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ارزیابی وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران با رویکرد امنیت تقاضای 

 انرژی

 هادی صاحبی ،پوریا سوری

 دانشکده مهندسی صنایع

 وصنعت ایراندانشگاه علم

 ایران، تهران
P_souri@ind.iust.ac.ir 

ایران پس از روسیه دومین کشور از لحاظ ذخایر گاز طبیعی  — چکیده

درصد ذخایر  33خایر گاز جهان و بیش از درصد ذ 71در جهان است. 

کشور  5گاز کشورهای اوپک متعلق به ایران است. ایران همچنین بین 

عمده تولیدکننده گاز طبیعی قرار دارد. با توجه به ذخایر فراوان گاز 

طبیعی در ایران و نرخ اکتشاف باالی منابع جدید و نیز رشد روزافزون 

شدت وابسته به واردات گاز رهای بهنیاز به سوختهای فسیلی در بازا

مانند چین، هند، اتحادیه اروپا و ترکیه که همگی از جمله بازارهای 

انداز مناسبی شوند؛ چشمبالقوه برای صادرات گاز ایران محسوب می

برای صادرات گاز طبیعی ایران در سالهای آتی و رشد درآمدهای حاصل 

دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص هاز آن وجود دارد. اما در سالهای اخیر ب

و قرار گرفتن در مجاورت دو منبع بسیار مهم و استراتژیک تامین گاز 

سو و بروز طبیعی و نفت خام یعنی خلیج فارس و دریای خزر از یک

های منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و حوادث تروریستی و ناآرامی

قفقاز از سویی دیگر، مسئله تامین امنیت تقاضای 

هفت شاخص کمّی برای ارزیابی وضیعت ، بازارهای صادرات گاز طبیعی

-گذاران و تصمیمشود. سیاستصادرات گاز ایران توسعه داده می

های توانند با توجه به شاخصاقتصاد انرژی کشور می گیرندگان حوزه

های مورد نیاز هر آوری دادهشده در این پژوهش و با جمعمعرفی

شاخص، شرایط هر یک از بازارهای فعلی و بالقوه صادرات گاز ایران را 

در حال حاضر یا در سالهای آتی تحت سناریوهای مختلف تحلیل کرده 

سب، امنیت تقاضای صادرات انرژی ایران های مناو با اتخاذ سیاست

 خصوصا گاز را ارتقا دهند.

 

امنیت تقاضای انرژی، گاز طبیعی، ایران،  —های کلیدی  هواژ

 های کمّی.شاخص

 مقدمه  .7

ترین اهداف سياست انرژی یک کشور دستيابی به امنيت انرژی یکی از مهم

امنيت انرژی است. با این حال هنوز هم تعریف جامع و مورد توافقی از 

وجود ندارد چرا که امنيت انرژی مفهومی متغير است. تعریف امنيت انرژی 

شرایط ویژه یک کشور،  همچونشده در آن زمينه استفادهشدت به پسبه

سطح توسعه اقتصادی، درک ریسک، پایداری سيستم انرژی و مسائل 
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 ارزیابی وضعيت صادرات گاز طبيعی ایران با رویکرد امنيت تقاضای انرژی

اکثر مطالعات ژئوپليتيکی غالب وابسته است. البته منظور از امنيت انرژی در 

طور که امنيت وجود، همانو مقاالت، امنيت عرضه انرژی است اما با این

کننده( انرژی عرضه انرژی بيشتر مورد توجه کشورهای واردکننده )عرضه

قرار گرفته است، امنيت تقاضای انرژی هم در چند سال اخير، به موضوعی 

ی صادرکننده انرژی پرکاربرد در ادبيات امنيت انرژی، مخصوصا در کشورها

تبدیل شده است. یک تعریف پرکاربرد از امنيت انرژی )امنيت عرضه 

انرژی( که مورد توافق اکثر مطالعات قرار گرفته است، عبارت است از: 

در  پذیری دائمی انرژی در حاالت مختلف، با مقادیر کافی ودردسترس

تقاضای ثابت  وجود یک امنيت تقاضای انرژی نيز .[1] سطوح قيمتی معقول

)قيمتی که حداقل،  [2] های رقابتیو منظم برای صادرات انرژی با قيمت

-ایران نيز بهشود. می کند(، تعریفهای توليد و تراکنش را جبران میهزینه

عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه در حوزه توليد و صادرات انرژی از این 

دليل موقعيت ژئوپليتيکی خاص و قاعده مستثنی نيست و در سالهای اخير به

قرار گرفتن در مجاورت دو منبع بسيار مهم و استراتژیک تامين گاز طبيعی و 

سو و بروز حوادث ی خزر از یکنفت خام یعنی خليج فارس و دریا

های منطقه خاورميانه، آسيای مرکزی و قفقاز از سویی تروریستی و ناآرامی

دیگر، مسئله تامين امنيت تقاضای انرژی و در نتيجه افزایش صادرات آن از 

ایران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ  ایران بسيار اهميت یافته است.

 33درصد ذخایر گاز جهان و بيش از  71ت. ذخایر گاز طبيعی در جهان اس

 5درصد ذخایر گاز کشورهای اوپک متعلق به ایران است. ایران همچنين بين 

. با توجه به ذخایر فراوان [3]کشور عمده توليدکننده گاز طبيعی قرار دارد 

گاز طبيعی در ایران و نرخ اکتشاف باالی منابع جدید و نيز رشد روزافزون 

گاز مانند شدت وابسته به واردات نياز به سوختهای فسيلی در بازارهای به

چين، هند، اتحادیه اروپا و ترکيه که همگی از جمله بازارهای بالقوه برای 

انداز مناسبی برای صادرات گاز شوند؛ چشمصادرات گاز ایران محسوب می

طبيعی ایران در سالهای آتی و رشد درآمدهای حاصل از آن وجود دارد. با 

افزایش سهم آن در  ادامه روند صعودی استفاده از گاز طبيعی در جهان،

ترکيب سوخت کشورها و کاهش تمایل به استفاده از نفت خام در سالهای 

ریزی صحيح، عالوه بر تضمين امنيت تقاضای تواند با برنامهآتی، ایران می

و اقتصاد  طبيعی خود، وابستگی خود به صادرات نفت را کاهش دهدگاز

کند. با توجه به محصولی وابسته به نفت خارج خود را از حالت تک

توضيحات فوق و اهميت استراتژیک صادرات گاز طبيعی و مشتقات آن در 

کاهش وابستگی درآمدهای اقتصادی به صادرات نفت و توسعه اقتصاد 

کشور، هدف این پژوهش، بررسی امنيت تقاضای صادرات گاز طبيعی ایران 

 هایی برای ارزیابی آن است.و معرفی شاخص

ه بدین صورت است: پس از مطالعه ادبيات موضوع امنيت ساختار ادامه مقال

سازی عملکرد امنيت انرژی، شده پيرامون شاخصانرژی و مطالعات انجام

وضعيت بازارهای فعلی و آینده صادرات گاز طبيعی ایران بررسی شده و در 

شاخص کمّی برای  هفتشده های انجامبخش بعد، با توجه به تحليل

شود. در نهایت نيز در ای گاز طبيعی توسعه داده میارزیابی امنيت تقاض

گيری، نتایج حاصل از تحليل بازارهای گاز طبيعی و اهميت بخش نتيجه

 شده ذکر خواهد شد.های درنظر گرفتهشاخص

 پیشینه پژوهش .2

توان از لحاظ نوع شده در حوزه امنيت انرژی را میمقاالت و مطالعات انجام

شده برای ارزیابی عملکرد امنيت انرژی، در تفادهشده، روش اسانرژی بررسی

شده و ... به های انتخابنظرگرفتن یک کشور یا چند کشور، نوع شاخص

برخی مطالعات، پس از معرفی چند شاخص  بندی کرد.موارد متنوعی تقسيم

دهی و به یک شاخص های متنوعی وزنانفرادی، آنها را با استفاده از روش

شده توان به کارهای انجاماز جمله این مطالعات، می کنند.تجميع می 7ترکيبی

، [6] 4بيرسليوغلو، یلکنسی و اونور اوز، [5] 3، کابالو[4] 2توسط گوپتا

، [10] 8، گنگ و جی[9] 1، ادیگر و برک[8] 6، ریموند[7] 5جينانسانو

اشاره کرد که ابتدا چندین  [12] 70، مارچامادل و کومار[11] 9الدینشریف

-هایی چون کمينهشاخص انفرادی را در نظر گرفته و با استفاده از روش

های آنها را نرمال کرده و با استفاده از روش zبيشينه و یا استانداردسازی 

                                                           
1
 Composite index 

2 Gupta 
3 Cabalu 
4 Biresselioglu, Yelkenci, and Onur Oz 
5 Gnansounou 
6 Reymond 
7 Ediger and Berk 
8 Geng and Ji 
9 Sharifuddin 
10 Martchamadol and Kumar 
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، این 73یا سهم سوخت در واردات 72، فاصله اقليدوسی77تحليل مولفه اساسی

 کنند.شاخص ترکيبی، تجميع میبه یک  دهی و سپسوزن ها راشاخص

برخی مقاالت نيز، امنيت انرژی یک یا چند کشور را با در نظر گرفتن ابعاد 

های مرتبط با محيطی و ... و ارائه شاخصمختلف سياسی، اقتصادی، زیست

برای مثال،  کنند.هر بعد، بدون تجميع آنها به یک شاخص ترکيبی ارزیابی می

ند متنوع سازی منابع واردات نفت و گاز را در رو 74کوهن، جوتز و لونگانی

-کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با سه شاخص اصالح

در مطالعه خود،  75پرسبوا. [13]کنند شده تنوع منابع صادرات بررسی می

پذیری و وابستگی یک کشور را به انرژی بررسی و تفاوت بين آسيب

شوند، پذیری انرژی استفاده میای را که برای تحليل آسيبهای سادهشاخص

 76آگوستينوسوواکول، موخرجی، دروپادی و دی .[14]کند معرفی می

شاخص انفرادی از سال  20عملکرد امنيت انرژی هجده کشور را با توسعه 

 .[15] کنندارزیابی می 2070تا  7990

تن شاخص، تنها وضعيت امنيت برخی مطالعات نيز بدون در نظرگرف

هایی را برای ارتقای امنيت انرژی یک کشور را بررسی کرده و سياست

انداز کنند. برای مثال، معظمی و همکاران، چشم، معرفی میکشور انرژی آن

و تاثيرات استراتژیک آن را بر امنيت تقاضای  71شدن جهانی گاز شيلتجاری

. مسعود درخشان، تحوالت آینده بازارهای نفت [16]کنند ایران بررسی می

 . [17] کندو گاز را با رویکرد امنيت انرژی بررسی می

با توجه به مبانی نظری پژوهش و مطالعه ادبيات موضوع، مطالعات 

المللی اغلب مرتبط با ساخت شاخصی ترکيبی برای شده در سطح بينانجام

یافته نسبت به واردات پذیری کشورهای واردکننده و توسعهسنجش آسيب

دهند. همچنين نفت خام است و امنيت عرضه انرژی را مد نظر قرار می

العات تنها برای تحليل روند تغيير چند شاخص مجزا طی سالهای برخی مط

پذیری عرضه انرژی های بهينه برای کاهش آسيبگذشته و اتخاذ سياست

اند. از خود از کشورهای صادرکننده در یک سال معين توسعه داده شده

شده در زمينه امنيت انرژی در ایران، با سویی دیگر، اغلب مطالعات انجام

نفت و گاز، معطوف به  حوزهبودن کشور در ه ماهيت صادرکنندهتوجه ب

بررسی امنيت تقاضای انرژی ایران با رویکرد کيفی بوده و مسائلی چون 

                                                           
11 Principal Component Analysis (PCA) 
12 Euclidean distance 
13 Fuel share in imports 
14 Cohen, Joutz, and Loungani 
15 Percebois 
16 Sovacool, Mukherjee, Drupady, and D’Agostino 
17 Shale 

کردن یک سيستم انرژی را بدون در نظرگرفتن ژئوپليتيک و نحوه اداره

دهند. برخی دیگر نيز تنها به معرفی چندین شاخص شاخص مد نظر قرار می

پردازند. لذا يت انرژی، بدون تجميع آنها به یک شاخص ترکيبی میکيفی امن

شده، هدف این پژوهش ارائه و توسعه با توجه به شکاف تحقيقاتی اشاره

های کمّی مناسب با درنظر گرفتن ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی و شاخص

زیرساختی برای ارزیابی امنيت تقاضای صادرات گاز ایران با توجه وضعيت 

 زارهای گاز کشور است.با

 وضعیت بازارهای صادرات گاز طبیعی ایران .3

ایران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخایر گاز طبيعی در جهان 

درصد ذخایر گاز کشورهای  33درصد ذخایر گاز جهان و بيش از  71است. 

کشور عمده توليدکننده گاز  5اوپک متعلق به ایران است. ایران همچنين بين 

تریليون فوت مکعب تخمين  7207ی قراردارد. ذخایر گاز طبيعی ایران طبيع

 19زده شده است. ایران با دارابودن نرخ موفقيت اکتشاف گاز طبيعی برابر 

درصد در سطح جهان رتبه نخست را دارد، این در حالی است که متوسط 

 .[3] درصد است 35تا  30نرخ موفقيت اکتشاف گاز طبيعی در جهان بين 

مقادیر ناچيزی گاز  رسد ويشتر توليد گاز در ایران به مصرف داخلی میب

 %90، بيش از 2073شود. در سال طبيعی از طریق خط لوله صادر می

درصد باقيمانده به آذربایجان و  70کمتر از و ایران به ترکيه  گاز صادرات

 .[3] است% 3و سهم ارمنستان حدود % 6که سهم آذربایجان  بودهارمنستان 

در ادامه به شرح مختصری از وضعيت صادرات ایران به این سه کشور 

 است. پرداخته شده

  ترکيه 

تنها کشوری است که ایران مقدار قابل توجهی گاز طبيعی به آن يه ترک

کند، گرچه تجارت دوجانبه گاز طبيعی بين دو کشور هنوز در صادر می

آنکارا -مراحل ابتدایی خود قرار دارد. گاز ایران از طریق خط لوله تبریز

شود. قرارداد گازی بين ایران و ترکيه عليرغم فشارهای شدید صادر می

ها حاکی از بينیميالدی منعقد شد و پيش 7990االت متحده و ناتو، در دهه ای

ميليارد متر مکعب گاز در سال به ترکيه در سالهای آتی است.  70صادرات 

ترکيه، از دو جهت کشور بسيار مناسبی برای صادرات گاز ایران محسوب 

با نرخ ميالدی  2000تقاضای گاز طبيعی ترکيه از شروع سال  -7شود: می

 2077تا  2007ای که از سال گونهبسيار زیادی در حال رشد است، به

ميليارد متر مکعب در سال افزایش یافته  4551به  76مصرف گاز در ترکيه از 

انعقاد قرارداد  -2است و لذا ترکيه نياز شدیدی به گاز طبيعی ایران دارد. 
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روابط سياسی بين گازی بين ایران و ترکيه سهم شایان توجهی در تحکيم 

[18] این دو کشور داشته است

 آذربایجان 

است که  78قرارداد گازی بين ایران و آذربایجان، در حقيقت یک سوآپ

و در همان زمان، به منطقه طبق آن، ایران از آذربایجان گاز وارد کرده 

 2004ساله در سال  25کند. یک قرارداد خودمختار نخجوان گاز صادر می

شروع شد. در سال  2005بين دو کشور منعقد و سوآپ گازی نيز از سال 

ميليون  250ميليون متر مکعب گاز از آذربایجان وارد و  390، ایران 2077

که آذربایجان جزئی از انیمتر مکعب گاز به نخجوان صادر کرد. در زم

ماگومد ساخته شد. گرچه ظرفيت -کازی-شوروی بود، خط لوله آستارا

-ميليارد متر مکعب در سال اعالم شده است، با این 70انتقال این خط لوله 

علت نياز مبرم این خط لوله قدیمی به تعميرات، مقدار بسيار کمتری حال به

دو کشور در سالهای  البته خواهد بود.ميليارد متر مکعب قابل انتقال  70از 

 .[18] انداخير نسبت به افزایش حجم مبادالت گازی، ابراز عالقه کرده

 ارمنستان 

ان منعقد شد که ، یک قرارداد گازی بين ایران و ارمنست2008در سال 

گاز ایران از طریق خط لوله تبریز به ارمنستان صادر  2009طبق آن از سال 

ميليارد مترمکعب  253طبق قرارداد ، . حجم گاز صادرشده به ارمنستانشود

در سال بوده که نشانگر سهم ناچيز ارمنستان از صادرات گاز ایران است. با 

بسيار کمتر  2077منستان در سال وجود، مقدار واقعی صادرات گاز به اراین

است. این ميليون مترمکعب در سال بوده 500شده و برابر از رقم توافق

قرارداد گازی، در حقيقت یک سوآپ است که طبق آن ایران به ارمنستان گاز 

کند. از طرفی، یکی از صادر کرده و در مقابل از این کشور برق وارد می

قرارداد گازی، کاهش وابستگی به واردات به اهداف ارمنستان از امضای این 

 .[18] روسيه است

عالوه بر سه کشور فوق، چندین بازار بالقوه برای صادرات گاز ایران در 

بدان اشاره  7جدول د دارد که در سالهای آتی از طریق خط لوله نيز وجو

های توليد و صادرات علت فقدان زیرساختذکر است بهشده است. الزم به

% است 7، سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبيعی کمتر از 79گاز طبيعی مایع

از طریق خط لوله در نظر به بازارهای بالقوه و در این پژوهش، صادرات 

 فته شده است.گر

 

                                                           
18 Swap 
19 Liquefied Natural Gas (LNG) 

 .[18]: میزان صادرات ایران به بازارهای بالقوه از طریق خطوط لوله 7جدول 

 کعب در سال(میزان صادرات )میلیارد متر م سال قرارداد کشور ردیف

 8 2009 پاکستان  1

 555 2001 سویيس  2

 عراق  3
)قرارداد  2073

 اوليه(
153-957 

 153-555 2077 سوریه  4

 357 2070 کویت  5

 7052 2001 بحرین  6

 8 2005 عمان  7

 5654-5258 مجموع صادرات گاز مورد انتظار

 های امنیت تقاضای صادرات گازشاخص .4

شناخت لحاظ توليد گاز طبيعی و  با توجه به بررسی وضعيت ایران از

شود که بر هایی معرفی می، شاخصبازارهای فعلی و بالقوه صادرات گاز

-امنيت تقاضای صادرات گاز ایران تاثير خواهند داشت. در انتخاب شاخص

های مرتبط با کشور های مختص ایران، شاخصها، عالوه بر شاخص

واردکننده نيز در نظر گرفته شده است

 تگی به صادرات گازوابس  .4.7

صادرات ترین شاخص در بررسی امنيت تقاضای این شاخص، اصلی

شود و طبق تعریف برابر است با نسبت ارزش صادرات گاز محسوب میگاز 

به ارزش صادرات کل. هرچه ميزان این شاخص بيشتر باشد، وابستگی به 

مالی در صادرات گاز در یک کشور بيشتر بوده و در نتيجه به اختالالت احت

-تر یا آسيبتقاضای انرژی خود از سوی کشورهای واردکننده، حساس

 پذیرتر خواهد بود.

 تنوع منابع صادرات  .4.2
، [19] 20گراس-شده توسط فن مورکرک و کرینسمشابه مطالعه انجام

شود که برای استفاده می 27هرشمن-برای این شاخص از فرمول هرفيندال

. این شاخص، ميزان سهم واردات شده استتنوع منابع صادرات توسعه داده 

سنجد. مقدار این گاز یک کشور واردکننده را در صادرات گاز ایران می

شاخص برابر است با مجموع مربعات سهم واردات کشورهای واردکننده 

ایران به ميانگين صادرات روزانه ایران. هر چه مقدار این شاخص بيشتر  گاز
                                                           

20 van Moerkerk and Crijns-Graus 
21 Herfindahl-Hirschman 
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باشد، کشور صادرکننده گاز نسبت به وقوع شوک یا اختالل در تقاضای گاز 

 خواهد داشت. خود از سوی یکی از کشورهای واردکننده، مصونيت بيشتری

 ونقلهزینه حمل  .4.3

در این ، [13]ونگانی ، جوتز و لشده توسط کوهنمشابه با مطالعه انجام

-پژوهش، از فاصله بين پایتخت دو کشور واردکننده و صادرکننده برای کمّی

هرچه این فاصله بيشتر باشد،  شود.سازی و ارزیابی این شاخص استفاده می

دليل پذیری کشور صادرکننده نسبت به افت قيمت بهحساسيت یا آسيب

کشور کاهش وقوع شوکهای خارجی، بيشتر بوده و لذا امنيت تقاضای آن 

(، این شاخص اگر فاصله بين دو پایتخت کمتر از 7مطابق ) .خواهد یافت

کيلومتر باشد،  4000و  7500، اگر فاصله بين 7کيلومتر باشد، مقدار  7500

 کند.را اختيار می 3کيلومتر باشد، مقدار  4000و اگر فاصله بيشتر از  2مقدار 

ی مقادیر متعلق به هر کشور از ميانگين وزن گيری این شاخصبرای اندازه

استفاده شده است که وزن هر کشور برابر است با ميزان صادرات گاز ایران 

 یک سال مفروض. دربه آن کشور نسبت به ميزان کل صادرات گاز ایران 

(1) 

1 7500>فاصله بين دو پایتخت

2

3

iD




 



 4000>فاصله بين دو پایتخت>7500 

 4007<دو پایتختفاصله بين 

 وابستگی اقتصادی  .4.4

مقدار این شاخص برابر است با نسبت ميزان صادرات گاز به توليد 

ناخالص داخلی. هرچه وابستگی اقتصادی یک کشور به صادرات گاز بيشتر 

باشد، امنيت تقاضای آن با ریسکهای بيشتری مواجه شده و نسبت به وقوع 

-سوی کشورهای واردکننده، آسيبشوک یا اختالل در تقاضای گاز خود از 

 پذیرتر خواهد بود.

 ثبات سیاسی کشور صادرکننده )ایران(  .4.5

گروه »است که موسسه  700و  0مقدار این شاخص، عددی بين 

منتشر  23المللی ریسک کشورهابا نام راهنمای بين« 22خدمات ریسک سياسی

 0مقادیر بين و « با ریسک بسيار کم»، در دسته 700تا  80مقادیر بين .کندمی

رابطه این شاخص با گيرند. قرار می« با ریسک بسيار زیاد»در دسته  4959تا 

یا اختالل در  پذیری کشور صادرکننده نسبت به وقوع شوکميزان آسيب

 عرضه گاز خود به سایر کشورها، معکوس است.

                                                           
22 Political Risk Services Group (PSR) 
23 International Country Risk Guide (ICRG) 

 ثبات سیاسی کشور/ کشورهای واردکننده  .4.4

ه، ثبات سياسی کشور/ مطابق شاخص ثبات سياسی کشور صادرکنند

کشورهای واردکننده نيز باید در ارزیابی امنيت تقاضای صادرات گاز ایران، 

این که ممکن است گيری این شاخص، با توجه به برای اندازه لحاظ شود.

ایران در یک سال به چندین کشور صادرات گاز داشته باشد، از ميانگين 

ایران در یک سال معين استفاده وزنی ثبات سياسی کشورهای واردکننده گاز 

شود. وزن هر کشور در فرمول این شاخص برابر است با ميزان صادرات می

ازای یک سال گاز ایران به آن کشور نسبت به ميزان کل صادرات گاز ایران به

پذیری صادرات گاز ایران، معکوس رابطه این شاخص نيز با آسيب مفروض.

 است.

 قدرت خرید کشور/ کشورهای واردکننده  .4.1

 ، مقدار این شاخص[4]مشابه با شاخص درنظر گرفته شده توسط گوپتا 

د ناخالص داخلی کشور/کشورهای برابر با تولي با برخی اصالحات جزئی

هرچه  شود.در نظر گرفته می واردکننده گاز ایران نسبت به یک سال مبنا

پذیری امنيت تقاضای مقدار این شاخص بيشتر باشد، حساسيت یا آسيب

صادرات گاز به کشورهای  ایران نسبت به وقوع شوک یا اختالل در قيمت

 خواهد بود.واردکننده کمتر 

 گیرینتیجهبندی و جمع .5

در این پژوهش با توجه به رویکرد امنيت تقاضای انرژی، وضعيت 

قرار گرفت و پس از بررسی  صادرات گاز طبيعی ایران مورد بررسی

بازارهای فعلی و بالقوه صادرات گاز طبيعی ایران و شناسایی عوامل موثر بر 

ی هفت شاخص کمّ ،کاهش تقاضای گاز ایران از سوی کشورهای واردکننده

دليل به. برای ارزیابی امنيت تقاضای صادرات گاز ایران توسعه داده شد

ها خصوصا سوختهای فسيلی چون نفت خام و پوشی از سایر انرژیچشم

، از شودکه سوختی پاک محسوب می سنگ و تمرکز بر تنها گاز طبيعیذغال

-نظر شد. سياستمحيطی صرفزیست مرتبط با اثراتهای ارائه شاخص

توانند با توجه به گيرندگان حوزه اقتصاد انرژی کشور میان و تصميمگذار

سری  هایآوری دادهپژوهش و با جمع نشده در ایهای معرفیشاخص

هر شاخص، شرایط هر یک از بازارهای فعلی و بالقوه صادرات گاز  زمانی

ایران را در حال حاضر یا در سالهای آتی تحت سناریوهای مختلف تحليل 

های مناسب، امنيت تقاضای صادرات انرژی ایران و با اتخاذ سياستکرده 

توانند می پژوهشگران این حوزه همچنين خصوصا گاز را ارتقا دهند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ارزیابی وضعيت صادرات گاز طبيعی ایران با رویکرد امنيت تقاضای انرژی

دهی کرده و به یک های مختلف، وزنهای فوق را با استفاده از روششاخص

ها را بر امنيت شاخص ترکيبی تجميع کنند تا تاثيرات هر یک از شاخص

نگر و با در نظرگرفتن تاثيرات متقابل آنها، انرژی با یک رویکرد کل تقاضای

 ارزیابی کنند.
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