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بررسی كاركردهای گاز طبیعی از منظر امنیت انرژی و چگونگی اثرگذاری آن بر امنیت ملی و 

 جایگاه سیاسی كشور

 

 نویسنده: علیرضا احمدی ندوشن

 رئیس خدمات اداری شركت گاز یزددانشجوی دكترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبایی و 

Ahmadi_alireza@nigc-yazd.ir  

 

 خالصه

هاست. اهمیت این مسئله دلیل پیچیدگی آن است. انرژی منبع ثروت و رقابت، انرژی قلب توسعۀ اقتصادی تمام كشور
 های فنّاوری و هستۀ چالش تاریخی محیط جهان ماست. پایه و اساس مناظرات سیاسی و نوآوری

ن مقاله، ضمن مرور مفاهیم امنیت انرژی، به بررسی كاركردهای گاز طبیعی و چگونگی اثرگذاری آن بر مولفه در ای
های امنیت ملی پرداخته شده است. بررسی تحوالت بازار نفت و گاز در جهان و بررسی چشم انداز مصرف و مقایسه 

را تشکیل می دهد. بخش دوم این مقاله به سهم حامل های انرژی در سال های پیش رو، اولین بخش این نوشتار 
بررسی موقعیت جهانی گاز پرداخته است و میزان تولید و عرضه و تقاضای تفکیکی را مشخص نموده است. در ادامه 

و اروپا و همچنین قیمت جهانی  OECDمیزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایاالت متحده آمریکا و كشورهای 
گاز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی عرضه و تقاضای گاز طبیعی كشور و فرصت ها و تهدیدات و نقاط ضعف و 
قوت صنعت گاز و همچنین كاربردهای گاز طبیعی از دیگر بخش های این مقاله می باشد. در ادامه موضوع امنیت 

 رد بررسی قرار گرفته است.انرژی و عناصر و مولفه های آن مو
این  منفعت و نقش راهبردی-بررسی كاركردهای گاز طبیعی و توصیه به انتخاب گزینه ارجح بر اساس تحلیل هزینه

 منبع انرژی در امنیت ملی و و ارتقاء جایگاه سیاسی كشور، از دستاوردهای این نوشتار می باشد.
 

 ملی، امنیت بین المللیكلمات كلیدی: امنیت انرژی، گاز طبیعی، امنیت 
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  مقدمه .1
 

 زصنعتی، انرژی از نقش زیربنایی برخوردار است. به این معنی كه هرگاه انرژی به مقدار كافی و به موقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نی اقتصادر دوران د

ری های یگ میسر خواهد بود. عالوه بر آن، سیاست خارجی و سیاست بین الملل تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند شکل گیرد و متناسب با این عوامل جهت

ان گفت كه می تومتفاوتی داشته باشد. برخی، تسلط قدرت های جهانی را بر مناطق سرشار از انرژی دلیل بر حفظ و افزایش قدرت ملی آنها می دانند.به جرات 

رت های ن دارد. سیاست های ابرقدصعود و افول قدرت های جهانی ارتباط تنگاتنگی با میزان كنترل آنها بر منابع انرژی و تنظیم مناسبات مصرف و انتقال آ

 .جهانی مبنی بر نا آرام نمودن خاورمیانه، موید اهمیت انرژی می باشد. به همین دلیل وینستون چرچیل، نفت را كاالی استراتژیک قرن نامید

مین برخوردارند. یکی از بنیان های اساسی تا عمده منابع انرژی و خطوط انتقال آن در مناطقی واقع شده اند كه از حساسیت های خاص استراتژِیک و ژئوپلتیک

ه انرژی، توجه بامنیت در سایر حوزه ها، تلقی می گردد. افزایش نیاز كشورهای بزرگ و صنعتی به انرژی بر اهمیت موضوع می افزاید. وابستگی اقتصاد كشور 

 به امنیت انرژی را امری گریزناپذیر ساخته است.

 بازار نفت و گاز در خصوص تحوالت گزارش بی پی .2
 

درصد خواهد  01سال آینده(  27) 2275( و سال 2212پیش بینی شده است كه میزان افزایش كل تقاضای انرژی بین سال پایه )

درصد در نظر گرفته است. این چشم انداز برآورد می كند كه  7.5بود.چشم انداز بی پی متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی در دوره را 

 2222درصد كاهش خواهد یافت و سرعت كاهش این شاخص بعد از سال   72ی در سطح جهان در طول دوره شاخص شدت انرژ

 بسیار سریعتر خواهد شد.

و كشورهای غیر عضو رخ خواهد  OECDمطابق چشم انداز بی پی، انتقال عمده ای در مركز ثقل تقاضای انرژی بین كشورهای عضو 

 درصد خواهد بود. 5تنها  OECDدرصد و در  28در كل دوره  OECDداد. بر این اساس میزان افزایش تقاضای انرژی در مناطق غیر 

انرژِی های فسیلی شامل نفت و گاز و ذغال سنگ جایگاه مجوری خود را در سبد انرژی جهان حفظ خواهند نمود و سهم هر یک از 

درصد از كل تقاضای انرژی خواهد بود و بقیه سبد جهانی انرژی بوسیله سوخت های غیر فسیلی  21تا  22سه در پایان دوره بین  این

 درصد برای هر یک تامین خواهد شد. 1تا  5شامل برق هسته ای، برق آبی و سوخت های تجدیدپذیر با سهمی بین 

ط به قاره آمریکا و خاورمیانه خواهد بود. چشم انداز بی پی انتظار دارد گاز طبیعی رشد عرضه نفت و سایر سوخت های مایع عمدتا مربو

درصد از رشد تقاضا مربوط به كشورهای غیر  18درصد در سال داشته باشد كه  1.8بیشترین رشد تقاضا )بخش نیروگاهی( را با متوسط 

OECD  وبرو خواهد بود. همچنین برآورد می شود كه تولید برق درصدی ر 1.1خواهد بود. ذغال سنگ نیز با رشد تقاضای ساالنه

درصد در سال خواهد بود  1.8درصد افزایش یابد. رشد ساالنه تولید برق آبی بطور متوسط  1.8با نرخ ساالنه  2275هسته ای تا سال 

االنه ر بیشترین نرخ رشد سكه نزدیک به نیمی از آن به سه كشور چین، هند و برزیل اختصاص خواهد یافت. سوخت های تجدید پذی

 درصد در سال به خود اختصاص خواهند داد. 2.0را با متوسط 

درصد در سال  82همانطور كه مالحظه می شود بر اساس برآورد بی پی مجموع سهم سوخت های فسیلی در سبد انرژی جهان از 

 كاهش خواهد یافت. 2275درصد در سال  81به  2212
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درصد افزایش خواهد یافت  11درصد اما مصرف انرژی آن  71بی پی این است كه تولید انرژی در این منطقه در مورد خاورمیانه برآورد 

درصد  22كه نتیجه طبیعی آن كاهش صادرات انرژِی خواهد بود. در مورد نفت خام میزان افزایش تولید این منطقه در دوره چشم انداز 

د. خاورمیانه بعنوان بزرگترین عرضه كننده نفت جهان باقی خواهد ماند و سهم درصد خواهد بو 55و رشد تقاضای كشورهای منطقه 

افزایش خواهد یافت. این منطقه همچنین كماكان بزرگترین صادر كننده نفت  2275درصد در سال  70درصد فعلی به  72جهانی آن از 

روز خواهد رسید و سهم آن در صادرات بین منطقه ای  میلیون بشکه در 22میلیون فعلی به  22خام خواهد بود و میزان صادرات آن از 

درصد كاهش خواهد یافت كه  25درصد به  12درصد باقی خواهد ماند. البته سهم صادرات از كل تولید نفت منطقه از  52جهان در حد 

 در نتیجه همان سبقت گرفتن رشد تقاضای داخلی از میزان رشد عرضه خواهد بود.

درصد( خواهد داشت. در نتیجه سهم گاز در  85درصد( و چه در تقاضای ) 10ه بیشترین رشد را چه در تولید )گاز طبیعی در این منطق

 افزایش خواهد یافت.  2275درصد در سال  50درصد فعلی به  08سبد انرژی منطقه از 

افزایش یابد. میزان تفکیکی درصد  88درصد و تولید ناخالص ملی آن  78برآورد می شود كه جمعیت منطقه در افق مورد بررسی 

، سهم حامل های مختلف انرژی از كل 2و  1قابل مشاهده می باشد. نمودارهای  1تقاضای حامل های مختلف انرژی در جدول شماره 

 را مشخص نموده است. 2275و پیش بینی آن در سال  2211تقاضای انرژی اولیه در سال 

 

 جهان )میلیون تن معادل نفت(. چشم انداز تقاضای انرژی اولیه در 1جدول 

 سال

 نوع حامل
1882 2211 2222 2225 2272 2275 

رشد ساالنه بین سال 

 2275تا  2211های 

 1/2 0028 0718 0712 0222 7117 2272 زغال سنگ

 5/2 0221 0222 0508 0012 0128 7271 نفت

 گاز

 انرژی هسته ای

1228 

522 

2181 

210 

7217 

882 

7512 

818 

7802 

1257 

0118 

1118 

2/1 

1/2 

 برق آبی

 انرژی های زیستی

180 

887 

722 

1722 

782 

1087 

072 

1220 

021 

1118 

521 

1801 

2/2 

5/1 

 0/1 111 558 022 728 121 72 سایر انرژی های تجدید پذیر

 2/1 11781 12227 15811 15225 17212 8128 كل

 منبع: گزارش آژانس بین المللی انرژی
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  2211. سهم حامل های مختلف انرژی از كل تقاضای انرژی اولیه در سال 1نمودار 

 

  

 2275. پیش بینی سهم حامل های مختلف انرژی از كل تقاضای انرژی اولیه در سال 2نمودار 

 

 

             

 مشخص گردیده است. 2275تا  2212، میزان افزایش تقاضای تفکیکی حامل های مختلف انرژی در دوره های 7در نمودار شماره 
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 2275تا  2212. افزایش تقاضا برای هر یک از حامل های انرژی در دوره های 7نمودار 

 

 

 تقاضای جهانی گاز . 3
میالدی،  2275ال در این بخش مهمترین پیش بینی های وضعیت جهانی گاز بر اساس چشم انداز آژانس بین المللی انرژی تا افق س

 ذكر خواهد گردید. 

بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده گاز طبیعی در حال ورود به یک دوران طالیی است و طی سه دهه آینده مهمترین نقش 

میلیارد  1771میلیارد مترمکعب بود كه با  2278تقاضای گاز طبیعی  1882را در تامین انرژی مورد نیاز جهان ایفا خواهد كرد. در سال 

میلیارد مترمکعب رسید. پیش بینی می شود روند صعودی تقاضا برای گاز طبیعی درسال های آتی  7718به  2211افزایش در سال 

میلیارد مترمکعب برسد. رشد تقاضا برای  0812به  2275و در سال  7851به  2222میلیارد افزایش در سال  581ادامه یابد و تقاضا با 

میلیارد متر مکعب به تقاضای گاز طبیعی اضافه  1222درصد بوده و در مجموع  2/1ساالنه  2275تا  2211سال های گاز طبیعی بین 

 خواهد شد. 
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 . چشم انداز تقاضای جهانی گاز0نمودار 

 

خواهد بود با این وجود رشد تقاضای گاز در كشورهای  OECDبخش عمده افزایش تقاضا برای گاز طبیعی از طرف كشورهای غیر 

OECD  درصد افزایش تقاضای گاز طبیعی مربوط به كشورهای غیر  81بر خالف تقاضای نفت مثبت خواهد بود. حدودOECD  خواهد

 فزایش خواهد یافت. میلیارد مترمکعب ا 1717به  2275درصد بوده و تا سال  7/2بود. رشد ساالنه تقاضای گاز در بین این كشورها 

 1581میلیارد مترمکعب افزایش یافته و از  288درصد به مقدار  1/2با رشد ساالنه  OECDتقاضای گاز  2275تا  2211بین سال های 

میلیارد مترمکعب خواهد رسید كه بخش  1200به  828در منطقه آمریکا از  OECDمیلیارد مترمکعب خواهد رسید. تقاضای  1885به 

درصدی  2/2اروپا با رشد ساالنه  OECDمربوط به افزایش تقاضای گاز در ایاالت متحده آمریکا خواهد بود. تقاضای گاز در عمده آن 

منطقه آسیا پاسفیک با  OECDخواهد رسید و همینطور تقاضای گاز  2275میلیارد مترمکعب در سال  225به  2211در سال  525از 

 خواهد رسید.  2275میلیارد مترمکعب در سال  272به  2211در سال  222درصد در سال از  2/2رشد 

 2275میلیارد مترمکعب در  7282به  2211در سال  1117درصد از  7/2با رشد ساالنه  OECDتقاضای گاز در بین كشورهای غیر 

در  172این كشور از  ، چین از بیشترین رشد تقاضا برخوردار است. میزان تقاضای گازOECDخواهد رسید. در میان كشورهای غیر 

خواهد  2275درصد در  2/12به  2211درصد در  8/7و سهم چین از تقاضای جهانی از  2275میلیارد مترمکعب در  528به  2211سال 

از رشد ساالنه باالیی  2275رسید. دلیل اصلی این امر، افزایش تولید ناخالص داخلی این كشور است كه پیش بینی می شود تا سال 

به  2211در سال  21درصدی برخوردار خواهد بود و از  0/0ر باشد. تقاضای گاز طبیعی در هند نیز از رشد قابل توجه ساالنه برخوردا

 2211درصد در  8/1خواهد رسید. در نتیجه این افزایش، سهم هند از كل تقاضای گاز جهان از  2275میلیارد مترمکعب در سال  112

ش خواهد یافت. تقاضای گاز در منطقه خاورمیانه نیز از رشد قابل مالحظه ای برخوردار است، بطوریکه افزای 2275درصد در سال  2/7به 

خواهد رسید كه ناشی از پروژه  2275میلیارد مترمکعب در  122به  2211در سال  788درصد، از  0/2با میانگین نرخ رشد ساالنه معادل 

 یمی می باشد. های در دست انجام در بخش های نیروگاهی و پتروش

 ، چشم انداز تقاضای جهانی گاز به تفکیک مناطق مختلف قابل مشاهده می باشد.2در جدول شماره 
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 . چشم انداز تقاضای جهانی گاز به تفکیک منطقه )میلیارد مترمکعب در سال(2جدول 

   1882 2211 2222 2225 2272 2275 

O
EC

D
 

 آمریکا
 188 181 128 108 282 577 ایاالت متحده 

 1200 1212 888 851 828 228 كل 

 225 580 528 571 525 725 اروپا

آسیا 

 پاسفیک

 120 122 127 118 122 51 ژاپن 

 272 221 222 210 222 82 كل 

 1885 1821 1118 1121 1581 1272 كل 

O
EC

D
-

N
o

n
 

اروپا و 

 اوراسیا

 100 178 170 121 111 122 منطقه خزر 

 روسیه 

 كل 

001 

178 

012 

127 

087 

172 

520 

152 

527 

185 

500 

811 

 آسیا

 528 012 782 721 172 15 چین 

 112 102 110 81 21 17 هند 

 1288 808 812 228 012 80 كل 

 122 205 511 520 788 81 خاورمیانه 

 220 181 112 157 111 75 آفریقا 

آمریکای 

 التین

 82 15 21 05 21 0 برزیل

 211 208 221 182 108 22 كل 

 7282 2815 2501 2208 1117 1227 كل

 0812 0202 0722 27851 771 2278 جهان

 

 . تولید جهانی گاز 

تریلیون مترمکعب بود  812كل ذخایر گازی قابل برداشت )شامل متعارف و غیرمتعارف(، با تکنولوژی های كنونی  2212در پایان سال 

درصد گاز غیرمتعارف بود.  02تریلیون مترمکعب معادل  702درصد گاز متعارف و  58تریلیون مترمکعب معادل  028كه از این مقدار 
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تریلیون مترمکعب در  120متعارف در منطقه اروپای شرقی و اوراسیا قرار داشته و خاورمیانه با دارا بودن بیشترین حجم ذخایر گازی 

 قابل مشاهده می باشد. 7جایگاه بعدی قرار داشته است. سایر ذخایر گازی متعارف و غیر متعارف قابل برداشت در جدول 

 

 )تریلیون مترمکعب(  2212متعارف و غیر متعارف در پایان سال  . ذخایر گازی قابل برداشت از لحاظ فنی به تفکیک7جدول 

 متعارف 

 غیر متعارف

 كل
 گاز شیل گاز فشرده

گاز متان موجود در الیه 

 های زغال سنگ
 مجموع

 182 02 22 15 11 107 اروپای شرقی و اوراسیا 

 171 17 - 0 8 120 خاورمیانه 

 178 85 21 57 21 00 آسیا پاسفیک 

 OECD 02 11 08 1 22 112كشورهای آمریکایی عضو 

 121 08 2 78 12 52 آفریقا 

 82 55 - 02 15 72 آمریکای التین 

 OECD 22 0 17 2 18 02كشورهای اروپایی عضو 

 812 707 52 212 81 028 جهان 

 

درصد ذخایر گاز جهان برداشت شده است با این وجود منابع گازی متعارف جهان برخالف نفت  72طبق آمارهای موجود تاكنون حدود 

خام، بیشتر است و پیش بینی می شود بتواند به خوبی تقاضای گاز را پوشش دهد. اما تنها دغدغه و نگرانی موجود طی سه دهه آینده، 

نیاز در كشورهای تولید كننده برای توسعه میادین گازی است. در اغلب كشورهای تولید كننده، بخش عمده  انجام سرمایه گذاری مورد

 گاز تولیدی از منابع متعارف است و تنها در آمریکا و كانادا سهم گازهای نامتعارف قابل توجه است. 

 2/1رسیده و پیش بینی می شود كه با نرخ رشد ساالنه  2211میلیارد مترمکعب در سال  7780به  1882در  2258تولید جهانی گاز از 

میلیارد مترمکعب اضافه  1582به مقدار  2275تا  2211برسد و تولید جهانی در مجموع بین سال های  0812به  2275درصدی، تا سال 

، میزان تولید 0ر جدول شماره خواهد شد. تولید گاز در كلیه مناطق تولید كننده به غیر از دریای شمال روند صعودی خواهد داشت. د

 گاز در سال های مختلف به تفکیک منطقه و كشور قید گردیده است.
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 . تولید گاز به تفکیک منطقه و كشور )میلیارد مترمکعب در سال(0جدول 

   1882 2211 2222 2225 2272 2275 
O

EC
D

 

 آمریکا

 180 182 188 180 122 128 كانادا 

 81 28 58 52 08 22 مکزیک 

 871 821 182 120 208 521 ایاالت متحده 

 1110 1227 1201 1222 858 207 كل 

 اروپا

 

 آسیا پاسفیک

 111 115 118 121 121 28 نروژ 

 كل 

 استرالیا

211 

22 

211 

51 

208 

127 

271 

122 

225 

178 

215 

152 

 155 107 125 128 58 28 كل 

 1087 1072 1027 1758 1185 881 كل

O
EC

D
-

N
o

n
 

اروپای شرقی و 

 اوراسیا

 

 

 

 آسیا

 01 07 77 27 12 12 آذربایجان 

 828 151 282 221 217 228 روسیه 

 172 111 122 87 21 85 تركمنستان 

 كل 

 چین 

871 

15 

882 

127 

811 

118 

882 

218 

1280 

222 

1120 

711 

 88 85 17 22 02 17 هند 

 178 128 118 128 81 08 اندونزی 

 128 280 225 522 018 172 كل 

 خاورمیانه

 221 182 125 107 152 27 ایران 

 87 18 11 78 2 0 عراق 

 قطر

 عربستان 

2 

22 

151 

82 

181 

112 

210 

121 

221 

128 

271 

172 

 25 22 21 58 52 22 امارات 

 827 122 122 220 518 82 كل 

 172 127 115 122 11 07 الجزایر  آفریقا
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 آمریکای التین

 72 20 21 11 8 2 لیبی 

 87 12 55 02 72 0 نیجریه 

 كل 

 آرژانتین 

20 

22 

222 

02 

282 

08 

777 

25 

718 

82 

028 

81 

 82 18 22 78 11 0 برزیل

 27 52 07 72 25 22 ونزوئال 

 728 285 255 218 128 22 كل 

 7082 7212 2818 2588 2188 1118 كل

 0812 0202 0722 7851 7780 2258 جهان

 

میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت  188به مقدار  2275تا  2211تولید آمریکا به دلیل برداشت از منابع غیر متعارف گازی در دوره 

كه بیش از مقدار افزایش تولید روسیه به عنوان بزرگترین دارنده منابع متعارف گازی خواهد بود. تولید منطقه خاورمیانه با نرخ رشد 

میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. در این منطقه تولید ایران و قطر  720به مقدار  2275تا  2211صد بین سال های در 8/1ساالنه 

 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.  271و  221به ترتیب به  2275بیشترین افزایش را داشته و در سال 

 بررسی وضعیت عرضه و تقاضای گاز در ایاالت متحده آمریکا. 5

درصد  2.1میلیارد متر مکعب بوده است كه نسبت به ماه قبل حدود  21.01ن گاز غنی تولید شده در ایاالت متحده آمریکا برابر میزا

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی طی این مدت وارد گردیده است. با توجه به اینکه میزان مصرف گاز  1.82كاهش یافته است. در حالیکه 

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به مخازن ذخیره سازی  12.2مکعب بوده است، می توان نتیجه گرفت كه حدود میلیارد متر  50.22برابر 

قابل مشاهده می  5و نمودار شماره  5تزریق گردیده است. آمار مصرف تفکیکی بخش های مختلف طی این دوره در جدول شماره 

 باشد.

 در بخش های مختلف ایاالت متحده آمریکا 2215: آمار تفکیکی مصرف گاز طبیعی در ژوئن 5جدول 

 نیروگاهها تجاری پاالیشگاهها و هدر رفت صنعت خانگی 

 میزان مصرف   

 )میلیارد متر مکعب(
7.5 12.21 7.1 7.87 25.11 

 02.0 1 2.8 72 2.0 درصد
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 آمریکادر بخش های مختلف ایاالت متحده  2215: آمار تفکیکی مصرف گاز طبیعی در ژوئن 5نمودار 

 

 و اروپا OECDعرضه و تقاضای گاز طبیعی کشورهای . 6

درصد كمتر از ماه  0.8میلیارد متر مکعب گاز تولید نمودند كه  12.51به میزان  2215در ماه ژوئن  OECDكشورهای اروپایی عضو 

میلیارد متر مکعب 1.225میلیارد متر مکعب و میزان تزریق به ذخایر زیرزمینی معادل  51.810قبل می باشد. خالص واردات این كشورها 

میلیارد متر مکعب در ماه ژوئن بود كه حدودا  25.801معادل  OECDوپایی عضو بوده است. در حالیکه مصرف گاز طبیعی كشورهای ار

 درصد كمتر از ماه می بوده است. 11.1

 قیمت جهانی گاز. 7

دالر معامله گردید. میانگین قیمت واردات گاز طبیعی كشورهای اروپایی  1.5در بازار آسیای جنوب شرقی،  LNGهر میلیون بی تی یو 

دالر به ازاء هر میلیون بی تی یو بود.اگرچه به مثابه سایر كاالها، قیمت گاز طبیعی نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین  2.85در ماه اوت، 

را نادیده گرفت. طبعا در این میان برخی نهادها و واسطه ها همچون مجمع  410می گردد اما نباید نقش عرضه و تقاضای انتظاری

و همچنین موسسات گزارشگر و بطور كلی بازیگران بازار نقش  412بین المللی انرژیو آژانس  411كشورهای صادر كننده گاز

 بسزایی ایفاء می نمایند.

 عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور. 8

كشورهایی چون روسیه و قطر به عنوان دارندگان ذخایر عمده گاز طبیعی جهان، پایه اقتصاد خویش را به سمت گاز طبیعی تغییر جهت 

ادرات آن توانسته اند نقش عمده ای در بازار جهان ایفاء نمایند.قطر با بهره گیری از این موقعیت، توانست خود را در منطقه داده و با ص

خلیج فارس به عنوان قطب عمده اقتصادی مطرح نماید و با بهره گیری از درآمدهای حاصل از آن، بعنوان یکی از وزنه های بازار انرژی 

                                                           
110. Expected Supply and Demand 
111. GECF 
111. IEA 

خانگی

صنعت

پااليشگاھها و ھدررفت

تجاری

نيروگاھها
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د. این كشور همچنین با بسط و توسعه صنعت گاز خویش توانست جایگاه پنجم را در بازار گاز برای خویش تعیین گاز طبیعی معرفی نمای

 نموده و از منافع آن بهره مند شود.

ایران علیرغم برخورداری از این مزیت رقابتی، كماكان رویکرد مصرف گاز را دنبال می نماید. در حالیکه گاز تنها كاركرد اقتصادی 

 ته و می بایست سایر جنبه های استراتژیک این منبع انرژی همچون كاركردهای سیاسی نیز مد نظر قرار گیرد.نداش

درصد از تولید این  0، حدود 2228میلیارد متر مکعب گاز در سال  112.7ایران بعنوان دومین كشور دارنده ذخایر گاز جهان، با تولید 

( باعث 2228میلیارد متر مکعب در سال  111اما مصرف باالی گاز در درون كشور )حدود ماده جهانی را به خود اختصاص داده است. 

میلیارد متر  5.8شده كه ایران جایگاه پانزدهم در صادرات جهان را از آن خویش نماید. این صادرات تنها از طریق خط لوله و به میزان 

 درصد می باشد. 2.1مکعب است. بطوری كه سهم ایران از كل صادرات گاز جهان تنها 

نشان می دهد میزان تولید و مصرف تقریبا برابر بوده و حتی در برخی سالها  1788تا  1718بررسی میزان تولید و مصرف طی سالهای 

مصرف گاز كشور از تولید آن بیشتر است. طیس الهای اخیر كمبود گاز سبک از طریق كاهش تزریق به میادین  1788همچون سال 

 شده است.نفتی تامین 

 نقاط قوت صنعت گاز كشور

 درصد ذخایر جهان كه كشور را در رتبه دوم قرار داده است. 12برخورداری از ذخایر گاز طبیعی معادل  -الف

 توانایی باال در صادرات گاز طبیعی -ب

 اسکله های صادراتیبرخورداری از كیلومترها مرز آبی و ارتباط با آب های بین المللی و قابلیت ایجاد بنادر و  -ج

 موقعیت جغرافیایی برجسته در منطقه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان -د

 وجود منابع انسانی برجسته -ه

 برخورداری از فناوری های برتر نظیر فناوری اطالعات، نانو تکنولوژی و انرژی هسته ای -و

 ژی از جمله برق، گاز و شبکه های انتقالوجود زیرساخت های شبکه حمل و نقلی و ظرفیت های تامین انر -ز

 

 نقاط ضعف

 غالب بودن نگاه سیاسی در توزیع گاز طبیعی در كشور  -الف

 شدت انرژی باال و مصرف فزاینده و رو به رشد داخلی -ب

 صادرات ناچیز گاز -ج
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 محدودیت منابع سرمایه گذاری -د

 منطقه ایباال بودن نرخ تورم و بیکاری در مقایسه با رقبای  -ه

 نظام پولی و مالی توسعه نیافته و غیر مرتبط با سیستم های بین المللی -و

 بخش خصوصی توسعه نیافته و روند كند و نامناسب خصوصی سازی -ز

 حضور فراگیر بخش دولتی حتی در زمینه تصدی گری -ح

 خصوصی در اقتصادعدم وجود زیرساخت های حقوقی و قوانین و مقررات الزم برای تقویت حضور بخش  -ط

 اتکای كامل به درآمدهای نفتی برای اداره كشور -ی

 وجود موانع رقابتی شدن اقتصاد -پ

 وجود قوانین و مقررات بعضا دست و پاگیر در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی -ذ

 ساختارهای نامناسب سازمانی و عدم رعایت اصل شایسته ساالری -ر

 تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی عدم وجود رویه های باثبات در -ظ

 عدم وجود مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش گاز طبیعی -ع

 

 فرصت ها

 افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی  -الف

 وجود مخازن كشف نشده و ظرفیت بالقوه باالی تولید مواد هیدروكربوری -ب

 413ند و برزیلپدیدار شدن قدرت های جدید اقتصادی در جهان همچون روسیه، چین، ه -ج

 شرایط پسا تحریم و استقبال كشورهای صنعتی از عقد قرارداد برای سرمایه گذاری و خرید گاز از كشور -د

 برخورداری كشور از تنوع اقلیمی -ه

 زمینه های فرهنگی مشابه با كشورهای برخوردار از مخازن در منطقه -و

                                                           
113. BRICs 
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 بازارهای بالقوه كشورهای همسایه -ز

 كشورهای منطقه به دانش فنینیاز رو به رشد  -ح

 تهدیدات

 امکان ادامه تحریم های ظالمانه -الف

 روابط سیاسی ضعیف با برخی كشورهای صاحب مخازن عظیم -ب

 وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی -ج

 عدم دسترسی به فناوری های نوین بواسطه ادامه تحریم كشورهای صنعتی -د

 کاربردهای گاز طبیعی در کشور. 9 

دسته به  0كشور ما بواسطه شرایط خاص صنعتی و جغرافیایی، از گاز طبیعی ایتفاده های چندانی می توان نمود كه عمده آنها در در 

 شرح ذیل قابل دسته بندی می باشد.

 مصرف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی -1

تمع های عظیم پتروشیمی، امکان ایجاد ارزش استفاده به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی : در كشور ما بواسطه برخورداری از مج -2

 افزوده با تکمیل زنجیره ارزش گاز تا محصوالت پتروشیمیایی وجود دارد. 

 صادرات : پیامدهای مثبت سیاسی ناشی از صادرات گاز می بایست مد نظر قرار گیرد. -7

از به اشد و نفت دوست بودن آن، تزریق گتزریق به مخازن نفت )با توجه به جنس مخازن نفتی كشور كه كربناته شکافدار می ب -0

. تحقیقات انجام شده حکایت از آن دارد كه به منظور افزایش ضزیب بازیافت و حفظ تولید (مراتب موثرتر از تزریق آب هست

 مخازن نفتی كه عمدتا در نیمه دوم عمر خود بسر می برند، نیاز وافری به تزریق گاز وجود دارد. 

 

 امنیت انرژی. 11

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی را ایفاء می كند. به این معنی كه هرگاه انرژی به مقدار كافی و به موقع در دسترس 

باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. عالوه بر آن، سیاست خارجی و سیاست بین الملل تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند 

با این عوامل جهت گیری های متفاوتی داشته باشد. برخی، تسلط قدرت های جهانی را بر مناطق سرشار از  شکل گیرد و متناسب

انرژی دلیل بر حفظ و افزایش قدرت ملی آنها می دانند.به جرات می توان گفت كه صعود و افول قدرت های جهانی ارتباط تنکاتنگی 

 سبات مصرف و انتقال آن دارد.با میزان كنترل آنها بر منابع انرژی و تنظیم منا
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 است و در حال حاضر در گفتمان سیاسی« استقالل انرژی»از دید برخی از رهبران و نویسندگان در ایاالت متحده، امنیت انرژی مترداف 

رها در چندین وشود.  امنیت انرژی كششود. در حالیکه، این دیدگاه چندان پشتیبانی نمیاز این دو اصطالح به جای یکدیگر استفاده می

 المللی ایمن انرژی است.دهۀ بعدی عمیقاً وابسته به نفت خام و در نتیجه به تجارت بین

گاز طبیعی به دلیل آنکه در مقایسه با سایر حامل ها، پاک تر و سازگارتر با محیط زیست بوده و از ارزش حرارتی باالیی نیز برخوردار 

تامین انرژی و كاهش وابستگی به نفت خام، مورد توجه قرار گرفته است. ذخایر بزرگ  است و همچنین به منظور متنوع سازی منابع

گازی به لحاظ جغرافیایی در مناطقی واقع گردیده اند كه صنعتی نیستند. عدم تجانس ذخایر و بازارهای مصرف از جمله مسائل مهمی 

شورهای صاحب مخزن عموما از دانش فنی كمتری نسبت به است كه می بایست لزوما در تحلیل امنیت انرژی مد نظر قرار گیرد. ك

 كشورهای پیشرفته كه به نوعی مصرف كننده عمده محسوب می گردند، برخوردارند.

همچنین تفاوت نسبتا زیاد در هزینه تولید گاز در مناطق مختلف جهان نیز از نکات قابل تامل می باشد. كشورهای حوزه خلیج فارس 

ی برخوردارند. لذا موجب وابستگی كشورهای غربی به تولید مناطق كم هزینه می شود. این موضوع، تهدیدی برای از هزینه تولید كمتر

امنیت انرژی كشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گردد. عمده منابع انرژی و خطوط انتقال آن در مناطقی واقع شده اند كه از 

 ند. افزایش نیاز كشورهای بزرگ و صنعتی به انرژی، بر اهمیت موضوع می افزاید.حساسیت های خاص استراتژِیک و ژئوپلتیک برخوردار

مهمترین مانع مصرف گاز، حمل و نقل آن می باشد و بدین دلیل بازارهای آن عمدتا منطقه ای می باشند. روشهای صادرات گاز عبارتند 

 725میلیارد متر مکعب از طریق خط لوله و  112، 2217. سهم این روشها در تجارت گاز طبیعی در سال LNGو  GTLاز خط لوله، 

 بوده است.  LNGمیلیارد متر مکعب از طریق 

و نقش تعیین كننده آن به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا، از زمان آغاز بکار دولت  انرژیاساسا امنیت 

لی را م انرژیدر هفته دوم دوران ریاست جمهوری خود، گروه توسعه سیاست  نمود عینی بیشتری پیدا كرد. بوش 2221بوش در سال 

تاسیس نمود. این گروه كه هدایت و رهبری آن بر عهده معاون رئیس جمهوری بود، متشکل از وزرای كشور، خزانه داری، كشاورزی، 

حفاظت از محیط زیست و برخی دیگر از  بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و همچنین روسای سازمان مدیریت بحران فدرال، سازمان

ابستگی تدوین نمود. افزایش میزان و انرژیپیشنهاداتی در خصوص تامین امنیت  انرژیمسئوالن عالی رتبه بود. گروه توسعه سیاست 

 2222له در فاص انرژیخاورمیانه نیز مورد تاكید قرار گرفت و افزایش یک و نیم درصدی مصرف ساالنه  انرژیایاالت متحده به نفت و 

 2222درصد در سال  78.1به  2222درصد در سال  78.0از  انرژیرا محتمل دانست. بر این اساس سهم نفت در معادالت  2222تا 

 افزایش می یابد. این روند صعودی مصرف در آمریکا در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

ین الملل در قالب یک سیستم چند قطبی قابل تصور خواهد بود. بر این اساس، ، تحوالت آینده نظام ب2225بر اساس روندهای جهانی 

 ایاالت متحده در دنیای چند قطبی دارای قدرت كمتری در مقایسه با دهه های قبلی خواهد بود.

ت و گاز طبیعی، ایران درصد ذخایر گاز طبیعی را در جهان در اختیار دارند. از منظر مجموع نف 15سه كشور روسیه، ایران و قطر بیش از 

و روسیه را می توان به عنوان دو كشور قطب انرژی محسوب نمود. ایران با دارا بودن اولین منابع نفت و گاز جهان از این حیث دارای 

 جایگاه ویژه ای است.
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 لی خود خواهند داشت. میزانبواسطه قیمت های باال، صادر كنندگان عمده از جمله ایران و روسیه منابع مالی را برای افزایش قدرت م

و چگونگی گام های ایران و روسیه برای افزایش قدرتشان بستگی به نحوه استفاده از سودهای به دست آمده برای سرمایه گذاری در 

قابت رزمینه سرمایه انسانی، تثبیت اقتصادی و ساختارهای اقتصادی خواهد داشت. با اینکه از منظر افزایش جمعیت، هیچ كشوری یارای 

با كشورهای پر جمعیتی همچون چین و هند را ندارد ولی كشورهای دیگری مانند ایران، اندونزی و تركیه كه از لحاظ اقتصادی شرایط 

بالقوه مناسبی دارند، می توانند در صحنه جهانی نقش آفرین باشند. همچنین از این منظر نباید از توجه به بازیگران جدید بازار گاز 

 الیا غفلت نمود.همچون استر

 عناصر امنیت انرژی. 11

پذیری، قابلیت اطمینان و صرفۀ اقتصادی تشکیل می گردید. درک معاصر از امنیت مولفه دسترس 7تعاریف سنتی امنیت انرژی، از 

یت انرژی قابل عناصر، مولفه ها و تهدیدات بالقوه امن 2محیطی را هم در بر می گیرد. در جدول شماره  انرژی، بعد پایداری زیست

 مشاهده می باشد.

 

 های بالقوهها و تهدید. امنیت انرژی: عناصر، مؤلفه2جدول 

 تهدیدهای بالقوه مولفه ها عناصر

 پذیریدسترس

 های تولیدكنندههای فیزیکی كشورموهبت

در مورد  كنندگان در توافقهای منتقل كننده و مصرفتوانایی تولیدكنندگان، كشور

 شرایط تجارت

 نقل، حفظ، انبارش و توزیعوهای فنّاوری برای تولید، حملحلراه

 گذاریسرمایه

 های قانونی و مقرراتی ممکنساختار

 محیطی و دیگر الزامات مقرراتیانطباق با الزامات زیست

توان به طور مقرون به صرفه از تمام شدن ذخایری كه می

 ها استخراج كردآن

های )مثالً سیاستهای توسعه های فرصتمحدودیت

 های بین كشوری(گرای منابع و قراردادملی

 هامشکالت محیط زیرساخت

های مالی، قانونی، مقرراتی یا سیاسی كه منجر به محیط

 شوندگذاری پایدار نمیسرمایه

 قابلیت اطمینان

 زنجیرۀ ارزش انرژی قوی و متنوع

 ظرفیت كافی ذخایر برای كل زنجیرۀ ارزش

هوایی وو بلند مدت در برابر حمالت تروریستی، شرایط نامطلوب آبمحافظت كوتاه 

 های سیاسیو مداخله

 اطالعات كافی در مورد عملکرد بازار انرژی جهانی

، هواییوهای انرژی، بنا به شرایط بد آبناتوانی سیستم

 زلزله و غیره

 گذاری كمناتوانی، بنا به نگهداری ضعیف یا سرمایه

های نظامی یا ه حمله( از سوی نیروحمله )یا تهدید ب

 های تروریستیسازمان

 های سیاسی )مثالً تحریم(مداخله

 صرفۀ اقتصادی
 ثباتی قیمت پایینبی

 گذاری شفافقیمت

توان به طور مقرون به صرفه از تمام كردن ذخایری كه می

 ها استخراج كردآن

تقاضای بیش از حد، بنا به مصرفباالی انرژی و یا ناتوانی 

 های مطلوب دیگرگذاری معقول و سیاستر قیمتد
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گرایانه در مورد قیمت در آینده صرفۀ اقتصادی فقط قیمت مطلق انتظارات واقع

ی آینده، در مقایسه با قیمت فعلانرژی نیست، بلکه مربوط به قیمت مورد انتظار در 

 هم هست

كنند، به صورت هزینۀ افزایش كوتاه های كامل را منعکس میهایی كه هزینهقیمت

 مدت و در كل چرخۀ عمر

محیطی در مفاهیم امنیت ناتوانی در گنجاندن بعد زیست

رات تر به تغییانرژی كه منجر به نیاز به واكنشی اضطراری

 شودهای دیگر پایداری میاقلیمی یا تهدید

 پایداری زیست محیطی

 های دیگرای و آالیندههای گلخانهكاهش نشر گاز

ای و جهانی در زمینۀ كیفیت محیط های محلی، منطقهین كمک به تهدیدكمتر

 زیست

 های انرژی در برابر اثرات تغییرات اقلیمیمحافظت از سیستم

های سیاسی به تعریف محدود امنیت انرژی )مثاًل واكنش

پشتیبانی از افزایش استفاده از زغالسنگ، قبل از تجاری 

 ربن(های جذب و انبارش كشدن فنّاوری

اثرات تغییرات اقلیمی )مانند باال رفتن سطح آب دریا، توفان 

 هوایی(وهای شدید آبو رویداد

 

 

پذیری، قابلیت اطمینان، صرفۀ اقتصادی و پایداری خدمات انرژی اگر مفهوم امنیت انرژی چهار عنصر مطرح شدۀ فوق، یعنی دسترس

های خود را به طور یکسان پذیریهای امنیت انرژی و آسیبها اولویترا داشته باشد، این سوال مطرح می گردد كه آیا تمام كشور

فرد بودن بههای سیاسی هر كشور باید منحصری، طبیعتاً، با موضع امنیت انرژی متمایزی روبروست و اولویتكنند. هر كشورارزیابی می

پذیری و صرفۀ اقتصادی خدمات انرژی شاید مطلوب باشد، اما ممکن است آن را منعکس كند. موضع یک كشور در رابطه با دسترس

 –های اجتماعی ری روبرو باشد. در یک كشور مشخص، حتی مناطق واحد و گروههایی در رابطه با قابلیت اطمینان و پایدابا چالش

شان بدین معناست كه یا خدمات انرژی كافی در اقتصادی ممکن است موضع متفاوتی داشته باشند، چون محل یا شرایط اقتصادی

دانست تا یوقفه می برای تأمین قابل اطمینان و بیاختیار دارند یا ندارند. مثالً چین، در گذشته، چالش امنیت انرژی اصلی خود را نیاز

های مهم اقتصاد در حال رشد را تغذیه كرده و ثبات اجتماعی را حفظ كند. در نتیجه، تکیه روی زغالسنگ تولید داخل هنوز از اولویت

 پذیری و قابلیتمورد دسترسهای چین در است، با وجود این كه اثرات واضحی روی محیط زیست دارد. در زمینۀ نفت خام، نگرانی

گذرد. امروزه، اطمینان، با افزایش واردات نفت در این كشور، در دهۀ اخیر، بیشتر شد. بیشتر واردات نفت چین از تنگۀ باریک ماالكا می

، 2272تا سال  هبینی شده كرود، از جمله چین. پیشمیلیون بشکه نفت، هر روز، از این تنگه گذشته و به مقاصد مختلف می 12بیش از 

شود و در صورت های شرق آسیا، انتقال نفت از طریق این تنگه دو برابر میبه دلیل افزایش زیاد تقاضای نفت در چین و در بقیۀ كشور

 پذیری تأمینی قابل توجهی به دنبال دارد.بروز سانحه یا حملۀ تروریستی آسیب

ز بودند هایی را كه در گذشته تردیدبرانگیگذاریاران در بیجینگ حاضرند سرمایهگذها، قابل درک است كه سیاستدر زمینۀ این پویایی

، یعنی خطوط ترپروازانهجیانگ در غرب كشور به مراكز صنعتی شرقی یا حتی پروژۀ بلندبررسی كنند، مثالً خطوط لولۀ عظیم از ژین

ری داشته پذیری و قابلیت اطمینان اولویت كمتسبت به دسترسجیانگ و بعد به شرق. جذابیت اقتصادی نلوله از آسیای مركزی به ژین

ثالً تر را فدای قابلیت اطمینان و پایداری بیشتر بکنند. ماند كه قیمت پایینهای دیگر این تصمیم حساب شده را گرفتهاست. كشور

ها های در زمینۀ هزینی مهمی كه انرژی هستههاای دارند و با وجود چالشفرانسه، ژاپن و فنالند، همه وابستگی زیادی به انرژی هسته

اند. اما برعکس، امریکا، تا به امروز، روی استفادۀ نسبتاً سنگین از زغالسنگ فراوان و پذیرش اجتماعی دارد، به این سیاست ادامه داده

ی دارد. محیطی، مشکالت زیستو ارزان داخلی برای تولید برق تأكید داشته است، با وجود این كه زغالسنگ، در سطح محلی و جهان
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لی های اصسازی كند. حتی برخی از كشوراش را بهینهگیرد چطور موضع امنیت انرژیبه طور خالصه، هر كشوری خود تصمیم می

چه صرفه و )گر به پذیر، قابل اطمینان، مقرونشان خدمات انرژی دسترساند تا تضمین كنند كه مردمتولیدكنندۀ انرژی سخت در تالش

شان دارند. مثالً ایران كه دومین ذخایر بزرگ اثبات شدۀ گاز طبیعی جهان و یهای مناسب در قلمروبه مقدار كمتر( پایداری در مکان

. هایش، روبروستای، داخل مرزهای بزرگی، در زمینۀ تأمین انرژی، در سطح منطقهسومین ذخایر بزرگ نفت را دارد، در واقع، با چالش

روكربن ایران در سواحل خلیج فارس در ساحل یا دور از ساحل قرار دارند، در حالی كه مقدار زیادی از تقاضای انرژی این رسوبات هید

از كند، اما مقدار زیادی از این گكشور در شمال و اطراف تهران متمركز شده است. پایتخت ایران بیشتر گاز تولید داخل را مصرف می

 ترین كاالی صادراتی كشور است. رود كه حیاتینفتی و استخراج بیشتر نفت به كار میهای برای ورود مجدد به چاه

های انرژی مصرف كنندۀ ساختگی پایین یا با افزایش های در حال توسعه از قیمتهای غنی از لحاظ منابع و كشوربسیاری از كشور

ظت كنندگان در برابر قیمت كامل انرژی محافاما، وقتی مصرف شان را جبران كنند.های اقتصادیكنند تا دیگر ضعفكند استفاده می

ها ا افزایش قیمتشود. بها شرایط فعلی بازار را منعکس كنند تقاضا بیشتر میشود و اگر قیمتایجاد می« بیش از حد»شوند، تقاضای می

خایر ترین ذداغ شد. روسیه، كشوری كه بزرگ های آشفتۀ نفت بسیارهای مربوط به بازار، این مسئله در بحث2228در تابستان سال 

یار ای بسهای انرژی آبی عظیمش و صنعت هستهگاز طبیعی جهان و مقدار زیادی ذخایر نفتی دارد، با وجود ثروت نفتی خود، سد

روسیه در  ، متخصصان در صنعت برق1882های امنیت انرژی بزرگی در داخل كشور روبروست. از اوایل دهۀ اش، با چالشپیشرفته

های قدیمی تولید، انتقال و توزیع برق به رهبران سیاسی گذاری مورد نیاز برای نوسازی و جایگزینی داراییمورد مقادیر زیاد سرمایه

 اند. هشدار داده

 نتیجه گیری. 12

اده از رشد جهانی برای استف كاهش تولید نفت خام و قیمت آن و قرار گرفتن مخازن نفتی در نیمه دوم عمر از یک سو و تقاضای رو به

گاز طبیعی، فرصتی بی بدیل برای افزایش سهم صادرات این منبع انرژی و استفاده از این موقعیت در معادالت سیاسی كشور فراهم 

 هنموده است. از طرفی نقص زیرساخت های خدماتی از جمله گاز، از موانع رشد سرمایه گذاری در كشور محسوب می گردد. لذا استفاد

-7از گاز با رویکرد مصرف داخلی می تواند گام مهمی در راستای حذف این مانع و دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 

به بعد محسوب گردد.اگرچه سایر كاركردهای گاز طبیعی همچون استفاده از آن صنعت پتروشیمی و تکمیل  1785درصد از سال  0

ه محصول نهایی و همچنین تزریق گاز به منظور افزایش ضریب بازیافت نفت یا مصرف داخلی آن در زنجیره ارزش جهت تبدیل آن ب

ردهای مختلف منفعت كارك-صنعت و مصارف صنعتی، تجاری و نیروگاهی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این امر مستلزم تحلیل هزینه

ی باشد. طبیعتا در این تحلیل عالوه بر نگاه اقتصادی، ابعاد سیاسی و و انتخاب گزینه ارجح بر اساس موقعیت و شرایط خاص كشور م

اجتماعی و فرهنگی نیز می بایست مد نظر قرار گیرند. عدم وجود مدیریت یکپارچه و طبعا نهادهای تصمیم گیری چندگانه كه بعضا 

و در نتیجه امنیت انرژی را تحت الشعاع قرار  زمینه اختالف نظر را فراهم نموده و جامع نگری و استفاده كامل از فرصت های موجود

می دهد، از جمله نقاط ضعف این صنعت محسوب می گردد. واگذاری صنایع باالدستی گاز از طرف شركت ملی نفت به شركت ملی 

 گاز، موجبات یکپارچگی و اتخاذ تصمیمات بهینه را فراهم می نماید. 
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مصارف داخلی بیشترین سهم از گاز تولیدی را به خود اختصاص داده است و از این  در شرایط فعلی، بواسطه مصرف رو به رشد كشور،

رو، فرصت های ناشی از سایر كاركردهای استفاده از گاز طبیعی نادیده گرفته می شود. غالب بودن نگاه سیاسی در توزیع گاز در سطح 

 ای سیاسی و تمایالت منطقه ای مد نظر قرار می گیرد.كشور، بعضا همخوانی چندانی با منطق اقتصادی نداشته و صرفا رویکرده

عدم ثبات منطقه ای بواسطه تهدیدات رژیم صهیونیستی، تنش در روابط سیاسی ایران و عربستان، شرایط یمن، سوریه و لبنان، تهدید 

میم ی صحیح توسط تصداعش و هم مرزی با پاكستان، از جمله تهدیدات فراروی كشور محسوب می گردد. در پیش گرفتن دیپلماس

گیرندگان، زمینه تامین امنیت ملی و همچنین افزایش اقتدار كشور در معادالت سیاسی را فراهم می آورد. انتخاب مقاصد صادراتی 

متنوع بر اساس شرایط سیاسی كشور وهمچنین عقد قراردادهای مناسب از موارد مهمی است كه زمینه تامین امنیت انرژی را فراهم 

ود. استفاده از شرایط پسا تحریم و حضور و آمادگی كشورهای صنعتی برای عقد قرارداهای صادرات گاز و تقویت امنیت خواهد نم

سیاسی كشور از این طریق امری ضروری است. در این مسیر می بایست مولفه های امنیت انرژی و تهدیدها و فرصت های موجود مد 

 نظر قرار گیرند.
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