـد    منظور از كشش :ناپذيري تقاضاي انرژي نسبت به قيمت كشش
به عبارت ديگر اگر قيمت انـرژي يـك درصـد افـزايش     . كاهش تقاضا در مقابل درصد افزايش قيمت كم است

خواهد يافت و بنابراين قيمت انرژي بايد به ) افزايش(يابد، تقاضاي انرژي كمتر از يك درصد كاهش ) كاهش(
  .اي در مصرف انرژي حاصل شود اي افزايش يابد تا كاهش قابل مالحظه طور قابل مالحظه

اين عامل نيز يكي ديگـر از عوامـل محدودكننـده     :پايين بودن كشش جانشيني بين حاملهاي مختلف انرژي
هاي مختلف آن است كـه واحـدهاي اقتصـادي در مقابـل افـزايش      منظور از كشش جانشيني بين حامل. باشد مي

تر را بيشتر مورد استفاده قرار داده و اين حامل را در فرآينـد توليـد    قيمت يك يا چند عامل، بتوانند حامل ارزان
  .تر نمايند جانشين حامل توليد گران

باشد كشـش جانشـيني بـين    پذيري در واحدهاي اقتصادي از نظر سوخت مصرفي بيشتر  هرچه اين انعطاف
پـذير نباشـد، افـزايش     پذيري كمتر باشد و يا حتي امكـان  حاملها بيشتر خواهد بود و در صورتي كه اين انعطاف
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در سـطح  . دهـد  داده و در نهايت سطح توليد را كاهش مي قيمت يك حامل بدون شك هزينه انرژي را افزايش 
  .زينه توليد و كاهش توليد ناخالص ملي خواهد گرديدكل اقتصاد افزايش قيمت انرژي منجر به افزايش ه

بنابراين با توجه به آنچه كه بيان شد عامل قيمت يكي از عوامل اصلي ايجاد توازن بين توليد و مصرف هـر  
باشد، ولي از آنجايي كه در ايران توجـه كـافي بـه ايـن اصـل       كاال و در نهايت استفاده بهينه از عوامل توليد مي

بـه ويـژه بـه    (هاي ناظر بر سوبسيد پرداختي به مصرف انـرژي   ه و از طرف ديگر به دليل نارسايياقتصادي نشد
شـماري را بـه    باعث عدم تخصيص بهينه انرژي در بخشهاي مختلف شـده و مشـكالت بـي   ) هاي نفتي فرآورده

  . وجود آورده است
و رسـاندن آن  ) صرف انـرژي به منظور تخصيص بهينه م(از طرف ديگر سرعت عمل در كارا نمودن قيمتها 

به سطح قابل پذيرش در كشور در مقايسه با سطح قيمتهاي جهاني انرژي، همراه با عوامل سياسي و اجتمـاعي،  
به ويژه . باشد انگيز مي اي بحث نظر سياستهاي ضدتورمي مقوله اقدامي نامطلوب و غيرعملي تلقي شده و از نقطه

ت تورمي، زمينه بروز تورم را بـيش از ميـزان واقعـي از جانـب مـردم      گيري انتظارا آنكه در شرايط كنوني شكل
همچنين به دليل آنكه در طي يك دوره طوالني هيچگونه تعديلي صـورت نگرفتـه اسـت و    . فراهم آورده است

اكنون اختالف قيمت واقعي و قيمت موجود زياد شده است برابر نمودن اين دو قيمت بـه صـورت شـوك بـر     
نماينـد و ايـن مسـئله اثـرات      بيني مي كرد آن هم به صورتي كه مردم بيش از حد الزم پيش اقتصاد عمل خواهد

  .نامطلوبي بر اقتصاد خواهد گذاشت
ترتيب با توجه به مشكالت باال دولت كمتر بـه عوامـل قيمتـي توجـه دارد و بيشـتر از طريـق عوامـل         بدين

ه هر حال دولت به منظور استفاده از ابزار قيمتـي در  شود ب غيرقيمتي كه اثر توزيع درآمدي ندارد، وارد عمل مي
اي عمل نمايد كه ضمن وارد ساختن كمترين فشار  دهي به مصرف حاملهاي مختلف بايد به گونه راستاي جهت

  .كنندگان و پرهيز از دامن زدن به تورم نتايج مطلوبي بدست آورد بر مصرف
ر راه جايگزيني حاملهاي مختلف انرژي مبحث موانع همانگونه كه ذكر شد يكي از مسائل مهم موجود بر س

قيمتي است كه در اين راستا دو بحث كشش تقاضاي حامل انرژي نسـبت بـه قيمـت و كشـش جانشـيني بـين       
براي اينكه در اين خصوص بتوانيم برآوردي كمـي از كششـهاي فـوق    . شود حاملهاي مختلف انرژي مطرح مي
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در اين بررسي نگارنـده  . نماييم اشاره مي 1375147وسط رستم پيرعلي در سال ارائه نماييم به مطالعه انجام شده ت
  :به شكل كلي زير استفاده نموده است 148از يك تابع ترانسلوگ

Q = f[K, L, E(o, c, g, e), t] 
  :كه در آن

Q  =توليد ناخالص داخلي       K  =نهاده سرمايه      L  =نهاده نيروي كار  
E  =نهاده انرژي          O  =نفت           c  =سوختهاي جامد      
g  =گاز طبيعي             e  =الكتريسيته         t  = تغييرات تكنولوژيكي  

كه جهت جلوگيري از اطاله كالم از ذكر فـرم رياضـي   (پس از استخراج تابع هزينه از تابع توليد ترانسلوگ 
بـا اسـتفاده از   ) 1350-70(و بـرآورد آن طـي يـك دوره زمـاني بيسـت سـاله       ) شود نظر مي آن در اينجا صرف

متغيرهاي شاخص قيمت حاملهاي انرژي، توليد ناخالص داخلي، جمعيت، زمان و متغير وابسته تأخيري، محقق 
الزم به ذكر است محقق با توجه به عدم امكان دستيابي به . يابد كه به آنها اشاره خواهد شد به نتايجي دست مي

نظـر   ل انرژي از لحاظ اين حامل انـرژي در مـدل صـرف   قيمت سوختهاي جامد و سهم ناچيز آنها از مصرف ك
  .نمايد مي

الذكر نگارنده مبادرت به استخراج كششهاي جايگزيني آلن بين سوختي نموده اسـت   با استفاده از مدل فوق
  .آيد كه نتايج آن در جدول بعد مي

  1350-70كششهاي جايگزيني آلن بين سوختي طي سالهاي ): 29-5(جدول 
  كششميانگين شــرح

  -24/0 هاي نفتيكشش جايگزيني بين گاز طبيعي و فرآورده
  6/2 كشش جايگزيني بين گاز طبيعي و برق

  086/0 هاي نفتي و برقكشش جايگزيني بين فرآورده

 
، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر علي »هاي نفتي طبيعي با فرآوردهبررسي امكان جايگزيني گاز «پيرعلي، رستم،  -147

  .1375فرهندي، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، ديماه 
148

- Translog 
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هـاي نفتـي و گـاز     دارد كه متوسط كشش جايگزيني بين فـرآورده  نگارنده با استناد به جدول فوق عنوان مي
هـاي نفتـي و گـاز طبيعـي      باشد و اين امر حاكي از مكمل بودن فـرآورده  مي -24/0عادل طبيعي طي اين دوره م

دارد كه در سـالهاي اوليـه و انتهـايي دوره كشـش جـايگزيني       البته نگارنده اين مطلب را نيز عنوان مي. باشد مي
شـاخص منفـي   ايـن   1355-68باشد در حالي كه در سـالهاي   مثبت است و نشانگر جايگزيني اين دو حامل مي

نزديـك بـودن سـهم مخـارج     ) بر اساس فرمول كشـش مـورد اسـتفاده در مطالعـه    (بوده و علت اين امر را نيز 
الزم به ذكر است كشش جايگزيني بين گـاز  . كند هاي نفتي و گاز طبيعي در ابتدا و انتهاي دوره بيان مي فرآورده

باشـد كـه حـاكي از جـايگزيني ايـن دو حامـل در        مي 330/0هاي نفتي در انتهاي دوره معادل  طبيعي و فرآورده
ها و توضيحات ارائه شده بـا اسـتناد بـه رونـد رشـد قيمتهـاي        نگارنده از مجموع بررسي. باشد انتهاي دوره مي

حاملهاي انرژي و نيز گسترش سهم مصرف گاز طبيعي در كشور، كشش جايگزيني مثبـت بـين ايـن دو حامـل     
  .نمايد تضمين مي) فته جهت محاسبه كششبر اساس فرمول بكار ر(انرژي را 

و مثبـت بـودن آن در كـل    ) 6/2معـادل  (همچنين با توجه به كشش مثبت جايگزيني بين گاز طبيعي و برق 
در ادامه با در نظر گـرفتن  . اند كند كه اين دو حامل طي دوره كامالً جايگزين هم بوده دوره، نگارنده استنتاج مي

، جايگزيني ضعيف اين دو حامل اسـتنتاج شـده   )086/0معادل (اي نفتي و برق ه كشش جايگزيني بين فرآورده
الزم بـه ذكـر اسـت در سـال پايـاني دوره      ). ، كشش مزبور منفي بوده اسـت 1356-59البته طي سالهاي (است 

. بوده اسـت  356/0و  41/1به ترتيب » هاي نفتي و برق فرآورده«و » گاز طبيعي و برق«كششهاي جايگزيني بين 
انـد و از نظـر شـدت     االشاره جايگزين يكـديگر بـوده   شود كه در انتهاي دوره هر سه حامل فوق ذا مالحظه ميل

هاي  هاي نفتي و برق در درجه دوم و گاز طبيعي و فرآورده جايگزيني، گاز طبيعي و برق در درجه اول، فرآورده
يعي ابتدا به عنوان جايگزيني مناسـب بـراي   توان گفت كه در كل، گاز طب لذا مي. نفتي در درجه سوم قرار دارند

  .باشد هاي نفتي مطرح مي برق و سپس فرآورده
در ادامه با توجه به اهميت محاسبه كششهاي قيمتي متقاطع و خودقيمتي در خصوص هر يك از حاملهـاي  

  .ورزد كه نتيجه در جدول زير آمده است انرژي به محاسبه اين كششها مبادرت مي
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  1350-70كششهاي متقاطع و خودقيمتي حاملهاي مختلف انرژي طي دوره  ):30-5(جدول 
  ميانگين كشش كششهاي قيمتي

gg 05/0- 
oo 02/0- 
ee 6/1- 
go 22/0- 
ge 27/0 
og 002/0- 
oe 02/0 
eg 11/0 
eo 06/0 

نشانگر حاملهـاي   »e«و » g« ،»o«دهنده كشش قيمتي و هر يك از حروف  نشان» «در جدول فوق عالمت 
  .باشند هاي نفتي و برق مي گاز طبيعي فرآورده

منفـي بـوده و   ) كاالهاي نرمـال (بر اساس تئوريهاي اقتصاد خرد، كشش قيمتي هر كاال و از آن جمله انرژي 
توانـد   همچنين كشش قيمتي متقاطع مي. دهد كه بين قيمت و مصرف انرژي رابطه معكوس وجود دارد نشان مي

  .و يا صفر باشد كه هر يك بيانگر جانشين، مكمل و مستقل بودن دو كاال يا دو حامل انرژي است مثبت، منفي
و همانگونـه كـه   (دارد كه برطبـق تئوريهـاي اقتصـاد خـرد      نگارنده با استناد به آمار جدول مزبور عنوان مي

ت بـه طـوري كـه يـك     ، كششهاي خودقيمتي در طول دوره مورد بررسي منفي بوده اس)دهد برآوردها نشان مي
دهـد   درصد كاهش مي 05/0در قيمت گاز طبيعي، به طور متوسط مصرف آن را به ميزان ) افزايش(درصد تغيير 

اين ارقـام حـاكي   . دهد مصرف آن را كاهش مي 02/0هاي نفتي،  در قيمت فرآورده) افزايش(و يك درصد تغيير 
در ) افـزايش (همچنين به ازاي يك درصد تغييـر   .باشد از كم كشش بودن كشش قيمتي اين دو حامل انرژي مي

يابد و ايـن امـر حـاكي از آن اسـت كـه طـي دوره مـورد اشـاره          درصد كاهش مي 6/1قيمت برق، مصرف آن 
در حـالي كـه بـه علـت     . تـر بـوده اسـت    هاي نفتي، واقعي گذاري برق در مقايسه با گاز طبيعي و فرآورده قيمت

هاي نفتي و تا حدودي گاز طبيعـي، حساسـيت جامعـه نسـبت بـه       آوردهپرداخت سوبسيدهاي قابل توجه به فر
  .قيمت آنها پايين آمده است
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دارد كه متوسط كشش قيمتي  در ارتباط با كششهاي قيمتي متقاطع بين حاملهاي انرژي نيز نگارنده اشاره مي
باشد كـه حـاكي    مي) -002/0و  -22/0(هاي نفتي و بالعكس، داراي عالمت منفي  متقاطع گاز طبيعي و فرآورده

گردد كه ايـن شاخصـها طـي     از مكمل بودن اين حاملهاست در حالي كه از نظر بررسي دوره زماني مشاهده مي
منفي بوده و در سالهاي ابتدايي و انتهايي تغييرات قيمت موجب گرديـده اسـت كـه ايـن دو      1355-68سالهاي 

هـاي دوره ميـزان جـايگزيني گـاز طبيعـي بـه جـاي        قابل ذكر اسـت كـه در انت  . حامل جايگزين يكديگر باشند
اي بيشتر از ميزان  باشد به ميزان قابل مالحظه هاي نفتي مي هاي نفتي كه ناشي از تغييرات قيمت فرآورده فرآورده

درصد در مقابـل   24/0(باشد  هاي نفتي به جاي گاز طبيعي در اثر تغيير قيمت گاز طبيعي مي جايگزيني فرآورده
هـاي نفتـي در بعـد تقاضـا صـحه       اين مسئله به امكان جايگزيني گاز طبيعي بـه جـاي فـرآورده    ).درصد 03/0
درصـد   27/0از طرفي طي دوره مورد بررسي متوسط قيمت گاز طبيعي به جاي برق مصرفي معـادل  . گذارد مي
بيـان   ايـن شاخصـها  . باشـد  درصد مـي  11/0باشد و در مقابل متوسط كشش قيمتي برق به جاي گاز طبيعي  مي
انـد و ثانيـاً    دارند كه اوالً طي دوره مورد بررسي گاز طبيعي و برق به عنوان دو حامل جايگزين ظـاهر شـده   مي

باشد در مقايسه با ميزان جايگزيني  ميزان جايگزيني گاز طبيعي به جاي برق كه در نتيجه تغييرات قيمت برق مي
  .باشد اشد، باالتر ميب برق به جاي گاز طبيعي كه حاصل تغييرات قيمت آن مي

 06/0و  02/0هاي نفتي و برق و بالعكس در طي دوره يـاد شـده معـادل     متوسط كشش قيمتي بين فرآورده
هـاي   زماني كه قيمت فـرآورده  1356-59در بررسي كشش قيمتي اين دو حامل در طي دوره . درصد بوده است

به صورت دو كاالي مكمل ظاهر شـوند و بعـد    نفتي و برق ابتدا افزايش يافت، موجب گرديد كه اين دو حامل
قابل ذكر است كه اگرچه اين دو حامل انـرژي در سـالهاي انتهـايي    . از اين دوره كشش قيمتي آنها مثبت گرديد
هـاي نفتـي در نتيجـه     اند ولي ميزان جايگزيني برق به جاي فرآورده دوره به عنوان دو كاالي جانشين ظاهر شده

هاي نفتـي بـه جـاي بـرق در نتيجـه       ي نفتي به مراتب بيشتر از ميزان جايگزيني فرآوردهها تغيير قيمت فرآورده
دارد كه از نظر  به عنوان نتيجه و بر اساس ارقام كشش انتهاي دوره نويسنده بيان مي. باشد تغييرات قيمت آن مي

و بعد از آن گـاز  ) eo=26/0(باشد  هاي نفتي مطرح مي قيمتي، برق به عنوان يك جانشين مناسب براي فرآورده
بـه  ) go=24/0(هـاي نفتـي    و فرآورده) ge=25/0(طبيعي رتبه دوم را از لحاظ قابليت جايگزيني به جاي برق 

  .خود اختصاص داده است
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  موانع غيرقيمتي) 6-3-2

اي عالوه بر موانع قيمتي كه در باال اشاره شد عوامل غيرقيمتي نيز وجود دارد كه امكـان جـايگزيني حاملهـ   
  :توان به موارد زير اشاره نمود از جمله مي. سازد انرژي را با مشكل مواجه مي

گيـري   در مـورد شـكل   :هـا  كنندگان و ضروري بودن مصرف برخي از فـرآورده  گيري عادت مصرف شكل -
باشد كه اگر قيمـت مـدتي در سـطح پـايين      صورت مي كنندگان نظر مارشال به طور خالصه بدين عادت مصرف

كننـد و در صـورتي كـه قيمـت آن كـاال افـزايش يابـد         كنندگان به مصـرف آن كـاال عـادت مـي     مصرف بماند،
كنندگاني كه بـه مصـرف آن كـاال     دهند، چرا كه ترك عادت براي مصرف كنندگان مصرف را كاهش نمي مصرف

  149.پذير نيست اند به سادگي امكان عادت نموده
يري عـادت نقـش اساسـي دارد، بلكـه امـروزه، مصـرف       گ هاي نفتي نه فقط شكل در مورد مصرف فرآورده

ها در واحدهاي توليدي و خدماتي ضروري است و بدون اسـتفاده آن، توليـد ايـن واحـدها بـا مشـكل        فرآورده
  .شود مواجه مي

كنـد و   گيري عادت نقش مهمي در مصرف انرژي برخي از حاملها بازي مـي  بنابراين ضروري بودن و شكل
است در مدت كوتاهي مصرف حاملهاي انرژي را اندكي كـاهش دهـد ولـي ضـروري      افزايش قيمت آن ممكن
دهـد و مصـرف ادامـه     كنندگان بعد از مدت كوتاهي افزايش قيمت را تحت تأثير قرار مي بودن و عادت مصرف

  .خواهد يافت
م علل مهـاجرت در فراينـد توسـعه اقتصـادي تمـا     : مهاجرت از روستاها به شهرها و گسترش شهرنشيني -

سوختهاي سنتي درصد بـااليي از مصـرف انـرژي را در روسـتاها     . خورد كشورهاي در حال توسعه به چشم مي
با مهاجرت روستاييان به شهرها، مصرف سوختهاي سنتي كـاهش و مصـرف سـاير سـوختهاي     . دهد تشكيل مي

التري خواهـد  فسيلي افزايش خواهد يافت و هرچه شدت مهاجرت بيشتر باشد مصرف انرژي تجاري، رشد بـا 
  .داشت
نارسـايي سياسـتهاي بخـش انـرژي همـراه بـا        :كنندگان انرژي و مشكالت اجرايي ناآگاهي نسبي مصرف -

زيسـت   توجهي به الزامات حفظ محيط هاي نفتي و نيز كم گذاري فرآورده سياستهاي شديد حمايتي در امر قيمت
 

149
- G.j. Bliss and M.D. Intrilligator, Advanced Textbook in Economics, publishing company 

Amesterdam, oxford, 1994, P.163. 
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ضرورت جـايگزيني بـين سـوختها نداشـته     كنندگان انرژي، آگاهي كافي در مورد  موجب شده است كه مصرف
  .در اين زمينه تبليغات الزم و كافي براي عموم و متخصصين صورت نگرفته است. باشند

اعـم از شـركتهاي نفـت و گـاز،     (گـذار در بخـش انـرژي     از طرف ديگر وجود سازمانهاي مختلف سياست
كـه اغلـب ايـن    ) …ارت نيـرو و تـوانير و   ها، سازمان برنامه و بودجه، وز پتروشيمي، پااليش و توزيع فرآورده

هاي اختصاصي و با اندكي هماهنگي بـا برنامـه    دستگاهها، فعاليتهاي اجرايي خود را صرفاً در چهارچوب برنامه
  .اي شده است دهند موجب بروز مشكالت عديده ساير دستگاهها انجام مي

ريـزي در زمينـه جـايگزيني     اي برنامـه به عبارت ديگر عدم وجود يك مركزيت مؤثر و با اختيارات كافي بر
سوختها به عنوان يكي از محدوديتهاي اساسي بروز كرده است و ايجاد هماهنگي در اين زمينه كمك شاياني به 

  .اين امر خواهد نمود
يكي ديگر از عوامل محدودكننده اجرايي سياست مورد نظر، عـدم   :مشكالت آماري و نارسايي تحقيقاتي -

متأسفانه نه فقط بخش انرژي، بلكه در اكثر بخشها به دليـل  . باشد اري و مشكالت مربوط ميوجود اطالعات آم
  .عدم دسترسي به آمار و اطالعات دقيق و بهنگام امكان بررسي عملي و نظارت بر فعاليتها وجود ندارد

مشكالت آماري در بخش انرژي به حدي است كه در واقـع تحليـل درسـت از وضـعيت موجـود، اعمـال       
ريزي صحيح در بخش انرژي را با مشكالتي  سابرسي انرژي، تهيه ضوابط براي ارزشيابي و باالخره يك برنامهح

  .مواجه كرده است
عالوه بر نـاقص بـودن اطالعـات    . باشد بنابراين نياز به ايجاد يك بانك اطالعاتي انرژي كامالً محسوس مي

كـاربردي در ارتبـاط بـا فعاليتهـاي مختلـف در      آماري، عـدم توجـه بـه تحقيقـات انـرژي و تحقيقـات فنـي و        
موجب بروز مشكالت در بخـش انـرژي   ) …اعم از اكتشاف، استخراج، انتقال و پااليش و (زيربخشهاي انرژي 

  .شده است
در اغلب كشورهاي در حال توسعه ازجملـه ايـران    :كننده انرژي هاي فيزيكي مصرف قديمي بودن سرمايه -
داراي تكنولوژي قديمي بوده ) بر آالت، وسايل نقليه و ساير وسايل انرژي ات، ماشينتجهيز(هاي فيزيكي  سرمايه

هـاي فيزيكـي    و عمر مفيد آنها از لحاظ اقتصادي پايان يافته است و عمالً درصد قابل تـوجهي از ايـن سـرمايه   
گيـرد و   ار مـي هاي فوق در فراينـد توليـد مـورد اسـتفاده قـر      مستهلك شده است، ولي با اين حال هنوز سرمايه
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هاي فيزيكي هم سبب پايين بودن كارايي و هم باال رفتن مصرف انرژي بـه ويـژه    بنابراين استفاده از اين سرمايه
  .هاي نفتي شده است فرآورده

گذاري در كشـور امكـان جـايگزيني وسـايل بـا تكنولـوژي جديـد و         از طرف ديگر به دليل كمبود سرمايه
گـردد كـه كـارايي     هاي فيزيكي گازسوز، اوالً موجب مـي  تفاده از اين سرمايهاس. گازسوز در كشور وجود ندارد

ثانياً با گازسوز . هاي فيزيكي افزايش يافته و در مجموع مصرف انرژي در واحد توليد كاالها كاهش يابد سرمايه
  .يابد هاي نفتي كاهش مي نمودن دستگاهها، مصرف فرآورده

مديريت : هاي توليد در بخش دولتي و خدماتي نسبت به هزينه حساس نبودن مديريت واحدهاي توليدي -
جانبه دولـت چنـدان حساسـيتي نسـبت بـه       واحدهاي توليدي و خدماتي در بخش دولتي به علت حمايت همه

  .هاي توليد بخصوص نسبت به هزينه انرژي ندارند هزينه

  موانع محدودكننده توليد گاز طبيعي) 6-3-2

عـالوه بـر محـدوديتهاي طـرف     .قبل بيشتر مربوط به طرف تقاضاي انرژي بود موانع ذكر شده در قسمتهاي
هـاي   تقاضا وجود برخي از موانع در طرف عرضه مانع از گسترش و جايگزيني گاز طبيعـي بـه جـاي فـرآورده    

  :توان به موارد زير اشاره نمود باشد كه مي مختلف مي
مين مصـارف گـاز طبيعـي در بخشـهاي مختلـف      به منظور تأ :عدم وجود سيستم عرضه متناسب با تقاضا -

رسد از آنجايي كـه شـركت ملـي گـاز يـك       وجود يك سيستم عرضه مجهز در كشور امري ضروري به نظر مي
ترتيـب   بـدين . باشد، سيستم عرضه آن گسـترش چنـداني پيـدا نكـرده اسـت      شركت نسبتاً نوپايي در كشور مي

بـا ميـزان   ) باشـد  فصل زمستان كه مصرف گاز طبيعي باال مـي مثالً در (تقاضاي موجود به ويژه در فصول معين 
آوري، پـااليش و انتقـال گـاز     عرضه تناسب ندارد و به منظور رفع اين محدوديت نياز به گسترش شـبكه جمـع  

  .باشيم طبيعي در كشور مي
ي در به طور كلي يكي از مشكالت مهم تمـام كشـورها   :گذاري در امور زيربنايي گاز طبيعي عدم سرمايه -

هـاي   گذاري در راستاي جانشين ساختن سرمايه سرمايه. باشد گذاري مي حال توسعه ازجمله ايران كمبود سرمايه
توانـد از تنگناهـا و مشـكالت     هاي فيزيكي جديد همراه با تكنولوژيهاي پيشـرفته مـي   فيزيكي قديمي با سرمايه

  .توليد گاز طبيعي و ساير انرژيها بكاهد
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كمبود ارز مورد نياز به نوبه خود به عنوان يكي ديگـر از عوامـل اساسـي و اصـلي،      :يازكمبود ارز مورد ن -
از آنجايي كه گسترش و توسعه قسمتهاي مختلف . الشعاع خود قرار داده است گذاري اين بخش را تحت سرمايه

باشـد   فته مـي مستلزم واردات تجهيـزات مـدرن بـا تكنولـوژي پيشـر     ) اعم از توليد، انتقال و توزيع (اين بخش 
  .باشد بنابراين نيازمند ارز قابل توجه بوده و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تأمين اين ارز مشكل مي

از آنجايي كه  :هاي ارزان قيمت گاز طبيعي با ساير فرآورده) هزينه استخراج(عدم رقابت قيمت تمام شده  -
هـا بـه ميـزان قابـل      ت باقي مانده و مصرف اين فـرآورده هاي نفتي در طي دوره طوالني نسبتاً ثاب قيمت فرآورده

باشد، بنابراين قدرت رقابت  توجهي افزايش يافته است و در مقابل قيمت تمام شده گاز طبيعي قابل مالحظه مي
  .هاي نفتي كاهش يافته است بين گاز طبيعي و فرآورده

  ز ميادين همراه نفت خامآوري و انتقال گاز طبيعي در برخي ا هاي جمع باال بردن هزينه -
  هاي سنگين توسعه برخي از ميادين مستقل گازي و نياز به ارز و تخصيص آن هزينه -
ــاً افــزايش هزينــه  -   هــاي گازرســاني و اقتصــادي پراكنــدگي منــاطق مصــرف و توســعه نيــافتگي و نتيجت

  نبودن طرحها
  مشكالت توزيع  -

  محاسباتي در خصوص جايگزيني گاز طبيعي) 6-4

شهاي قبلي مطالبي در خصوص مقايسه گاز با ساير حاملهاي انرژي و منافع حاصل از جايگزيني گاز در بخ
در اين قسمت سعي بر آن است تا بـا  . طبيعي با ساير حاملهاي انرژي و موانع موجود بر سر راه آن ارائه گرديد

  . ورد حاصل گردددر اين م) بر اساس اعداد و ارقام(انجام محاسباتي در اين خصوص ديد بهتري 
گيرد، محاسبه منفعـت ناشـي از جـايگزيني گـاز      ازجمله محاسباتي كه در اين قسمت مورد بررسي قرار مي

در اين راستا مناسـب اسـت كـه بـه مطالعـه انجـام شـده توسـط حسـينعلي          . هاي نفتي است طبيعي با فرآورده
در ايـن  . اي بنمـاييم  اشـاره » 150ر كشـور هاي مشتق از نفت خام د كاهش مصرف فرآورده«زاده با عنوان  حجاري

هاي مشـتق از نفـت خـام در كشـور،      دارد كه با توجه به روند فراينده مصرف فرآورده مطالعه نگارنده عنوان مي
براي تأمين اين نياز مصرفي يا بايد پااليشگاههاي جديد احداث نمود و يا بايد كمبود را با واردات جبران كـرد  

 
  .1376، مجله اقتصاد انرژي، سال »هاي مشتق از نفت خام در كشور كاهش مصرف فرآورده«زاده، حسينعلي،  حجاري -150
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ترديد بايد در جهت كـاهش مصـرف    باشد و بي ارز از كشور مي  بر و مستلزم خروج ينهو هر دو اين اقدامات هز
. هاي نفتي در كشور و يا به طور كلي بهبود كارايي مصرف انرژي و در نتيجه كاهش آن بايد اقدام نمود فرآورده

ود در كشور اسـت،  نگارنده در اين مطالعه در پي تعيين ميزان بهينه مصرف حاملهاي انرژي هيدروكربوري موج
در . نمايند در داخل مصـرف شـوند   به نحوي كه حاملهاي انرژي كه صدور آنها درآمد و ارز كمتري را عايد مي

دارد كه از صـدور گـاز طبيعـي و گـاز مـايع بـه ترتيـب         هاي انجام شده در اين مطالعه نويسنده بيان مي بررسي
شود در صورتي كه ايـن رقـم بـراي چهـار      و عايد كشور ميي تي دالر به ازاي هر ميليون بي 35/2و  7/0حداكثر 
برابـر   4به طور متوسـط بـيش از   ) بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره(اصلي مشتق از نفت خام   فرآورده

گاز طبيعي و نزديك دو برابر گاز مايع است، لذا بايد حداكثر كوشش در جهت مصرف گاز طبيعي و گاز مـايع  
اي ديگر در كشور انجام گيرد، در ادامه نگارنده سعي بر آن دارد تا امكان و توانايي جايگزيني ه به جاي فرآورده

  .را بررسي نمايد) گاز طبيعي و گاز مايع(هاي نفتي با دو حامل انرژي مزبور  فرآورده
  :گيريم قبل از پرداختن به اين امر جدول زير را در نظر مي

  فارس  اي مشتق از نفت خام در ايران و قيمت آنها در خليجه هزينه توليد فرآورده): 31-5(جدول 
ارزش حرارتي ميليون   فرآورده

  يو هر بشكه تي بي
  فارس قيمت تقريبي در خليج هزينه توليد

دالر هر ميليون   دالر هر بشكه    
  يو تي بي

دالر هر ميليون   دالر هر بشكه
  يو تي بي

  81/3  4/14  91/0 45/3 78/3  گاز مايع
  49/4  23  17/1 99/5 12/5  بنزين

  38/4  24  06/1 82/5 48/5  نفت سفيد
  25/4  24  03/1 82/5 64/5  نفت گاز

  44/2  15  63/0 87/3 15/6  نفت كوره

  .38، ص 1376هاي مشتق از نفت خام در كشور، نشريه اقتصاد انرژي،  ه كاهش مصرف فرآورد :مأخذ
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  بنزين موتـور) 6-4-1

جايگزيني بنزين با گاز طبيعي اصـوالً در  . رسد اكثر اتومبيلها به مصرف ميبنزين انحصاراً به عنوان سوخت 
ميليـون   650هزار وسيله نقليـه از   400، حدود 1996پذير است، به طوري كه براي مثال در سال  شرايطي امكان

  .نمودند استفاده مي (CNG)كشور جهان از گاز طبيعي فشرده  40وسيله نقليه در بيش از 
دهـد   كه مصرف گاز طبيعي در وسايل نقليه، آلودگي هوا را به ميزان قابل توجهي كاهش مي ترديدي نيست

سـه مشـكل   . پذير نيست يا اقالً اولويـت نـدارد   دهد كه اين كار در ايران توجيه ولي مطالعات مقدماتي نشان مي
  :اساسي در جهت استفاده از گاز طبيعي عبارت است از

هزينه ايـن تـراكم   . بار كه مستلزم هزينه زياد است 250تا  200يعي به فشار لزوم متراكم كردن گاز طب -الف
 07/0پوند بر اينچ مربع بـا احتسـاب    3000پوند بر اينچ مربع در ورودي شبكه گاز شهر به حدود  250از فشار 

. شـود  تمـام مـي  ) دالر هـر متـر مكعـب    007/0(يو  تي دالر هر ميليون بي 2/0دالر هر كيلو وات ساعت، حدود 
دالر هـر ميليـون    4/0چنانچه هزينه تأسيسات متراكم گاز معادل همين مبلغ در نظر گرفته شود، هزينه فوق بـه  

  .رسد مي) دالر هر متر مكعب 015/0(يو  تي بي
بـار و مسـائل ايمنـي     250تـا   200حمل سيلندر نسبتاً سنگين در وسايل نقليه به عنوان باك در فشـار   -ب

ين مشكل در مورد اتومبيلهاي سواري نسبت به وسايل نقليه سنگين از قبيل اتوبـوس و  ا. حمل چنين سيلندري
  .كاميون بزرگتر است

لزوم نصب تسهيالت سوختگيري و تغييرات در وسـايل نقليـه بـراي مصـرف گـاز طبيعـي بـه عنـوان          -ج
ا سـوخت بنـزين و   دالر بيش از اتومبيل ب 4500هزينه ساخت يك اتومبيل با گاز طبيعي فشرده حدود . سوخت

  151.دالر است 000،30براي كاميون و يا اتوبوس اين هزينه اضافي حدود 
الزم به توضيح است كه انگيزه اصلي مصرف گاز طبيعي در وسـايل نقليـه بـه جـاي سـوختهاي ديگـر در       

ي بـراي  كشورهايي مانند آرژانتين، برزيل، ايتاليا و غيره مزيت اقتصادي آن است، زيرا ماليـات روي گـاز طبيعـ   
نظـر دارنـدگان    صفر و يا ناچيز اسـت، بنـابراين از نقطـه   ) برخالف بنزين(مصرف وسايل نقليه در اين كشورها 

  .پذير است هاي اضافي توجيه چنين وسايلي برگشت سرمايه
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پذير بوده و در اكثر نقـاط جهـان كـه ايـن حامـل انـرژي در شـرايط         جايگزيني بنزين و گاز مايع نيز امكان
در حال حاضر در ايـران از  . شود باشد، در اتومبيلها و ديگر وسايل نقليه از آن استفاده مي دسترس ميمناسب در 

شود و تعمـيم و   ها و به طور معدود در اتومبيلهاي شخصي استفاده مي گاز مايع به طور نسبتاً محدود در تاكسي
  .جدي انجام نگرفته است گسترش اين كار به اتومبيلهاي شخصي و ديگر وسايط نقليه هنوز به طور

مقدار گاز مايع كه در توليد روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز همراه و گاز مستقل قابل استحصـال اسـت   
هـزار   3550(ميليون بشكه نفت خـام   5/3با توجه به توليد روزانه بيش از . هزار بشكه است 19و  5/39بالغ بر 

فوت مكعب هر بشكه و همچنـين برنامـه    700ه نفت حدود و فرض نسبت گاز ب) 1378بشكه در روز در سال 
گاز از منابع گازي مسـتقل، مقـدار   ) ميليون متر مكعب 200حدود (ميليارد فوت مكعب  7توليد روزانه بيش از 

  .هزار بشكه در روز خواهد بود 133و  96گاز مايع از گاز همراه و مستقل به ترتيب 
است كـه  ) هزار بشكه در روز 60بيش از (ها نيز ميزان قابل توجهي همچنين گاز مايع توليدي در پااليشگاه

پروپان و (همچنين مقدار قابل توجه گاز مايع . باشد در صورت وجود بازار خوب و مطمئن قابل افزايش نيز مي
به اضافه ديگر تركيبات سبك هيدروكربور گازي در كالهك ميدانهاي نفتي موجود است كه با بازيافـت  ) بوتان

  .گيري كرد كه از لحاظ عرضه گاز مايع در كشور براي سالهاي متمادي وجود نخواهد داشت توان نتيجه ها ميآن
هزار بشكه در روز بـوده   212، 1378152دهد كه مصرف روزانه بنزين در سال  آخرين ارقام منتشره نشان مي

ز اين مصرف بنـزين را بـا گـاز    اي ا توان در مدت معقولي بخش عمده ريزي اصولي و صحيح مي با برنامه. است
 50اثر اقتصادي اين جايگزيني قابل توجه است، به عنوان مثال در صورت جايگزين كـردن  . مايع جايگزين كرد

درآمد حاصله بـا توجـه بـه ارقـام     ) انرشيمي حرارتي مساوي(درصد بنزين مصرفي در سطح كنوني با گاز مايع 
  :پيش گفته به شرح زير است

  365  ×)]55/1-81/3 (- )17/1-49/4 *[(12/5  *212000  *5/0   000/000/210  دالر در سال 
دالر هـر   1در معادله باال متوسط هزينه تمام شده گاز مايع به اضافه تفاوت هزينه توزيع گاز مايع و بنـزين  

يـو   تـي  بيدالر هر ميليون  55/0در ضمن هزينه سرد كردن، ذخيره و بارگيري . يو فرض شده است تي ميليون بي
درصد از مصرف بنزين در سطح كنوني با گاز مايع،  50به اين ترتيب با جايگزيني فقط . به آن اضافه شده است

 
هـاي نفتـي سـال     ، در تمامي محاسبات از ارقام مصرف فـرآورده 1378خالصه تحوالت اقتصادي كشور، . ا.ا.بانك مركزي ج -152

  .شود مياستفاده  1378
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لـذا  . شـود  ميليـون دالر عايـد كشـور مـي     210هـاي مشـتق از نفـت، سـاليانه      ضمن كـاهش مصـرف فـرآورده   
مقدار گاز مايع مورد نياز جهـت  . د بودپذير خواه گذاري براي اين جايگزيني بر اساس اين درآمد توجيه سرمايه

البته بايد دقت داشت كـه بـرآورد   . باشد هزار بشكه مي 5/143هزار بشكه بنزين در روز، حدود  106جايگزيني 
تواند به عنوان يك برآورد اوليه براي تعيين وضعيت كلي جايگزيني گاز و بنزين تلقي شود و رقم اخير  فوق مي

  .گيرد ظر نميبسياري از مسائل را در ن

  نفت سفيد) 6-4-2

شود، ولي چون سـوخت   در برش و دامنه تقطير نفت سفيد از نفت خام فرآورده سوخت جت نيز توليد مي
در اينجا فقط . شود رسد لذا در اينجا در مورد آن صحبتي نمي جت انحصاراً براي سوخت هواپيما به مصرف مي

موارد عمده مصرف نفت سفيد در ايـران،  . گيرد ي قرار ميجايگزيني نفت سفيد و كاهش مصرف آن مورد بررس
در بخش خانگي و تجاري است كه براي پخـت و پـز و گرمـايش و بخـش كـوچكي در چراغهـاي روشـنايي        

  .باشد مصرف نفت سفيد در بخش صنعت عالوه بر منظورهاي فوق عمدتاً براي شستشو مي. شود استفاده مي
ا گاز طبيعي است و در محلهايي كه دسترسي به گاز طبيعي نباشـد،  بخش عمده نفت سفيد قابل جايگزين ب

جايگزيني نفت سفيد با گاز طبيعـي و يـا گـاز مـايع هـر دو از لحـاظ       . توان با گاز مايع جايگزين كرد آن را مي
تجربه نشان داده است كه در محلهايي كه گاز طبيعي در . پذير است شود توجيه درآمد خالص كه عايد كشور مي

گيرد، مصرف نفت سفيد تقريباً به صفر رسيده است و در محلهايي كه قيمت گـاز مـايع بـراي     ترس قرار ميدس
در صـورت عـدم   (ارزش حرارتي برابر، مساوي و يا نزديك به نفت سفيد بوده است بـاز هـم كشـش مصـرف     

وسعه شبكه گـاز طبيعـي   بنابراين با ت. به سمت گاز مايع در مقابل نفت سفيد بوده است) دسترسي به گاز طبيعي
توان انتظار داشت  و در دسترس قرار دادن گاز مايع در محلهايي كه توسعه شبكه گاز طبيعي به صرفه نيست مي

اثر اقتصادي جايگزيني نفت سفيد با گاز طبيعي و گاز مـايع بـا مثـال    . كه مصرف به طور محسوسي كاهش يابد
  .گردد زير روشن مي

  :فروض
  درصد 50= شده با گاز طبيعي نفت سفيد جايگزين  -
  درصد 20= نفت سفيد جايگزين شده با گاز مايع  -
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  :درآمد حاصله عبارت از
 *48/5  *000/157  *2/0  +365 ] *7/0 - )06/1 -38/4 * [(48/5  *157000  *5/0  

  )] 365  ×)]55/1 -81/3 ( - )06/1-38/4 000/000/478    دالر در سال 
هزار بشكه در روز كه يك فرآورده نفتـي   110ت سفيد به ميزان حدود ترتيب ضمن كاهش مصرف نف بدين

ميليـون دالر بـه درآمـد كشـور اضـافه       478المللي است مبلغ قابل توجهي در ايـن حـدود    باارزش در بازار بين
و مقدار گـاز    ميليون متر مكعب در روز  6/11مقدار گاز طبيعي مورد نياز براي اين جايگزيني حدود . شود مي
  .هزار بشكه در روز است 6/41يع مورد نياز در حدود ما

  نفت گـاز) 6-4-3

حـدود  . نفت گاز دو كاربرد مشخص، يكي در موتورهاي ديزل و ديگري به عنـوان سـوخت حرارتـي دارد   
و نيم ديگر در حمـل و  ) ازجمله براي توليد برق(نيمي از كل مصرف نفت گاز عمدتاً براي گرمايش و سوخت 

تواند جايگزين نفت گاز در مورد كاربرد آن به عنـوان سـوخت حرارتـي در     طبيعي به آساني ميگاز . نقل است
بر اسـت، ولـي تجربـه     تبديل يا تعويض وسايل نفت گازسوز به گازسوز هزينه. بخشهاي مختلف مصرف باشد

ر بخـش  جـايگزيني وسـايل چـه د    -با توجه به مزاياي آن  -نشان داده است كه در صورت عرضه گاز طبيعي 
  . گيرد تجاري و چه در بخش صنعت داوطلبانه و سريعاً انجام مي –خانگي 

تواند در وسايل نقليه به ويژه در وسـايل نقليـه    مي 153(CNG)به طوري كه قبالً ذكر شد گاز طبيعي فشرده 
 در كشـورهايي كـه گـاز خشـك تنهـا منبـع      . سنگين، كه اكثراً ديزلي هستند به جاي نفت گاز به مصرف برسـد 

پذير است ولـي در كشـور مـا كـه داراي      توجيه (CNG)هيدروكربوري آنها است استفاده از گاز طبيعي فشرده 
منـد اسـت،    تر از متان بوده و ضمناً از ذخاير نفت خـام نيـز بهـره    منابع گاز غني و از هيدروكروبورهاي سنگين
مستقل و همچنـين پااليشـگاههاي كشـور    مقدار گاز همراه و گاز . استفاده از گاز طبيعي فشرده اقتصادي نيست

تواند با تغييراتي در سيسـتم موتورهـاي وسـايط نقليـه، بـه عنـوان        باشد و اين حامل انرژي مي قابل مالحظه مي
  .سوخت به مصرف برسد
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درصد نفت گاز مصرفي بـه منظـور سـوخت و گرمـايش و      50اثر اقتصادي جايگزيني گاز طبيعي به جاي 
  :باشد درصد نفت گاز مصرفي در وسايل حمل و نقل به شرح زير مي 20جاي جايگزيني گاز مايع به 

  *64/5  *364000  *5/0  *2/0  +365 ] *7/0-)03/1 - 25/4 * [(64/5  *364000  *5/0 *5/0  
  )] 365 )] *55/1-81/3 (- )03/1-25/4  000/000/544    دالر در سال 

درصد نفت گاز مصرفي در  20مصرفي براي حرارت و  درصد نفت گاز 50به اين ترتيب با جايگزيني فقط 
شود و  ميليون دالر عايد كشور مي 544وسايل نقليه ضمن كاهش مصرف فرآورده مشتق از نفت، ساليانه حدود 

گـذاري در جهـت جـايگزيني و كـاهش      بنابراين هر نوع سرمايه. شود برابر همين مبلغ به درآمد ارزي اضافه مي
مقدار گاز طبيعي و گاز مايع براي ايـن جـايگزيني   . جويي ارزي باشد اساس اين صرفه مصرف نفت گاز بايد بر

  .هزار بشكه در روز است 2/54ميليون متر مكعب و  14روزانه به ترتيب 

  نفت كوره) 6-4-4

موارد كاربرد نفت كوره عمدتاً به عنوان سوخت حرارتي اسـت و در صـورت وجـود و دسترسـي بـه گـاز       
جايگزيني نفت كوره با گاز طبيعي، گذشته از مزيت اقتصـادي كـه در   . باشد جايگزيني با آن مي طبيعي كالً قابل

زيسـت و رانـدمان    شود داراي امتيازات متعدد از قبيل سهولت كاربرد، كاهش آلودگي محيط زير به آن اشاره مي
  :شرح زير استدرصد نفت كوره با گاز طبيعي به  50اثر اقتصادي جايگزيني . حرارتي باالتر است

   365 ] *7/0 -)63/0 - 44/2 * [(15/6  *225000  *5/0 000/000/280    دالر در سال 
هاي نفتي از  كه در بين فرآورده(درصد نفت كوره  50شود مزيت اقتصادي جايگزيني  به طوري كه ديده مي

تي باالتر آن، سـاليانه بـالغ   با گاز طبيعي و بدون در نظر گرفتن راندمان حرار) كمترين مطلوبيت برخوردار است
هزار بشـكه در روز نفـت كـوره،     5/112مقدار گاز طبيعي مورد نياز براي جايگزيني . ميليون دالر است 280بر 

  .ميليون متر مكعب در روز است 8/18حدود 

  هاي نفتي محيطي حاصل از جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده اثرات زيست) 6-5

انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد، نقش اساسي در توسعه و رشد اقتصـادي  در جوامع امروز بشري، 
محيطـي مهمـي را بـر     از طرف ديگر توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي اثرات زيسـت . نمايد كشورها ايفا مي

انرژي  محيطي حاصل از مصرف انواع به طوري كه امروزه آلودگيهاي زيست. گذارد اكوسيستم زمين به جاي مي
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. آيـد  هاي نفتي به عنوان يكي از معضالت جوامع در حـال توسـعه و صـنعتي بـه شـمار مـي       و به ويژه فرآورده
زيسـت   ترتيب تأكيد شده است كه بين نيازهاي بشـري و توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و حفاظـت محـيط       بدين

  .اعتدال الزم رعايت گردد
هاي سمي و خطرنـاك در   فتي موجب ايجاد انواع آاليندههاي ن مصرف حاملهاي انرژي و در آن بين فرآورده

ازجملـه مشـكالت   . زيست به همراه خواهـد داشـت   محيط شده و به دنبال آن عواقب گوناگوني را براي محيط
، گسـترش حفـره   154اي آلودگي جو كره زمين، اثـر گلخانـه  : باشد توان نام برد شامل موارد زير مي اساسي كه مي

  .هاي جامد و غيرقابل تجزيه و نابودي جنگلها ها، افزايش بيش از حد زباله رودخانه ازن، آلودگي درياها و
قابل ذكر است كه بخش عمده اين آلودگيها ناشي از احتراق سوخت در وسايط حمـل و نقـل، فراينـدهاي    

ها، مصرف سوخت در بخـش خـانگي و تجـاري و پـااليش      صنعتي، واكنشهاي فتوشيميايي جوي، احتراق زباله
  .باشد فت و گاز در پااليشگاهها مين

احتراق اين سوختها موجـب  . باشد زيست آلودگي هوا مي هاي نفتي بر محيط مهمترين تأثير مصرف فرآورده
اكسيدكربن، انواع هيدروكربورها  ها از قبيل اكسيدهاي سولفور، نيتروژي، منو اكسيدكربن، دي ورود انواع آالينده

مصرفي، وسيله مصرف كننده آن و تكنولوژي مربوطه، ميـزان انتشـار آلـودگي     گردد كه بسته به نوع سوخت مي
  .متفاوت خواهد بود

افزايش غلظت گازهاي . باشد اي آن مي دومين تأثير زيست محيطي مصرف سوختهاي فسيلي، اثرات گلخانه
خـود جـذب    گردد كه حـرارت و گرمـاي خورشـيد را در    اكسيد كربن و متان موجب مي اي از قبيل دي گلخانه

نموده و از طرف ديگر گسترش تشعشعات فرابنفش در جو زمين و عدم بازتابش اشعه مادون قرمز به خارج از 
  .زند ترتيب تعادل حيات كره زمين را بر هم مي جو گرديده و بدين

بـه طـوري كـه ايـن عامـل سـبب       . باشـد  رويه انرژي مي تغييرات آب و هوايي نيز يكي از نتايج مصرف بي
محصوالت غـذايي در اطـراف   . دد كه الگوي فصلي بارندگي تغيير يابد و جريانات اقيانوسي را بر هم زندگر مي

تـر   يابد و در مقابل فصل گرما در منـاطق نزديـك قطبـين طـوالني     خط استوا و مناطق حاره به شدت كاهش مي
رم شدن اقيانوسها، آبها توسـعه  از طرف ديگر در اثر گ. گرديده و به طور كلي اكوسيستم فعلي را دگرگون نمايد

 
154

- Green-house effect. 
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هاي عظيم يخ ذوب گردد و منجر به باال آمدن آب درياها شده و اراضي ساحل را به زيـر آب ببـرد    يافته و توده
  .و موجب نابودي مزارع و جنگلها گردد

هـا   دهيكـي از مهمتـرين آالينـ   . پـردازيم  ها و منـابع انـرژي منتشـركننده آن مـي     در ادامه به بيان انوع آالينده
و فراينـدهاي  ) سنگ، نفت، مواد سلولزي زغال( باشد كه از طريق احتراق سوختها  مي (Sox)اكسيدهاي گوگرد 
گردد كه موجب بروز خسارتهاي گيـاهي، خـوردگي و بـه خطـر انـداختن سـالمتي بـدن و         صنعتي حاصل مي

  .گردد تحريك مخاط و پوست انسان مي
سـوز و   باشد كه از احتراق سوختها در موتورهـاي بنـزين   جوي مي هاي منواكسيدكربن يكي ديگر از آالينده

گردد و از مهمترين نتايج آن تأثير بر دستگاه تنفسي و كاهش قدرت اكسيژن گيـري   فرايندهاي صنعتي نتيجه مي
  .باشد خون مي

ليـد  تو) 2CO(اكسـيد كـربن    اي دي همچنين در اثر فرايند احتراق سوختهاي فسيلي به ميزان قابل مالحظـه 
  .گردد اي و به دنبال آن تغييرات آب و هوايي مي گردد كه موجب بروز اثرات گلخانه مي

سازي، تقطيـر قيـر، پـااليش نفـت و گـاز و برخـي از فراينـدهاي         سولفور هيدروژن كه ناشي از فرايند كك
  .گردد مرگ مي اندازه آن موجب باشد داراي بوي نامطبوع بوده و در صورت انتشار و استنشاق بي شيميايي مي

سرب حاصـل از مصـرف بنـزين در موتورهـاي احتـراق داخلـي و گازهـاي متصـاعد از صـنايع، موجـب           
هـاي مختلـف ديگـر نيـز      همچنين مصرف سـوختهاي داراي آالينـده  . گردد هاي ريوي و مسموميت مي ناراحتي

  .باشد مي
رويـه   آن هم به دليل رشـد بـي   زيست در كشور ما نيز ابعاد خطرناكي به خود گرفته كه علت آلودگي محيط
به طوري كه تهران در جهان از نظر آلودگي از مقام دوم به مقام نخست ارتقاء يافته اسـت و  . مصرف بوده است

  .ترين شهر دنيا را به خود گرفته است لقب آلوده
ار هر يك در اين قسمت ابتدا استانداردهاي هواي پاك دولت مركزي آمريكا ارائه گرديده، سپس ميزان انتش

  .گيرد ها در نتيجه مصرف سوختهاي فسيلي اصلي مورد بررسي قرار مي از آالينده
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  استاندارهاي هواي پاك): 32-5(جدول 

  ها غلظت آالينده هانوع آالينده
  ug/m3365 (PPM 14/0/ (24ساعت  *  اكسيد گوگرد دي

  ug/m380(PPM03/0/ (ساالنه

   ug/m3260/ 24ساعت  *  ذرات معلق و غبار

 ug/m375/ساالنه

  ug/m340 (PPM 35/ (ساعت  *يك   منواكسيد كربن

  ug/m310(PPM 9/ (ساعت*8

  ug/m3160 (PPM 08/0/ (يك ساعت*  اكسيدنت

  ug/m3100(PPM 05/0/ (ساالنه اكسيد نيتروژن دي

  ug/m3160 (PPM 24/0/ (ساعت*سه هيدروكربور

  .هد كه وضعيت مورد نظر نبايد بيش از يكبار در سال اتفاق بيافتدد دار نشان مي ارقام ستاره *

اكسيد گوگرد آن بيشتر  باشد كه ميزان دي بر اساس جدول فوق، هوايي از نظر استاندارد هواي پاك تميز مي
ضمن اينكـه ايـن   . ساعت به طول بيانجامد 24تواند بيشتر از  اين آلودگي نمي. قسمت در ميليون نباشد 14/0از 

همچنين ميزان ذرات معلق در يك هواي پاك نبايد بيشـتر  . حالت نبايد بيشتر از يكبار در طول سال اتفاق بيافتد
  .ساعت تداوم يابد 24باشد و مشابهاً اين مقدار نبايد در مدتي بيش از  ug/m3260از 

يك ساعت  در مدت بيشتر از PPM35همچنين بر اساس جدول استانداردهاي هواي پاك توقف در تمركز 
. باشد، ضمن اينكه اين حالت نبايد بيشتر از يكبار در سال اتفاق افتـد  ساعت غيرمجاز مي 8در مدت  PPM9يا 

ها آن اسـت   باشند، كه شرط عدم ايجاد عوارض اين نوع آالينده هاي ديگر، هيدروكربورها مي كننده يكي از آلوده
ايـن حالـت فقـط    . يشتر از سه ساعت به طول نينجامـد قسمت در ميليون نشده و ب 24/0كه غلظت آن بيشتر از 

در مـدت   PPM08/0همچنين براي گازهاي اكسيدنت اين رقم بايد كمتـر از  . تواند اتفاق افتد يكبار در سال مي
  .زماني كمتر از يك ساعت و در هر سال نبايد بيشتر از يكبار اتفاق بيافتد
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هـاي   پردازيم كه در ازاء مصرف هر يك از فرآورده مباحث مي اكنون با توجه به موارد باال و در ادامه به اين
ها در هوا منتشر گرديده  نفتي و گاز طبيعي در بخشهاي مختلف اقتصادي چه ميزان آلودگي از هر يك از آالينده

  .زيست كدام است و مهمترين عامل آلودگي محيط
هـاي گونـاگون از    سط انتشـار آلـودگي  بر اساس تحقيقات انجام شده در مراكز مختلف تحقيقاتي ميزان متو
  .حاملهاي مختلف انرژي برآورد گرديده است كه در جدول آمده است

    هاي نفتي  هاي مختلف در فرآورده ميزان انتشار آالينده): 33-5(جدول 
    )گرم/ ليتر (

نفت سفيد  ها نوع آالينده
خانگي و (

  )تجاري

بنزين موتور
حمل و (

  )نقل

  نفت كوره  گازوئيل

  صنعت نيروگاهها خانگي  صنعتي و تجاري  حمل و نقل      
  6/8  4/10  6/8  6/8  27  5/13  17/0  اكسيدهاي ازت
  24/0  ــ  36/0  24/0  22  63  ــ  هيدروكربورها
  24/0  004/0  24/0  24/0  2/7  350  78/0  منواكسيدكربن

  24/0  6/0  24/0  24/0  2/1  5/0  ــ  آلدئيدها
  ــ  ــ  ــ  ــ  7/3  5/0  ــ  اسيدهاي آلي

  75/2  996/0  95/0  8/1  3/13  3/1  ــ  رات معلقذ
  ــ  ــ  ــ  ــ  0  42/0  ــ  سرب

  2/75  72/0  ــ  ــ  8/16  5/1  ــ  انيدريدسولفور
  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  2492  اكسيدكربن دي

  ــ  32/0  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  هيدروكربور
  ــ  9/49  8/18  8/18  ــ  ــ  ــ  اكسيدگوگرد دي

  باشد اطالعات موجود نمي: 

ر حالي است كه متوسط گازهاي آالينده منتشره در هر يك از بخشها كه ناشي از مصرف گـاز طبيعـي   اين د
  .باشد به صورت زير است مي
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  هاي مختلف از مصرف گاز طبيعي  الينده ميزان انتشار آ): 34-5(جدول 
  )گرم/  متر مكعب(     

منواكسيد   شرح
  كربن

اكسيد  دي  هيدروكربور
  گوگرد

اكسيد  دي
  ازت

رات ذ
  معلق

اكسيد  دي
  كربن

ساير   آلدئيدها
  تركيبات آلي

  05/0  02/0  ــ  24/0  2/6  006/0  ــ  ناچيز  نيروگاهها
  ــ  ــ  2/2  29/0  4/3  006/0  11/0  64/0  صنعت

  ــ  ــ  2/2  31/0  9/1  006/0  ناچيز  64/0  خانگي و تجاري

ايسه بـا گـاز طبيعـي بـه     شود در بخش خانگي و تجاري مصرف نفت سفيد در مق همانگونه كه مالحظه مي
متـر مكعـب    99/0نمايد و از آنجايي كه هر ليتر نفت سفيد معـادل   اكسيد كربن توليد مي ميزان قابل توجهي دي

 2490تـوان از انتشـار    باشد بنابراين با جايگزيني اين مقدار از گاز طبيعي به جاي نفت سفيد مـي  گاز طبيعي مي
اي  مود كه نقشي اساسي در كاهش آسيب اليـه ازن و اثـرات گلخانـه   اكسيدكربن در هوا جلوگيري ن گرم از دي

  .دارد
در مورد بنزين موتور كه بيشترين آلـودگي را از نظـر توليـد اكسـيدهاي ازت، تركيبـات هيـدروكربوري و       

 از انتشار اين آلودگيها) متر مكعب گاز طبيعي 93/0(باشد جايگزيني با گاز طبيعي معادل  منواكسيدكربن دارا مي
به همين ترتيب بيشترين آلـودگي  . كند كاهد ضمن اينكه از انتشار سرب جلوگيري مي به ميزان قابل توجهي مي

متر مكعب گـاز   04/1هر ليتر نفت گاز معادل . گردد حاصل از مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل ايجاد مي
يـزان كـاهش آلـودگي حاصـل از     باشد كه با توجه به ضرايب انتشـار آلـودگي هـر يـك از حاملهـا م      طبيعي مي

به عنوان مثال با جايگزيني مقدار معادل گاز طبيعي بـه  . جايگزيني گاز طبيعي به جاي نفت گاز را محاسبه نمود
گرم اكسـيد   6/6گرم ذرات معلق،  5/1اكسيدگوگرد،  گرم دي  79/18جاي نفت گاز در بخش خانگي و تجاري 
  . ازت به ازاء هر ليتر كاهش خواهد يافت

اكسيد گـوگرد   هاي اكسيد ازت، انيدريد سولفورو دي باالترين ميزان آلودگي نفت كوره در خصوص آالينده
گـرم   9/49گـرم اكسـيد ازت،    4/10به عنوان مثال به ازاء هر ليتر نفـت كـوره مصـرف در نيروگاههـا     . باشد مي
ه بـا جـايگزيني گـاز طبيعـي     گردد كـ  گرم انيدريد سولفور در بخش صنعت توليد مي 2/75اكسيد گوگرد و  دي

اكسـيد گـوگرد در نيروگاههـا     گـرم دي  89/49گـرم اكسـيد ازت،    3/3) متر مكعب گاز طبيعي 14/1(معادل آن 
  . يابد كاهش مي
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هاي نفتـي و گـاز طبيعـي در     هاي حاصل از مصرف فرآورده تك آالينده ترتيب مقايسه ميزان انتشار تك بدين
هـاي نفتـي    تـر از فـرآورده   دهد كه انتشار آلودگي در گاز مايع به مراتب خيلي پـايين  هر يك از بخشها نشان مي

باشـد و گـاز    پذير مـي  زيست توجيه محيطهاي نفتي از ديدگاه  باشد و جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده مي
  .باشد طبيعي به عنوان يكي از تميزترين سوختهاي موجود مي

  تكنولوژيهاي انتقال گاز) 7

ورود يك كشور به بازار جهاني گاز طبيعي مستلزم تحقق برخي عوامل كليدي و مهم در كشور مـورد نظـر   
جهت حضور يك كشـور در ايـن بـازار بـه شـمار       وجود هر يك از اين عوامل اگرچه شرطي الزم در. باشد مي
ساز ورود به اين بـازار   رود ليكن شرط كافي نخواهد بود زيرا كليه اين عوامل در كنار يكديگر مكمل و زمينه مي

مـثالً بهـاي   ( انتخاب بهترين روش ورود به اين بازار نيز رابطه تنگاتنگي با برخي از عوامل . گردد محسوب مي
بنـابراين  . خواهد داشت)  …لمللي، هزينه تمام شده صدور گاز، كشورهاي ثالث واقع در مسير و ا گاز بازار بين

بررسي گزينه بهينه صادرات گاز كشور نيز بدون توجه به شاخصهاي تاثيرگذار بـر ورود يـك كشـور بـه بـازار      
  .جهاني مسير نخواهد بود

مسـائل  (توان در چند گروه كلـي بيـان داشـت     عوامل موثر براي ورود يك كشور به بازار گاز طبيعي را مي
تـأمين ايـن عوامـل جهـت حركـت      ). سياسي و حقوقي، مسائل اقتصادي، مسائل فني، بازاريابي و ميزان ذخاير

  .كشورها و ايران به سوي بازارهاي برون مرزي ضرورت دارد
عدم وجـود  . باشد مياي كافي در طرحهاي صادراتي گاز طبيعي بسيار مهم و ضروري  وجود پتانسيل ذخيره

هاي صادراتي و يا عدم امكان ورود كشور مورد نظر به بـازار تجـارت    ذخاير كافي عاملي در جهت تعويق طرح
  .باشد جهاني مي

هاي صادراتي يك كشـور را بـه طـور     اي گاز طبيعي در يك كشور گستره فعاليت محدوديت پتانسيل ذخيره
ميليارد متر مكعب ذخاير اثبـات شـده    750مثال، عمان با دارا بودن  به طور. مستقيم تحت تاثير قرار خواهد داد

ميليـون تـن    6به ظرفيت  LNGطرح صدور  –دو طرح صادرات گاز طبيعي ) 1995برآورد ژانويه (گاز طبيعي 
 –ميليارد متر مكعب گاز طبيعـي   18در سال و طرح صدور گاز طبيعي با خط لوله به هند با هدف انتقال قريب 

دهند كه تحقق طرح خط لوله گاز طبيعي عمان احتياج بـه   بررسيها نشان مي. آينده مد نظر قرار داده استرا در 
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بنابراين انجام اين دو طرح پيشنهادي صادرات، با توجه به نيازهـاي  . ميليارد متر مكعب گاز خواهد داشت 415
، به طور همزمان ميسـر نخواهـد بـود    برداري از مخازن داخلي و همچنين امكانات تكنولوژيكي الزم جهت بهره

لذا اين كشور بايستي با توجه به مالحظات اقتصـادي و عمليـاتي يكـي از دو طـرح مـورد بحـث را در آينـده        
  .انتخاب نمايد

ميليارد متر مكعب در سال احتيـاج   2/5ساله صادرات گاز طبيعي به ظرفيت  25به طور كلي براي يك طرح 
ميليـارد متـر مكعـب     5/15ميليارد متر مكعب و براي طرحي با ظرفيت  133يزان اي به م به حداقل حجم ذخيره

  .ميليارد متر مكعب خواهد بود 399اي معادل  احتياج به ذخيره
با توجه به پراكندگي جغرافيايي ذخاير گاز طبيعي، اين ذخاير عمدتاً در مناطقي قرار دارند كـه از بازارهـاي   

گاز از مراكز توليد به مصرف شامل انتقال گاز در داخل كشور بـه صـورت    انتقال. اصلي مصرف به دور هستند
براي صادرات به ديگر كشورها روشهاي ديگري وجود دارد كه ذيالً بـه آنهـا   . باشد شبكه داخلي توزيع گاز مي

 LPGهاي مختلف نشان داده شده كه از بين آنها بـه   الزم به ذكر است كه در شكل يك، روش. شود پرداخته مي
  .به دليل نامرتبط بودن به مبحث موردنظر، پرداخته نشده است Crudeو 

 خط لوله  
 گاز مايع شده،LNG  
  ،تبديل به مواد شيميايي مايع و بعد انتقالGTL  
 تبديل به انرژي الكتريكي و بعد انتقال  
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  روشهاي انتقال گاز طبيعي ):1(شكل 

 
 

  از از طريق خط لولهانتقال گ) 7-1

مجمـوع  . اي از خطوط لوله در جهان ايجاد شـود  رشد سريع مصرف گاز باعث شده است كه شبكه گسترده
  .باشد باشد و بيش از يك ميليون كيلومتر مي خطوط لوله گاز در جهان تقريباً دو برابر خطوط انتقال نفت مي

المللـي گـاز را بـه خـود      د تجـارت بـين  درصـ  75بـيش از   1995تجارت گاز از طريق خط لولـه در سـال   
الزم بـه ذكـر   . صورت پذيرفته است LNGاختصاص داده و بقيه تجارت گاز به صورت گاز طبيعي مايع شده  

  .باشد جزء اين آمار نمي LPGاست كه تجارت 
 المللـي  هاي عظيم مورد نياز براي توسعه عرضـة گـاز در سـطح بـين     گذاري ضمناً بايد توجه كرد كه سرمايه

عمدة تجارت گـاز طبيعـي   . نمايد كنندگان الزامي مي بستن قراردادهاي بلند مدت را بين توليدكنندگان و مصرف
كنندة عمده نيـز   باشد كه عالوه بر توليد داخلي، چهار عرضه به صورت انتقال از طريق خطوط لوله، در اروپا مي

  .شامل روسيه، هلند، نروژ و الجزاير وجود دارد
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تقل شده به وسيله خط لوله، بستگي به استفاده مطلوب از سـه عامـل خـط لولـه، كمپرسـور و      ميزان گاز من
  .تراكم دارد

شـود و در   اي با قطر كمتر احداث نمود كه در آن صورت افت فشار در مسـير بيشـتر مـي    توان خط لوله مي
لولـه بـا قطـر بيشـتر و      نتيجه ايستگاههاي تقويت فشار بيشتري بايد در طول مسير احداث نمود، و يا يك خط

  .هاي تقويت فشار كمتر را ايجاد كرد ايستگاه
كند، توسـعه آن در طـول زمـان غيـرممكن      گذاريهاي اوليه بسيار زيادي را طلب مي خط لوله، اساساً سرمايه

  .باشد بوده و در عوض داراي عمر طوالني و هزينه عملياتي كم مي
البتـه ايسـتگاههاي   . توانند افزايش يـا كـاهش يابنـد    مان مياز سوي ديگر ايستگاههاي كمپرسور، در طول ز

كمپرسور داراي عمر كمتري بوده و به سبب نياز به انرژي جهت تراكم مجدد و فشار افزايـي، هزينـه عمليـاتي    
  .بيشتر دارند

زان با افزايش ميـ ) يو تي دالر به ازاء هر ميليون بي(براي يك قطر معين خط لوله، هزينه يك واحد خط لوله 
يابد، در حالي كه هزينه يك واحد براي ايسـتگاههاي كمپرسـور، بـا افـزايش ميـزان جريـان،        جريان، كاهش مي

اي وجـود دارد كـه بـراي آن جريـان، هزينـه       بنابراين براي هر خط لوله يك ميزان جريان بهينه. يابد افزايش مي
  .گردد انتقال حداقل مي

گـذاري، يـك خـط     گذاري و طوالني بودن مدت زمان سـرمايه  يهبه سبب عدم قابليت انعطاف و ميزان سرما
  .گيرد لوله، در طول عمر خود، هرگز عمالً با ظرفيت مطلوب، مورد استفاده قرار نمي

هـاي انتقـال    اگر يك خط لوله از كشورهاي ثالث عبور كند، حق عبور براي آن كشورها بايسـتي بـه هزينـه   
يك مبلغ معين، يا متناسب با انتقال مقادير ساالنه گاز و يا به صـورت  تواند به صورت  حق عبور مي. اضافه شود

  .تعيين و پرداخت گردد) اجاره سهام(سهيم كردن كشورهاي واسطه در خط لوله 
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  وسيله خط لوله  انتقال گاز به): 2(شكل 

  
  

  LNGانتقال گاز به صورت ) 7-2

LNG يت زير صفر و در فشار اتمسفر سـرد شـود بـه    درجه فارنها 260وقتي گاز طبيعي تا دماي ؟ چيست
يك حجم از اين مايع در حدود يك ششصدم حجم گاز طبيعي . ناميم مي LNGگردد كه آن را  مايعي تبديل مي

).  وزن هـم حجـم معـادل آب اسـت    % 45در حدود (كمتر از نصف آب است  LNGچگالي وزني . اوليه است
LNG باشد شدني و سمي نميبو است كه فاسد  رنگ و بي اي بي ماده .  

تواننـد   و نه بخارش نمي  LNGنه . درصد هوا رقيق شود خواهد سوخت 10تا  5فقط وقتي با  LNGبخار 
  . در محيط محصور نشده منفجر شوند

اما ممكـن اسـت داراي مقـاديري اتـان،      تشكيل شده است، %) 90حداقل   عموماً،(گاز طبيعي اساساً از متان 
تركيبات سـولفور و   اكسيدكربن،  مقادير كم نيتروژن، اكسيژن، دي. تر هم باشد رهاي سنگينپروپان و هيدروكربو
اكسـيدكربن و   اكسيژن، دي سازي،  در فرايندهاي مايع. گردند هاي انتقال گاز طبيعي يافت مي آب نيز در خط لوله

توانـد بـه نحـوي طراحـي      يسازي م فرايندهاي مايع. شود تركيبات سولفور و آب موجود در گاز طبيعي جدا مي
  . از متان باشد% 100حاصل،  LNGگردد كه 

اغلب به صورت دو جداره و با ايزوالسيون جهت عـدم يـا كمتـرين تبـادل حرارتـي       LNGمخازن ذخيره 
مخـازن بـزرگ داراي نسـبت    . شود شوند بين دو جداره مخازن نيز با عايقهاي قوي ايزوله مي ممكن طراحي مي
گردند و فشار نگهداري در ايـن   متري هستند، به صورت سيلندري با نوكي مسطح طراحي ميارتفاع به پهناي ك

هزار گالني و كمتر،  در مخازن افقـي و    70كمتر از  LNGمقادير ). psi 5كمتر از(مخازن نيز بسيار پايين است 
تـا   5تـوان در فشـار    اينگونه مخازن را مي. تواند توسط كاميون حمل و نقل شوند عمودي نگهداري شده كه مي



  446                      يعي ايرانتعيين بازارهاي صادراتي گاز طب

psi 25 نگهداري نمود .LNG  درجه فارنهايت زير صـفر  117حداقل در (بايد در محيطي سرد نگهداري شود (
  . تا در حالت مايع باقي بماند

. را سرد نگهدارد LNGتواند به تنهايي   با وجود آنكه بسيار كاراست نمي LNGايزوالسيون مخازن ذخيرة 
LNG شود كه نقطه جوش آن بسيار پايين است ابل تبخير نگهداري ميبه عنوان يك مايع ق  .LNG   به روشي

دمـاي آب در حـال   . درجـه كمتـر   470شود البته در دمـايي   شبيه به نگهداري آب در حال جوش نگهداري مي
 شـود  كند زيرا به وسيله تبخير سرد مـي  بوده و حتي با وجود افزايش حرارت دريافتي تغيير نمي F 2120جوش 

. ماند، به شرطي كه فشار در سطحي ثابت حفظ گـردد  در دمايي ثابت مي LNGدر جهتي همسان .  )توليد بخار(
داخل تانكر جهت نگهداري فشـار در   LNGبنابراين بايد با تبخير . نامند اين پديده را سرمازايي خودبخودي مي

  . سطحي ثابت، مقادير تبخير شده خارج شوند
، psi 100حتي در فشـار  . د، آنوقت فشار و دماي داخلي تانك باال خواهد رفتخارج نشو LNGاگر بخار 

  . خواهد ماند -F 2000هنوز در حدود  LNGدماي 
. يك نوع از انرژي است و بنـابراين بايـد بـه خـوبي از آن نگهـداري شـود       LNGبايد به خاطر داشت كه 

شود در عين حال بايد  مني باالتري انجام مينسبت به ساير سوختهاي مايع با اي LNGامروزه حمل و نگهداري 
و در  1944ترين آنها در سـال   بوجود آمده كه يكي از جدي LNGگفت كه تاكنون حوادثي در زمينه نگهداري 

. سال بطور كامـل متوقـف گـردد    20براي مدت  LNGاين حادثه باعث شد تا توسعه صنعت . اهايو اتفاق افتاد
هاي بشر از مواد مايع قابل تبخير و به خصوص نگهداري از آنهـا بـا اسـتفاده از     سفر به ماه باعث شد تا دانسته

درجه فارنهايت توسـعه يابـد و    -296درجه فارنهايت و هيدروژن مايع در دماي  -423هيدروژن مايع در دماي 
  . با پيشرفتهاي علمي به دست آمده توسط ناسا رشد قابل توجهي كرد LNGتكنولوژي 

امريكا اتفاق افتاد حادثه اول مربوط به انفجار در  LNGاهايو دو حادثه ديگر نيز در صنعت  عالوه بر حادثه
اگرچه اين حادثه در تانك خالي و گرم اتفاق افتـاد  . در جزيرهء استاتن آمريكا بود LNGتانك در حال ساخت 

  . گفتند LNGاي در صنعت   پر نشده بود اما به آن حادثه نيز حادثه LNGكه اصوالً هنوز از 
باشد كـه در آن يـك جرقـه الكتريكـي باعـث       مي 1979در  LNGحادثه بعدي مربوط به خرابي برق پمپ 

در نتيجه اين حادثـه اسـتاندارد مربـوط بـه طراحـي      . بود گرديد L NGتخريب ساختماني كه در حال دريافت 
  . يافت قطعات الكتريكي به كار رفته ودر مواد مايع قابل اشتعال و تحت فشار بهبود
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  تواند به كار برده شود؟ به عنوان سوخت حمل و نقل مي LNG چرا
 LNG   شـود پـس مزايـاي سـوخت گـاز طبيعـي در        به عنوان يك سوخت به شكل گازي مشتعل مـي

  . مقايسه با گازوئيل يا سوخت ديزل را داراست
     1990هـواي پـاك   گاز طبيعي توليد شده به طور مشخص كمتر از ميزان انتشار قابـل قبـول در قـانون 

تركيبـات نيتـروژن و    منواكسـيدكربن،   اينگونه انتشارات شامل ذرات معلق، . نمايد گازهاي مخرب منتشر مي
  . باشد مي (NMHC)هاي غيرمتان  هيدروكربن

 LNG تري براي معادل انـرژي آن برخـوردار    به طور عمومي در مقابل بنزين و گازوئيل از قيمت پايين
تواند مانند سـاير سـوختهاي مـايع     مي LNG. تقريبا برابر ساير سوختهاست LNGاست زمان سوختگيري 

  . توسط كاميون حمل و در پمپهاي ويژه عرضه گردد
  اگرچه در مورد ايمني صنعتLNG   دهـد كـه    برخي ترديدها وجود دارد، آزمونهاي مستقل نشـان مـي

ز اسـتفاده از گازوئيـل نبـوده وبلكـه     تـر ا  استفاده از اين نوع انرژي به عنوان سوخت حمل و نقل خطرنـاك 
  . است LNGتر بودن  آزمونها نشانگر ايمن

  دماي احتراقLNG ،500     درجه فارنهايت باالتر از گازوئيل است و در ايـن حـالLNG   در محيطـي
  .شود ايزوله شده نگهداري مي ◌ً هاي كامال باز عرضه نگرديده و درمحيط

   LNGهزينه انتقال گاز طبيعي به صورت 

  :باشد لسله عمليات گاز طبيعي مايع شامل موارد زير ميس
  كارخانه تهيه گاز طبيعي مايع  
  تانكرهاي مخصوص حمل گاز طبيعي مايع  
  مركز تبديل مجدد به گاز  

صـورت   مايل دريايي بدين 3000تا  2000كل هزينه سلسله عمليات گاز طبيعي مايع براي فواصلي به طول 
درصد بـراي انتقـال بـه     30تا  25صد جهت فرآيند استحصال گاز طبيعي مايع، در 60تا  50: تفكيك شده است

از خصوصـيات اصـلي   . درصد براي تبديل مجدد بـه گـاز   15هاي حمل گاز طبيعي مايع و حدود  وسيله كشتي
در حقيقت يك مجموعه عمليات گاز طبيعي مايع . گذاري زياد آن است سلسله عمليات گاز طبيعي مايع سرمايه



  448                      يعي ايرانتعيين بازارهاي صادراتي گاز طب

 5/3مايـل دريـايي حـدود     4000در سال براي مسافتي به طـول  ) ميليون تن 5/4(ميليارد متر مكعب 6فيت با ظر
  . دارد ميليارد دالر هزينه بر مي

  كارخانه تهيه گاز طبيعي مايع ) الف

سرمايه يك كارخانه استحصال گاز مايع مهمترين نكته در تمامي عمليات زنجيرة توليـد گـاز مـايع بشـمار     
گـذاري كارخانـه    بنابراين تـاثير سـرمايه  . دهد گذاري را به خود اختصاص مي درصد از كل سرمايه 40 رود و مي

هـاي   ارائـه هزينـه  . باشـد  استحصال گاز مايع بر روي تمامي هزينه زنجيـره از اهميـت بيشـتري برخـوردار مـي     
به عوامل مختلفي بستگي دارند  ها زيرا اين هزينه. باشد اي يك كارخانه گاز مايع متوسط بسيار دشوار مي سرمايه

هزينـه كـارگري و   (ازجمله محل كارخانه و ميزان تاسيسات زيربنايي مورد نياز مجاور آن، شـرايط محلـي كـار    
گذاري به پول  گذاري به پول رايج محلي نسبت به سرمايه برآورد سرمايه) مالياتها و مقررات اجتماعي وري،  بهره

سازي كه تابع ظرفيت و تعداد تانكرها و  حجم ذخيره اي استحصال گاز مايع، ميزان تحقق واحده رايج خارجي، 
سـازي و كيفيـت و فشـار گـاز تحـويلي بـه كارخانـه را         مقررات و شرايط بارگيري است و باالخره فرايند مايع

  . توان مدنظر داشت مي
باشـد، زيـرا حجـم     مـي تـر   هرقدر ظرفيت كارخانه توليد گاز مايع بزرگتر باشد از نظـر اقتصـادي، مناسـب   

اي  گـذاري كارخانـه   هزينه سرمايه. سازي و بارگيري تا حد زيادي غيرقابل تغيير است گذاري براي ذخيره سرمايه
ميليون دالر تخمـين زده   2400تا  2000حدود ) ميليارد متر مكعب در سال 6(ميليون تن در سال  5/4با ظرفيت 

ميليارد متر مكعب در  12(ميليون تن  9هايي با ظرفيت ساالنه  خانهگذاري كار شود در حالي كه هزينه سرمايه مي
ميليارد متر مكعـب   18(ميليون تن  5/13هايي با ظرفيت ساالنه  ميليون دالر و كارخانه 3600تا  3100بين  ) سال

  . شود ميليون دالر برآورد مي 4800تا  4200حدود  ) درسال
دالر  5/1تـا   4/1ميليون تن هزينه استحصال گاز حـدود   5/4نه در حقيقت براي يك كارخانه با ظرفيت ساال

دالر در هر ميليون  95/0تا  85/0يو و يا حتي به  تي دالر در هر ميليون بي 10/1تا  00/1يو به  تي در هر ميليون بي
  .يابد ميليون تن تقليل مي 5/13يو براي يك كاخانه با ظرفيت ساالنه  تي بي
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  از طبيعي مايعتانكرهاي مخصوص گ) ب 

گـذاري  كشـتي    هزينه يك تانكر انتقال گاز طبيعي مايع براي مسافتي معين در درجه اول به هزينـه سـرمايه  
. بسـتگي دارد  ) درصـد  35تـا   30(و در مرحله بعد به هزينه عملياتي كشتي ) درصد كل هزينه 70تا  50حدود (

  . شود ر مجاز مربوط ميهاي بندرداري يا حق عبو ها نيز به هزينه بخشي از هزينه
بهـر  . ناشي از تقاضاي زياد جهاني بوده است 1980افزايش قيمت تانكرهاي گاز طبيعي مايع در اواخر دهه 

ميليـون دالر   260در حدود  1990متر مكعب از سال  230000رسد كه قيمت تانكرهاي رديف  تقدير به نظر مي
  . تثبيت گرديده است) 1990به دالر ثابت سال (

تواند به وسيله يك خط مستقيم كه مقـدار   نه تانكر انتقال گاز طبيعي مايع متناسب است با مسافت و ميهزي
يـو بـراي    تي دالر در هر ميليون بي 204يو و شيب آن برابر با  تي  دالر بازاء هر ميليون بي 173/0ثابت آن برابر با 

  .هر مايل دريايي است مشخص شود

  مركز تبديل مجدد به گاز ) ج

اي ترمينال دريافت گاز طبيعي مايع دارد در حـالي   هزينه تبديل مجدد به گاز اساساً بستگي به هزينه سرمايه
ترمينال گاز طبيعي مايع و همچنين مخازن نگهداري وابسته به آن . باشد كه هزينه جاري عمليات بسيار پايين مي

باشـد كـه موجـب افـزايش هزينـه       ل امنيتي بسيار ميكالً در مناطق پر جمعيت قرار دارند و لذا نيازمند به وساي
  . گردد گذاري مي سرمايه

ميليـون دالر   500ميليارد متر مكعب در سال حـدود   5گذاري ترمينال تبديل مجدد به گاز با ظرفيت  سرمايه
ميليـون دالر افـزايش    1000ميليارد متـر مكعـب ايـن مقـدار بـه       10شود و براي ظرفيت ساالنه  تخمين زده مي

  .باشد يو مي تي دالر بازاء هر ميليون بي 40/0هزينه تبديل مجدد به گاز كال حدود . يابد مي
اي گاز طبيعي مـايع بيشـترين تـاثير را دارد عبارتنـد      عواملي كه بر روي كل هزينه مجموعه عمليات زنجيره

  : است از
  ظرفيت كارخانه مايع سازي گاز طبيعي  
 ناحيه عمليات و تاسيسات زيربنايي   
  هزينه سرمايه  
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  فاصله بين ترمينالهاي بارگيري و تحويل  
  عامل ظرفيت مجموعه عمليات زنجيره  

بسته به فرضـيات، داراي   مايل دريايي،   4000يك زنجيره عمليات گاز طبيعي مايع براي يك راه به مسافت 
ميليارد متر مكعب در سال و بـين   6يو براي ظرفيت  تي دالر به ازاء هر ميليون بي 90/2تا  60/2هزينه انتقال بين 

بايـد  . باشـد  مـي ) ميليارد متـر مكعـب   12ساالنه (يو براي ظرفيتهاي زياد  تي دالر در هر ميليون بي 50/2تا  30/2
نيجريـه ـ    مديترانـه،   -  فارس مايل حدوداً معادل خط سيرهاي خليج 4000متذكر شد كه فاصله دريايي به طول 

  .باشد آمريكا مي –الجزيره   اروپا و اروپا، ونزوئال ـ 

    LNG صورت انتقال گاز به): 3( شكل

  
  

  GTLتكنولوژي ) 7-3

اي ارزشمند، رويايي مدرن بـراي كيميـاگران قـرون وسـطايي محسـوب       ارزش به فرآورده اي بي تبديل ماده
به سوختهاي مـايع  در مقابل تبديل سرب به طال، شيميدانان در اوايل قرن بيست و يكم گاز طبيعي را . گردد مي

شـود و   ناميـده مـي  ) GAS TO LIQUIDS(اين فرايند، تبديل گاز بـه مـايع   . قابل انتقال تبديل خواهند نمود
گذاري تمامي ايـن مسـئله    مهندسي و پيمانكاري و ديگر بخشهاي انرژي و تشكيالت سرمايه شركتهاي اجرايي، 
  . پندارند اي متحول در صنعت نفت مي را به عنوان نمونه

براي عرضه از طريق خط لوله به بازارهاي بسيار  تريليونها فوت مكعب از گاز طبيعي كه در سرتاسر جهان، 
تواننـد طرحهـاي گـاز طبيعـي مـايع را تغذيـه نماينـد،         دور هستند و يا احجام آنها آنقدر كوچك است كه نمي

هـاي پااليشـي سـودآورترين آنهـا      وردهاي ميان تقطير، كـه در ميـان فـرآ    توانند به طور سودآوري به فرآورده مي
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مدت در بـازاري بـا    دالر براي هر بشكه نفت خام و در ميان 20تا  18در محيطي به ارزش  گردند،  محسوب مي
  . تبديل گردند دالر براي هر بشكه،  15قيمتهايي حدود 

حاصـل در   ه طور بياي هستند كه گاز طبيعي ب ، مناطق دور افتادهGTLها براي طرحهاي  ترين مكان مناسب
حـداقل نيمـي از منـابع    . آفريقـا و منـاطق دريـايي    شـرقي آسـيا،    جنوب  شود مانند خاورميانه،  آنجا سوزانده مي

اي مناطق دريـايي و برخـي از طرحهـاي مشـخص      توسعة مرحله. اند اكتشافي گاز جهان در زير آبها قرار گرفته
در حـالي كـه تسـهيالت توليـد دائـم و      . باشند مي GTLنفت و گاز در خشكي از موارد ديگري براي تقاضاي 

توانـد فرصـتي بـراي     مـي  Skid-mountedنصب يك سكوي شناور و يا يك واحد  شوند،  فرآورش ساخته مي
از  بـا زيربنـاي توسـعه يافتـة خطـوط لولـة خـود،         آمريكا و كانادا، . توليد اوليه در اختيار اجراكنندگان قرار دهد

جايي كه ظرفيت خـط لولـه محـدود     ، Rocky Mountainدر منطقة . ردار خواهند بودفرصتهاي بيشتري برخو
تواند بـه عنـوان راه حلـي در نظـر      مي GTLباشد،  است و كيفيت گاز در برخي از اوقات زير حد استاندارد مي

  . باشند كانادا نيز از وضعيت متشابهي برخوردار مي Arcticهمچنين مناطقي در . گرفته شود
براي مثـال  . را در برخي از مناطق مناسب محدود خواهد نمود GTLتقاضا براي  ي عواملي سياسي، از طرف

اما مشكالت سياسي ودشواريهاي تكميـل يـك طـرح مشـاركتي      اي برخوردار است،  نيجريه از تواناييهاي بالقوه
GTL ن و تركمنسـتان  جمهوريهاي آسياي مركزي چـون قزاقسـتا  . گردند از موانع پيشرفت طرحها محسوب مي

تواننـد   باشـند و در ضـمن مـي    اي هستند كه فاقد بازار فروش از طريق خط لوله مي نيز از ديگر نقاط دور افتاده
  . بشمار روند كانديدهاي خوبي هنگامي كه موقعيت اقتصادي و سياسي آنها تثبيت گردد، 

هـاي پااليشـي    ي از مصرف فـرآورده مواد ميان تقطير، نيم. بسيار وسيع است GTLهاي  بازار براي فرآورده
گردند و تقاضاي مواد ميان تقطير، خصوصاً بـراي سـوخت    را شامل مي) ميليون بشكه در روز 36حدود (جهان 

مزيتهـاي  . باشـد  تر از تقاضا براي نفـت خـام گـام مـي     ديزل در كشورهاي در حال توسعه، داراي رشدي سريع
با  Benchآزمايشات . رود ريابي توسط توليدكنندگان به شمار مياز مزاياي مهم براي بازا ، GTLمحيطي  زيست

هاي بدسـت آمـده    نهايتاً مبين اين مسئله هستند كه فرآورده هاي آزمايشي و توليدات تجاري،  استفاده از كارخانه
تظـار  ان. باشـند  تـر مـي   بسـيار ماليـم   اي   تر و از نظر نشر گازهاي گلخانـه  ، از نظر سوخت بسيار پاكيزهGTLاز 
افزايش يابـد و شـركتهايي    ، Kyotoزيست براي اينگونه سوختهاي سبز، پس از كنفرانس  رود تقاضاي محيط مي

كه در حال حاضر از تكنولوژي آن برخوردارند در موقعيتي قرار گيرند كه بـه سـرعت و بـا قابليـت سـوددهي      
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سبز امتيازاتي از نظر قيمت بازاري از طريـق   سوختهاي رود،  انتظار مي. گذاري خود بهره جويند از سرمايه بيشتر، 
  .قيمتهاي باالتر براي فروش و يا وضع ماليات كمتر به خود اختصاص دهند

توان از طريق انجام يك سلسله فراينـدها بـه محصـوالت شـيميايي تبـديل كـرد كـه در شـرايط          متان را مي
شـوند   ميايي از روشهاي غيرمستقيم استفاده مـي در حال حاضر براي توليد اين مواد شي. باشند استاندارد مايع مي

به اين صورت كه اول گازهاي سنتزي توليد شده و بعد از آن با توجه به نوع فرايند انتخاب شده ماده موردنظر 
  . شود توليد مي

در سـطوح   Shell Bintuluشـركت  ( GTLاندازي طرحهـاي نوظهـور    در حاضر بازيگران اصلي براي راه
از يكسـو  . باشند شركتهاي عظيم چند مليتي و حتي شركتهاي كوچكتر مي) باشد اكنندة فعلي ميتنها اجر تجاري 

و از ســوي ديگــر  Royal Dutch/Shellشــركتهاي عظــيم فعــال در تجــارت جهــاني گــاز طبيعــي چــون   
از مـروجين ايـن طرحهـا     Syntroleumو  Rentechچون شركتهاي آمريكايي    ،GTLدهندگان فرآيند  توسعه

از آفريقـاي جنـوبي و    Sasolشـركت   انستيتوي نفـت فرانسـه،    شركتهاي نفتي انگليسي،  در اين بين، . اشندب مي
كه طرحهـاي  ( Fischer-Tropschهر يك با تفسيري جداگانه از تكنولوژي پاية  Williamsآمريكايي   شركت
GTL هاي توليد و شركاي  ص به ليسانساجراكنندگان چندين فرآيند خا. فعال هستند ، )باشند به آنها وابسته مي

مجـوز فـرآورش را بـه دو     باشـد،   سنگ به گاز مـي  كه داراي سيستم تبديل زغال Texaco. نمايند خود تكيه مي
از آرژانتـين و   Arco ،Marathon ،YPFشـركتهاي  . واگذار نموده اسـت  Syntroleumو  Rentechشركت 

  . هستند Syntroleumاز  GTLن ليسانس چندين شركت پيمانكاري مهندسي همچنين از دارندگا
Shell ،      به عنوان شريك خود از پتروناس شركت دولتي مالزي در احـداث كارخانـة ديگـري در بـنگالدش

بـا شـركت    GTLجنوبي براي سكوهاي توليد شـناور    از آفريقاي  Sosolهمچنين شركت. استفاده نموده است
Statoil ت نفتي فيليپس آمريكا شـراكتهايي را بـه وجـود آورده اسـت    و براي احداث كارخانه در قطر با شرك .

  .باشند مي Bechtelو گروه  Brown & Root ،Batemanسهامداران پيمانكاري ـ مهندسي 
. سعي دارد تا طرحهاي خود را بـه تنهـايي پيـاده نمايـد     در اين زمينه بسيار فعال است،  Exxonاز آنجا كه 

تصميم دارند تا با انتخاب مكاني براي يـك كارخانـه    Brown & Root , Syntroleum , Texacoشركتهاي 
  . اقدام نمايند ، 1998بشكه در روز، دراوايل سال  2500در خارج از آمريكا با ظرفيت  GTLآزمايشي 
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تمامي فرايندها در مراحـل  . سال قدمت دارد 75هاي مايع از گاز حدود  اولين تكنولوژي براي توليد فرآورده
و  Hans Tropsch اي از فرمولهاي جـامع دانشـمندان آلمـاني علـم شـيمي،       عه و يا اجرا، به گونهمختلف توس

Franz Fischer  كنند ارائه شده استفاده مي 1923كه در سال .  
اولين توليد انبوه بر اساس اين اصول طي جنگ جهاني دوم توسط آلمانها در تبـديل زغـال بـه سـوختهاي     

سـنگ بـه نفـت اسـتفاده شـده       هاي تبديل زغال جنوبي در كارخانه در آفريقاي Sasolط قابل انتقال و اخيراً توس
هاي توليد شده گران شـود موجـب گرديـده كـه از      مشكالت تكنولوژيك كه در نتيجه آن قيمت فرآورده. است

. سـتگي دارد به كبالـت ب  ◌ً توسعة كاتاليستهاي پيشرفتة اكثرا. ها جلوگيري نمايد تقاضاي بيشتر براي اين فرآورده
امـروزه،  . دالر براي هر بشـكه رقابـت داشـته باشـد     35تا  30تر از  تواند با قيمتهاي نفت پايين فرآيندي كه نمي

محدود  استفاده از آن به مكانهايي كه دستيابي به نفت خام به علل تحريمهاي سياسي و يا اقتصادي امكان ندارد، 
  .گرديده است

در اولين مرحله و يا مرحلة تغيير شـكل گـاز،   . باشد ايع سه مرحله را دارا مياكثر فرايندهاي تبديل گاز به م
 -Tropschدر مرحلـهء  . شـود  متان بـه گـاز تركيبـي و مخلـوطي از مونواكسـيدكربن و هيـدروژن تبـديل مـي         

Fischer مضـافاً آنكـه مقـادير كمـي از      تغييـر شـكل داده،   ) مـومي شـكل  (، گاز تركيبي به هيدروكربن سنگين
هيدروكربن مومي شكل به مواد ميان  در سومين مرحله، . گردد اي با هيدروكربن سبك و آب حاصل مي وردهفرآ

توليـد   بر اساس ساختار و وضـعيت كارخانـه،   . گردد گازوئيل تبديل مي ديزل،  در مرحله اول نفت سفيد،  تقطير، 
كننده هـوا نيـز    مچنين به يك كارخانه تفكيكاين سه مرحله ه. باشد پذير مي خوراك اوليه پااليشگاهها نيز امكان

مضافاً آنكه همواره خـوراك  . باشد نيازمند مي كه بتواند اكسيژن خالص را براي ساخت گاز سنتزي توليد نمايد، 
شود مشـابه   ناميده مي بايست با كيفيت باال بوده و يا با آنچه كه در آمريكا، كيفيت خط لوله،  اوليه گاز طبيعي مي

هـا   يو در هر فوت مكعب و حداقل مقادير ناخالصي تي ن مشخصات شامل محتواي گرما حدود هزار بياي. باشد
  . باشد اكسيدكربن مي  مانند گوگرد و دي

در استفاده از هواي معمولي به جاي اكسيژن خالص براي توليد گاز تركيبـي متفـاوت    Syntroleumروش 
ها را به طور چشمگيري تا حد جبران  هزينه پذير هوا،  فكيككند كه حذف كارخانه ت اين شركت اظهار مي. است

توانند از گاز طبيعي زير  همچنين مي Rentech , Syntroleum.دهد كاهش مي هرگونه ضرر در كارآيي فرآيند، 
. اكسيدكربن استفاده نماينـد  تر و يا درصدهاي باالتري از نيتروژن و دي يعني ارزش گرمايي پايين حد استاندارد، 
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 Sasol. اسـتاندارد هسـتند   Rentech ,Sasolدر همه فرايندها به استثناي روش شـركتهاي   كاتاليستهاي كبالتي، 
نيز اظهار كرده است كه از تكنولوژي كاتاليستهاي كبالت در توليدات بعـدي تكنولـوژي خـود اسـتفاده خواهـد      

  . نمود
Rentech روش استفاده از كاتاليستهاي آهنـي را   ت، متفاوت را مورد هدف قرار داده اس ◌ً كه بازاري كامال

سـوزاندن آن هـيچ نـوع    . پذيري بيشتر به خوراك اوليه بكـار بـرده اسـت    تر آنها و دسترس به علت هزينة پايين
بسياري از شركتها با در نظر  همچنين، . كند فلز و يا هرگونه گاز خاصي را متصاعد نمي مواد آروماتيكي،  گوگرد، 

تكنولـوژي   Exxon. انـد  هـاي خـود را مثمرثمـر ناميـده     گذاري فعاليـت  ا ميلياردها دالر سرمايهگرفتن ميليونها ت
ميليون  250ناميده است و معتقد است كه اين تكنولوژي   AGCـ21پيشرفته تبديل گاز در قرن بيست و يكم را 
حـداث اولـين كارخانـة    ميليـارد دالر بـراي توسـعه و ا    5/1 شل، . دالر براي اين شركت سود در بر داشته است

  . صرف نموده است (MDS)تركيب مواد ميان تقطير 
فعاليت خود را آغاز نموده است و روزانـه صـد ميليـون     1994از سال   Shell’s Bintuluكارخانة مالزيايي

بشكه در روز از روغنهاي سـنگين جهـت    12500از گاز را به ) ميليارد متر مكعب در سال 34/10(فوت مكعب 
ميليارد  5/1اگرچه شل، به هيچ صورت به بازگشت . نمايد روشيمي و سوختهاي قابل انتقال تبديل ميمصرف پت

باشـد و علـت آن را    باشد ولي معتقد است كه فعاليت كارخانه سودآور مـي  گذاري خود نزديك نمي دالر سرمايه
توان ذكـر   هر بشكه مي دالر براي 100وجود بازاري براي فروش نوع مخصوصي از روغنهاي سنگين به ارزش 

ولي تعيين مقـدار توليـد بـراي     نمايد،  استفاده مي ، از نوع سوم تكنولوژي توليد، Bintuluكارخانه   هرچند،. كرد
نـوع چهـارم تكنولـوژي توليـد را      به منظور توليد بيشتر مواد ميان تقطيـر،   ريزي شدة بنگالدش،  تسهيالت طرح

 400بشكه در روز از سوختهاي قابل انتقال از حـدود روزانـه    50000  دكنندةاين تسهيالت تولي. نمايد الزامي مي
باشـد   توليدكننده برخي از سوختهاي مايع مي Bintuluكارخانة . ميليون فوت مكعب در روز از گاز خواهد بود

اندازه و . تآغاز نموده اس  واردات آن را براي استفاده به عنوان يك تركيب اوليه در كاليفرنيا، Toscoو شركت 
چگونگي ساير طرحها در مراحل مختلف طراحي و توسـعه، گونـاگوني منـابع مختلـف گـاز طبيعـي جهـان را        

احداث  Exxonباشد كه  بشكه در روز مي 100000مجتمعي در قطر با ظرفيت  بزرگترين طرح، . كند ارزيابي مي
رود شـركت يـك موافقتنامـه اوليـه بـا       يانتظـار مـ   پس از مذاكراتي طوالني مـدت،  . آن را به عهده گرفته است

QGPC  هزينة دو رديف تسهيالت حدود . به امضا برسد 1998به امضا برساند و توافقنامه نهايي در اوايل سال
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 2001و  2000سـالهاي   بينـي شـده بـراي آغـاز فعاليـت آن،       شود و زمان پيش ميليون دالر تخمين زده مي 500
از  LNGفيليـپس در تكنولـوژي    اگرچـه،  . باشـد  ايـن طـرح شـريك مـي    شركت نفت فيليپس  در . خواهد بود

بـه عنـوان يـك همكـار      نمايـد،   المللي توسعه گـاز را دنبـال مـي    رود و يك استراتژي بين پيشگامان به شمار مي
كند كه توسعة كاربريهاي خود در  اين شركت اظهار مي. نيز برگزيده شده است GTLاستراتژيك در تكنولوژي 

  . باشد كارآمدتر مي GTLطرحهاي 
برداري  الفان به منظور بهره براي مجتمع صنعتي راس Phillips -Sasolو  Exxonطرحهاي هر دو شركت 

تريليـون فـوت مكعـب از     300بزرگترين منبع دريايي گاز با برخورداري از (قطر،  North Fieldاز گاز منطقة 
  وري بيشـتر از سـرماية   نـوان فـرآوردة ديگـري در بهـره    به ع GTLقطر به . اند انتخاب گرديده) ذخاير اكتشاف

  . نگرد كند، مي هاي پتروشيمي تغيير مي و فرآورده GTLاختصاص داده شده به گاز كه استعمال آن در مقايسه با 
رسد، متعلق  بسيار كوچك به نظر ميShell ، Sasol ، Exxonكه در مقايسه با طرحهاي عظيم   پروژه بعدي،

باشد كه قرار است يك كارخانة آزمايشي براي توليـد روغنهـاي سـنگين     يك شريك داخلي ميو  Rentechبه 
بشـكه در روز   350ظرفيـت ايـن كارخانـه    . اندازي نمايند راه Arunachal pradeshدر منطقة  صنعتي در هند، 

حاصل سوزانده  حاضر در شمال شرقي هند به طور بي  باشد و خوراك اولية آن گازي خواهد بود كه در حال مي
توليـد   كارخانه مقادير كوچكي از سوختهاي قابل انتقال را كه تقاضاي بازار داخلي آنها بسيار باالسـت،  . شود مي

  . خواهد نمود
Syntroleum بشـكه در روز كـه قـرار اسـت در      70حاضر تنها يك كارخانة آزمايشي بـه ظرفيـت    درحال

تـا امـروز، ايـن بزرگتـرين     . واشـنگتن سـاخته شـود را دارد   در اياالت  Bellinghamنزديك  Arcoپااليشگاه 
شـركت تصـميم دارد تـا دو     بـا ايـن حـال،    . آزمايش اين تكنولوژي توسعه يافته توسط اين شركت بوده اسـت 

شــركت  ، Brown & Root, Texacoدر شــراكت بــا . مشــاركت تجــاري را بــراي ايــن منظــور بنيــان نهــد
Syntroleum رآورش در حال احداث يك واحد فbarge-mounted   باشـد و   المللـي مـي   در يك مكـان بـين

. فعاليت خود را آغاز نمايـد  1999در سومين فصل سال  ميليون دالر،  75اين تسهيالت به ارزش  رود،  انتظار مي
اي  براي احداث كارخانه ، Mountain Rockyگاز   با چندين توليدكنندة Syntroleumدومين پروژه، مشاركت 

ايالت وايومينگ براي تبديل گاز طبيعي به مواد ميان تقطيـر   Sweet Waterبشكه در روز در  5000 به ظرفيت
  . هزينة چنين تسهيالتي حدود صد ميليون دالر برآورد شده است. باشد مي
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زودتر از موعـد   ، 2000با هدف آغاز پروژه در سال  ، GTLدر سكوهاي شناور  Sasolو  Statoilهمكاري 
منابع نفتي با گـاز  . كند بالقوة منابع دريايي نروژ را طلب مي  ليكن توسعة . به تحقق پيوست 1997 خود درآوريل

  . توانند بدون نياز به كشيدن خطوط لولة پرهزينه گاز به قاره اروپا، توسعه يابند همراه مي
اكتشافات عظـيم  گذاري خود در  وري بيشتر از سرمايه براي بهره GTLطبق گزارشات، تگزاكو طرح بزرگتر 

منابع صـنعتي  . را در نظر دارد Shetlandواقع در غرب جزاير  North Atlantic Marginمنابع گاز طبيعي در 
 2احداث مجتمعـي بـراي تبـديل روزانـه      ، Totalو  Conocoاند كه شركت و شركايش  اظهار نموده WGIبه 

اسـتكاتلند را    Caithnessاحتمـاالً در نزديكـي  ميليارد فوت مكعب گاز به دويست هزار بشكه مواد ميان تقطير 
  . در نظر دارند

  احداث و عمليات اقتصادي ) 7-3-1

ايـن عوامـل شـامل    . شماري منجمله مشخصات محيطـي بسـتگي دارنـد    سودآوري يك پروژه به عوامل بي
الهاي اوليـه بـه   وضعيت مـالي دولـت ميزبـان در سـ     درآمدهاي توليد،  هاي گاز،  هزينه گذاري،  هاي سرمايه هزينه

هزينه خواركهاي اوليـه   مهمترين متغير بحراني، . جريان در آمدن پروژه و مقدار مصرف آب و نيرو بستگي دارد
دالر براي هـر بشـكه  توسـعه     20براي طرحي كه بخواهد در محيط نفتي با ارزش . باشد ها مي اين نوع كارخانه

قيمت معادل نفت حـدود   سنت در هر هزار فوت مكعب گاز،  50نياز است تا قيمت گاز طبيعي آن حدود  يابد، 
توانند از قيمـت در جـايي بـين     مجدداً عوامل مشخصة موقعيت محيط مي در اينجا، . دالر در هر بشكه باشد 32

  . اين دو قيمت حمايت كند
ســازي بــراي هــر بشــكه در  بــيش از دو برابــر هزينــه ظرفيــت(بســيار پرهزينــه هســتند  GTLطرحهــاي 

دالر براي يك بشـكه از ظرفيـت    30000تا  25000بين  GTLهاي فعلي طرحهاي  هزينه). يشگاههاي سنتيپاال
حـال،    با اين. باشند دالر براي يك بشكه از ظرفيت پااليشگاههاي سنتي مي 15000دالر تا  10000در مقايسه با 

يشـگاههاي سـنتي مقايسـه    و خيلـي برتـر در مقايسـه بـا پاال     LNGبه صورت مناسـبي بـا    GTLهاي  كارخانه 
 GTL ، 12نشانگر اين مسـئله اسـت كـه طرحهـاي      Morgan Stanleyگذاري  بررسي بانك سرمايه. گردند مي

بـه   درصد براي پااليشگاههاي نفـت،   6و  LNGدرصد براي  14درصد از نرخ بازگشت داخلي را در مقايسه با 
  . دهند خود اختصاص مي
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دالر بـراي يـك    20حـدود   تواند يك نسبت مضاعف از بازيافـت،   مي GTLكند كه طرحهاي  شل تأييد مي
دالر بـراي هـر    30000تـا   25000گذاري  سنت در هر هزار فوت مكعب از گاز و هزينه سرمايه 50بشكه نفت 

ـ   Morgan Stanleyبشكه از ظرفيت را در پي داشته باشد مطالعات  راي كيفيـت بـاالتر   هيچگونه امتيـازي را ب
كنندگان طرحهـا انتظـار دارنـد تـا بـه       اما بسياري از تضمين محيطي سوختهاي توليد شده در نظر نگرفته است، 

  . دالر براي هر بشكه بيش از قيمت سنتي مواد ميان تقطير برسند 5دالر و  2قيمتي بين 
انـدازي   زمان سـاخت و راه از  GTLهمچنين اشاره شده است كه طرحهاي  Morgan Stanleyدر بررسي 

 LNG. باشـند  برخوردار مـي ) دو سال در مقابل سه سال(  LNGاحداث تسهيالت   تري در مقايسه با دورة كوتاه
قبل از تـامين مـالي    گذاري،  تر براي فروش طوالني مدت و شرايط ثابت قيمت همچنين به يك بازاريابي پيچيده

تر است زيرا يك و يا تعداد بيشتري از  توجهي پيچيده طور قابل به LNGساختار يك طرح . پروژه نيازمند است
همچنـين بـه تنهـا راه حـل      LNG.  گيـرد  دولتها شركتهاي كشتيراني و مشتريان را دربر مي كننده،  شركاي توليد

استفاده از كشتيهاي عظيم با مخازن سردكننده براي احجام بزرگ و تحويلهاي طـوالني محـدود گرديـده     انتقال، 
تواند به بازارهاي موجود از طريق خطوط لوله و يا كشـتيهاي مخصـوص    مي GTLدر حالي كه توليدات . ستا

همچنـين بـه منـابع     LNGطرحهـاي   Shellبر اسـاس  اظهـارنظر     هاي پاكيزة سنتي انتقال يابد، انتقال فرآورده
 50000با ظرفيـت   GTL  كارخانةدر حالي كه يك   باشند، حدود چهار تريليون فوت مكعب نيازمند مي وسيعتر، 

  . كند تريليون فوت مكعب گاز را طلب مي 2بشكه در روز، 
Syntroleum كند كه در طرحهاي  ادعا ميGTL     كشتيهاي كوچك و يـا رديفهـاي فـرآورشMounted 

Skid  ميليـارد فـوت    50توانند در مكانهايي بـا منـابع بسـيار پـايين حـدود       بشكه در روز مي 25000با ظرفيت
هر بشـكه احتمـاالً     هزينة در حالي كه، . مكعب نصب گرديده و پس از تهي شدن منبع به منابع ديگر انتقال يابند

شرايط اقتصادي پروژه و اسـتفاده چندگانـه از    تواند باال باشد،  دالر براي يك بشكه از ظرفيت مي 40000تا حد 
 barge mountedبـه عنـوان مثـال تسـهيالت     . سازد پذير هايي را امكان تواند چنين كارخانه همان تسهيالت مي
توان ذكـر   باشند را مي در حال احداث آن مي Brown & Rootو  Texaco ,Syntroleumاروپا كه شركتهاي 

درصد نسبت كـارآيي   85از  LNG. باشد ، كارآيي حرارتي باالتر آنها ميLNGيك مزيت مثبت طرحهاي . كرد
 GTL. باشـد  انتقال و تبديل مجدد مايع به گاز برخوردار مـي  ژي در تبديل، درصد كاهش انر 15حرارتي و تنها 

هـاي   هـا و هزينـه   ارزش بيشـتر فـرآورده   حال،  بااين. باشد درصد نسبت كارايي حرارتي برخوردار مي 60تنها از 
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انكـاران و  عمومـاً پيم . ضرر ناشي از كارآيي حرارتي را جبـران نمايـد   اي كمتر براي احداث و عمليات،  سرمايه
در  GTLگردد كه تعداد زيادي از طرحهـاي   ها معتقدند كه تجربه بيشتر زماني حاصل مي كنندگان طرح حمايت

اين طرحهـا بـر مزيتهـاي كنـوني      سال توسعة تكنولوژي و كارآيي،  5مقياس تجاري در حال اجرا باشند و طي 
LNG دانند كه هزينة احداث كارخانة آنها مي. فائق خواهند آمد Shell Bintulu  دالر براي هـر   70000حدود
دالر  30000باشد كمتر از  اما هزينة چهارمين تسهيالت كه اكنون در حال توسعه مي. بوده است) ظرفيت(بشكه 

  .برآورد گرديده است

  رقابتهاي فني و اقتصادي ) 7-3-2

بايسـت قبـل از آن كـه     مـي  هـا  مجريان و پيمانكاران مهندسي و صنعت انرژي هر دو تأكيد دارند كه هزينـه 
فرصتهاي بهتر در مرحلة توليـد  . كاهش يابند اي براي توسعه گاز طبيعي به شمار آيد،  راه چاره GTLتكنولوژي 

يكـي از    وجود دارند،. دهند اي يك طرح را به خود اختصاص مي هاي سرمايه درصد از هزينه 60گاز تركيبي كه 
. باشـند  محدود نمودن ورود مولكولهاي ناخواسته در جريـان فراينـد مـي    هاي پيشرفته،  جداره اصول فني توسعة 

كه كارخانة جداسازي هوا را در ايـن ميـان حـذف     Syntroleumحلهاي ديگر سيستمي است مانند سيستم  راه
–Fischerكـه اكسـيده نمـودن مسـتقيم گـاز در مرحلـه        Cataliticaكند و يا سيستم شـركت كاليفرنيـايي    مي

Tropsch همچنين گروهي متشكل از . نمايد طرح ميرا مBP  ،Praxair , Amoco  وStatoil  در مورد غشاء
  . كنند سراميكي فعاليت مي

بر مـوارد تحقيقـاتي ايـن     Air products & Chemical Incو   Energyمشاركت بين شركت آمريكايي 
  يون دالر با هدف سـاخت يـك غشـاء   ميل 84اي بالغ بر  آنها با هزينه  طرح هشت سالة. طرح نظارت داشته است

اي جهـت توليـد    تسـهيالت جداگانـه   در صورت موفقيت اين طرح، . باشد سراميكي پيشرفته در حال توسعه مي
 Air-productsشـركت  . درصد كاهش يابد 25تا  GTLكارخانه   تواند حذف گردد و هزينة اكسيژن خالص مي
زيـرا  . باشـند  به غشاهاي پليمريك شناخته شده بسيار برتر ميسراميك نسبت   كند كه غشاء از تگزاس اظهار مي

از عبـور ديگـر عناصـر     آن دسته از غشاهايي كه بتوانند عنصري مانند اكسيژن را در نسبتهاي باالتر عبور دهنـد،  
 پـذير  در حالي كه واحدهاي سراميكي تنها عبور اكسيژن را امكـان . كنند ناخواسته و بدون نياز نيز جلوگيري نمي

از آن پـس اكسـيژن بـا متـان ماننـد بخشـي از       . كنند سازند و از عبور نيتروژن به جريان فرايند جلوگيري مي مي
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دهـد و هيـدروژن بـه مرحلـة      شود و گاز تركيبي مونواكسيدكربن را تشكيل مـي  اكسيداسيون تركيب مي  مرحلة
Fischer -Tropsch گردد وارد مي .  

 15و  500000، 12000ارخانه آزمايشـي بـا ظرفيتهـاي روزانـه    سه ك DOE-Air Productsهمچنين طرح 
 La Porteو  Air Productsآخـرين واحـد در مجتمـع صـنعتي گـاز      . گـردد  ميليون فوت مكعب را شامل مي

و شركتهاي وابسـته بـه     Air Productsميليون دالر و  DOE 30. تگزاس نزديكي هوستون ساخته خواهد شد
  .طرح را پرداخت خواهند نمود ميليون دالر از هزينة 54آن 

  گاز   عرضة  مسئلة) 7-3-3

 GTLذخاير وافـر بـراي طرحهـاي    . شود گاز طبيعي به عنوان يك مسئله اقتصادي در نظر گرفته مي  عرضة
هـاي آن بسـتگي    انتخاب به اقتصادي بودن پروژة مورد نظر و بهترين بازار بـراي فـرآورده  . شناخته شده هستند

. باشـد  سنگ در نيروگاهها خصوصاً در چين و هند مـي  مصرف زغال در بازار جهاني،   LNGررقيب بزرگت. دارد
توسعة بازار خصوصاً در آسيا، خـود بـه تنهـايي از    . گيرد پااليشگاههاي سنتي نشات مي  از توسعة GTLرقابت 

به صورت غيرقابل كاهش روند اقتصادي . دهندگان هر دو نوع طرح شديداً مدنظر دارند مسائلي است كه توسعه
ها اگـر لغـو نگردنـد حـداقل بـراي       گردد برخي از پروژه كنترلي كاهش رشد تقاضا را موجب گشته و باعث مي

آن اسـت كـه چطـور     اي اسـت تـا جهـاني،     بيشتر منطقـه  موردي كه از نظر مفهوم، . چندين سال به تعويق بيفتد
اين مسـئله  . واد ميان تقطير تاثير خواهند گذاشتبر اقتصاد پااليشگاه از طريق افزايش عرضة م GTLطرحهاي 

تواند اهميت چنداني داشته باشد زيرا تقاضا براي سوختهاي ديزل و ديگر مواد ميـان تقطيـر بـاالتر     در آسيا نمي
بـراي   Texacoعظيمي مانند آنچه كه   توليد كارخانة  اي خواهد داشت زيرا بازار، است ولي در اروپا تاثير بالقوه

  . تواند جذب نمايد ند در نظر گرفته است را نمياسكاتل

  گذار  عالقمندي اجتماعات سرمايه

بسـيار مـؤثر    GTLدر يافتن راههاي توسعه طرحهاي  Bloombergدر حالي كه حضور در كنفرانس اخير 
هـاي  اكثر بانك. عالقمندي بسياري از خود نشان داد GTLگذاري در طرحهاي  نيز به سرمايه  Wall Street بود،

در جسـتجوي طرحهـايي بودنـد تـا       اي حاضر در اين نشسـت يكـروزه،   گران مالي و بيمه گذار و تحليل سرمايه
اجـراي خـالص،     گـذار بـه نحـوة    اجتماعـات سـرمايه  . گذاري نمايند خود و مشتريان را در آنجا سرمايه  سرماية
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توانـد بـه عنـوان     مـي  GTLا عالقة خاصي نشان دادند زير Rentechو  Syntroleumتوسط  GTLطرحهاي  
حتـي   و  Exxon  ،Shellبـراي تشـكيالتي چـون   . كل فعاليتهاي تجاري هر شركت در نظر گرفته شـود   نمايندة

گيرد و ارزش تنها يـك طـرح در    مشاركتهاي چند ميليارد دالري تنها بخشي كوچكي از كل فعاليتها را در بر مي
ثبت گرديـده   Nasdaqكه سهام مشترك آن در بازار  Rentech. گردد مقايسه با مالك آن به سختي مشخص مي

 Syntroleum. گـردد  محسـوب مـي   GTLگذاري مستقيم در فعاليتهاي تجاري   است تنها فرصت براي سرمايه
. گذاري غيرمسـتقيم كماكـان وجـود دارد    اما فرصت براي سرمايه حاضر به طور عمومي تجارت ندارد،   در حال
، )Nasdaqثبـت شـده در بـازار    (كانزاس  Shawhee Misslinاي وابسته  مايهيك مشاركت سر SLH شركت 

و جالب توجه آنكه شل نيز از منافع غيرمسـتقيمي  . را تحت تملك خود دارد Syntroleumدرصد از سهام  32 
كـه دو درصـد از سـهام     Criterion Catalistگـذاري در   از طريق سرمايه. (برخوردار است Syntroleumدر 

Syntroleum واحد بـا در اختيـار داشـتن دو تكنولـوژي      ◌ً اين مسئله شل را در نقشي كامال  ).باشد را دارا مي
گذاران توانمند كـه خواسـتار    سرمايه. دهد قرار مي) Syntroleumتكنولوژي خود و تكنولوژي ( GTLمختلف 

فـروش سـهام شـركت     در Syntroleumتوانند از پيشنهاد احتمـالي   باشند مي مي GTLمشاركت در طرحهاي 
 Wyomingگذاري طـرح   بخشي از اين اقدامات ممكن است در سرمايه. بهره جويند 1998خود در اوايل سال 

  .مؤثر افتد Syntroleumتوسط 

  GTLانداز توسعه استفاده از تكنولوژي  چشم) 7-3-4

ير مقـررات جديـد   سازي و صنايع پااليشي كه به سرعت تحت تـاث  تقارب تغييرات وسيع در صنايع اتومبيل
هاي سوختي مايع بيش از پـيش مـورد    باعث شده تا صنعت تبديل گاز به فرآورده اند،  محيطي قرار گرفته زيست

تقاضـا بـراي اينگونـه سـوختها در قـرن       شود،  محيطي و نيروهاي بازار باعث مي قوانين زيست. توجه قرار گيرد
ستفاده بهينه از ذخاير دور افتاده گاز متحرك اصلي را بـه  در اين حال عالقه به ا. حاضر افزايش چشمگيري يابد

اما نياز به سوختهاي تميـز و عـاري از سـولفور در قـرن     . به وجود آورده است GTLمنظور توسعه تكنولوژي 
توانـد   هاي سوختي مـايع اسـت كـه مـي     هاي تبديل گاز به فرآورده آينده نيز از داليل مهم اقتصادي شدن پروژه

توانـد در   عرضه روزانه صدها هزار بشكه سـوخت عـاري از سـولفور مـي    . بدهد GTLه صنعت رونق زيادي ب
همين مسائل هستند كه باعث شده موانع اساسي در جهت توسعة . اواسط دهه آينده از همين طريق تأمين گردد

GTL   توليـد   به سرعت كنار رفته و اكنون چندين شركت فعال در صنعت نفت و گاز آماده هسـتند فراينـدهاي
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سنت در هر   20تا  15با توجه به مزيت قيمتي بين . هاي سوختي مايع از گاز را بهبود و گسترش دهند فرآورده
زيـرا  . بهبود زيادي يافته GTLاقتصاد طرحهاي  ليتر جهت سوخت عاري از سولفور نسبت به سوختهاي رايج، 

  .اينگونه سوختها باشندتوانند بهترين كانديدا براي تامين  مي GTLهاي  اكنون پروژه

  GTLرونق حتمي ) 7-3-5 

سازندگان اتومبيل در تالش براي توجه همزمان به حفظ اقتصاد سوختهاي مصرفي و اسـتانداردهاي انتشـار   
توانند يكي از اين دو را ناديده بگيرند و با استفاده از موتورها و سـوختهاي   زيرا نمي. كننده هستند گازهاي آلوده
هاي نفتي مطـابق بـا    پااليشگران نيز در حال چالش مهمي به نام توليد فرآورده. ت خود ادامه دهندفعلي به فعالي

گـذاري الزم   استانداردهاي خاصي با استفاده از پااليشگاههاي موجود هستند كه اين امر باعث افـزايش سـرمايه  
  . شود قيمت مي جهت خريد تجهيزات جديد و مواد خام گران

جهـت كـاهش اسـتفاده از تركيبـات      MTBEبه استفاده از مـاده افزودنـي    90اوايل دهه پااليشگران كه در 
اين مسئله . نمايد را منع مي MTBEاند كه استفاده از  حاضر با قوانيني مواجه شده  در حال سرب ترغيب شدند، 

  . توارد ساخته اس MTBEضرر زيادي هم به آنها و هم به صنايع پتروشيمي توليدكننده متانول و 
كننـده حاصـل از سـوخت ديـزل در      در انتشار گازهاي آلوده% 50قوانين مصوب در آمريكا به دنبال كاهش 
سوخت تميز توليد كنيد تا مـا موتورهايمـان را   »  :گويند سازي مي موتورها است و اكنون مسئوالن صنايع اتومبيل

سوختها هستند و از شواهد پيـدا اسـت   ازجمله اينگونه  GTL، سوختهاي سنتزي مانند »مطابق آن طراحي كنيم
  . كنند خود را براي گرفتن سهمي باال از بازار بالقوة آينده آماده مي GTLشركتهاي فعال در صنعت 

زيـرا آنهـا   . كننـد  پااليشگران عموماً در مقابل اجراء استانداردهاي ميزان سـولفور در سـوختها مقاومـت مـي    
سـال گذشـته هرچـه     10ي سولفور پايين را با نفت خامهايي كه طي توانند سوختهايي با يك چنين ناخالص نمي

آنها به دليل افت سود پااليشي امكـان  . تر شده و داراي تركيبات سولفور باالتر هستند توليد نمايند بيشتر سنگين
د بـود كـه   توانند استفاده كنند گاز طبيعي خواهـ  بنابراين ماده اوليه ديگري كه مي. خريد نفتهاي سبكتر را ندارند
عـالوه بـر آن اكنـون  اسـتفاده از گـاز      . ميليارد بشكه معادل نفت خـام اسـت   500ذخاير اثبات شده آن حداقل 

ميليـون   400موجود در تركيبات هيدراته كف اقيانوسها نيز مطرح شده كه ذخـاير قابـل دسـتيابي را تـا  ميـزان      
TCF )افزايش داده است) تريليون فوت مكعب .  
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سوختهاي با سولفور پايين موانع موجود بر سر راه استفاده بهينـه از سـوختها    ندگان اتومبيل، درمورد توليدكن
كننده در آنها بسيار پـايين اسـت،    تواند آنها را در توليد انبوه موتورهايي كه انتشار گازهاي آلوده را برچيده و مي

  .ياري رساند

  مقاومت در مقابل تغيير ) 7-3-6

  وتـور بـراي اسـتفاده از سـوختهاي تميزتـر بجـاي سـوختهاي قـديمي وجـود          تركيبات مختلف سـوخت م 
كـه اغلـب آنهـا     -متانول، موتورهاي دو سوختي برقي، سلولهاي سوختي اتانول،  هيدروژن،  ، CNGدارد ـ برق،  

توانند ترديديهاي جدي در  مي نياز به تكنولوژي جديد و تغييرات اساسي در زيرساختهاي توزيع سوخت دارند، 
موانع . كننده كاهش دهد زمينه عملكرد و تداوم عرضه سوخت را به وجود آورده و تقدم آنها را در براي مصرف

اي در راه استفاده سريع از تكنولوژيهاي جديد با وجود فشارهاي سياسي وجود دارد، كه اهم آنها به شرح  عمده
   :ذيل است

انگيزة  هاي رايج فعلي،  تقاضاي تضمين شده براي فرآوردهگذاري و يك  با ميليونها دالر سرمايه پااليشگران، 
  .گذاريهاي هنگفت اضافي در توليد سوختهاي تميزتر دارند كمي در زمينه سرمايه

و شـل   Bp Amocoالبتـه  . بخصوص اگر تكنولوژيهاي فعلي سود بيشتري را نيز عايد پااليشـگران نمايـد  
يـك سـري از    Bp Amocoاي را كـاهش دهنـد و    ي گلخانـه اند كه تالش خواهند كرد تـا گازهـا   اعالم نموده

  . شهر مهم در سطح دنيا بكار برده است 40سوختهاي با سولفور پايين را در 
 گذاري اضافي در زمينه تغييرات به ويـژه در پمپهـاي    سوخت نيز با هرگونه سرمايه  كنندگان جزء عرضه

  . فروش سوخت مخالف هستند
  ،اغلب خودروهاي فعلي را دوست دارند و به طور سنتي با نوع اتومبيـل   ران، اتومبيل سوا از بعد رواني

اند بنابراين جايگزيني موتورهايي كه داراي عملكرد يكساني با موتورهـاي قبلـي نباشـند،     خود عادت كرده
  . باعث نارضايتي آنها خواهد شد

استفاده از سوختهاي جديد يـا انـدكي    آيا وسايل نقليه رايج قادر به: سازگاري تغييرات الزم با شرايط فعلي
تغيير هستند؟ آيا مالكان وسائط نقليه فعلي در شرايطي هستند كه خـود را ناچـار بـه اسـتفاده از تكنولوژيهـاي      

  جديد ببينند يا هنوز راههايي براي كسب سوختهاي متداول دارند؟ 
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هـاي   گران فرآورده يشگران و معاملهآيا پاال  :نگراني در مورد عرضه و تقاضاي متعادل براي سوختهاي جديد
گـذاريهاي هنگفـت را    نفتي در سيستمهاي جديدي كه معلوم نيست سوخت آن تقاضايي داشـته باشـد سـرمايه   

و آيا مشتريان، خودروهاي جديد و گراني را كه معلوم نيست سوخت كافي براي كار آنها در آينـده    پذيرند؟ مي
گذاري عظيم بر روي توليد موتورهـا و   توليدكنندگان اتومبيل ريسك سرمايهو اينكه آيا   باشد را خواهند خريد؟

كننـدگان   آيـا مصـرف    پذيرنـد؟  اتومبيلهاي جديدي كه اطميناني درمورد عرضه سوختشان در آينده نيست را مي
جهت جلوگيري از تخريب محيط حاضر به پرداخت پول اضـافي هسـتند؟ و در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ،       

   اين است كه تا چه اندازه؟سؤال ديگر 
و يا سوختهاي تميز ديگر با مشـكالت عديـده كـه از مهمتـرين      CNGاكنون در بسياري از نقاط كاربرد  هم

باشـد،   آنها عدم اطمينان به عرضه درازمدت و توسعه زيرساختهاي الزم همگام با گسترش مصرف و تقاضا مـي 
هـاي   زيرساختهايي كه سالها به خوبي عمل نموده و فـرآورده گيري از  با بهره GTLدر مقابل . روبرو شده است 

تواند سوخت تميزي را عرضه نمايد كه با استفاده از تسـهيالت موجـود    نفتي را به خوبي توزيع نموده است مي
  . قابل عرضه و مصرف است

ن بـه ويـژه   غربي در تالش براي يافتن سوختهاي كارا با حـداقل انتشـار گازهـاي كـرب      حال اروپاي در اين 
جهت موتورهاي ديزل است در همين راستا كشورهاي اروپايي مزيتهاي مالياتي خـود را بـر اينگونـه سـوختها     

تكنولوژي انژكتوري سوخت كه باعث سوختن بهتـر  . دهند افزايش داده در مقابل ماليات بر بنزين را افزايش مي
دهـد تـا اتومبيلهـاي بـا سـوخت ديزلـي        صـت را مـي  شود به توليدكنندگان اتومبيل در اروپا اين فر و كارآتر مي

اين پيشرفت در تكنولوژي سـوخت  . تميزتر و كم صداتر و كارآتر از هر نوع ديگر باشند توليدكنند كه چاالكتر، 
درصـد   22غربـي از   ها حكايت از افزايش سهم بازاري اتومبيل ديزلي در اروپاي بيني موتورها باعث شده تا پيش

حاضـر    هاي توليد سوختهاي با سولفور كمتر كه در حال روند هزينه. باشد 2003در سال % 33به  1998در سال 
شود باعث شـده   رو به افزايش است تهيه مي) 1999(با پااليش نفت خامي كه قيمتهاي آن از مارس سال جاري 

گاز طبيعي و سـوختهاي   تواند تا هرچه بيشتر به استفاده از منابع ديگر به جاي نفت خام توجه شود اين منبع مي
آيد بويژه با توجـه بـه پيشـرفت در تكنولـوژي فراينـدهاي       بدست مي GTLسنتزي مانند سوختي كه از فرآيند 

GTL  در مرحلهSyngas پروژه  12اكنون حداقل  رو به كاهش است همGTL      در حـال كـار و يـا در مراحـل
  . دهد در سطح جهان را نشان مي GTL هاي جدول زير پروژه. ريزي است اندازي و برنامه مختلف راه
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كنندگان سوخت و در برخي موارد كمكهـاي دولتـي    پژوهشهاي مشترك بين توليدكنندگان خودرو و عرضه
ايـن نكتـه از چنـد    . محرك اصلي تغيير در جهت توسعه سوختهاي سنتزي و سوختهاي با سولفور پايين اسـت 

ازگاري كاملي با سوختهاي سنتزي بويژه گازوئيل و جهت اهميت دارد كه زيرساختهاي عرضه سوخت فعلي س
  . دارند GTLبنزين عاري از سولفور توليدي از فرايند 

  در جهان GTLهاي  پروژه): 35-5(جدول 
  ظرفيت  ماده اوليه  وضعيت

  )بشكه در روز(
  نام پروژه

  اكسون در آالسكا  100000 گاز طبيعي  در مرحله طراحي
  سينتروليوم در سويتواتر  10000 گاز طبيعي  در دست بررسي

  تگزاكو و پتروبراس برزيل  - گاز طبيعي بالقوه و بررسي و تهيه طرح اجرايي
  Aurora  200000-50000 گاز طبيعي بالقوه و بررسي و تهيه طرح عملياتي
  شورون و ساسول در نيجريه  30000-20000 گاز طبيعي بالقوه و بررسي و تهيه طرح عملياتي

  Mossgas  23000 طبيعيگاز  در حال كار
  استات اويل و ساسول  - گاز طبيعي )هاي درياي شمال در طرح(بالقوه
  اكسون در قطر  100000 گاز طبيعي  )در حال بررسي(بالقوه
  ساسول و فيليپس در قطر  20000 گاز طبيعي  )در حال بررسي(بالقوه

  III و I ،IIساسول   150000 زغال سنگ در حال كار در آفريقاي جنوبي
  شل در بنگالدش  50000 گاز طبيعي  بالقوه در حال بررسي
  شل در بن طلوع مالزي  12500 گاز طبيعي  در حال كار و توليد

  

  

  

  

  

  محصوالت شيميايي حاصل شده از متان): 4( شكل
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بنابراين سوختهاي سنتزي عاري از سولفور بهترين كانديدا براي ايفاء نقش محوري در حل مشكل آلـودگي  
الي باشد اما سيستم توزيع هيـدروژن فقـط    هيدروژن شايد بتواند سوخت ايده. ونقل، هستند وا در بخش حمله

براي درصد كمي از كل خودروهاي موجود توسعه يافته و تأمين عرضه بـراي تعـداد زيـادي خـودرو نيـاز بـه       
راين مالحظات زيرساختي مانع از آوري دارد كه فوقاً به مشكالت اجراء آن اشاره شده بناب گذاري سرسام سرمايه

آن خواهد شد كه هيدروژن بتواند جايگزيني مناسبي براي بنزين و گازوئيل معمولي باشد اتـانول نيـز در واقـع    
  . هاي رايج دارد مشكالتي را جهت جايگزين شدن با سوخت

عـاري از   GTLهاي انجام شده توسط شركت سينتروليوم سوختهاي ديزل حاصـل از فراينـد    طبق آزمايش
تواند بدون انجام تغييرات اساسي در موتورهاي فعلي  سولفور، عاري از تركيبات آروماتيك، بو و دود بوده و مي

، و اكسـيد  %30، ذرات معلـق  %38ها  ، هيدروكربن%46و از اين طريق انتشار منواكسيدكرين . از آن استفاده نمود
  . كاهش يابد%  3/8نيتروژن 

در حال پذيرفته شدن به عنوان يك انتخاب مناسب و معتبر بـراي   GTLتهاي نفت، قبل از سقوط اخير قيم
افزايش اخير در قيمتهاي نفـت و رونـدهاي اخيـر در    . هاي با ارزش بود تبديل گاز ذخاير دور افتاده به فرآورده

اكسـيدهاي   ان، متـ   كربن، منواكسيد(اي  سازي و پااليشگاهها و فشار جهت كاهش گازهاي گلخانه صنايع اتومبيل
اند باعث شـده   بر طبق پروتكل كيوتو و قوانين محلي كه دولتها به ويژه در آمريكا و اروپا وضع نموده) نيتروژن
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در عين حال كه بايد گفت رهايي كامل از وابستگي به نفت خام در توليـد  . توجه شود GTLتا بيش از پيش به 
تـا   GTLهاي حاصل از فرايند  رممكن است و حتي فرآوردههاي نفتي به ويژه در بخش حمل و نقل غي فرآورده

  . هاي توليدي از پااليشگاههاي نفت خام مانند گازوئيل مخلوط و عرضه گردد مدتها بايد با فرآورده
دهد بكارگيري و اسـتفاده بهينـه از    سوق مي GTLمسئله ديگري كه توجهات را به سمت استفاده از فرايند 

گازها كه توليد آنها به دليل توليد نفت خام غيرقابل اجتناب اسـت در  .ت است اينگونهگازهاي توليدي همراه نف
بسياري از موارد به دليل كم بودن حجم و فشار آنها و يا نبود زيرساختهاي الزم جهت تزريق آنهـا بـه خطـوط    

ه در مراكـز  سـوختن گازهـاي همـرا   . شـوند  لوله سراسري گاز مصرفي و يا مخازن نفتي به ناچار سـوزانده مـي  
زيسـت در صـنايع    اكسـيدكربن در تخريـب محـيط    برداري نفت خام به دليل انتشار گازهاي سولفوره و دي بهره

تواند در مراحل  عالوه بر آن تزريق گازهاي ترش به مخازن نفتي مي. تواند بسيار كارآمد و مؤثر باشد تبديلي مي
هاي سوختي مايع از اين مشـكل نيـز جلـوگيري بـه      رآوردهپااليش مشكالتي را ايجاد كند كه با تبديل آنها به ف

  . آيد عمل مي
طبق گزارشات اوليه با كشف گاز در حوزه شاه دنيز به دليل نبـود زيرسـاختهاي مناسـب و مطمـئن جهـت      

در اين حوزه را در دسـتور كـار خـود قـرار      GTLبررسي  استفاده از تكنولوژي  ، BP Amoco عرضه گاز آن، 
  . داده است

ميليارد فوت مكعب در سال گازهاي همراه در حـال   9114اكنون به ميزان  ط در كشورهاي خاورميانه همفق
سوختن است ازجمله كشورهاي عضو اپك كه ميزان زيادي از گازهاي همراه توليدي در ميادين نفتـي خـود را   

 30تا  20با ظرفيت  GTLسوزاند نيجريه است كه اخيراً مشاركت شورون و ساسول در پي ايجاد تسهيالت  مي
هاي سوختي مايع در آن كشور هستند تا مقـداري از گازهـاي در حـال سـوخت را      هزار بشكه در روز فرآورده

  . هاي با ارزشي نمايند تبديل به فرآورده

7-3-7 (GTL  در ايران  

كند كه به  د ميايران عالوه بر آنكه دومين دارنده ذخاير گازي جهان است مقادير زيادي گازهاي همراه تولي
هـاي بـا    هـزار بشـكه در روز فـرآورده    95معـادل   GTLبنابراين تكنولوژي . آيند همراه توليد نفت به دست مي

استفاده گرديده و در مرحله دوم جهت استفادة بهينه از ذخـاير گـازي دور از نقـاط     ارزش از آنها حاصل نمود، 
رسد در ارزيـابي اقتصـادي طرحهـاي صـنعتي      ه نظر ميب. استفاده گردد مصرف يا شبكه خطوط لوله سراسري، 
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هاي سوختي مايع از گاز بايد قيمت بسيار پاييني براي گاز در حـال سـوختن در نظـر گرفـت تـا       توليد فرآورده
  . را در كشور به كار برد GTLبتوان طرحهاي 

و تحقيـق و   GTLاخيراً وزير نفت كشورمان طي سخناني در دانشـكده فنـي دانشـگاه تهـران بـر كـاربري       
رتبه كشور به ايـن   اند كه نشانگر توجه خاص مقامات عالي پژوهش پيرامون بكارگيري آن در كشور تاكيد نموده

توجهي شـده و   هاي كارشناسي به اين تكنولوژي بي مسئله استراتژيك است به ويژه آنكه متاسفانه در برخي رده
تاكيد وزير نفت كشورمان بر اسـتراتژيك بـودن اينگونـه    . دانند حتي هرگونه بحث پيرامون آن را زود هنگام مي
به اين معناسـت كـه نبايـد ايـن موضـوع را بـا مسـائلي         GTLمطالعات و تحقيقات پيرامون توسعه استفاده از 

تواند انقالبي بـزرگ   زيرا توسعه استفاده از اين تكنولوژي مي. زودگذر مانند نوسانات قيمتهاي نفت مرتبط نمود
  . ز كشور ايجاد كنددر صنعت گا

مشترك (اي از حوزه گاز شمالي  گذاري شركت ملي گاز قطر اين كشور منطقة ويژه طبق گفتة معاون سرمايه
اختصاص داده و طبق برنامه تدوين شده قـرار اسـت    GTLرا جهت توسعه صنعت   )جنوبي كشورمان با پارس
هاي سوختي مـايع گـردد كـه در     ديل به فرآوردهروزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز اين حوزه تب 2005تا سال 

ساسول و شركت ملي نفت قطر در جريـان   اين زمينه مطالعات مقدماتي با مشاركت شركتهاي اكسان و فيليپس، 
. هاي ميان تقطيـر و نفتـا بـه دسـت آيـد      هزار بشكه فرآورده 120رود با اجرا اين طرح روزانه  است و انتظار مي

هـاي   تروپ به كارگيري روشهاي ديگـري جهـت توليـد فـرآورده     -هاي فيشر  ه از روشاكنون عالوه بر استفاد
توان به اسـتفاده از محـيط پالسـما جهـت      سوختي مايع از گاز طبيعي مورد توجه قرار گرفته كه ازجمله آن مي

السـماي  تبديل گاز نام برد كه در ايران نيز يك مركز مطالعاتي خصوصي در حال مطالعه پيرامـون بكـارگيري پ  
  . در تبديل گاز است Cold Plasmaسرد 

هاي نفتي كشور به دليل نبود تأسيسات تزريق يا  سخن آخر آنكه اكنون بسياري از گازهاي توليدي از حوزه
كـه  . انتقال به خطوط لوله سراسري و يا ميزان ناكافي گاز جهـت اينگونـه كاربريهـا در حـال سـوختن هسـتند      

در مورد آنها مـورد بررسـي قـرار داده و در صـورت       ) نه تنها راه حل(يك راه حل را به عنوان  GTLتوانيم  مي
  .اقتصادي در مورد آنها بكار بريم سنجي فني ـ تأييد مطالعات امكان

  

  GTLو  LNGمقايسه تكنولوژيهاي ) 7-4
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ولـي   باشـد  تثبيت گشته و روز به روز در حال تكامـل مـي   ◌ً كامال LNGامروزه با وجود اينكه تكنولوژي 
درتكنولـوژي  . كنـد  مراحل مقدماتي تكامل خويش را طي مـي  جديد بوده، ) GTL )Gas to Liquidsآوري  فن

GTL        ،گاز طبيعي طي يك سري فعل و انفعاالت شيميايي به مايعـات ميـان تقطيـر هيـدروكربوري ماننـد نفتـا
بيعي ابتـدا بـه گازهـاي سـنتز     در اين روش گاز ط. گردد تبديل مي …هاي روغني و  ديزل و پايه سوخت جت،  

CO  وH2              تبديل گشـته، سـپس طـي يـك سـري واكنشـهاي شـيميايي تحـت بسـتر كاتاليسـتي محصـوالت
به منظور يك مقايسه اقتصـادي  . گردند توليد مي حاضر داراي بازار خوبي هستند،  هيدروكربوري مايع كه درحال

بـر  . اند ليز اقتصادي مشروحي را ارائه دادهجداول دو و سه آنا GTLو  LNGجهت احداث واحدهاي توليدي 
ترتيب كه اگر قيمـت گـاز طبيعـي     بدين. داراي آناليز اقتصادي مشابهي هستند GTLو   LNG اساس اين نتايج،

و  LNGگذاري در هـر دو بخـش    سرمايه سنت ثابت بماند،  60چيزي در حدود  MMBtuخوراك به ازاي هر 
GTL ن در حـالي اسـت كـه بـا فـرض قيمـت گـاز طبيعـي خـوراك بـه ازاي           اي. به صرفه خواهد بود ◌ً كامال

MMBtu  ،دالر باشد 20قيمت هر بشكه نفت خام برنت بايستي حداقل  در حدود يك دالر .  
درصـد   60از اين ميان ژاپن با جذب . گردد توليد مي  LNGميليون تن  90حاضر ساليانه در جهان   در حال

. جنـوبي مقـام دوم را داراسـت    كـره   بعد از ژاپـن،  . در جهان است LNGكنندة بزرگترين وارد اين مقدار توليد، 
رشد قابل مالحظه صنايع توليد نيرو با تكنولوژي سيكل تركيبي در چند دهه اخير باعث شـده اسـت كـه ژاپـن     

دهـه  جنوبي از ابتداي  كره . مطرح باشد در سطح جهان،  LNGكماكان به عنوان يكي از بزرگترين واردكنندگان 
كننده گـاز طبيعـي بـه عنـوان      و بسط و گسترش صنايع مصرف LNGهاي دريافت  ميالدي با احداث پايانه 90

اما بحرانهاي مالي منطقه آسيايي در پايـان  . بعد از ژاپن مطرح بوده است ، LNGيكي از بزرگترين واردكنندگان 
در سال با تأخير و با شك و ترديـد   LNGميليون تن  23ميالدي باعث شد تا طرحهايي به ظرفيت  1997سال 

برداري رسيده  به بهره LNGاكنون اكثر طرحهاي  هم با وجود مسائل اقتصادي آسيا در دهه پيشين، . دنبال گردند
ميليون تـن در حـال    50حاضر طرح فرآوري  باشد، در حال  در حال گسترش مي  LNGاست و تقاضاي جهاني

ريزي شـده و توليدكننـدگان آن بـا انـدكي تـأخير بـه جمـع         ان برنامهباشد كه در نقاط مختلف جه گسترش مي
گاز طبيعي به عنوان سوخت آتي مطرح بـوده و ايـن بـه دليـل     . كنندگان گاز طبيعي مايع خواهند پيوست عرضه

اين موضوع كـه  . باشد محيطي آن و باال بودن راندمان حرارتي نيروگاههاي با سيكل تركيبي مي محسنات زيست
گذاري در بخش گاز طبيعي در مقايسه با نفت عالوه بر اقتصاد، منوط به مالحظـات بلندمـدت سياسـي     سرمايه
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بر اسـاس آخـرين   . باشد، باعث شده است تا هميشه در اين رابطه با ديده شك و ترديد نگريسته شود منطقه مي
ي بـوده آينـده درخشـاني را    گذاري در اين بخش كامالً اقتصـاد  سرمايه ، LNGاطالعات دريافتي از واحد توليد 

در  2000كه در اوايل مـاه آوريـل سـال     LNG OMANاطالعات فني شركت . بيني كرد توان براي آن پيش مي
جنوبي را  به مقصد كره  LNGمتر مكعب  125000اندازي گرديد و عزيمت اولين شناور حامل  كشور عمان راه
  .آورده شده است جشن گرفت، 
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  LNGاي اقتصادي پارامتره): 36-5(جدول 
Tbtu/y  Bcm/y  Mmt/y MMscf/d  Common Input Data  

103.8 2.8 2.1 300 FEED GAS  

    20 NUMBER OF PRODUCTION YEARS  

    330 OPERATING DAYS PER YEAR  

    6. GAS FEED STOCK PRICE, US$MMBtu  

    10 IRR REAL %  

      LNG PLANT  
    12 PLANT LOST ENERGY, %  

Tbtu/y  Bcm/y  Mmt/y MMscf/d   
103.8 2.8 2.1 300  PLANT OUTLET LNG CAPACITY  

    350 Mmtpa, UStion ٣ UNIT CAPEX PER  

    765 PLANT CAPEX ESCALATED WITH 
POWER OF US$ 0.65 million

    3.5 PLANT OPEX,% OF CAPEX

    26.8 PLANT OPEX,US$ million/y  

    210 CAPEX ONE SHIP OF ١٣٠٠٠٠m٣, US$ 
million

    1.2 NUMBER OF SHIPS, DEPENDS ON 
DISTANCE AND QUQLITY (٢ SHIPS PER 

٣ Mmtpa)
    258 TOTAL SHIPS CAPEX, US$ million  

    7.7 YEARLY OPEX SHIPS @ ٣%

% TOTALOPEXCAPEX   
54 1.28 29. 99.  UNIT PRODUCTION COST, US$/MMBtu  

28 68.    UNIT FEED GAS COST PER ١ MMBtu OF 
LNG, US$/MMBtu

18 42. 09. 33.  UNIT SHIP TRANSPORT COST, US$/ 
MMBtu  

100 2.38 38. 1.32  TOTAL UNIT INDUSTRIAL COST, CIF, 
US$/MMBtu  

RESULT: US$ 2.3 /MMBtu LNG MARKET PRICE CORRESPONDS TO A BRENT PRICE OF 

   US$ 16025/bbl. 
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  GTLپارامترهاي اقتصادي ): 37-5(جدول 
Tbtu/y  Bcm/y  Mmt/y  MMscf/d   Common Input Data  

103.8 2.8 2.1 300 FEED GAS  

    20 NUMBER OF PRODUCTION YEARS  

    330 OPERATING DAYS PER YEAR  

    6. GAS FEED STOCK PRICE, US$MMBtu  

    10 IRR REAL %  

      GTL PLANT  
    45 PLANT LOST ENERGY, %  

  Tbtu/y  Bbl/d  MMscf/d    
 57.09 30000 9.9  PLANT OUTLET SYNFUELS 

CAPACITY  
    30000 UNIT CAPEX PER 30000 bpd of synfuel, 

US%/bbl day
    900 PLANT CAPEX ESCALATED WITH 

POWER OF US$ 0.75 million

    5.8 PLANT OPEX,% OF CAPEX

    52.2 PLANT OPEX, US$ million/y  

% TOTAL OPEX CAPEX    
72 15.95 5.27 10.68  UNIT PRODUCTION COST, US$/bbl  

28 6.29    UNIT FEED GAS COST per ١ bbl of 
synfuel, US$/MMBtu

18 42. 09. 33.  UNIT SHIP TRANSPORT COST, US$/ 
MMBtu  

100 22.24 5.27 10.68  TOTAL UNIT INDUSTRIAL COST, 
CIF, US$/bbl  

Result: diesel/naptha are sold in the market at US$ 22.24/bbl when Brent price is US$ 16.68/bbl.    

  انتقال گاز از طريق تبديل آن به انرژي الكتريكي) 7-5

گاز بـه انـرژي الكتريكـي     يكي از راههاي استفاده از منابع گازي احداث نيروگاههاي برق و در آنجا تبديل
براي انتقال برق توليد شده از اين طريق در مسافتهاي كوتاه مي توان از روشهاي معمول اسـتفاده كـرد   . باشد مي

  .توان استفاده نمود مي W-Wتر از تكنولوژي جديدي بنام  ولي براي مسافتهاي طوالني
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   W-Wتكنولوژي ) 7-5-1

با ولتـاژ بـاال تبـديل گشـته       DCگاز طبيعي سر چاه به برق  Well head to Wire , W-Wدر تكنولوژي 
گيگـا وات   86تـوان بـه ميـزان     آوري جديد مـي  كند با اين فن مستقيماً نيروي برق را به خط مصرف هدايت مي

كشـورهاي خاورميانـه و   . مـيالدي را تـأمين نمـود    2010تـا   1996درصد كل برق توليدي بين سالهاي  8يعني 
پتانسيل بااليي جهت استفاده از اين تكنولوژي و توليد حامل انرژي پـاك يعنـي نيـروي     OPEC آفريقاي عضو
گامهاي بزرگـي   W-Wآوري  به نيروي برق با فن Flaredبا تبديل گازهاي . هاي آتي دارا هستند برق را در دهه

توان جهـت پيـاده    ر را ميحاضر منابع زي درحال. توان برداشت اي مي جهت كنترل آلودگي هوا و گازهاي گلخانه
  . مورد بررسي قرار داد W-Wآوري  سازي فن

  ،گازهاي همراه در ميادين نفت خام  
  ،ميادين گاز طبيعي قديمي رو به اتمام  
 ميادين جديد كشف شده گاز طبيعي جهت توليد نيروي برق.  
ـ   المجموع، از مطالب مطروحه در اين بخش مي حيث من ه ميـزان ذخـاير ايـران و    توان بيان داشت كه با توجـه ب

توان بازارهاي صادراتي ايران را به گروههاي مختلفي تقسيم نمود به اين صـورت   موقعيت جغرافيايي كشور مي
  تـوان از طريـق خـط     فـارس مـي   كه براي كشورهايي مانند هند و پاكستان و تركيه و كشـورهاي حاشـيه خلـيج   

براي كشورهاي آسـياي جنـوب شـرقي نيـز     . صدور گاز نمود اقدام به –باشد  كه بسيار اقتصادي نيز مي –لوله 
البته با توجه به رقابت بسيار باال در اين زمينـه، بازاريـابي و زمانبنـدي    . بهره جست LNGبايد از تكنولوژي  مي

و گسـترش صـنعت پتروشـيمي نيـز بـه دليـل        GTLالبته استفاده از تكنولوژي . باشد پروژه بسيار با اهميت مي
 DMEتوان به  به عنوان نمونه بارز در اين زمينه مي. باشد ن بازار مصرف مواد توليد شده مناسب ميگسترده بود

  .باشد اشاره نمود هاي ارزشمند و پرتقاضا مي كه فرآورده) دي متيل اتر(
استفاده از تكنولوژي تبديل گاز به انـرژي الكتريكـي نيـز حـائز اهميـت بـوده و در كنـار سـه تكنولـوژي          

توان گفـت كـه زمينـه اسـتفاده از هـر چهـار        تواند منبع درآمد خوبي براي كشور باشد در كل مي ر ميالذك فوق
ها عالوه بر اصول اقتصـادي و   ليكن بايد در اجراي طرحها و پروژه. تكنولوژي معرفي شده دركشور وجود دارد

ررسـي قـرار داد و در انتخـاب    رعايت جنبه هزينه و قيمت به طور دقيق بازارهاي موجود و رقبا را نيـز مـورد ب  
  .تكنولوژيها رعايت اهم و مهم را نمود



  
  
  

لـذا تجـارت از طريـق    . المللي گاز طبيعي در جهان پرداخته شـده اسـت   دراين تحقيق ابتدا به بررسي تجارت بين
پس از آن دورنماي عرضه و تقاضاي . گيرد به تفكيك مناطق مختلف جهان مورد بررسي قرار مي LNGخط لوله و 

. ع معتبر اطالعاتي انرژي اين موضوع تخليل شده سـت المللي گاز طبيعي مدنظر قرار گرفته كه با استفاده از مراج بين
گيـرد   المللي گاز مورد توجه قرار مـي  در قسمت بعدي توازن عرضه و تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي در بازارهاي بين

سـپس  . باشـد  كه شامل تقاضاي بالقوه گاز طبيعي ايران و همچنين رقباي تجاري گاز ايران در اروپا و خاور دور مـي 
ه صادركنندگان گاز طبيعي و مسائل مربوط به آن به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته و كشورهاي روسيه، اتحادي

در انتهـا نيـز بـه    . انـد  ايران، تركمنستان، قطر، الجزاير، اندونزي و مالزي به عنـوان اعضـاء پيشـنهادي معرفـي گرديـده     
  .اي صادراتي ژاپن و آمريكا پرداخته شده استگذاري گاز طبيعي مستقل از نفت با استفاده از قرارداده قيمت

وجود ذخاير عظيم گاز ايران و توسعه آتي فازهاي پارس جنوبي باعث شده كه توجه به امر صادرات از اهميـت  
هنـد، پاكسـتان، تركيـه، كويـت، عمـان،      : كشورهاي مورد مطالعه در اين فصـل عبارتنـد از  . اي برخوردار گردد ويژه

با توجه به فرضيات مطروحه از مدل هزينه . كره جنوبي، تايوان، ارمنستان، نخجوان و بازار اروپاامارات، ژاپن، چين، 
ترتيب براسـاس   بدين. باشد براي هريك از كشورها محاسبه شد گذاري مي فايده، قيمت يا هزينه واحد كه پايه قيمت

  .بررسي و تحليل شدندهاي مختلف اقتصادي هر يك از بازارها  نرخهاي بازگشت سرمايه در گزينه
هايي با بازار ايران  هاي ساير طرحهاي صادرات گاز باالخص در بازار اروپا، مقايسه در فصل سوم با بررسي هزينه

ترتيب وضـعيت صـادرات گـاز در كشـورهاي      سپس كشورهاي رقيب ايران در بازار بررسي و بدين. صورت گرفت
با توجـه  . خواهد بود ارزيابي گرديد LNGايران باالخص در زمينه فارس ازجمله قطر كه يكي از رقباي  حاشيه خليج

  . برد المللي گاز پي توان به محدوديتهاي تجارت بين به وجود كشورهاي رقيب در صادرات گاز مي
بندي طرحهااز لحاظ هزينه، درآمد و سودآوري بررسي و  در فصل چهارم با مقايسه طرحهاي صادراتي، اولويت

همچنين مسئله ترانزيت و وجود كشور ثالث و محدوديتهاي هر يك از بازارها بـا توجـه بـه زمـان     . تحليل شده است
  .افتراق عرضه از تقاضا و ظرفيت آتي بازارها بررسي و تحليل شده است

  گيـري خالصه و نتيجه:فصل ششم
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ستانده اقتصاد ايران جايگاه بخش گاز طبيعي در بين بخشهاي مختلف  –در فصل پنجم با استفاده از جدول داده 
ستانده تأثير صـادرات گـاز طبيعـي بـر توليـد، اشـتغال و موازنـه         –شود و بر اساس تكنيكهاي داده  بيين مياقتصادي ت

در ادامه به بحث در خصوص موضوع جايگزيني گاز طبيعي با ساير حاملهاي انـرژي  . ارزي كشور محاسبه گرديدند
  .ندپرداخته شد و در انتها نيز تكنولوژيهاي انتقال گاز معرفي و بررسي شد

  المللي گاز طبيعي تجارت بين -خالصه فصل اول) 6-1

 68/45درصـد بـود و از    32اي معادل  داراي متوسط رشد ساالنه) 1970-99(دهه قبل  3تجارت گاز طبيعي طي 
و بـاالخره   1990ميليـارد متـر مكعـب در     4/307، 1980ميليـارد متـر مكعـب در     201به  1970ميليارد متر مكعب در 

سهم كل گاز مبادله شده نسـبت بـه كـل توليـد  گـاز طبيعـي       . افزايش يافت 1999د متر مكعب در سال ميليار 7/484
. ارتقـاء يافتـه اسـت    1999درصـد در سـال    5/20بـه   1970درصـد در سـال    4/4جهان داراي روند فزاينده بوده و از 

ت گـاز طبيعـي متعلـق بـه     ، تـاكنون سـهم غالـب تجـار    (LNG)رغم رشد قابل مالحظه تجارت گاز طبيعي مايع  علي
درصد از گاز مبادله شده در جهان توسط خط لوله انتقـال   94بالغ بر  1970در سال . باشد تجارت گاز با خط لوله مي

يافته ليكن در طول زمان سهم گازهاي مبادله شده با خط لوله از كل تجارت گاز طبيعي كاهش يافته، به طوري كـه  
  .درصد رسيده است 4/74به  1990درصد و در سال  5/76به  1990صد، سال در 4/84به  1980اين سهم در سال 

باشد و حجم گازهـاي   درصد مي 25قريب  1970-99متوسط رشد گازهاي مبادله شده با خط لوله در طي دوره 
، 1980ميليارد متر مكعب در سال  64/169به  1970ميليارد متر مكعب در سال  93/42مبادله شده توسط خط لوله از 

همچنـين  . رسـيده اسـت   1999ميليارد متر مكعب در سال  51/360و نهايتاً  1990ميليارد متر مكعب در سال  29/235
 2/15به  1970درصد در سال  1/4سهم گازهاي مبادله شده توسط خط لوله نسبت به توليد تجاري گاز طبيعي نيز از 

  .افزايش يافته است 1999درصد در سال 
اي حمل و نگهداري گاز مـايع در بسـياري از كشـورهاي جهـان، تجـارت گـاز طبيعـي مـايع         با بهبود تكنولوژيه

(LNG)  سهم . دهه اخير از رونق نسبي برخوردار بوده است 3در طيLNG      در كل تجـارت گـاز طبيعـي جهـان از
 2/124( درصـد  6/25و بـاالخره   1990درصد در سـال   5/23به  1970در سال ) ميليارد متر مكعب 69/2(درصد  9/5

درصـد از كـل توليـد     3/0حـدود   1970گاز طبيعـي مـايع در سـال    . افزايش يافت 1999در سال ) ميليارد متر مكعب
  .درصد رسيد 3/5اين سهم به  1999تجاري را به خود اختصاص داده بود، ليكن در سال 
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ميليـارد متـر    26/96اردات از طريق خط لوله، اياالت متحده آمريكا با و 1999بزرگترين واردكننده گاز در سال 
بعـد  . درصد از كل واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله را به خود اختصاص داده است 7/26مكعب بوده است كه 

ميليـارد متـر    84/11و  86/30، 5/46، 23/73از اياالت متحده، كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و بلژيـك بـا واردات   
بزرگتـرين  . انـد  ت گاز از طريـق خـط لولـه در جهـان را بـه خـود اختصـاص داده       هاي دوم تا پنجم واردا مكعب رده

ميليـارد متـر مكعـب گـاز،      54/125صادركننده گاز از طريق خط لوله، فدراسيون روسيه بوده است كه بـا صـادرات   
هلنـد و   بعد از روسيه، كشـورهاي كانـادا، نـروژ،   . باشد درصد از كل حجم صادرات خط لوله دنيا را دارا مي 82/34

  . صورت گرفته است LNGبه صورت  99درصد از مجموع تجارت جهاني گاز در سال  6/25. الجزاير قرار دارند
. درصد برخـوردار بـوده اسـت    9/9از رشدي معادل  98نسبت به سال  99در سال  LNGمجموع تجارت جهاني 

در  LNGدرصـد كـل واردات    74( 99ل در سـا  LNGميليارد متر مكعب  15/92اقيانوسيه با واردات  –منطقه آسيا 
ميليـارد متـر    48/27، اروپـا بـا واردات   آنبعـد از  . بـوده اسـت   99در سال  LNGبزرگترين منطقه واردكننده ) جهان

منـاطق مزبـور بـه    . ميليارد متر مكعب در مقامهاي دوم و سوم قـرار دارنـد   57/4مكعب و آمريكاي شمالي با واردات 
الزم به ذكر است كه تنهـا  . اند را به خود اختصاص داده LNGمجموع واردات جهاني  درصد از 6/3و  1/22ترتيب 

  .باشند كشور صادركننده مي 10كشور واردكننده و  9فعاليت مستقيم دارند كه  (LNG)كشور دنيا در تجارت  19
الجزايـر بـا    ميليـارد متـر مكعـب،    81/38به ترتيب اندونزي با  99جهان در سال  LNGبزرگترين صادركنندگان 

 2/31معـادل   99صادرات اندونزي در سـال  . باشد ميليارد متر مكعب مي 55/20ميليارد متر مكعب و مالزي با  76/25
سـهم مزبـور بـراي الجزايـر     . دهـد  نشان مـي  98درصد رشد نسبت به سال  5/7درصد صادرات جهاني بوده است كه 

استراليا و برونئي بـه  . باشد درصد صادرات جهاني مي 5/16درصد صادرات جهاني و براي مالزي معادل  7/20معادل 
  .در مراتب بعدي قرار دارند LNGميليارد متر مكعب صادرات  4/8و  07/10ترتيب با 

رغم وجود بسياري از مشكالت نظير بحران روسيه و آسيا و همچنـين كـاهش قيمتهـاي نفـت      علي 1998در سال 
از سوي . ميليارد متر مكعب رسيد 8/2271به  97درصد افزايش نسبت به سال  2/2خام، توليد گاز طبيعي در جهان با 

ميليـارد متـر    5/2240به  97ميليارد متر مكعب در سال  3/2211درصدي از  3/1ديگر، مصرف گاز طبيعي نيز با رشد 
صـد و در  در 14تـاكنون حـدود    1990تقاضاي گاز طبيعي در جهان از ابتـداي دهـه   . بالغ گرديد 98مكعب در سال 

با در نظر گرفتن كليه  (OWEM) مدل انرژي جهاني اپك سناريوهاي. درصد افزايش داشته است 40اتحاديه اروپا 
بررسي سهم هر يك از مناطق از كل پتانسيل عرضه . پردازد اثرات ذكر شده به بررسي پتانسيل عرضه گاز طبيعي مي
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دهد كه قدرت نفوذ منطقه غرب پاسيفيك و آسيا در سـبد   مي گاز طبيعي دنيا با توجه به سناريوي باالي عرضه نشان
سـهم آن بـه    1992-2020به طـوري كـه در طـي دوره    . عرضه گاز طبيعي دنيا نسبت به ساير مناطق بيشتر خواهد بود

درصد افزايش داشته است و در مقابل، سهم آمريكاي شمالي در ايـن دوره داراي كاهشـي بـه همـين ميـزان       6ميزان 
، اهميت منطقه آسيا و غرب 1992-2020روند تغييرات عرضه گاز طبيعي طي دوره بيني  پيشبا توجه به  .ودخواهد ب

در مقابـل، كـاهش   . باشد پاسيفيك، خاورميانه و آفريقا در تأمين تقاضاي آينده گاز طبيعي به خوبي قابل مشاهده مي
ضرورت دستيابي به راههايي در ) ربي و شرقياروپاي غ(كننده گاز  شديد عرضه گاز طبيعي در مناطق عمده مصرف

اي عرضـه بـالقوه    بررسـي منطقـه  . كند جهت جلوگيري از كاهش عرضه و در نتيجه تقاضاي اين مناطق را ايجاب مي
دهـد كـه منـاطق خاورميانـه و غـرب پاسـيفيك همچنـان بـه عنـوان           جهان بـر اسـاس سـناريوي پـايين نيـز نشـان مـي       

تـر از   در جهان مطرح هستند ليكن شدت افزايش عرضه بر اساس اين سناريو ضعيفكنندگان مهم گاز طبيعي  عرضه
هـاي   كاهش شديد عرضه گاز طبيعي اروپاي غربي طي دهه نخست قرن جديد يكي از مشخصـه . سناريوي باال است
بـه   1992-2020براساس اين سناريو، باالترين رشد ساالنه عرضه گاز طبيعـي در طـي دوره   . باشد مهم اين سناريو مي

  .مناطق آفريقا، آمريكاي جنوبي، آسيا و غرب پاسيفيك و خاورميانه اختصاص دارد
بررسي سهم هر يك از مناطق از كل پتانسيل عرضه گاز طبيعي دنيـا بـا توجـه بـه سـناريوي پـايين عرضـه نشـان         

الت نيز نسبت بـه سـاير   دهد كه قدرت نفوذ منطقه غرب پاسيفيك و آسيا در سبد عرضه گاز طبيعي دنيا در اين ح مي
 2/13درصـد بـه    3/8درصد، از  5سهم اين منطقه با افزايشي به ميزان  1992-2020در دوره . مناطق بيشتر خواهد بود

 6/31درصـد، از   7درصد افزايش داشته است و در مقابل، سهم آمريكاي شمالي در اين دوره بـا كاهشـي بـه ميـزان     
  .درصد خواهد رسيد 4/24درصد به 
بيني كرده  پيش 2020درصدي را تا سال  5/2رشد ساالنه  (OWEM)ورد تقاضا، مدل انرژي جهاني اوپك در م

درصدي مجموع تقاضـاي جهـاني بـه     8/1درصد در نفت و رشد  2/1است كه اين رقم بسيار بيشتر از رشد نسبتاً كم 
درصـد   23ي انرژيهاي عمده جهـاني از  رود كه گاز سهم خود را در افزايش تقاضا در نتيجه انتظار مي. رود شمار مي

. ميليون تن معادل نفت در اين سال برساند 3149افزايش دهد و مصرف گاز طبيعي را به  2020درصد در سال  26به 
–2000درصـد بـين سـالهاي     9/3بيشترين ميزان رشد مصرف در كشورهاي در حال توسـعه مشـاهده خواهـد شـد و     

تقاضاي گاز اوپك با نرخ رشدي مشابه كشـورهاي  . يابد افزايش مي 2010-2020درصد براي سالهاي  3/4به  1995
كننـده سياسـت كلـي گسـترش      ميليون تن معادل نفت خواهد بود كـه ايـن امـر مـنعكس     400در حال توسعه، حدود 
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چـين، معـرف يكـي از شـكوفاترين     . هـاي نفتـي بـراي صـادرات اسـت      استفاده از گاز به منظور آزاد كردن فرآورده
برابر و عمدتاً در توليد نيرو افزايش خواهـد داد و از اينـرو، سـهم     5رهاي جهان، استفاده از گاز طبيعي خود را به بازا

  .افزايش خواهد يافت 2020درصد در سال  9گاز طبيعي در مجموع انرژيها به 
ه آن كشور، در بازار اصلي مصرف جهان، آمريكا به لحاظ بعد مسافت و غيراقتصادي بودن صادرات گاز ب 4از 

از سـوي ديگـر، شـوروي سـابق يكـي ديگـر از       . توانـد بگنجـد   آينده قابل تصور جزء برنامه صادرات گاز ايران نمي
آيد كه به علت وجود منابع بسيار عظيم گازي تقريباً از اين معادلـه حـذف    بازارهاي عمده مصرف جهان به شمار مي

تان، تركيه و هند نيز از بازارهاي عمده بالقوه گاز صادراتي ايران همچنين كشورهاي همجوار به ويژه پاكس. گردد مي
باشـد، در سـالهاي    در شرايط بسيار مطلوب كه ادامه روابط مناسب سياسي با اروپا يكـي از آنهـا مـي   . روند بشمار مي

بـت فشـرده بـا    تواند جايگاهي در بازار گاز اروپا به دست آورد مشروط بر اينكه حاضر بـه رقا  ايران مي 2020-2015
تر به داليـل مختلـف    كنندگان فعلي و آتي گاز در اين قاره گرديده و ضمناً از صدور گاز به بازارهاي نزديك عرضه

منصرف نشده باشد و يا بخواهد به طور موازي به صدور گاز بپردازد كه البته اين مسئله منـوط بـه در اختيـار داشـتن     
  . از موضوع اين پروژه است باشد كه خارج مقدار زياد گاز توليدي مي

هـاي صـادرات گـاز از سـوي      بازار خاوردور از لحاظ قيمت نسبت به بازار اروپا مزيت دارد و هم اكنـون پـروژه  
چنانچه صادرات گاز از . باشند گيري مي كشورهاي خاورميانه مانند عمان، قطر، ابوظبي و يمن در حال انجام يا شكل

و اقتصادي باشد، ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي منطقه امكان صادرات گاز به  پذير ساير نقاط خاورميانه امكان
در كشـورهاي خـاوردور در توليـد بـرق مصـرف       LNGدرصـد از   70با توجه به اينكـه  . خاوردور را خواهد داشت

م پـروژه  كننـدگان اصـلي و نهـايي در انجـا     شود، بدين لحاظ شركتهاي بزرگ برق اين منطقه بـه عنـوان مصـرف    مي
با توجه به جميع جهات، چنانچه ايران بخواهـد در عرضـه گـاز بـه ژاپـن و سـاير كشـورهاي خـاوردور در         . باشند مي

نقشي ايفاء نمايد، به علت رقابت شـديد روسـيه، انـدونزي، اسـتراليا و سـاير شـركتهاي بـزرگ         2015سالهاي بعد از 
  .به اين بازار مهم آغاز گرددگازي جهان، از هم اكنون بايد تمهيدات الزم جهت نفوذ 
رســد تشــكيل اتحاديــه كشــورهاي صــادركننده گــاز طبيعــي  بــا در نظــر گــرفتن كليــه مــوارد فــوق، بــه نظــر مــي

(ONGEC)     ضروري باشد و چنانچه اعضاي آن انسجام اتحاديه را حفظ نموده و پايبند بـه مقـررات و مصـوبات آن
ترين مشكل احتمالي كه در مسير تشكيل اتحاديه ايجاد  عمده. نمود باشند، مسلماً منافع زيادي را نصيب خود خواهند

در ايــن زمينــه، . كننــده و شــركتها در برابــر آن خواهــد بــود گيــري كشــورهاي مصــرف خواهــد شــد، مســئله موضــع
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اي سعي خواهند نمود تا افكار عمـومي را بـر عليـه ايـن مسـئله تحريـك        كنندگان با مخالفت با چنين اتحاديه مصرف
ه و تصويري از آينده مبهم با وجود يك انحصارگر در بـازار جهـاني گـاز كـه محصـوالت خـود را بـه قيمـت         نمود

ترين نوع برخورد با اين معضل احتمالي عبـارت   سازنده. كنندگان عرضه خواهد كرد ترسيم نمايند دلخواه به مصرف
ب لـ توانـد در قا  عضو كه اين اقدامات مـي  اي از اقدامات روشنگرانه متقابل از جانب كشورهاي خواهد بود از سلسله

  .المللي عملي گردد تشكيل نشستها، سمينارها و كنفرانسهاي مختلف در سطح بين
توانيم اتحاديـه مـذكور را در    كشور ايران و روسيه، مي دواي از ذخاير در  با توجه به ويژگي تمركز بخش عمده

قرار دهيم ولي از آنجايي كه سهم ايران در تجـارت جهـاني    جانبه شامل ايران و روسيه مورد بحث دوقالب انحصار 
اي در صـادرات گـاز طبيعـي بـه منـاطق       رغم ذخاير كمتر سـهم عمـده   گاز صفر بوده و در مقابل، ساير كشورها علي

جهــت بــا محســوب كــردن ســاير  بــدين. مختلــف جهــان دارنــد، لــذا مــدل مزبــور چنــدان بــا واقعيــت تطــابق نــدارد 
تـوانيم   ترتيـب مـي   بـدين . نمائيم گاز طبيعي، اتحاديه را به صورت انحصار چندجانبه بررسي ميصادركنندگان عمده 

گيري گـاز   نتايج حاصل از تصميم. جانبه در منطقه اروپا در نظر بگيريم دوروسيه و الجزاير را در قالب يك انحصار 
تـوان بـراي يـك صـادركننده بـه       را نمـي مقدار  –پروم بستگي به واكنش رقباي او در بازار دارد، روابط كلي قيمت 

داشـتن سـود بـيش از    . زيرا به طور كلي روند واكنش رقباي گاز پروم در بازار اروپا نامعلوم است. تنهايي تعيين كرد
در صورت افزايش بيش از حد قيمت، صادركنندگان ديگري كه بـه دليـل بعـد    . حد در اين بازار دور از انتظار است

. باالتر قادر به صادرات گاز به اروپا نيستند خواهنـد توانسـت در ايـن بـازار حضـور پيـدا كننـد        مسافت و هزينه نسبتاً
  .گذارند كنترل ندارد بنابراين شركت گاز پروم در اين بازار بر روي تمام متغيرهايي كه بر ميزان سود او تأثيري مي

جانبه زيـاد اسـت و در نتيجـه     دوانحصار تعداد واكنشهاي سوناتراچ در مقابل تصميمات گاز پروم در يك بازار 
در اينجا تعداد محدودي از واكنشهاي يك رقيـب در مقابـل يـك    . جانبه وجود دارد دوتعداد زيادي حالت انحصار 

فــرض اساســي در زمينــه رفتــار و تصــميمات  بــه طــور كلــي هــيچ پــيش. گيــرد صــادركننده مــورد بررســي قــرار مــي
هايي كه در زمينه رفتار توليدكنندگان در  فرض جانبه و چندجانبه همانند پيش ودتوليدكنندگان در بازارهاي انحصار 

حلهـاي متعـددي بـر روي رونـد      جوابهـا و راه . بازارهاي رقابت كامل و رقابت انحصاري وجود داشت، وجود ندارد
دسـته جديـدي از   حل متكي بـه   جانبه و چندجانبه فروش وجود دارند و هر راه دوگيري در بازارهاي انحصار  تصميم

  .حل تباني و اشتاكلبرگ مدنظر بوده است در اين تحقيق، راه. فرضيات در زمينه رفتار صادركنندگان است
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حل شبه رقابتي، در حالت تباني صادركنندگان مقدار فروش بسيار كمتر خواهد بود، قيمـت فـروش    برخالف راه
مقادير هزينه نهـايي دو صـادركننده در هـر دو    . باشند تر ميبسيار بيشتر است و سودهاي گاز پروم و سوناتراچ نيز باال

گيرند تا قيمت فـروش،   هاي نهايي آنها در شرايط اخير برابر با درآمد نهايي قرار مي حالت يكسان است وليكن هزينه
سـوناتراچ  نحوه توزيع سود كل بين گاز پروم و . شوند و مقادير سود نيز به وسيله توابع سود هر صادركننده تعيين مي

حل اشتاكلبرگ بر اين فرض استوار است كه روسـيه و   راه. موضوعي است كه خود بايد در مورد آن به توافق برسند
توانـد   هـر يـك از آنهـا مـي    . الجزاير به طور صريح تشخيص بدهند كه عمليات آنها با يكديگر وابستگي متقابل دارد

آيـد كـه    تعادل در بازار زماني به وجود مي. بر را در بازار ايفاء كندو يا ره پيروتمايل داشته باشد تا يكي از دو نقش 
چـرا  . ترين حالت اسـت  رسد كه رهبري گاز پروم طبيعي با توجه به موارد فوق، به نظر مي. گير باشد تمايالت آنها پي

خاير و توليـد گـاز در   كند و مقام اول حجم ذ درصد از گاز طبيعي اروپا را از طريق خط لوله تأمين مي 50كه تقريباً 
البته در اين مبحث تنها دو شركت گاز پروم و سـوناتراچ بـا توجـه بـه اهميـت      . جهان را به خود اختصاص داده است

چنانچه صادركنندگان ديگري نيز در بازار اروپا ظاهر شـوند، روسـيه و   . آنها در بازار اروپا مورد بررسي قرار گرفتند
  .شوند صادركنندگان به عنوان پيرو مطرح ميالجزاير به عنوان رهبر و ساير 
در اين منطقه نيز انـدونزي و مـالزي بـه    . پاسيفيك در نظر گرفت –توان براي بازار آسيا  مشابه تحليل فوق را مي

عنوان رهبر و ساير صادركنندگان همچـون برونئـي، اسـتراليا، قطـر و امـارات متحـده عربـي بـه عنـوان پيـرو مطـرح            
مدت روسيه، الجزاير، اندونزي و مالزي كشورهايي هسـتند كـه واجـد شـرايط بـراي       يب در كوتاهترت بدين. شوند مي

  چـرا كـه در حـال حاضـر قسـمت عمـده بـازار گـاز طبيعـي اروپـا و           . باشـند  انحصاري كردن بـازار گـاز طبيعـي مـي    
پاسـيفيك  -اروپـا وآسـيا   LNGقطر و امارات متحده عربي نيز وارد بـازار  . پاسيفيك را در اختيار خود دارند –آسيا 
تواننـد بـه همـراه كشـورهاي      سال برآورد گرديده اسـت مـي   100اند و با توجه به اينكه عمر ذخاير آنها بيش از  شده

تركمنسـتان  . ايران و تركمنستان در ميان مدت به عنوان بازيگران جديد گاز طبيعي وارد جرگه انحصـارگران شـوند  
ايران با داشتن ذخـاير وسـيع   . ز به اروپا از طريق خط لوله در آينده مطرح شودتواند به عنوان يك صادركننده گا مي

. باشـد و بايـد تأسيسـات الزم را مهيـا نمايـد      را دارا مـي  LNGگاز طبيعي، قابليت صادرات گاز از طريق خط لوله و 
مطالعـات  . ظر قرار دهـد منتهي الزم است براي ورود به بازار گاز طبيعي بازاري همچون تركيه را به عنوان هدف مدن

تواند به عنـوان دروازه ورود بـه اروپـا تلقـي      باشد و مي دهد كه تركيه بازار مناسبي براي ايران مي انجام شده نشان مي
تواند قابل رقابت با كشورهاي ديگر صادركننده  محاسبات بيانگر اين است كه قيمتهاي ايران در بلغارستان مي. گردد
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تواند به بازار اروپا نفـوذ كنـد ولـي     بنابراين، ايران در حال حاضر نمي. اسلواكي چنين نيست گاز طبيعي باشد ولي در
باشد  سازي صنايع و نيروگاهها مي شايد به دليل ساختارهاي جديد اقتصادي اروپا كه ناشي از آزادسازي و خصوصي

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، كشـورهاي       . ددو همچنين تمايل اروپا به ايجاد تنوع در عرضه بتواند وارد اين بازارهـا گـر  
روسيه، ايران، قطر، تركمنستان، الجزاير، انـدونزي و مـالزي بـه عنـوان اعضـاء اتحاديـه صـادركنندگان گـاز طبيعـي          

  .شوند پيشنهاد مي
در اين قراردادهـا  . رسد دانيم، گاز طبيعي معموالً به صورت قراردادهاي بلندمدت به فروش مي طور كه مي همان

ساير انرژيها به ويژه نفت خام نقش مهمي دارد، زيرا نفت خام نقش مسلط و رهبر را در بين انرژيهـا دارد و از  قيمت 
هرچند تغييرات گاز طبيعـي هـم بـا پديـده بـازخور      . اي در سطح جهان برخوردار است بازار جا افتاده و سازمان يافته

اسطه حجم زياد تجارت نفت، آثار آن بر قيمت گـاز طبيعـي   ؛ با وجود اين به و دهد بهاي نفت را تحت تأثير قرار مي
قراردادهاي صادرات گـاز طبيعـي بـه دليـل وجـود      . تر از اثر متقابل قيمت گاز بر قيمت نفت خام است بسيار گسترده

گردنـد و از آنجـايي كـه بـازار گـاز داراي سـاختار سـازمان          هزينه از دست رفته باال، به صورت بلندمدت منعقد مـي 
بنـابراين،  . باشند هاي متفاوتي مي باشد لذا هر قرارداد صادرات بسته به طرفهاي قرارداد داراي ماده واحده اي نمي تهياف

گـذاري در   البته با معرفـي چنـد فرمـول قيمـت    . گذاري در قراردادها غيرممكن است معرفي يك شيوه عمومي قيمت
  .كردتوان وجوه مشترك آنها را مشاهده  قراردادهاي مختلف مي

در . گـردد  شـود تعيـين مـي    گذاري گاز طبيعي بر اساس اينكه جايگزين چه نوع انرژي ديگري مـي  عموماً قيمت
در قراردادهـاي  . باشد به ايـن نكتـه توجـه خاصـي مبـذول شـده اسـت        قراردادهاي ژاپن كه حمل به وسيله كشتي مي

گذاري مورد  يكي از پارامترهاي مهم در قيمت آالسيا، برونت، ابوظبي و اندونزي، ارزش گرمايي نفت خام به عنوان
شيوه تعيين قيمت در قراردادهايي كه توسط ژاپن منعقد شده است، همگـي تـابعي از نـرخ    . استفاده قرار گرفته است

هـاي نفتـي نيـز     توانـد از طريـق قيمـت فـرآورده     البته اين قيمت متوسط مـي . باشد متوسط قيمت نفت خام گذشته مي
. آمريكا نيز چندين نوع قرارداد گاز طبيعي وجود دارد كه به بررسي هر كدام پرداختـه شـده اسـت   در . محاسبه شود

همچنين قيمت گاز با يك فاكتور تعـديل  . باشد يو گاز طبيعي مي.تي.در اين قراردادها، قيمت برحسب هر ميليون بي
بوط به ساير انرژيها نيز از طريق پـارامتري  افزايش قيمتهاي ماهانه مر. گردد ساالنه به صورت منظم و ماهانه تعديل مي
گذاري گـاز طبيعـي    ترين نوع قيمت رسد اين روش مناسب به نظر مي. شود تحت عنوان رشد پلكاني قيمت لحاظ مي

  .هاي تعيين قيمت، نسبتاً مستقل از نفت است است كه در مقايسه با ساير شيوه
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  عي ايرانبررسي تقاضاي بالقوه گاز طبي –خالصه فصل دوم) 6-2

هـاي واحـد    در اين فصل ابتدا با روش تحليل هزينه و فايده مبتني بر فرضيات از پيش تعيين شده به بررسي هزينه
به عبارتي شرايط صادرات گاز به كشورهاي تقاضاكننده بررسي و تحليل شـده  . ايم پرداخته نظردر كشورهاي مورد 

درات گاز به اين كشورها، ابتدا روشهاي محاسباتي و گزينـه  سنجي صا قبل از معرفي كشورها و بررسي امكان. است
به طور خالصه، روش بدست آوردن قيمت واحد و يا هزينه واحـد برحسـب دالر   و هاي مورد استفاده معرفي  نويسي

با توجه به قيمت خوراك گـاز تحـويلي از طـرف شـركت ملـي نفـت        .گردد به ازاي هر ميليون بي تي يو معرفي مي
  .ندا معروف است و همچنين نرخهاي بازگشت سرمايه مختلف قيمتهاي واحد بررسي شده Gas Inlet هايران كه ب

 .تريليون فوت مكعب گاز دومين دارنده منابع گاز پس از فدراسيون روسيه اسـت  800يران با دارا بودن بيش از ا
 1990از در كشـور بـين سـالهاي    نرخ رشد مصرف داخلي گـ . نمايد مهم ميبا توجه به ذخائر كشور، مسئله صادرات 

رسد با توسعه ظرفيتهـاي صـنعتي و نيروگـاهي كشـور ايـن نـرخ بـين         بوده و به نظر مي% 18ميالدي حدود  1999الي 
  .يابدكاهش  7/0به حدود  2010الي  2001سالهاي 

بـه   پـارس جنـوبي در سـالهاي آينـده باعـث      12تـا   1كاهش نرخ رشد مصرف داخلي با توجه به توسعه فازهاي 
  .گردد به نوبه خود توجه به صادرات معطوف ميوجود آمدن مازاد عرضه خواهد شد كه 

بـا   2006و شـركت ملـي گـاز ايـران، در سـال       نجام شده توسط شركت ملي نفت ايـران هاي ا بيني بر اساس پيش
رسـيد و طـي ايـن    ميليارد متر مكعب خواهد  200فاز پارس جنوبي توليد گاز طبيعي كشور به حدود  12توسعه تمام 

  .ميليارد متر مكعب در بازار داخلي خواهد بود 100سالها مصرف گاز حدود 
آن به تزريق به چاههاي نفت و سـاير مصـارف   % 60ميليارد متر مكعب مازاد عرضه باقيمانده، اگر حدود  100از 

ميليـارد متـر مكعـب گـاز      30ميليارد متر مكعب گاز به تركيه، حـدود   10اختصاص داده شود و با توجه به صادرات 
 16بـه ظرفيـت مجمـوع     LNGبـا توسـعه دو واحـد    . به بعد براي صادرات وجود خواهد داشت 2006طبيعي از سال 

ميليارد متر مكعب باقي خواهد ماند كه براي گازرساني به بازارهاي شمالي و جنوبي كشور  10ميليون تن، باز حدود 
  .كافي خواهد بود

كشـورهاي هـدف    .نـد دالل طرح گازرساني به كشورهاي منتخب مورد بررسي قـرار گرفت به هر حال، با اين است
  :براي صادرات گاز ايران عبارتند از

  هندوستان -1
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  تركيه -2
  اروپا -3
  پاكستان -4
  ارمنستان -5
  نخجوان -6
  امارات متحده عربي -7
  عمان -8
  كويت -9

  آسياي جنوب شرقي -10
  چين -11

گردد و همچنين قيمـت واحـد    علي سود حاصل از جريان درآمدي طرح محاسبه ميارزش فدر روش بكار رفته 
هاي بكـار   گزينه.آيد از تقسيم ارزش فعلي هزينه بر مقدار توليد بدست مي) برحسب دالر بازاي هر ميليون بي تي يو(

  :گردد فته به صورت زير خالصه ميگر

  هاي مطروحه در اين طرح گزينه
قيمت گاز در ابتداي خط لوله   (%)مايه نرخ بازگشت سر  ها گزينـه

  )يو تي ميليون بي/دالر(
1  16 3/0  
2  16 5/0  
3  16 7/0  
4  18 3/0  
5  18 5/0  
6  18 7/0  
7  20 3/0  
8  20 5/0  
9  20 7/0  
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بـازار  : در مورد اولين بازاري كه بايد مـورد بررسـي قـرار دهـيم يعنـي هندوسـتان نكـات زيـر قابـل ذكـر اسـت           
باشد و به دليل تمركز نقاط مصـرف در بخـش غـرب و شـمال      مي Emerge marketازارهاي نوظهور هندوستان از ب

  .غرب اين كشور، اين بازار كامالً تحت نفوذ ما خواهد بود
هاي متفاوت در مورد شكاف بين عرضه و تقاضاي ايـن كشـور، عامـل     بيني البته قابل ذكر است كه به دليل پيش

گردد كه بيشترين مصـرف گـاز طبيعـي ايـن كشـور       بيني مي پيش. بايد مدنظر قرار دادريسك را در مورد اين كشور 
از  LNGترمينـال واحـد تبـديل بـه گـاز بـراي        12؛ به همين دليـل در حـال حاضـر حـدود      مربوط به نيروگاهها باشد

Pipava  تاCochin  در غرب اين كشور و همچنينEnore در غرب آن در نظر گرفته شده است.  
گـردد و ايـن    آغـاز مـي   2004هاي انجام شده، شكاف بين عرضه و تقاضا در هند پس از سال  بيني س پيشبر اسا

در اين طرح دو . خواهد رسيد 2015ميليارد متر مكعب در سال  40ميليارد متر مكعب به بيش از  20كمبود عرضه از 
  .راه انتقال گاز از طرف ايران به هند مورد بررسي قرار گرفته است

ميليـارد   2/3گـذاري حـدود    كيلومتر و هزينه سـرمايه  2670خط لوله درون ساحلي از طريق پاكستان به طول  -1
  .سال در نظر گرفته شده است 25ميليارد متر مكعب كه طول عمر اين طرح حدود  18دالر براي انتقال حجم 

2- LNG ميليـون تـن   8ميليارد دالر براي انتقال  3/2گذاري  با هزينه سرمايه LNG .    يكـي از بازارهـايي كـه در
 2001از سـال  . سالهاي آينده بيشترين صادرات گاز از طريق خط لوله را به آن خـواهيم داشـت، بـازار تركيـه اسـت     

  .كند اي را براي ايران ايجاد مي گردد و اهميت ويژه صادرات به اين كشور آغاز مي
ر حال تركيه با توجه بـه مسـئله تنـوع منـابع عرضـه، از      به ه. بسياري معتقدند كه تركيه دروازه ورود به اروپاست

گردد كه با توجه به قراردادهاي منعقد شده اين  بيني مي در عين حال پيش. كند كنندگان مختلفي گاز وارد مي عرضه
  . ميليارد متر مكعب خواهد رسيد 50كمبود عرضه اين كشور به بيش از  2020كشور، در سال 

ز گفتني است كه در حال حاضر حالتي شبه انحصاري توسط روسيه و الجزاير در اين بازار در مورد بازار اروپا ني
سازيها و مهمتـر از   گردد به دليل وجود مسئله تنوع عرضه، آزادسازيها، خصوصي بيني مي اعمال شده است ولي پيش

گـردد كـه    بينـي مـي   پـيش . كننـدگان جديـد گـاز باشـد     زدايي، اين قاره در سالهاي آينده به فكر عرضه همه مقررات
ميليـارد متـر    300بـه بـيش از    2000ميليارد متـر مكعـب در سـال     150شكاف بين عرضه و تقاضا در اتحاديه اروپا از 

  .برسد 2020مكعب در سال 
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در عين حـال بـه   . نيازي به گاز طبيعي ندارد 2010تا سال   ZamZamaبازار پاكستان به دليل كشف منابع جديد 
. سياسي فراوان و همچنين توان مالي پايين اين كشور در پرداختها، ريسك در اين بازار بسـيار باالسـت   دليل تغييرات

اند كه هدفشان خريد گاز ارزان قيمت است و با اين حربه و ايجـاد يـك بـازار     دولتمردان پاكستاني بارها اعالم كرده
  . اند كنندگان ايجاد كرده جعلي، رقابت بين عرضه Monopsonyانحصاري 

در مـورد  . ميالدي ادامـه داشـته اسـت ولـي هـيچ طرحـي بـه اجـرا در نيامـده اسـت           90اين حركتها از اوائل دهه 
  .بازارهاي جنوب ايران نيز بايد گفت اين كشورها براي توسعه نيروگاههاي خود نياز شديد به گاز دارند

ايـن كشـورها خـود صـادركننده گـاز       آيد كـه بـا اينكـه    در مورد كشورهاي امارات و عمان اين ستوال پيش مي
بـر بـودن عمليـات اكتشـافي چاههـاي گـاز،        خواهند گاز وارد كنند؟ دليل اصلي ايـن مسـئله، هزينـه    باشند چرا مي مي

. باشـد  هاي باالي سولفورزدائي و همچنين فاصله بين نقاط عرضه و تقاضا مي سولفور بسيار باالي گاز طبيعي و هزينه
در . بينـي شـده اسـت نبايـد ناديـده گرفـت       قه طرح پيشنهادي دولفين را كه توسط قطر پـيش در عين حال در اين منط

  .چين، تايوان، كره جنوبي و ژاپن: مورد كشورهاي شرق آسيا نيز كشورهاي مورد بررسي عبارتند از

  )يو تي بيدالر به ازاي هر ميليون (قيمت واحد براي كشورهاي واردكننده گاز ايران 

  سناريوي پيشينه  سناريوي محتمل  سناريوي كمينه  نتقالنوع ا  نام كشور
  04/3  8/2 5/2 خط لوله  هندوستان
  LNG 8/1 98/1  17/2  هندوستان

  4/2  19/2 2 خط لوله تركيه
  8/4  38/4 4 خط لوله  )مرز تركيه(اروپا

  46/2  44/2 05/2 خط لوله  پاكستان
  38/1  27/1 26/1 خط لوله  ارمنستان
  72/1  58/1 45/1 خط لوله  نخجوان
  97/0  92/0 89/0 خط لوله امارات
  72/1  58/1 45/1 خط لوله عمان
  54/1  41/1 29/1 خط لوله كويت

  LNG 01/3 18/3  37/3  آسياي جنوب شرقي
  LNG 71/2 88/2  07/3 چين
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. است، همچنين كره جنـوبي و تـايوان   LNGدر مورد ژاپن بايد گفت كه اين كشور از بزرگترين واردكنندگان 
شايد اين بازارها قابل  2006گردد پس از سالهاي  بيني مي در حال حاضر بازار اين كشورها از گاز اشباع است و پيش

اي بـراي   اين بازار در اولين اقدام، در بندر گوانگ دانـگ مناقصـه  . بازار چين نيز بازاري نوظهور است. بررسي باشند
هـاي مطروحـه، نتـايج     ازارهاي مورد بررسي و بر اساس گزينـه با معرفي مختصر ب. برگزار كرده است LNGترمينال 

دالر بـه   5/0و قيمت خـوراك  % 16در اين جدول، منظور از سناريوي كمينه نرخ بازگشت . زير به دست آمده است
دالر خوراك در نظـر گرفتـه    5/0و قيمت % 17در سناريوي محتمل نرخ بازگشت . باشد يو مي تي ازاي هر ميليون بي

گـردد، بيشـترين قيمـت     همـانطور كـه مالحظـه مـي     .مدنظر است% 18ت و در سناريوي پيشينه نرخ بازگشت شده اس
  .باشد باشد و كمترين قيمت، صادرات به امارات متحده عربي مي مربوط بازار اروپا مي

  بررسي عرضه بالقوه گاز طبيعي و رقباي تجاري ايران –خالصه فصل سوم ) 6-3

در ايـن قسـمت بـه بررسـي طـرف عرضـه       . ا مـورد بررسـي و تحليـل قـرار گرفـت     در فصل گذشته طرف تقاضـ 
  :رقباي تجاري ايران در صنعت گاز عبارتند از. پردازيم مي

  روسيه -1
  تركمنستان -2
  قطر -3
  امارات -4
  عمان -5
  يمن -6
  الجزاير -7
  ليبي -8
  مالزي -9

  اندونزي -10
  نيجريه -11
  استراليا -12
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همـانطور  . هاي توليد و انتقال گاز در ساير كشورها بررسـي شـده اسـت    ه قيمت و هزينهدر ابتداي اين فصل مسئل
در حـال حاضـر   اي در سطح گسترده  به دليل عدم شكل گرفتن بازارهاي منطقهدانيم، مقوله قيمت گاز طبيعي  كه مي

همين منظـور، در قسـمت    براي. به هر حال سعي شد كه تا حدودي به اين مسئله بپردازيم. باشد متغيري غيرشفاف مي
  .شدندهاي واحد در برخي از كشورها به طور مستقل بررسي  اول مسئله هزينه

ها نسبت به ساير نقـاط داراي   در مورد بازار اروپا كه بيشترين تحرك تجاري گاز در آن وجود دارد، شايد هزينه
يكـي از صـادركنندگان بـزرگ     .كنيم كز ميشفافيت بيشتري باشد و به همين دليل بيشتر بحثها را در اين منطقه متمر

مركـزي   –متوسط كل هزينه واحد صادرات گاز روسيه به اروپاي غربي . گاز به اروپا روسيه است و ديگري الجزاير
 Barentsباشد و اين عامـل بـراي صـادرات روسـيه از منطقـه       دالر به ازاي هر ميليون بي تي يو مي 2و شرقي حدود 

  .باشد يو مي تي دالر به ازاي هر ميليون بي 7/0ي شمالي فقط حدود براي صادرات به اروپا
داليل اقتصادي . باشد يو مي تي دالر به ازاي هر ميليون بي 3/1كل هزينه واحد الجزاير به اروپاي غربي نيز حدود 

طول عمر اين به عبارتي . زيادي براي اين قيمتهاي پايين وجود دارد كه مهمترين آنها مستهلك شدن اين طرحهاست
توانند بسيار رقابتي عمل كنند، به طـوري كـه    طرحها به پايان رسيده و به همين خاطر اين كشورها در حال حاضر مي

هـاي   اما دير يا زود اين كشورها بايد با بكـارگيري هزينـه  . در حال حاضر رقابت كشور ما با اين كشورها ميسر نيست
كنند و همچنين بـه دليـل توليـد بـاال، نسـبت ذخيـره بـه توليـد گـاز در ايـن            هنگامعملياتي باال سيستمهاي خود را به 

كشورها سريعاً در حال كاهش است و تا چند سال آينده مزيت نسبي ايـران در داشـتن مخـازن گـاز و ايجـاد امنيـت       
  .تواند بر قيمتهاي پايين اين كشورها پيشي گيرد باالي عرضه مي

به طوري كه آمريكا به دليل موقعيت جغرافيايي خود، گاز مـورد  . ديگر استاي  در بازار آمريكا اوضاع به گونه
كند و به دليل وسعت زياد آمريكا، رقابـت چشـمگيري    نياز در شمال را از كانادا و در جنوب را از مكزيك وارد مي

  .باشد يو مي تي يون بيدالر بازاي هر ميل 2تر از  بين قيمتهاي فوب كانادا و مكزيك نبوده و اغلب قيمتهاي فوب پايين
گيري اسـت، بـه طـوري كـه      در عين حال بازار آمريكا از معدود بازارهايي است كه در آن قيمت در حال شكل

. در رابطه با قيمت گاز وجود داشـته و بسـيار نيـز فعالنـد     Henry Hubو  Nymex بازارهاي فراواني ازجمله نايمكس
شده است، رابطه بين قيمتهاي نفت خام شاخص و قيمتهاي گـاز شـاخص   يكي از مسائلي كه در اينجا به آن پرداخته 

  .است
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يو به بررسي مسير تاريخي قيمتهـاي   تي در اينجا با معادل كردن واحدها و تبديل آنها به ارزش حرارتي ميليون بي
اي دبي، برنت، دهد كه روند افزايشي نفت خامه بررسي سير قيمتهاي نفت خام نشان مي .ايم نفت خام و گاز پرداخته

در عـين  . بـه اوج خـود رسـيد    1980روندي صعودي را آغاز نموده و در سـال   1978نيجريه و وست تگزاس از سال 
حال، با اينكه روند افزايشي براي تمام انواع نفتها وجود دارد ولي اندكي اختالف قيمت بين ايـن شاخصـها بـه چشـم     

دالر بازاي  6، متوسط قيمت نفت باالتر از 1990در سال . دهد نميخورد كه البته حركت كلي را تحت تأثير قرار  مي
به بررسي خواهيم پرداخـت، ايـن دوره زمـاني     1990در مورد قيمت گاز چون از سال . يو بوده است تي هر ميليون بي

  .كنيم را ابتدا براي نفت بررسي مي
د كـه  يرسـ  بـه اوج خـود    1990نفت آغاز گرديد و در سـال  قيمت روند صعودي ولي بسيار جزئي  1989از سال 

شـاخص نـامبرده    3طي اين سالها، قيمت . استيجريه و برنت مشهودتر ن اين روند براي نفت خامهاي وست تگزاس،
دالر بـه ازاي هـر ميليـون     5/3رسد كـه ايـن رقـم بـراي نفـت دبـي        دالر به ازاي هر ميليون بي تي يو مي 4به بيش از 

بطـوري كـه در   . كنيم ، روندي نزولي را براي قيمت نفت مالحظه مي1990طي اين سال يعني سال . باشد مي يو تي بي
  .باشد دالر به ازاي هر ميليون بي تي يو مي 3تر از  متوسط اين قيمت پايين 1994سال 

يزهـاي قيمتـي،   با تمـام افـت و خ   1999گردد ولي تا سال  پس از اين سال، دوباره افزايشي در قيمت مالحظه مي
قيمت گاز با يك تأخير زماني شش ماهه، در سال . دالر به ازاي هر ميليون بي تي يو دارند 4قيمتها متوسطي كمتر از 

بطوري كه اين اوج براي گاز طبيعي در كره جنـوبي  . رسد به اوج مي 1991روندي صعودي را طي و در سال  1990
يو و براي اروپا حدود  تي دالر به ازاي هر ميليون بي 5/4، براي ژاپن حدود يو تي دالر به ازاي هر ميليون بي 5بيش از 

ايهـا،   گردد ولي ظاهراً بـه دليـل تغييـر فرمولبنـدي كـره      در سالهاي بعدي نيز اين مسئله مشاهده مي. باشد دالر مي 5/3
  .گيرد قيمت گاز ژاپن بر آن پيشي مي

كره، بطـور متوسـط قيمتهـاي گـاز وارداتـي بـر اسـاس ارزش         نكته قابل تعمق اين است كه در بازارهاي ژاپن و
قيمت گاز وارداتي در ژاپن و كره حدود  1997بطوري كه در سال . حرارتي باالتر از قيمت نفت خام وارداتي است

ازاي دالر به  5/3تر از  است، در حالي كه قيمتهاي نفت خام در اين سال پايين يو بوده تي دالر به ازاي هر ميليون بي 4
  .يو بوده است تي هر ميليون بي

شـايد دليـل اصـلي آن ايـن باشـد كـه در كشـورهاي بـزرگ         . گـردد  اي در بازار اروپا مالحظه نمـي  چنين مسئله
، گاز طبيعي نقشي مكمل دارد و تا زماني كه قيمتهـاي گـاز افـزايش غيرمنطقـي از خـود نشـان       LNGكننده  مصرف
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گيـرد؛ در حـالي كـه در اروپـا از ابتـدا تفكـر بـه         عمل جانشيني صورت نمـي  ندهند و از حد تعيين شده تجاوز نكنند
  .باشد صورت جانشيني مي

ــه بررســي مختصــر عرضــه  حــال ــران در عرصــه گــاز طبيعــي مــي    ب ــاي تجــاري اي ــدگان و رقب ــردازيم كنن از  .پ
شـبكه  . نـام بـرد   توان از جمهوري فدرال روسيه كنندگان بسيار مهم گاز در حال حاضر باالخص خط لوله، مي عرضه

در . باشـد  گردد، بسيار عظيم و منحصر به فرد مي گسترده گاز روسيه در بخش غربي اين كشور كه به اروپا منتهي مي
تريليون فوت مكعب  3/4تريليون فوت مكعب بوده است كه حدود  7، توليد صادراتي گاز روسيه حدود 1999سال 

 .ه كشورهاي همجوار و جمهوريهاي تازه استقالل يافته بـوده اسـت  آن صادرات به خارج از روسيه و بقيه صادرات ب
بزرگتـرين واردكننـده گـاز روسـيه     % 27توان نتيجه گرفت كه آلمان بـا   با نگاهي به تركيب صادراتي گاز روسيه مي

 1999كل صادرات روسيه در سـال  . باشد مي% 7سهم تركيه حدود . قرار گرفته است% 15است و پس از آن ايتاليا با 
  :واردكنندگان گاز از روسيه عبارتند از. ميليارد متر مكعب بوده است 125حدود 
  آلمان -1
  ايتاليا -2
  فرانسه -3
  لهستان -4
  روماني -5
  مجارستان -6
  فنالند -7
  جمهوري چك -8
  كرواسي -9

  بلغارستان -10
  اطريش -11
  تركيه -12
  سوئيس -13
  جمهوري اسلواك -14
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  اسلووني -15
  ساير -16
كننـدگان عمـده اروپـايي را تحـت پوشـش شـبكه        گـردد، ايـن كشـور اغلـب مصـرف      انطور كه مالحظه مـي هم

در مورد قطر به عنوان يكي از رقباي تجاري ايران بايد گفت كه كل صـادرات ايـن   . گازرساني خود قرار داده است
  .بوده است LNGميليارد متر مكعب و به صورت  13/8حدود  1999كشور در سال 

. سهم بوده است و سپس كره جنوبي، اسپانيا و آمريكا قرار دارنـد % 74قطر، ژاپن با  LNGين واردكننده بزرگتر
اهميت قطر به اين دليل زياد است كه در منبـع گنبـد   . باشد مدت در منطقه مي قطر يكي از مبدعان قراردادهاي كوتاه

  .باشد شمالي با پارس جنوبي مشترك مي
اين كشور سابقه طوالني در صادرات گاز باالخص به . باشد رگ گاز اروپا الجزاير ميكننده بز و اما ديگر عرضه

  .را آغاز نموده است LNGميالدي صادرات  60دارد و از سالهاي اواخر دهه  LNGصورت 
در زمينـه  . در تجارت جهاني گاز طبيعي شركت دارد LNGالجزاير در حال حاضر هم در زمينه خط لوله و هم 

ميليارد متر مكعب بوده اسـت كـه بيشـترين سـهم در واردات      7/33صادرات الجزاير حدود  1999ر سال خط لوله، د
ســـــاير . داشـــــته اســـــت   قرار% 17بوده است و سپس اسپانيا با % 73گاز اين كشور متعلق به ايتاليا با سهم حدود 

، ايـن كشـور يكـي از    LNGدر  .ونيپرتغال، تونس و اسـلو : واردكنندگان گاز الجزاير از طريق خط لوله عبارتند از
ميليارد متر مكعب صـادرات توسـط ايـن كشـور      7/25، حدود 1999در سال . باشد دنيا مي گانبزرگترين صادركنند
  .صورت گرفته است

قـرار  % 16باشد و سپس اسپانيا و بلژيـك هـر كـدام بـا      مي% 39اين كشور، فرانسه با  LNGبزرگترين واردكننده 
بـه آمريكـا    1999ايـن صـادرات در سـال    % 9الزم به ذكـر اسـت   . باشد مي% 8و ايتاليا % 12دود سهم تركيه ح. دارند

باشـد و   الجزاير بسيار فرسوده مـي  LNGذكر اين نكته ضروري است در حال حاضر تجهيزات . صورت گرفته است
  .كاهدتواند در آينده از قدرت رقابتي اين كشور ب كند كه خود مي نياز به روزآوري را طلب مي

. سـازي در خاورميانـه و شـرق دور متمركـز اسـت      بايد اذعان داشت كه تجمـع واحـدهاي مـايع    LNGدر مورد 
همچنـين اسـتراليا در   . باشـند  كشورهايي ازجمله مالزي، اندونزي و برونئي، از صادركنندگان عمده در اين منطقه مي

  .كند اين تجارت نقش مهمي را ايفا مي
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ايـن كشـور بزرگتـرين    . باشـد  ميليـارد متـر مكعـب مـي     39حـدود   LNGه صورت كل صادرات گاز اندونزي ب
. باشـد  آن به تايوان مي% 7به كره جنوبي و % 29از صادرات اين كشور به ژاپن، % 64. جهان است LNGصادركننده 

  .اند توسط اين كشور احاطه شده LNGبه عبارت ديگر، بازارهاي سنتي 
ميليارد متر مكعب بوده است كـه   21اين كشور حدود  LNGتوليد  1999ال در مورد مالزي نيز بايد گفت در س

  .آن به آمريكا بوده است% 39/0تايوان و % 13به كره جنوبي، % 21از صادرات آن به ژاپن، % 66
اين مسئله نشانگر اين است كه رقابت در شرق آسيا تا حدودي مشكل است ولي الزم به ذكـر اسـت كـه نسـبت     

اي نـه چنـدان دور كشـور ايـران شـايد بـه        باشد و در آينده در اين كشورها شديداً در حال كاهش مي ذخيره به توليد
  .كننده انحصاري در اين مناطق مطرح گردد عنوان يك عرضه

گـاز  ري ورود ايـران بـه بازارهـاي جهـاني     پذي بررسي امكان –خالصه فصل چهارم ) 6-4
  طبيعي

با توجه بـه  . پردازيم تحليل مسائل مطرح شده در دو فصل گذشته ميدر اين فصل به صورت خالصه به تجزيه و 
بيني به مقدار بيشينه و كمينه گاز هر بازار  مقدار نياز گاز در هر يك از بازارهاي مورد مطالعه براي ايران، در امر پيش

ركيـه، پاكسـتان و   بر همين اساس بيشترين تفـاوت بـين مقـدار كمينـه و بيشـينه گـاز در بازارهـاي ت       . توجه شده است
  .گردد هندوستان مشاهده مي

الذكر داراي رشد اقتصادي بيشتر در آينـده نسـبت بـه     دهد كه بازارهاي فوق بررسي اقتصادي اين مسئله نشان مي
ها زياد است ولي اين يـك عامـل    بيني به همين دليل اهميت اين بازارها با توجه به اين پيش. ساير بازارها خواهند بود

  .باشد، چون عوامل متعدد ديگري در اين امر مؤثرند كننده نيز نمي ت كه تعيينمنفرد اس
بـا توجـه بـه ايـن مطالعـه،      . باشـد  بررسي زمان شكاف بين عرضه و تقاضا نيز از عوامل مهـم شناسـايي بـازار مـي    

. ع خواهـد شـد  صادرات به اين بازار شرو 2001باشد كه در سال  ترين زمان شكاف مربوط به بازار تركيه مي نزديك
زمان شكاف آنهـا آغـاز خواهـد     2002ساير بازارها كه كشورهاي كوچك در شمال و جنوب ايران هستند، در سال 

  .شد
باشد و براي بازارهاي آسياي جنـوب   زمان شكاف مورد نظر مي 2005در بازار هندوستان، سال  LNGدر مورد 
 2010ستان، به دليل كشفيات جديد زمان شكاف تا سـال  در مورد بازار پاك. باشد زمان شكاف مي 2006شرقي، سال 
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در مورد زمان شكاف اين نكته قابل ذكر است كه اين زمان نقطه عطف نفوذ به بازارهاسـت و  . به تعويق خواهد افتاد
  .بندي پروژه بايد زمان نفوذ به بازارها مشخص شود با توجه به زمان

، ظرفيـت غيرقـراردادي   Wood Macو  cedigazمعتبـر ماننـد   هاي انجام شده توسـط منـابع    بيني بر اساس پيش
 2015ميليـارد متـر مكعـب در سـال      200بـه بـيش از    2001ميليارد متر مكعـب در سـال    20بازارهاي مورد مطالعه از 

  .خواهد رسيد
توان يك پنجم ظرفيـت بازارهـاي مـورد نظـر توسـط       شد، با توسعه فازهاي پارس جنوبي مي ذكرهمان طور كه 

گـردد و واگرايـي ايـن بـازار نسـبت بـه سـاير         بينـي مـي   بيشترين شكاف براي بازار هندوستان پيش. ان تسخير شوداير
بـا توجـه بـه شـرايط موجـود،      . باشد در ساير بازارها، روند واگرايي به شدت بازار هندوستان نمي .بازارها بيشتر است

اين كشور به دليل رشـد  . اولويت اول بازار تركيه است. كردبندي  بندي بازارها را به ترتيب زير طبقه توان اولويت مي
. كننـده عمـده انـرژي تبـديل خواهـد شـد       اقتصادي و مصرف انرژي باال، در سالهاي آينده بـه يـك كشـور مصـرف    

بـه همـين   . اي است كه سياست تنوع بازارهاي عرضه انرژي را در پيش گرفتـه اسـت   سياستهاي انرژي تركيه به گونه
  .كند ل حاضر اين كشور از روسيه، الجزاير و نيجريه گاز وارد ميدليل، در حا

به هـر حـال، صـادرات ايـران از     . دليل اهميت بازار تركيه اين است كه اين كشور دروازه ورود به قاره اروپاست
ا توانـد صـادرات بـه اروپـا ر     به اين كشور آغاز خواهد شد و افزايش حجم صادرات به اين كشور مـي  2001تابستان 

  .تقويت كند
وجود بازارهاي متنوع به خاطر طبيعت اين نـوع تجـارت بسـيار    . باشد مي LNGاولويت دوم مربوط به صادرات 

هـاي انجـام    بيني همانطور كه گفته شد، به دليل پيش. باشد ، بازار هندوستان ميLNGمهمترين بازار براي . زياد است
  .سيار زياد استشده اهميت اين بازار از لحاظ مصرف گاز طبيعي ب

سـاير  . باشد اين كشور در صدد توسعه گسترده نيروگاههاي حرارتي گازسوز خود در سواحل شرقي و غربي مي
، بازارهاي جنوب شرقي آسيا شامل كره جنوبي، ژاپـن و تـايوان اسـت كـه شـايد در      LNGبازارهاي موردنظر براي 

  .باشد درجه دوم اولويت نسبت به هندوستان مي
اند و شايد زمان نفوذ به آنهـا تـا    كنندگان ازجمله مالزي و اندونزي اشباع شده ا قبالً توسط ساير عرضهاين بازاره

اولويـت  . بازارهاي كوچك كشورهاي جنوب و شمال ايران در اولويـت بعـدي قـرار دارنـد    . ميسر نباشد 2006سال 
  .آخر مربوط به بازارهاي پاكستان و كويت است



  492                                   تعيين بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران

بـه  . مورد مطالعه بسيار مهم است و نقطه شكاف بازارها نقطه عطـف تسـخير بازارهاسـت   مسئله نفوذ به بازارهاي 
  .اي باشد كه زمان ساخت طرحها در سال شكاف بازارها به اتمام برسد بندي طرحها بايد به گونه عبارتي زمان

غيـرممكن  شـود و دسترسـي مجـدد بـه بازارهـا را       از دست دادن زمان موردنظر باعث از دسـت رفـتن بـازار مـي    
تـرين   پرهزينـه  LNGگـذاري، طـرح دو واحـد     گذاري با توجه به حجم سرمايه هاي سرمايه در بررسي هزينه. كند مي

  .باشد و طرحهاي گازرساني به پاكستان و هند در اولويت بعدي قرار دارند طرح مي
ولـي در  . يشـتر اسـت  با توجه به قيمت واحد بهينه از سـاير طرحهـا ب   LNGدر عين حال، درآمد حاصل از طرح 

مورد سود ساليانه با توجه به حجم و قيمت واحد در نظر گرفتـه شـده بـراي طـرح پاكسـتان و هنـد، سـودآوري ايـن         
اي غيرمترقبـه    اما همانطور كه گفته شد، ريسك باالي اين طرحها خـود هزينـه  . باشد بيشتر مي LNGطرحها از طرح 

  .تاست كه در اين مطالعه در نظر گرفته نشده اس
تـوان بـه مـوارد زيـر دسـت يافـت كـه هـر چقـدر وسـعت            با بررسي جريـان مـالي طرحهـاي مـورد مطالعـه مـي      

الملـل   با توجه به مسئله تجارت بين. گذاري طرحهاي گاز بزرگتر باشد، درآمدزايي طرح نيز بيشتر خواهد بود سرمايه
. ي بسـيار مهـم و قابـل توجـه خواهـد بـود      گاز طبيعي و حجم باالي ذخائر گاز ايران، انجام طرحهاي بزرگ اقتصـاد 

  .توان به صورت زير خالصه نمود گيري از اين فصل را مي نتيجه
  .ناپذير است توجه به طرحهاي صادراتي گاز با توجه به ذخائر عظيم گاز طبيعي ايران اجتناب -1
عبارت ديگر، تأمين نياز  به. هاي داخل كشور توجهي نشود باشد كه به پتانسيل صادرات گاز به اين معني نمي -2

  .انرژي در بازار داخلي بسيار مهم است و اولويت اول را دارد
مسئله زمان و مديريت آن در صادرات بسيار اساسي است، چون از دست دادن زمان به منزلـه از دسـت دادن    -3

  .بازار است
كه سياست صـادرات را تغييـر داده و   اگر نتوانيم به بازارهاي موردنظر در زمان مناسب نفوذ كنيم، بهتر است  -4

  .آن را به تعويق بياندازيم
به عبارتي، وابسته بـودن بسـياري   . آوريهاي نوين بايد ابعاد اقتصادي آن كامالً در نظر گرفته شود در مورد فن -5
  .گردد پذير شدن طرح از لحاظ اقتصادي مي گذاري باعث آسيب آوريهاي نفت و گاز در بعد قيمت از فن

دالر به ازاي هر بشكه داشته باشد باعث اقتصادي شدن  25ال حاضر اگر قيمت نفت خام متوسطي باالتر از در ح
  .گردد كه قابل تعمق و ارزيابي است مي GTLطرح 
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  تبعات ناشي از صدور گاز ايران -خالصه فصل پنجم ) 6-5

هـر تغييـر در   . و ارزيابي قرار گرفتدر اين فصل تبعات ناشي از صدور گاز طبيعي بر اقتصاد ايران مورد بررسي 
آثار و تبعـاتي را بـر بخـش     -متغيرهاي اقتصادي مربوط به بخش گاز طبيعي به عنوان يكي از بخشهاي اقتصاد ايران 

  .گاز طبيعي و ساير بخشهاي اقتصاد در پي دارد، لذا صدور گاز طبيعي نيز اثراتي را در پي خواهد داشت
در جنبه آثـار داخلـي، اثـرات تغييـر در متغيرهـاي      . سته داخلي و خارجي تقسيم نمودتوان به دو د اين آثار را مي

مربوط به بخش گاز طبيعي بر بخش داخلي اقتصاد، و در جنبه آثار خـارجي، اثـرات تغييـر در متغيرهـاي مربـوط بـه       
ي از صـدور گـاز   در ايـن مطالعـه آثـار ناشـ    . گيـرد  بخش گاز طبيعي بر بخش خارجي اقتصاد مورد ارزيابي قرار مـي 

طبيعي بر متغيرهاي توليد هر يك از بخشهاي اقتصادي، توليد كل بخشها، اشـتغال هـر يـك از بخشـهاي اقتصـادي و      
مورد ) به عنوان آثار خارجي(و متغيرهاي مربوط به بخش موازنه پرداختها ) به عنوان آثار داخلي(اشتغال كل بخشها 
  .ارزيابي قرار گرفت

ر فوق، روشهاي متعددي مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اهداف اين مطالعه و كثرت به منظور ارزيابي آثا
علت اين انتخاب آن است كـه در  . ، مناسب تشخيص داده شد(Input-Output)ستانده  –متغيرها، نهايتاً الگوي داده 

تصادي با عنايت به مفروضـات  ترتيب روابط بين بخشهاي اق گيرد و بدين اين روش كليت اقتصاد مورد توجه قرار مي
توان به كمك آن تأثير تغيير در يك متغيـر   دهد كه مي ستانده، ابزار قوي را در اختيار محقق قرار مي –تكنيك داده 

  .را از طريق روابط پيچيده بين بخشها، بر ساير متغيرها برآورد و شناسايي نمود
ستانده و فروض و روابط موجود در آن،  –ول داده اجد ويژگيهايدر اين راستا پس از بيان مطالبي در خصوص 

به معرفي اثرات ايجاد شده بر اثر تغيير در يك بخش بر ساير بخشهاي اقتصادي پرداخته شد و به منظور كمي نمودن 
  :شاخصهايي كه در اين مطالعه مورد استفاده واقع گرديد عبارتند از. اثرات مزبور، يكسري شاخها معرفي گرديد

  پيوستگي پيشينشاخص  -
  شاخص پيوستگي پسين -
  مضرب يكپارچگي يا شاخص پيوند مركب پيشين و پسين -
  شاخص شدت واردات مستقيم -
  اي شاخص شدت واردات واسطه -
  شاخص ضريب تكاثري -
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  شاخص قدرت انتشار -
  شاخص حساسيت -
  )پيشين و پسين(شاخصهاي پراكندگي  -
  ارداتشاخص قدرت انتشار پس از حذف تأثير و -
  شاخص حساسيت پس از حذف تأثير واردات -

به منظور انجام محاسبات در خصوص شاخصهاي فوق جهت تبيين جايگاه بخش گـاز طبيعـي در بـين بخشـهاي     
سـتانده در   –مختلف اقتصادي و برآورد اثرات ناشي از صادرات گاز طبيعـي نيـاز بـه بكـارگيري يـك جـدول داده       

سـتانده موجـود در خصـوص اقتصـاد ايـران كـه        –راسـتا از آخـرين جـدول داده     در اين. خصوص اقتصاد ايران بود
الزم . منتشر گرديده است اسـتفاده شـد   1376باشد و توسط مركز آمار ايران در شهريور ماه  مي 1370مربوط به سال 

باشـد، كـاري   ستانده، حتي هنگامي كه آمارها و اطالعات الزم در دسترس  –به ذكر است اصوالً تنظيم جدول داده 
اقتصـاد ايـران كـه تهيـه آن در      1348براي مثال هفت سال طول كشيد تا جدول سـال  . گير و طوالني است بس وقت

-65انتشار يافت، همچنين در انگلستان براي تهيه برنامه ملـي سـال    1360آغاز شده بود، سرانجام در سال  1353سال 
  1.بود 1954، آخرين جدول آماري در دسترس مربوط به سال 1964

بخشي تهيه شده توسط مركز آمار ايران و بـا اسـتفاده از تكنيـك تجميـع      78*78ستانده  –بر اساس جدول داده 
(Aggregation) بخشي اقتصاد ايران تهيه گرديد كه بخـش گـاز طبيعـي بـه صـورت       22*22ستانده  –، جدول داده

ا اسـتفاده از روشـهاي محاسـباتي در جـدول     بر اساس جدول حاصله و ب. يك بخش مجزا در آن درج گرديده است
همانگونه كـه  . ستانده شاخصهاي پيش گفته محاسبه گرديد كه خالصه آنها در جدول صفحه بعد آمده است –داده 

شود بر اساس شاخصهاي پيوند پيشين، پسـين و ضـريب يكپـارچگي، بخـش گـاز طبيعـي بـه ترتيـب در          مالحظه مي
  .نمايد و حكايت از جايگاه نسبتاً پايين بخش گاز طبيعي، از نظر اين شاخصها ميقرار دارد  18و  17، 15هاي  رتبه

قـرار   12و  21هـاي   اي، بخش گاز طبيعي به ترتيب در رتبـه  بر اساس شاخصهاي شدت واردات مستقيم و واسطه
ها، از نظر ايـن  تر است و حكايت از جايگاه قوي بخش گاز طبيعي در بين بخش دارد كه از ميزان متوسط بخشها پايين

تـر باشـد،    اي پـايين  شاخصها دارد زيرا برخالف شاخصهاي قبلي، هرچه شاخصهاي شدت واردات مسـتقيم و واسـطه  
  .بخش از جايگاه بهتري برخوردار است

 
  .1371ستانده در ايران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، سال  –ده فيروز، تحليل دا –توفيق  -1
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، 18هـاي   بر اساس شاخصهاي ضريب تكاثري، قدرت انتشار و حساسيت نيز بخش گاز طبيعي به ترتيب از رتبـه 
ت و از آنجا كه شاخصهاي مربوط به بخش گـاز طبيعـي در ايـن خصـوص از ميـزان متوسـط       برخوردار اس 21و  18

  . بخش از نظر اين شاخصها از جايگاه بااليي برخوردار نيستاين توان گفت كه  باشد، لذا مي تر مي بخشها پايين
از ) ر و حساسـيت در قالب شاخصهاي قدرت انتشـا (با توجه به اينكه ممكن است ارتباطات بخشي با ساير بخشها 

طريق بخشهاي معدودي صورت گرفته باشد جهت اجتناب از بروز نقـص، شـاخص پراكنـدگي پيشـين و پسـين نيـز       
قرار دارد همانند شاخصهاي  11و  18هاي  محاسبه گرديد كه از نظر اين شاخصها بخش گاز طبيعي به ترتيب در رتبه

گي كـوچكتر باشـند، داللـت بـر جايگـاه بهتـر بخـش        اي، هرچه شاخصهاي پراكنـد  شدت واردات مستقيم و واسطه
از آنجا كه ميزان شاخص پراكندگي پيشين از متوسط بخشها كوچكتر و ميزان شـاخص پراكنـدگي   . موردنظر دارند

باشد، لذا بخش گاز طبيعي از نظر شاخص پراكندگي پيشين در جايگاه نسبتاً قوي  پسين از متوسط بخشها بزرگتر مي
  .اكندگي پسين در جايگاه نسبتاً ضعيفي قرار داردو از نظر شاخص پر

) در قالب شاخصهاي قدرت انتشار و حساسـيت (همچنين از آنجا كه ممكن است ارتباطات بخش با ساير بخشها 
به دليل ارتباط بخش مورد نظر با بخش خارجي اقتصاد حاصل شده باشد، شاخصهاي قدرت انتشار و حساسيت پس 

محاسبه گرديد كه بخش گاز طبيعـي از  ) بر اساس ماتريس معكوس لئونتيف توليد داخلي و(از حذف تأثير واردات 
از آنجا كه ميزان شاخص مربوط به بخش گاز طبيعـي از  . قرار دارد 19و  16هاي  نظر اين شاخصها به ترتيب در رتبه

در جايگـاه نسـبتاً ضـعيفي    توان گفت كه از نظر اين شاخصها بخش گاز طبيعي  باشد مي تر مي متوسط شاخصها پايين
  . قرار دارد

نكته قابل ذكر آن است كـه حـذف تـأثير واردات از شاخصـهاي قـدرت انتشـار و حساسـيت، باعـث بهبـود آن          
  .باشد گرديده است و اين امر ناشي از وابستگي نسبتاً پايين بخش گاز طبيعي به واردات مي

بنـدي نظـام توليـدي، مـورد سـنجش قـرار        ر ردهبر اساس شاخصهاي محاسبه شده، جايگاه بخش گـاز طبيعـي د  
باشند لذا بخش گاز  از آنجا كه شاخصهاي پيوند پيشين و پسين بخش گاز طبيعي هر دو كوچكتر از يك مي. گرفت

. اين گروه از نظر هيرشمن داراي اولويـت پـايين اسـت   . احتساب نمود» توليد نهايي اوليه«توان در گروه  طبيعي را مي
بندي نظام توليد به لحاظ اثر رشد متوازن و غيرمتوازن نيز مورد ارزيابي  بخش گاز طبيعي از نظر ردههمچنين جايگاه 

از آنجا كه بخش گاز طبيعي داراي شاخص پراكندگي پيشين كوچكتر از يك و شاخص پراكندگي پسين . واقع شد
  .باشد ن از بعد تقاضا ميباشد، لذا داراي اثر رشد متوازن از بعد عرضه و غيرمتواز بزرگتر از يك مي
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سپس در ادامه، تأثير افزايش تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي از مجراي صادرات گاز طبيعي بر توليـد بخشـهاي   
ميليـارد ريـال صـادرات     10بر اين اساس تأثير افزايش . گانه اقتصاد و توليد كل اقتصاد مورد ارزيابي قرار گرفت 22

ميليـارد ريـال افـزايش     10محاسـبات حـاكي از آن اسـت كـه     . ارزيـابي واقـع شـد   گاز طبيعي بر توليد اقتصاد مـورد  
ضـمناً در بـين سـاير بخشـها،     . دهـد  ميليارد ريـال افـزايش مـي    7/14صادرات بخش گاز طبيعي، توليد كل اقتصاد را 

توليد مربوط به ونقل، انبارداري و ارتباطات و كمترين تغيير در  بيشترين تغيير در توليد مربوط به بخش خدمات حمل
  . باشد بخش سيمان مي

، معـادل  1370ستانده سـال   –الزم به ذكر است كه اين ميزان افزايش صادرات بخش گاز طبيعي در جدول داده 
درصـد رشـد    02/0درصـد و توليـد كـل اقتصـاد      27/4باشد كه بر اثر آن توليد بخـش گـاز طبيعـي     درصد مي 47/6
) از مجراي افزايش صادرات گاز طبيعي(زايش تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي در خصوص ارزيابي تأثير اف. يابد مي

نيز ابتدا ماتريس قطري ضرايب اشتغال محاسبه گرديد و سپس با ضرب آن در مـاتريس معكـوس لئونتيـف و بـردار     
  .تغيير در تقاضاي نهايي، ميزان تغيير در اشتغال بخشها محاسبه شد

ميليارد ريالي صادرات بخش گاز طبيعي، اشتغال بخش گاز طبيعـي را   10ش بر اساس محاسبات انجام شده افزاي
تـوان گفـت كـه افـزايش      بنـابراين مـي  . دهد نفر افزايش مي 1910نفر و اشتغال كل اقتصاد را به ميزان  1333به ميزان 

اشـتغال  ) يعيميليارد ريالي صادرات بخش گاز طب 10بر اثر افزايش (درصدي تقاضاي نهايي بخش گاز طبيعي  47/6
الزم به ذكـر اسـت   . دهد درصد افزايش مي 015/0درصد و اشتغال كل اقتصاد را به ميزان  3/4اين بخش را به ميزان 

 - CPIبـر اسـاس شـاخص     -اسـت  داشـته باشـيم، الزم    1378ا در سـال  اگر بخواهيم همين ميزان تغيير در اشـتغال ر 
  .ميليارد ريال صورت پذيرد 4/64به ميزان  1378افزايش صادرات گاز طبيعي در سال 

  بندي نظام توليدي اقتصاد رده
پيوند پيشين كاالهاي  > 1

  نهايي
1  يوند پيشين كاالهاي پ

  اي واسطه
  ستانده

  داده                                    
 گروه دوم

  توليد نهايي صنعتي
 گروه اول

  توليد واسطه صنعتي
1  پيوند پسين كاالهاي صنعتي  

 روه چهارمگ
  توليد نهايي اوليه

 گروه سوم
  توليد واسطه اوليه

  پيوند پسين كاالهاي اوليه > 1
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  بندي نظام توليدي اقتصاد از نظر رشد متوازن و غيرمتوازن رده
شاخص پراكندگي  > 1

  پيشين
1  ستانده  شاخص پراكندگي پيشين  

  داده                             
ــه و ــرف عرضــ ــوازن از طــ متــ

  يرمتوازن از طرف تقاضاغ
  شاخص پراكندگي پسين  1  غيرمتوازن از طرف عرضه و تقاضا

متوازن از طرف تقاضا و غيرمتـوازن از   متوازن از طرف عرضه و تقاضا
  طرف عرضه

  شاخص پراكندگي پسين > 1

تهـاي كشـور   به منظور ارزيابي تأثير صادرات بخش گاز طبيعي بر بخش خارجي اقتصاد نيز جدول موازنه پرداخ
در نظر گرفته شد و از آنجا كه افزايش صادرات گاز طبيعي بر جزء تراز بازرگاني در بخش تراز حسابجاري موازنـه  

تراز بازرگاني داراي دو جزء صادرات و . گذارد، لذا بررسي تأثيرات، از اين بخش صورت گرفت پرداختها تأثير مي
شـود و از طـرف ديگـر واردات     باعـث افـزايش صـادرات مـي     صادرات گاز طبيعي از يك طـرف . باشد واردات مي

دهـد و بـر    افـزايش مـي  ) جهت پاسخگويي بخشها به تغيير در توليد ناشي از صادرات بخش گاز طبيعي(اي را  واسطه
  . افزايد واردات كل مي

جـدد يعنـي   باشد و مواردي همچـون صـادرات م   الزم به ذكر است اين تأثير بر واردات، تأثيرات در دور اول مي
بـر اسـاس محاسـبات صـورت گرفتـه بـا اسـتفاده از        . اند صادرات كاالهاي وارداتي در اين محاسبات لحاظ نگرديده

ميليـارد ريـالي صـادرات گـاز      10اي و ماتريس معكوس لئونتيف توليدات داخلـي، افـزايش    ماتريس واردات واسطه
اي كـل اقتصـاد را    ميليـون ريـال و واردات واسـطه    7/508اي بخش گـاز طبيعـي را بـه ميـزان      طبيعي، واردات واسطه

تـوان گفـت    لذا با در نظر گرفتن نرخ ارز يكسان براي صادرات و واردات مـي . دهد ميليون ريال افزايش مي 15/725
اي  هـزار دالري واردات واسـطه   15/725ميليارد دالري در صادرات گاز طبيعي منجر به افزايش  10كه يك افزايش 

هـزار دالر بـر تـراز بازرگـاني، تـراز حسـابجاري و موازنـه كـل پرداختهـا افـزوده            85/9274ترتيب  ينگردد و بد مي
  .شود مي

تـوان برآوردهـايي را در خصـوص آثـار اجـراي طرحهـاي معرفـي شـده در          بر اساس محاسبات پيش گفتـه مـي  
گاز در هـر يـك از طرحهـا و نيـز     بر اين اساس ميزان تغيير در ارزش توليد بازاي صادرات . بخشهاي قبلي ارائه نمود

اي، در خصوص طرحهاي مختلف مورد محاسبه قرار گرفتـه و در جـداول    تغيير در اشتغال و تغيير در واردات واسطه
با احتساب تغييرات مورد اشاره در جداول و در نظـر گـرفتن ارقـام توليـد، اشـتغال و      . باشد صفجات بعد منعكس مي
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توان درصد تغييرات در هر يك از متغيرهاي توليـد، اشـتغال و واردات را بـر اثـر      اي سال منتخب، مي واردات واسطه
  .اجراي هر يك از طرحها نيز مورد محاسبه قرار داد

. در ادامه مباحـث مطروحـه در فصـل پـنجم، مبحـث جـايگزيني گـاز طبيعـي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت             
روند فزاينده مصرف حاملهاي مختلف انرژي خصوصـاً  هاي متعدد صورت گرفته طي سالهاي اخير حاكي از  بررسي
باشد به نحوي كه تأمين آنها از محل توليدات داخلي با مشكل مواجـه شـده و بـه     هاي مشتق از نفت خام مي فرآورده

جـويي   كنتـرل و صـرفه  «در اين راستا بايد در سياسـت،  . ناچار جهت تأمين مازاد مصرف به واردات توسل شده است
مورد توجه قرار گيرد و سياست جـايگزيني  » سازي تركيب مصرف حاملهاي انرژي بهينه«و » ي انرژيمصرف حاملها

  .گردد گاز طبيعي به جاي ساير حاملهاي انرژي نيز در راستاي سياست دوم مطرح 

  ميزان تغيير در ارزش توليد بازاي صادرات گاز در هر يك از طرحها
خ به ازاي نر) ميليارد ريال(معادل ريالي 

  ارز
تغيير در ارزش 

 )ميليون دالر(توليد 
درآمد ساالنه 

 )ميليون دالر(
  نام طرح

5000  8000 1750      
  تركيه 654 963 1685 7702  4813

  LNGدو واحد  1590 2340 4096 18724  11702
  پاكستان –هند  1518 2234 3910 17876  11171
  پاكستان 1222 1799 3148 14390  8994
  ارمنستان 38 56 98 447  280
  نخجوان 24 35 62 283  177
  امارات 71 105 183 836  523

  عمان 143 210 368 1684  1052
  كويت 188 277 484 2214  1384
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  ميزان اشتغال ايجاد شده بازاي صادرات گاز در هر يك از طرحها
  نام طرح  )نفر(تغيير در كل اشتغال   )نفر(تغيير در اشتغال بخش گاز طبيعي 

  تركيه  49884 34809
  LNGدو واحد   121277 84628
  پاكستان –هند   115785 80796
  پاكستان  93208 65041
  ارمنستان  2898 2023
  نخجوان  1831 1277
  امارات  5415 3779
  عمان  10907 7611

  كويت  14340 10006

  اي در اقتصاد بازاي صادرات گاز در هر يك از طرحها ميزان واردات واسطه
  نام طرح  )ميليون دالر(درآمد ساالنه   )ميليون دالر(اي  ر واردات واسطهتغيير د

  تركيه  654 4/47
  LNGدو واحد   1590 3/115
  پاكستان –هند   1518 1/110

  پاكستان  1222 6/88
  ارمنستان  38 8/2
  نخجوان  24 7/1
  امارات  71 1/5
  عمان  143 4/10
  كويت  188 6/13

آن است كه گاز طبيعي در مجموع بين حاملهاي مختلف انرژي به عنوان بهتـرين   ها و مطالعات حاكي از بررسي
هـاي   باالخص فرآورده –باشد و از طرفي جايگزيني آن به جاي ساير حاملها  مطرح مي) از جوانب مختلف(سوخت 

، )هـا  فـرآورده ( اثرات يا منافع مستقيم و غيرمستقيمي را در بر خواهد داشت، اثراتي از قبيـل كـاهش واردات   –نفتي 
گـذاري در صـنايع    اي دولت، افزايش عمر ذخائر، كاهش سرمايه امكان افزايش صادرات نفت خام، كاهش بار يارانه
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همچنـين درآمـد   . زيسـت  دستي نفت و كاهش آلودگي محيط گذاري در صنايع پايين باالدستي نفت، كاهش سرمايه
ي مشـتق از نفـت خـام بـه مراتـب بـيش از صـادرات گـاز         ها ارزي حاصله از صادرات يك واحد بي تي يو فرآورده

 -طبيعي است، لذا الزم است در كنار توجه به امر صادرات گاز، به جـايگزيني آن بـه جـاي سـاير حاملهـاي انـرژي       
  .و تقويت صادرات آنها امعان نظر كافي صورت پذيرد -هاي نفتي  باالخص فرآورده

بـر سـر راه جـايگزيني    ) عم از قيمتي، غيرقيمتي و محدودكننده توليـد ا(البته الزم به ذكر است كه يكسري موانع 
  .گاز طبيعي با ساير حاملهاي انرژي وجود دارد كه الزم است مورد عنايت واقع شوند

درصـد از بنـزين    50محاسبات و برآوردهاي اوليه صورت گرفته حاكي از آن است كه در صـورت جـايگزيني   
 210درآمد حاصله براي كشور معـادل  ) اندشيمي حرارتي مساوي(با گاز مايع ) 1378سال (مصرفي در سطح كنوني 

بـا  ) 1378سـال  (درصد از نفت سفيد مصرفي در سـطح كنـوني    50همچنين چنانچه . ميليون دالر در سال خواهد بود
الر ارز در ميليـون د  478درصد از نفت سفيد مصرفي با گاز مايع جايگزين شود، تقريباً در مجموع  20گاز طبيعي و 

شود و چنانچه همين تركيب جايگزيني در خصوص نفت گاز صورت پذيرد، عايدي سـاالنه در   سال عايد كشور مي
بـا  ) 1378سال (درصد از نفت كوره مصرفي در سطح كنوني  50ضمناً جايگزيني . هزار دالر خواهد بود 544حدود 

  .در پي داردميليون دالر منفعت براي كشور  280گاز طبيعي نيز ساالنه 
شــود كــه تــالش در جهــت جــايگزيني گــاز طبيعــي بــا ســاير حاملهــاي انــرژي، بــاالخص  از اينــرو مالحظــه مــي

تواند منافع قابل توجهي را براي اقتصاد  گيري در راستاي صادرات گاز طبيعي، مي هاي نفتي، در كنار جهت فرآورده
  .ملي كشور در بر داشته باشد

ده حاكي از آن است كه كشش قيمتي تقاضاي حاملهاي انرژي مختلف در ايـران  در عين حال مطالعات انجام ش
لذا بايد اين مسائل . پايين بوده و در عين حال كشش قيمتي متقاطع گاز طبيعي و ساير حاملهاي انرژي نيز قوي نيست

وجـه و امعـان نظـر الزم    نيز به عنوان مسائل محدودكننده فرايند جايگزيني گاز طبيعي با ساير حاملهاي انرژي مورد ت
هـا، عـدم آگـاهي كـافي      همچنين موانعي از قبيل عادات مصرفي، ضروري بودن مصرف برخي فـرآورده . قرار گيرد

هـاي   عموم و برخي مشكالت اجرايي و آماري در كنار مشكالت ناشي از مهاجرت به شهرها و فرسوده بودن سرمايه
در ادامـه بحـث، آلـودگي    . محدودكننده مورد توجـه قـرار گيرنـد    كننده انرژي بايد به عنوان عوامل فيزيكي مصرف

مـورد   -هـاي نفتـي    بـاالخص فـرآورده   -انـرژي  گزيني گاز طبيعي با ساير حاملهاي زيست ناشي از جاي هواي محيط
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محيطي نيز بر اثـر   بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه عالوه بر منافع و اثرات مثبت پيش گفته، آثار مثبت زيست
  .جايگزيني گاز طبيعي بروز خواهد كرد

انتخـاب روش  . پس از بحث جايگزيني گاز طبيعي، تكنولوژيهاي انتقال گاز طبيعي نيز مورد بررسي قرار گرفت
باشد و الزم است بهتـرين روش مـورد اسـتفاده بـا حـداكثر دقـت        اي حائز اهميت مي ورود به بازار گاز طبيعي مسئله

اي گاز طبيعي، كشورهاي ثالـث واقـع در مسـير صـدور گـاز،       متعددي چون پتانسيل ذخيرهالبته عوامل . انتخاب شود
. باشـند  در انتخـاب روش صـدور گـاز مـؤثر مـي     ... هزينه تمام شده صدور گاز، مسـايل سياسـي، اقتصـادي و فنـي و    

اد شـيميايي  تبديل گاز به مو (LNG)صدور توسط خط لوله، صدور گاز مايع شده : روشهاي صدور گاز عبارتند از
  . (WW)و تبديل گاز به انرژي الكتريكي و انتقال آن  (GTL)مايع و انتقال آن 

گذاريهاي اوليه بسيار زيـادي الزم اسـت ولـي در عـوض داراي عمـري       در روش اول از طريق خط لوله، سرمايه
لوله با افـزايش ميـزان   شود كه هزينه يك واحد خط  در اين روش مشاهده مي. باشد طوالني و هزينه عملياتي كم مي

يابد، در حالي كه هزينه يك واحد براي ايستگاههاي كمپرسور با افزايش ميـزان جريـان افـزايش     جريان، كاهش مي
همچنين الزم است مواردي چون پرداخت حق عبور به كشورهاي ثالث در مسير خط لوله نيـز مـورد توجـه    . يابد مي

  .قرار گيرد
 در ايـن روش . باشـد  شود كه رعايت ضوابط ايمني نقش مهمي را دارا مي ه ميبراي صدور گاز مايع شده مشاهد

شود كه عبارتند از كارخانه تهيه گاز، تانكرهـاي مخصـوص    سلسله عمليات گاز طبيعي مايع در سه مورد خالصه مي
بـه  تـوان نيـاز    اصـوالَ يكـي از خصوصـيات اصـلي ايـن سلسـله عمليـات را مـي        . حمل و مركز تبديل مجـدد بـه گـاز   

تـوان گفـت    در مجمـوع مـي  . گذاري مورد نياز بسته به عوامل متعددي است زياد دانست، البته سرمايه گذاري سرمايه
هزينـه تـانكر انتقـال    . تر اسـت  كه هر چه ظرفيت كارخانه توليد گاز مايع بيشتر باشد، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه

 .ي كشتي و در مرحله بعد بـه هزينـه عمليـاتي كشـتي بسـتگي دارد     گذار گاز طبيعي نيز در درجه اول به هزينه سرمايه
شود و نهايتاَ هزينـه تبـديل مجـدد بـه گـاز نيـز        هاي بندري يا حق عبور مجاز مربوط مي ها نيز به هزينه بخشي از هزينه

اي  زنجيـره  توان عوامل مؤثر بر عمليـات  من حيث المجموع مي. اي ترمينال دريافت گاز دارد بستگي به هزينه سرمايه
گاز طبيعي مايع را در مواردي همچون ظرفيت كارخانـه مـايع سـازي، ناحيـه عمليـات و تأسيسـات زيربنـائي، هزينـه         

  .سرمايه، فاصله بين ترمينالهاي بارگيري و تحويل و عامل ظرفيت مجموعه عمليات زنجيره خالصه نمود
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شود كه مناسـبترين مكانهـا بـراي ايـن      يز مشاهده ميدر تكنولوژي تبديل گاز به مواد شيميايي مايع و انتقال آن ن
بسـيار   GTLهـاي   بازار فراورده. شود اي هستند كه گاز طبيعي بيحاصل در آنجا سوزانده مي طرحها مناطق دورافتاده

از طرفـي  . نيـز از اهميـت بسـياري برخـوردار هسـتند      GTLمزيتهـاي محيطـي   . باشـد  وسيع بوده و بسيار سودآور مي
باشند، ليكن سودآوري زياد و مزيتهاي زيست محيطي اين روش افق روشني را فراروي  پرهزينه مي GTLطرحهاي 

  .اين تكنولوژي قرار داده است
در روش تبديل گاز به انـرژي الكتريكـي بايـد خاطرنشـان سـاخت كـه كشـورهاي خاورميانـه منجملـه ايـران و           

در اين روش مهمترين مزيت را . باشند تكنولوژي دارا مي پتانسيل باالئي را در استفاده از اين OPECآفريقائي عضو 
توان بـه گازهـاي همـراه     همچنين منابع مورد استفاده در اين روش را مي. توان در پاك بودن انرژي خالصه نمود مي

  .در ميادين نفت خام، ميادين گاز طبيعي قديمي رو به اتمام و ميادين جديد گاز تقسيم نمود
توان اظهار داشت كه زمينه  لزوم توجه خاص به دو بعد فاصله و حجم انتقال گاز طبيعي ميمن حيث المجموع با 

باشد و در اين راستا الزم است برحسب استقرار مكاني ميادين گـاز   برداري از هر چهار روش در ايران فراهم مي بهره
نمـودار  . لوژي مناسب اقـدام نمـود  و بازارهاي مصرف خارجي و نيز حجم تقاضا در اين زمينه نسبت به انتخاب تكنو

توان گفت كه در صادرات گاز طبيعـي، بسـته بـه     در مجموع مي. دهد ذيل اطالعات مفيدي را در اين زمينه نشان مي
  .توان تركيبي از تكنولوژيهاي فوق را در كشور مورد استفاده قرار داد ميزان حجم و فاصله مكاني صادرات، مي
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