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 و هافرصت و جهان در شده مایع طبیعی گاز صنعت توسعه بررسی

 ایران برای آن امنیتی-اقتصادی تهدیدات

 1محمد شیریجیان

 2ناصر فعلی

 03/12/1398تاریخ پذیرش:                                                   24/08/1398تاریخ ارسال: 

 چکیده
تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته هفت برابر سریع (LNG) شدهعیماگاز طبیعی  شود تجارتمی ینیبشیپ

از توسعه این صنعت  ناخواهخواهباشد. جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، 
در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی  LNGخواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت  ریتأث

گیرد که ایران در برخورد با صنعت توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می

LNG آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده تواند اتخاذ نماید؛ اول سه رویکرد مختلف میLNG 
بپیوندد. رویکرد دوم تالش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد 
سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل 

پتروشیمی و صادرات محصوالت پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای  زنجیره ارزش در صنعت
برای  LNGچنین صادرات های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ همفروش و قیمت، به دلیل تحریم

تری به مدت، امنیت تقاضای بیشکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندصرفه نخواهد بود. رویفواصل نزدیک به

بر است. رویکرد سوم همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه
به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصوالت پتروشیمی که ارزش افزوده باالتری  بلندمدتدر 

های تجارت شود؛ ولی مزیتتر میبیش بلندمدتدارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در 

 ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود. LNGشود در برخورد با صنعت روند. پیشنهاد میاز بین می

 و گاز، تحریم اقتصادی. بازار نفتامنیت ملی، گاز طبیعی مایع شده، واژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1

 تجاری و اقتصادی روندهای ریتأث تحت سو یک از که چرا آید؛میشمار  به ایبسیار پیچیده مفهوم انرژی امنیت
 چارچوب در اقتصادی خدمات و کاالها سایر مانند را آن امنیت و یژانر است مایل که دارد قرار شدنیجهان
، قدرت جهانی بازی در انرژی، دیگر سوی از و بکاهد آن ژئوپولتیک حساسیت از تا دهد قرار جهانی بازار

 روندهای همگراکننده خالف بر که دارد اساسی نقشی بزرگ هایقدرت رقابت و ژئوپولتیک -امنیتی معادالت
 مبدل صِرف اقتصادی کاالی یک ورای عنصری به را انرژی، امنیتی-های ملینگرش بر دیتأک با، شدن جهانی

 قرار اقتصاد و ژئوپولتیک میان جایی در انرژی که است آن از ناشی انرژی امنیت مفهوم پیچیدگی. سازدمی

از . (1390، پوراحمدی. )دهندمی آن مسائل به متنوعی هایپاسخ گذارانسیاست، اساس این بر و است گرفته
تر و ایمنی باالتر نسبت به سایر پایین یطیمحستیزمیان انواع مختلف انرژی، گاز طبیعی به دلیل آثار مخرب 

 این از که آن هستند بر نیز انرژی منبع این . دارندگانبر خوردار است یاژهیوهای فسیلی، از اهمیت سوخت
 در گاز فزآینده اهمیت به توجه با چراکه، کنند استفاده خود نفع به جهانی معادالت بر تأثیرگذاری برای پتانسیل

 نیز یالمللنیب هعرص در، گیرد دست در را گاز بازار کنترل بتواند که کشورها از گروهی یا کشور هر، آینده
 در 1«تغییر دهنده بازی»(. یکی از موضوعاتی که به عنوان 1388بود )یزدانی و همکاران،  خواهد تأثیرگذار
 از موضوع این. است آن توسعه روند و شیل گاز بحث، شده است مطرح نظرانصاحب سوی از انرژی مباحث

 سوی از و گذاردیم گاز مصرف و تولید یالمللنیب بازار بر عظیمی راتیتأث که است اقتصادی موضوعی سو یک
 عمیقاً یادهیپد، متحدهاالتیا در آن و اجرایی علمی توسعه تمرکز و آن تکنیکی پیشرفته الزامات دلیل به دیگر

 یرگذاریتأث برای سیاسی ابزار یک عنوان به متحدهاالتیا انرژی یهااستیس راهبرد در تواندیم که است سیاسی

 (.1391)جوان و جوکار،  گیرد قرار استفاده مورد کشورها دیگر بر فشار اعمال و یالمللنیب قدرت توزیع بر
بوده  مترمکعبمیلیارد  4/393به اندازه  2017ر سال د LNG3مجموع تجارت جهانی  2طبق گزارش بی پی

شود این روند رو به می ینیبشیپمیلیارد مترمکعب افزایش داشته است.  8/64، 2016است که نسبت به سال 

از بازار گاز جهان به نصف افزایش یابد؛ همچنین  LNGحفظ شود و سهم  2035رشد همچنان تا سال 
 شرایطی چنین تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. درهفت برابر سریع LNGشود تجارت می ینیبشیپ

 دوردست بازارهای در رقابت ضعف یکی: داشتدو نتیجه منفی به همراه خواهد  ایران LNG ظرفیت فقدان

 و جوان. )لوله خط طریق از ایران گاز صادراتی احتمالی بازارهای به شیل گاز از حاصل LNG ورود دیگری و
داشته باشد: تالش  تواندمی رویکرد مختلف صنعت سه این با برخورد جمهوری اسالمی ایران در (.1391، جوکار

 بازارهای روی بر تمرکز و لوله خطوط توسعه برای ، تالشLNGی صادر کنندهبرای تبدیل شدن به یک 
 نفتی میادین به آن مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق در نهایت، و همسایه کشورهای

                                                                 
1 Game changer 
2 BP Statistical Review of World Energy, 2018  
3 Liquefied natural gas 
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 خام جای به پتروشیمی محصوالت پتروشیمی و صادرات صنعت در ارزش زنجیره صیانتی، تکمیل تولید جهت

 فروشی گاز.
و تهدیدات اقتصادی امنیتی آن  هافرصتدر جهان و تبیین  LNGهدف مقاله حاضر بررسی توسعه صنعت  

است که رویکرد مناسب در مواجهه با این صنعت به منظور مصون  سؤالاست و در پی پاسخ به این  برای ایران

 LNG صنعتهای آن چیست؟ از این رو در ابتدا جایگاه حال و آینده گیری از فرصتماندن از تهدیدات و بهره
شود. در ایران پرداخته می LNGگیرد و سپس به وضعیت فعلی قرار می مورد بررسیانرژی جهان  تأمیندر 

برای افزایش امنیت ملی ایران و  LNGهای توسعه صنعت گیری از فرصتپایان نیز راهکارهایی برای بهره
 گردد.با تهدیدات احتمالی ناشی از آن ارائه می نیز مقابله

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 در LNG تقاضای و عرضه اندازچشم جهان، در LNG صنعت وضعیت کلی مرور ابتدا ضمن در این بخش

 و LNG صنعت توسعه ارتباط ایران، مفهوم امنیت، امنیت اقتصادی و LNG صادرات هایفرصت جهان،
 این در گرفته صورت تجربی چند مورد از مطالعات به نیز شود و در ادامهپرداخته می اقتصادی کشور امنیت
 شود.می اشاره کشور از خارج و داخل در حوزه

 جهان در LNG تجارت . وضعیت1-2

میلیون تن در  5/316 کنندهرهیختنی به مقدار  ونیلیم 2/28با افزایش  2018در سال  LNGجهانی تجارت 
در طول تاریخ این صنعت بوده است. یکی از دالیل عمده  LNGسال رسید. این پنجمین سال پی در پی رشد 

در کشورهای استرالیا و آمریکا بوده است. همچنین چندین پروژه قدیمی تولید  LNGاین رشد، افزایش تولید 
LNG  از جملهLNG  ونیجریه، ترمینال انرژی آرزیو و اسکیکدای الجزایر LNG  آنگوال نیز با رفع مشکل

ترین پروژه مربوط به اما انقالبی؛ های فنی در این سال افزایش تولید را تجربه کردندخوراک و یا محدودیت
PFLNG رد. اگر چه گیمالزی بود که برای اولین بار تمام فرآیند مایع سازی در حالت شناور صورت می

اشت با این وجود از طریق دوجود  LNGهایی درباره توانایی بازار در جذب این حجم از رشد عرضه نگرانی

تنی تقاضای چین، تجارت  ونیلیم 8/15افزایش  مخصوصاًتقاضاهای جدیدی که در جهان شکل گرفت، 
LNG  با رشد همراه بود. 2018در سال 

شدند. این در شناخته می LNG جهانی تجارت دارانسکان عنوان به مصر و هند چین، 2016 سال در

را به خود اختصاص داد و با افزایش واردات  LNGاز رشد تجارت  سومکیچین  2017که در سال  است یحال

بود. همچنین در منطقه اقیانوس آرام، کره جنوبی با  LNGترین عامل رشد واردات تنی اصلی میلیون 7/12
میلیون تن رساند که دومین رشد باالی  9/38میلیون تنی، حجم کل تقاضای خود را به  9/4افزایش تقاضای 

کره جنوبی، این کشور در آخرین فصل سال  LNGتقاضا را بعد از چین داشت. به علت این افزایش در واردات 

 2018شت و سال تبدیل شد. البته این جایگاه کره جنوبی چندان دوامی ندا LNGبه دومین وارد کننده  2017
 چین دوباره جایگاه خود را پس گرفت.
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در جهان، عرضه این  LNG تولید جدید مراکز وها رسیدن ترمینال برداریبهرهدر سمت عرضه نیز با به 

میلیون تن  2/36حدود  2019تا پاییز  2018نیز به رشد خود ادامه خواهد داد. از ژانویه  2019محصول در سال 
جهان افزوده شده است. عمده این افزایش توسط کشورهای استرالیا، آمریکا و روسیه  LNGبه ظرفیت تولید 

نداشته باشد، ولی عوامل دیگر  2018صورت گرفته است. اگرچه ممکن است تقاضای چین رشدی معادل سال 
ممکن است منجر به افزایش تحویل این  LNG عرضهافزایش  از توسعه این بازار حمایت خواهند کرد.

های گاز طبیعی قوی از جمله فرانسه، انگلستان و اسپانیا شود )گزارش محصول به بازارهای اروپایی با زیرساخت
 .(20191گاز،  یالمللنیباتحادیه 

کشورهای شود. یممشاهده  LNGو صادر کننده  کننده واردبه ترتیب کشورهای  (2( و )1های شماره )در شکل
ترین صد از بازار مهمدر 5/6و  7/6 ،7/7 ،7/21، 9/24قطر، استرالیا، مالزی، آمریکا و نیجریه به ترتیب با 

، ترینینداد و ... قرار اند. بعد از این کشورها به ترتیب روسیه، اندونزیبوده 2018در سال  LNGصادرکنندگان 

ایوان، اسپانیا، ترکیه، به ترتیب ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، ت LNGترین واردکنندگان . همچنین مهماندداشته
ق سهم هر کدام از این اند. به طور دقیدرصد از کل بازار بوده 2فرانسه و پاکستان، هر کدام با سهمی باالی 

درصد  2/2و  6/2، 6/2، 3/3، 1/5 ،1/7 ،6/13، 7/16، 4/25در جهان به ترتیب  LNGکشورها از کل واردات 

 LNGترین وارد کننده قطر و بزرگ LNGترین صادر کننده شود، بزرگطور که مشاهده میوده است. همانب
االیی در واردات ببه ترتیب استرالیا رشد باالیی در صادرات و چین رشد  2018باشد. در طول سال ژاپن می

LNG .داشته است 

 جهان در LNG تقاضای و عرضه اندازچشم .2-2

شوند. می مدتکوتاهدر حال تغییر بوده و  LNG یقراردادهاشکل  2اتحادیه جهانی گازطبق گزارش 
پذیرتر عمل کنند. این های دیگر انعطافشامل مدت، فاصله و شاخص قراردادباید در بندهای  کنندگانعرضه

های شده و منجر به توسعه زمینه LNGتسهیالت مربوط به  انیو متقاض دکنندگانیتولموضوع موجب انعطاف 
3NGFL  یاLNG رونیاشود. از آنجایی که در این صنعت فاصله بسیار مهم است، از شناور می LNG 

 شوند.های بسیار دور تلقی میبرای فاصله یحلراهدر مقیاس کوچک  LNG ساتیتأسهای شناور و یا 

                                                                 
1 IGU (International Gas Union) 
2 International Gas Union, 2019 
3 Floating liquefied natural gas 
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 2018 سال در مختلف کشورهای LNG واردات مقدار( 1شماره ) شکل

 (IGU-2019گزارش اتحادیه جهانی گاز ) منبع:

 

 2018سال  در مختلف کشورهای LNG صادرات مقدار( 2شماره ) شکل
 (IGU-2019) گاز جهانی اتحادیه منبع: گزارش
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 به صورت زیر است: LNGتجارت  2040 اندازچشماز  BPتحلیل 

  عرضه جهانیLNG ه تبدیل به صورت کنونی رشد کرده و به یک بازار رقابتی و به هم پیوست
 خواهد شد.

  در سناریوی ادامه وضع موجود، مقدار عرضهLNG  ابر خواهد شد. بیش از دو بر 2040 اندازچشمدر
د افتاد و هر چه ای در دست ساخت اتفاق خواههتر این رشد در چند سال آینده با تکمیل پروژهبیش
 تر خواهد بود.تر شویم سرعت رشد کمنزدیک 2040ال به س

 کنندگانعرضهترین قطر و آمریکا اصلی LNG  صد صادرات در 50خواهند بود به نحوی که بیش از
LNG  اطر خاما افزایش اساسی به ؛ از طرف این دو کشور صورت خواهد گرفت 2040در سال

 شرق و غرب آفریقا خواهد بود.های در دست ساخت استرالیا، روسیه و تکمیل پروژه

  و دسترسی به گاز طبیعی به شکل  یریپذرقابتبا افزایشLNG  به خاطر  اًعمدتبازارهای جدیدی
رفت. گتر آسیا مثل پاکستان و بنگالدش شکل خواهد افزایش تقاضای چین و کشورهای کوچک

ه عنوان و هم ب LNGهای بزرگ محموله مازاد اروپا همچنان یک بازار مهم به عنوان متقاضی

 و خط لوله خواهد بود. LNGقطبی برای رقابت بین 

 های تحرک محمولهLNG  تر و عهای قیمتی موجب جامبرای واکنش به سیگنال هاآنو توانایی

 های جهانی گاز در بازار گاز خواهد شد.تر شدن قیمتهماهنگ

  آسیا و اروپا دو متقاضی اصلیLNG  نحوه توسعه این بازارها  رونیااز  خواهند بود. 2040تا سال
 خواهد داشت. LNGاساسی بر تجارت  ریتأث

 گیری بازار در آسیا برای نحوه شکلLNG  ایسه مجموع است. چرا که مق سؤالآمریکا هنوز مورد
تری دارند نشان نتقال کمتر از آمریکا به بازار آسیا که هزینه اواردات آسیا و صادرات از نواحی نزدیک

ورهای وارد کننده هد آسیا نیاز چندانی به واردات از آمریکا نخواهد داشت اما در عمل، هم کشدمی
 احتماالً رونیاز اتر تمایل به تنوع بخشیدن به پورتفولیو خود دارند. بیش LNGو هم صادرکنندگان 

 از آمریکا به کشورهای آسیایی صادر خواهد شد. LNGمقادیر زیادی 

 ز وارداتی اروپا از تولیدی اروپا به نصف مقدار کنونی کاهش خواهد یافت. به این جهت مقدار گا گاز
فت. با افزایش خواهد یا 2040مصرف کلش تا سال  چهارمسه( به 2016نصف مصرف کل کنونی )

پا زارها، نگرانی اروادامه روندهای موجود و توسعه بازارهای جهانی گاز و به هم پیوسته شدن این با

مصرف کل اروپا به  سومکینسبت به وابستگی به گاز روسیه کاهش پیدا کرده و صادرات روسیه از 
 مقدار نصف مصرف کل افزایش خواهد یافت.

 ایران LNGوضعیت صنعت  .3-2
( مترمکعبتریلیون  5/33از کل ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان )معادل با  درصد 18ایران با در اختیار داشتن 

از کل تولید جهانی گاز را بر  درصد 7/5گاز قرار دارد. با این وجود فقط  در جایگاه اول کشورهای بزرگ دارنده
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ی تولید به صورت متناسب گسترش نیافته است. در زمینه صادرات نیز از آن جا که بخش عمده و 1عهده دارد

 1.5ندارد و خالص صادرات آن چیزی حدود  شود. ایران جایگاه مناسبیگاز تولیدی کشور در داخل مصرف می
ایران نیز در همین دوره در مقایسه با دیگر کشورها  LNGبوده است. تولید  2016در سال  مترمکعبمیلیارد 

جایگاه تولید، مصرف، ذخایر گازی و صادرات ایران را در سطح جهان  (1شماره )صفر بوده است. جدول  باًیتقر

 دهد.نشان می

 مترمکعبمیلیارد -(2016صنعت گاز ایران در جهان ) گاهی( جا1شماره ) جدول
 رانیا گاز گاهیجا

 جهان در
 شده ثابت ریذخا

 (مترمکعب ونیلی)تر
 مصرف دیتول

 واردات صادرات

LNG خط لوله LNG خط لوله 

 9/6 0 4/8 0 8/200 4/202 5/33 مقدار

 کل از درصد

 جهان
18 7/5 7/5 - 38/1 - 94/0 

 27 - 18 - 4 3 1 جهان در رتبه

 BP-2017 ،منبع: استخراج شده از آمار گزارش انرژی

یدان گازی م 14و  13، 12، 11خود سه پروژه تعریف کرده است. فازهای  LNGایران برای توسعه صنعت 

ها عبارتند (. این پروژه1386اند )بهروزی فر و کوکبی، ها در نظر گرفته شدهپارس جنوبی برای اجرای این پروژه
 از )شرکت ملی گاز ایران(:

 سال در LNG تن میلیون 5 یک هر تولید ظرفیت با فرآیندی ردیف دو بر مشتمل پروژه : اینLNGپارس 

 میدان فازهای از که باشدیمروز  در مکعب فوت استاندارد ونیلیم 1750 میزان به پروژه خوراک . گازباشدیم
 .گرددمی نیتأم جنوبی پارس گازی

 میلیون 4/5 حدود دامک هر سالیانه تولید ظرفیت با فرآیندی موازی ردیف دو بر مشتمل پروژه : اینLNGایران 
 ردیف دو هر ایبر روز در مکعب فوت استاندارد میلیون 1910 میزان به کارخانه خوراک گاز است. LNG تن

 .گرددمی نیتأم جنوبی پارس گازی میدان 12 فازهای از که باشدمی فرآیندی

 در LNG نت ونیلیم 8/1 یک هر تولید ظرفیت با فرآیندی ردیف دو بر مشتمل پروژه : اینLNGپرشین 

 فازهای از که باشدیمروز  در مکعب فوت استاندارد ونیلیم 2770 میزان به پروژه خوراک گاز باشد.می سال
 .گرددمی نیتأم جنوبی پارس گازی میدان

 مفهوم امنیت. 4-2
 صلح، مطالعات ترین موضوعی است که تاکنون تحت عناوینی مثل جنگ وترین وظیفه دولت و مهمامنیت اصلی

                                                                 
1 BP Statistical Review of World Energy, 2018  
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 داًیشد. امنیت مفهومی پیچیده، متعارض و است بودهاستراتژیک و مطالعات امنیت ملی مورد توجه محققین  

هاست. اغلب مردم بر این باورند که وقتی فرد، گروه یا دولتی زندگی دیگران را به ها و ارزشمتکی بر نگرش
(. سازمان ملل امنیت 1386افتد )یزدان فام،کنند، امنیت به خطر میرا غارت می هاآناندازند یا اموال خطر می

ی خارجی، فشار سیاسی یا اقتصادی نکنند گونه احساس خطر حملهاینکه کشورها هیچ»کند: را چنین تعریف می

 (.1390)آدمی و همکاران،  «و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب نمایند

را در پاسداری از بقای سیاسی و سرزمینی  هاآنداند و ش ملی مییزید سایق مفهوم امنیت را مرکب از چند ارز

و حفظ  تأمینکشور، تضمین بقای ارگانیک )فیزیکی و جمعی( مردم، ایجاد شرایط الزم برای رفاه اقتصادی، 
(. امنیت ابعاد گوناگونی 1390کند )شهبازی و همکاران، هماهنگی میان اقوام و طوایف درون کشور معرفی می

 های آن امنیت اقتصادی است.ترین جنبهکه یکی از مهم دارد

 امنیت اقتصادی .1-4-2
های بخش توان نوعی خدمت یا کاالی عمومی دانست که تولید آن از عهده فعالیتامنیت اقتصادی را می

آید. این شکست بازار، زمینه را برای فعالیت بخش عمومی جهت بهبود رفاه کل جامعه خصوصی در بازار بر نمی

های اقتصادی است که ام فعالیتایجاد و تثبیت یک بستر، جهت انج اصوالًنماید. امنیت اقتصادی فراهم می
های اقتصادی شکل سالم خود را از دست داده، تخصیص بهینه منابع صورت فعالیت عمالًبدون وجود آن 

امنیت اقتصادی در کلیه شئون مرتبط با آن  تأمیناقتصادی مستلزم  یگذارهیسرماپذیرد، به عبارت دیگر نمی

های اقتصادی است )رسولی و ظایف دولت تسهیل و تسریع فعالیتترین وباشد. بر این اساس از جمله مهممی
 (.1391وش، فرزین

به  ،یانرژ تیامن ،دیجد هایهدگایدر چارچوب دباشد. امنیت انرژی یکی از ابعاد بسیار مهم امنیت اقتصادی می

 یدر بازارها یو روان یطمحیتسیز ،یکیتکن ،یاقتصاد ،یکیتیژئوپل داتیبردن تهد نیاز ب ایکاهش  یمعنا
 ،جهانی گاز و آسان و بدون خطر به منابع نفت یدسترس یرا به معنا یانرژ تیامن مدارانتاسیاست. س یانرژ

 ونفت  کنندهدر کشور عرضه یاسیآن و وجود ثبات س تیترانز یرهایو مس یانرژ تأمینوجود تنوع در منابع 
 فتعاری کنندگانمصرف و کنندگانعرضه دگاهیاز د تواندیم یانرژ تیتوجه کرد که امن دی. باکنندیم فتعری گاز

به  قاًیعمبوده و  محصولیتک یاقتصادها دارای گاز و نفت دکنندگانتولی اکثر که جاداشته باشد. از آن یمتفاوت
 ن،یگزیجا هاییبه انرژ افتهیتوسعه  یتوجه کشورها ایکاهش تقاضا  هرگونهوابسته هستند،  یصادرات انرژ

 یبرا یانرژ تیکشورها است. در مقابل امن نیا یو رشد اقتصاد یتوسعه اجتماع ریمانع در مس جادیا یبه معنا

عرضه باثبات است  یبه مباد یو دسترس یانرژ ندهیآ یازهاین تأمیناز  نانیاطم یبه معنا کنندگانمصرف
 (.1395 ،آقاییو رستم ی)طاهر

 نگاه مدرن به مقوله امنیت .2-4-2
 خصوصبه، المللنیبپیش از جنگ جهانی دوم رویکرد مسلط در مباحث امنیتی، رویکردهای سنتی رشته روابط 

رشد  ژهیوبه المللنیباما پس از پایان یافتن جنگ جهانی و تحوالت جدید در عرصه نظام  ؛رویکرد رئالیسم بود
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به انرژی و منابع جدید آن و تغییرات  ترشیببا رشد جمعیت و نیاز  راستاهماقتصادی شتابان کشورهای جهان 

در نگاه سنتی به مقوله امنیت را آشکار  دنظریتجددر نتیجه افزایش رشد جمعیت و اقتصاد، لزوم  یطیمحستیز
 (.1395یی، آقارستمکرد )طاهری و 

به کسب امنیت از طریق  هاستیرئال دگاهیدمکتب مطالعات امنیتی کپنهاک  گذارانانیبناز  1(1998بوزان )باری 

امنیت از طریق صلح را مورد انتقاد قرار داده و اظهار  تأمینبه  انهیگراآرماندیدگاه  نیچنهمکسب قدرت و 
که اکنون به ارائه تعریف جدیدی به مقوله امنیت که هر دو مفهوم قدرت و صلح را در بر داشته باشد  داردیم

قرار  مورد بررسی یطیمحستیزامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نیاز است. وی امنیت را در پنج بعد نظ

 .دهدیم
پلیتیکی، اقتصادی، ی جدید امنیت انرژی، به معنای کاهش یا از بین بردن تهدیدات ژئوهادگاهیددر چارچوب 

معنای دسترسی  امنیت انرژی را به مداراناستیسی و روانی در بازارهای انرژی است. طیمحستیزتکنیکی، 
رهای ترانزیت آن و انرژی و مسی تأمینجهانی، وجود تنوع در منابع  گاز و نفتآسان و بدون خطر به منابع 

 تواندیمیت انرژی . باید توجه کرد که امنکنندیمتعریف  گاز و نفت کنندهعرضهوجود ثبات سیاسی در کشور 
 و نفتکه اکثر تولیدکنندگان  جاآنتعاریف متفاوتی داشته باشد. از  کنندگانفمصرو  کنندگانعرضهاز دیدگاه 

کاهش تقاضا یا  هرگونهبه صادرات انرژی وابسته هستند،  قاًیعمی بوده و محصولتکدارای اقتصادهای  گاز

اجتماعی و رشد  ی جایگزین، به معنای ایجاد مانع در مسیر توسعههایانرژبه  افتهیتوسعهتوجه کشورهای 
نیازهای  تأمیناز  به معنای اطمینان کنندگانمصرفاقتصادی این کشورها است. در مقابل امنیت انرژی برای 

 (.1395یی، آقارستمآینده انرژی و دسترسی به مبادی عرضه باثبات است )طاهری و 

 LNGها و تهدیدات اقتصادی امنیتی توسعه فرصت .5-2

 برخی دارد، هانج انرژی تأمین در مهمی نقش که گاز انرژی خصوصبه و انرژی افزون روز اهمیت به توجه با

 ذخایر دارنده رهایکشو بیکران منابع به توجه با طبیعی گاز صادرات اهمیت. نامندمی گاز قرن را حاضر قرن
 ساتیتأس یاندازراه هب را کشورها جوار،هم کشورهای به تنها لوله خط طریق از آن انتقال بودن محدود و گازی
 نقاط از طبیعی گاز افتهیتوسعه میادین دوری به توجه با و خاطر همین به. است نموده تشویق LNG تولید

 طبیعی گاز جهانی بازار در را ایفزاینده و مهم نقش LNG آتی، هایسال در که داشت انتظار توانمی مصرفی،
تولید  هایهزینه اهشک طبیعی، گاز باالتر هایقیمت نظیر عواملی مجموعه توصیف، این نماید. با ایفا انرژی و

LNG، واردات تقاضای افزایش LNG دورافتاده گازی رذخای از اقتصادی تولید به گاز دکنندگانیتول تمایل و، 

 تجارت حولت موجب عوامل این ری. تأثاست داشته دنبال به را LNG صورتبه طبیعی گاز تجارت افزایش

LNG  است. دهش 

 

                                                                 
1 Barry Buzan 
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 یالمللنیب یبر بازارها متحدهاالتیا LNGاثر توسعه صنعت  .1-5-2

آمریکا در نتیجه تولید گاز شیل رشد شتابانی  متحدهاالتیا LNG(، تولید 2018) 1مکنزی موسسهبنا به گزارش 
توانست با پشت سر گذاشتن ترینیداد و توباگو و  2017به خود گرفته است. به طوری که این کشور در سال 

این کشور با گشایش ترمینال  2018تصاحب کند. در سال  LNGروسیه، جایگاه ششم جهان را در تولید 

گر جایگاه خود را ارتقاء داده و با قرار گرفتن در جایگاه پنجمین صادر دی پلهیک  2پوینت-کوو LNGصادرات 
 اندونزی را نیز پشت سر نهاد. LNGکننده بزرگ 

مشتریان  نیتربزرگ، متحدهاالتیاصادراتی  LNGدرصد  20کشورهای مکزیک و کره جنوبی با وارد کردن 
کره، ژاپن، تایوان  صادراتی آمریکا به مقصد LNGدرصد  40. در مجموع اندبودهتاکنون  2017آمریکا از سال 

در آمریکای  آمریکا تنها به این کشورها محدود نبوده و کشورهای مختلفی LNG یاثرگذارو چین است. 
ر و امارات متحده این کشور هستند. حتی کشورهای ترکیه، مص LNGالتین مانند برزیل و آرژانتین، متقاضی 

دنیا است، از  LNG صادرکننده نیتربزرگعربی در خاورمیانه، علیرغم فاصله بسیار کوتاه آنان با قطر که 

 .اندکردهوارد  LNGآمریکا  متحدهاالتیا
. هنری هاب یک پایانه ارائه گاز طبیعی است. شودیمتعیین  3ی هابهنردر پایانه  متحدهاالتیا LNGقیمت 

اما قیمت این پایانه به عنوان شاخص  شودیماگرچه تجارت گاز طبیعی در نقاط دیگر این کشور نیز انجام 
، موجب کندیمی عالوه بر رقابتی بودن، به خاطر شفافیتی که ایجاد گذارمتیق. این نوع گرددیمقیمتی تلقی 

مطرح شود. برای  4بازی دهندهبه عنوان تغییر  LNGآمریکا در بازار جهانی  GLNشده است تا صادرات 

انقالب انرژی در آمریکا فقط  رونیا. از ردیپذیم ریتأثآمریکا  LNGاروپا از قیمت  LNGمثال حتی بازار 
 ی نیز به دنبال داشته است.اگستردهتاثیرات تجاری نداشته، بلکه دستاوردهای ژئوپلیتیکی 

از پیدایش  توانندیم در این زمینه روسیه خواهد بود. کشورهای اروپایی ریرپذیتأثکشورهای  نیترمهمیکی از 
این با ساخت بیشتر  جدید به عنوان اهرمی در مذاکرات آتی با روسیه استفاده کنند. عالوه بر کنندگانعرضه

وسیه صادرات گاز که ر 2009و  2006ی هاسالیی نظیر هابحراندر اروپا، مواجه با  LNGی واردات هاانهیپا

 (.1395یی، آقارستم)طاهری و  شودیم ترآسانخود از مسیر اکراین را قطع کرد، 

را تولید  2040جهان در سال  LNGدرصد  50ی صورت گرفته، آمریکا در کنار قطر بیش از هاینیبشیپطبق 

 کنندهنوان یک وارد عآمریکا به  متحدهاالتیادر آن  قبالًخواهد کرد. این امر نقشه تجارت جهانی انرژی که 
منابع  عمدهکه کنترل  عمده مطرح بود را تغییر خواهد داد. کشورهایی مانند ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان

مر نه تنها تقاضا و قیمت زیرا این ا ؛گازی جهان را در دست دارند از ورد این بازیگر جدید ناخرسند خواهند بود

 .هدیمقرار  ریتأثگاز طبیعی، بلکه قیمت نفت را نیز تحت 
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 LNGی توسعه اانهیخاورمو  یکیتیژئوپل راتیتأث .2-5-2

منابع نفت و گاز خاورمیانه بود، ممکن  واردکننده نیتربزرگاستقالل آمریکا از نظر منابع انرژی که خود روزی 
حاکی از آن است که استقالل  هاینیبشیپشود. برخی  انهیخاورماست موجب تغییر رویکرد آمریکا به منطقه 

خواهد کرد )همان(. چنانچه واکنش آمریکا به  رنگکمآمریکا به حضور در خاورمیانه را  عالقهانرژی در آمریکا 

تحوالت سوریه را با واکنش این کشور در رابطه با عراق مقایسه کنیم متوجه این تغییر رویه خواهیم شد. برای 
کرد  یلشکرکشواکنش جدی نشان داد و به عراق  بالفاصلهمثال در جریان حمله عراق به کویت این کشور 

سوریه و عراق در چند سال اخیر از حضور جدی نظامی در این کشورها خودداری ولی در جریان جنگ داخلی 

. در جریان حمله روسیه به کریمه شودینمکرد. البته اثر امنیت انرژی تنها به سیاست خارجی آمریکا محدود 
 ، از واکنش جدی خودداری کرد.دیدیمنیز، اتحادیه اروپا که خود را وابسته به انرژی روسیه 

 و نفتمیانه از ابتدای کشف نفت در سیاست خارجی غرب اهمیت بسیار زیادی داشته است. منابع عظیم خاور

انرژی حیاتی تلقی شده است. عدم وابستگی آمریکا به نفت  واردکنندهاین منطقه همواره برای کشورهای  گاز
د کرد. چراکه برای حفظ ثبات این منطقه را ترک خواه کالًبه این معنی نیست که این کشور  الزاماًمنطقه، 

بازارهای انرژی، همچنان ثبات منطقه حائز اهمیت است، ولی ممکن است این مسئله دیگر اولویت اول سیاست 

 خارجی آمریکا در حوزه انرژی نباشد.

3-5-2. LNG و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 

است  تیآن حائز اهم کنندهمصرفو  دکنندهیتول یهمه کشورها یمل تیاستقالل و امن یبرا یکنترل منابع انرژ
 لیخود، ما یانرژ ییو درآمدزا یاتیکنترل و حفاظت مستمر از منابع ح یبا تالش برا دکنندهیتول یو کشورها

از منابع آن در جهت توسعه اقتصاد  نهیبه هو استفاد یبه مشارکت فعاالنه و عادالنه در روند رشد اقتصاد جهان

از  یریگبهرهمثال قطر ضمن  ی(. برا1394)گل افروز،  باشندیمردم خود م یاستاندارد زندگ شیو افزا یمل
منافع  تأمینعامل سبب شده است تا قطر در  نیمتنوع کرده است. ا اریخود را بس ی، بازار انرژLNGصادرات 

 تواندیقرار داده است که م یبر نقاط ترشیکشور تمرکز خود را ب نیمواجه باشد. ا یترخود با مشکالت کم یمل

 یالمللنیبو  یمال یهارا به دست آورد. در واقع قطر با جذب کمک متیق نیو باالتر دیحجم تول نیترشیب
دارد  شینرم خو تو قدر یاقتصاد طیدر بهبود شرا یسع یالمللنیب یهایگذارهیسرماو  یاز منابع انرژ یناش
 (.1396و همکاران،  پوریمی)کر

 تیامن»که تحت عنوان  یاست؛ امر هاآن یعیمنابع طب تیوابسته به امن یاندهیفزا طوربهملل  تیامن امروزه
روز افزون  تیبه انتظارات رو به رشد جمع ییپاسخگو یبرا یجهان شرفتهی. اقتصاد پبرندیاز آن نام م« یعیطب

حال مصرف  نیوابسته است. در ع کشتقابل نیو زم یدنیآب آشام ه،ی)نفت، گاز و...(، مواد اول یجهان، به انرژ
هوا و... را به  یآلودگ ،یعیرفتن تنوع طب نیاز ب ،ییآب و هوا راتییمثل تغ ییامدهایپ یعیمنابع طب نیا ندهیفزا

وجود  یبه معنا یعیطب تیامن نیبنابرا ؛اندازدیجهان را به خطر ب یتمام کشورها تیامن توانندیدنبال دارد که م
 رانیتحوالت، ا نیاست. ا یبه اقتصاد جهان یعیمنابع طب داریو پا یمال تأمینقابل  ،نانیاطمقابل ،یعرضه کاف
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 یبه طور دهد؛یقرار م یترحساس گاهیبه جهان، در جا یعیمنابع طب یاصل کنندگانعرضهاز  یکیرا به عنوان 

راهبرد  ازمندین رییدر حال تغ یک فضایدر  یعینوظهور در منابع طب یهابه چالش ییکه شکل دادن و پاسخگو
امکان را به  نیعمده نفت و گاز ا کنندهعرضهبه عنوان  رانیا یراهبرد گاهیجا طیشرا نی. در اباشدیم یجامع

 (.1391کند )ترکان،  تیرا در منطقه تقو شیخو تیامن گاهیپا گاه،یجا نیاز ا یریگبهرهکه با  دهدیکشور م

که با سهم  باشدیمدر جهان  یمنابع انرژ نیتریاز اصل یکیاشاره شد گاز  زیقبل ن هایبخشکه در  طورهمان
 نیاز ب انیم نیجهان دارد. در ا یکشورها یبرا کیاستراتژ یتیجهان اهم هیاول یاز انرژ یدرصد 4/23

 یروبه رشد تیمحبوب LNG قالمصرف، روش انت یبه بازارها یگاز نیادیمختلف انتقال گاز از م یهاروش

 یانرژ یپلماسیمروزه داشده است. از آن جا که  یابیکه سرعت رشد آن هفت برابر از خط لوله ارز یدارد به نحو
دارنده  نیان اولبه عنو زین رانیا یاسالم یجمهور باشدیکشورها م یمل تیامن یاستراتژ ریناپذییجدابخش 

از توجه به صنعت  تواندیکشور نم یمنافع مل یخود در راستا یگاز لیتانساستفاده از پ یجهان برا یگاز ریذخا

LNG .غافل شود 

 پیشینه تحقیق .6-2

است.  افتهیشگسترادبیات مرتبط با اقتصاد این صنعت نیز  LNGهای اخیر همزمان با رشد تجارت در سال
 LNGهای بودن پروژههای مختلف انتقال گاز طبیعی، اقتصادی بودن یا نبخشی از این ادبیات با مقایسه شیوه

اند ... پرداخته و LNGگذاری، مالحظات امنیتی توسعه اند. بخشی نیز به اشکال مختلف قیمترا بررسی کرده

 شود.که در ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره می
 رایب  (LNG) دهش مایع طبیعی گاز تولید اقتصادی بررسی» عنوان با تحقیقی در( 1387) همکاران و قیعرا

 صرفه به مقرون ایران رد  LNG رسیدند که تولید نتیجه فایده به این-هزینه تحلیل روش از استفاده با «ایران
( 1385) رحیمی .بود صددر 8/34 داخلی بازدهی نرخ با پروژه بودن اقتصادی از حاکی ارزیابی آنان، نتایج. است

 علت به را جنوبی کره و پاکستان بازار ترتیب به ایران، گاز بازارهای یسنجتیاولو عنوان با ایمطالعه نیز در

 استراتژی و کرد عرفیم ایران LNG صادرات برای بازارها بهترین عنوانبه بازارها این در موجود فراوان رقابت
 .کرد عنوان بازارها این در نفوذ هایروش از یکی را قیمت

 به گاز نقل و حمل کندمی بیان «تهدیدها و هافرصت:ایران گاز صادرات» عنوان با کتابی در( 1386) ابراهیمی

 لوله خطوط زا استفاده امکان سیاسی و تکنیکی نظر از یا است طوالنی بسیار فواصل که زمانی LNG شکل
 جهان سرتاسر رد را طبیعی گاز به دسترسی ،LNG یتکنولوژ بنابراین؛ است صرفه با بسیار باشد،نمی میسر
 گازهای تولید و راجاستخ اقتصادی اثر ارزیابی» عنوان با اینامهپایان در( 1392) ینیشاهاست.  ساخته میسر

 با مقایسه در مریکاآ شیل گاز توسعه اقتصادی بعد از که داد نشان «ایران اقتصاد بر( گاز شیلمتعارف ) غیر
 به ایران ورود نشد دشوار ،LNG صادراتی مقاصد تغییر سبب و بوده اقتصادی توجیه دارای طبیعی گاز قیمت
 .شودمی آمریکا به وارداتی گاز قیمت کاهش همچنین و LNGبازار  های رقابت
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 طبیعی گاز و دیاکسید کربن قیمت تغییرات یرابطه به ایمطالعه در (2012)1اوورلند و از طرف دیگر اولوستد

 اینکه به توجه با یابد، افزایش ایگلخانه گازهای انتشار محدودیت قیمت که صورتی در گرفتند نتیجه و پرداخته
 لوله خطوط به نسبت آن انتقال و LNG فرآیند برای بیشتری انرژی کیلومتر 9100 از ترکم یهافاصله در

 مطالعه به( 2012)2این در حالی است که جیکوب .بود خواهد ترصرفه به LNG به نسبت لوله خط است، الزم

 باشدمی دور فواصل در طبیعی گاز انتقال برای مناسبی روش LNG کرد بیان و پرداخته LNG جهانی بازار

 با گزارشی در (2011) 3آیک و گسکوین .شودمی گاز جهانی بازار به دوردست گاز ذخایر شدن وارد موجب و
 در متان شامل نامتعارف گازهای که کردند بیان «LNG بازار روی بر آن اثرات و نامتعارف گازهای» عنوان

. کرد خواهند بازی کشورها عرضه در 2020 سال تا را مهمی نقش شیل گاز و 4تایت گاز ،(CBM) زغال بستر
 از LNG تولید در متحدهاالتیا راه پسیفیک آسیا در که بود خواهند کشورهایی عمده استرالیا و هند چین،

 داد. خواهند ادامه را نامتعارف منابع
در  ویهند به صورت خاص پرداخت.  LNG یو تقاضا LNG یجهان یتقاضا ی( به بررس2019) 5الک

ناخالص  دیتول نیکشور جهان خواهد شد. همچن نترییتپرجمع 2024هند تا سال  که کندیممقاله خود عنوان 

 گوییخپاس یبرا کشور نیدرصد بوده است. ا 8رشد آن  نیانگیرو به رشد بوده و به م ریسال اخ 20هند در  یداخل
 یانرژ واردات به عمدتاً بالقوه طورکشور به نیا نیبنابرا؛ دارد اریدر اخت سنگزغالتنها  تیاقتصاد و جمع نیبه ا
 نیدو برابر شود. در صورت تحقق ا ندهیهند در ده سال آ LNG یتقاضا شودیم ینبییشاست. پ یمتک

اثرگذار  یخواهند گرفت. الک در مقاله خود عوامل مثبت و منف رقرا ریتأثتحت  زین یجهان یبازارها ،ینبییشپ
آزمون  ویمورد انتظار هند را در دو سنار یتقاضا تأمینعدم  ای تأمین هیکرده و فرض یهند را بررس یبر تقاضا

 .کندیم

قرار داد. او  مورد بررسیرا  LNGبزرگ  کنندهمصرف کیبه عنوان  نیظهور چ ایمقاله( در 2019) 6نورمن
 ایهبخش عمد جهان بوده است. یانرژ کنندهمصرف نتریگبزر ن،یکشور چ 2009که در سال  کندیعنوان م

 یدر مورد آلودگ هایینگران شیاما با افزا؛ شدیم تأمین سنگزغال از هالکشور در آن سا نیا یاز مصرف انرژ

که در  یطورهکشور قرار گرفت. ب نیدر دستور کار دولت ا یمصرف انرژ هیرو رییتغ ،یهوا و سالمت عموم
دولت  یابی. با وجود دستدیتن رس ونیلیم 38به مقدار  یدرصد 46 شیبا افزا نیچ LNGواردات  2017سال 

 ونیلیم 54به  2018کشور همچنان ادامه داشته و در سال  نیا LNGرشد واردات  یبه اهداف کاهش آلودگ

صنعت با  نی، اLNG واردات رشد به رو اندازمبا وجود چش ردگییم جهیمقاله نت نیا انیاست. در پا دهیتن رس
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وجود  نیبا ا کشور وارد رقابت شده است. نیدر داخل ا یعیگاز طب دیتول طورینخط لوله و هم قیاز طر واردات

 مطرح باشد. LNGصادرکنندگان  یبازار بزرگ، برا کیبه عنوان  تواندیم ندهیاکنون و در آ نیچ
بازیگران این  همه، با لحاظ «یک مدل مکمل برای بازار گاز طبیعی اروپا» مقاله( در 2016) 1اگینگ و همکاران

و ... به این نتیجه  LNG ساتیتأس، اپراتورهای خطوط لوله و ذخیره کننده، صاحبان دکنندگانیتولبازار شامل 

که در صورت قطع عرضه گاز طبیعی توسط روسیه به اروپای غربی، افزایش واردات گاز اروپا از طریق  رسندیم
از تغییر قیمت و مقدار  تواندیم LNGبه اروپا و عرضه بیشتر  یگازرسانسایر خطوط لوله که بالقوه پتانسیل 

 مصرف گاز طبیعی اروپا جلوگیری کند.

این صنعت را در دو بعد تکنولوژیکی و  اندازچشمد جهان،  LNGی با عنوان صنعت امقاله( در 2011) 2فار
در جهان  LNGکه توسعه صنعت  ردیگیم. این مقاله نتیجه دهدیمقرار  مورد بررسیتوسعه بازارهای جهانی 

 .شودیمموجب رشد کل صنعت گاز طبیعی 
 مورد بررسیبر افزایش رقابت در صنعت گاز طبیعی را  LNGی اثر امقاله( در 2010) 3دوریگونی و همکاران

 LNGمتنوع  ساتیتأستجزیه و تحلیل این موضوع است که آیا ساخت  هاآنقرار دادند. هدف اصلی مطالعه 

با  هاآندارد یا خیر.  کنندگانمصرفو افزایش واردکنندگان اثر مثبتی بر قیمت گاز طبیعی و در نتیجه رفاه کل 
اثر مثبتی بر  تواندیم LNGکه افزایش تعداد واردکنندگان  رسندیمبررسی حاالت مختلف به این نتیجه 

 کاهش هزینه تمام شده داشته باشد.
به عنوان یک استراتژِی برای ایجاد بازار گاز کشورهای  LNG»ی با عنوان امقاله( در 2006) 4رچلونتو و سوئر
صنعت  توسعهآزمون این فرضیه است که  هاآن. هدف پردازندیمکشور برزیل  مطالعهبه  «در حال توسعه

LNG  در کشورهایی که نزدیک به بازارLNG  اروپای غربی و آمریکای شمالی هستند موجب رشد صنعت
ی سازهیشبرا با روشی مبتنی بر  2003تا  1985زمانی  بازه. این مطالعه که شودیمگاز این کشورها نیز 

در بازار  LNGبا توجه به نوسانات زیاد قیمت  رسدیممورد مطالعه قرار داده است به این نتیجه  رلوکامونت

 آمریکای شمالی ورود به چنین بازاری برای کشور برزیل پرمخاطره خواهد بود.

شور و بازارها و ضمن بررسی ابعاد مختلف مربوط به تولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی ک (1394) دیباوند
قوه صادراتی قابلیت گیرد که صادرات گاز به بازارهای بالهای آتی، نتیجه میمقاصد بالقوه صادراتی در دهه

به جای صادرات، تزریق  کندزیادی در ارتقای امنیت ملی و کاهش تهدیدهای نظامی کشور ندارد. او پیشنهاد می
 گاز به میادین نفتی کشور در دستور کار قرار گیرد.

 پژوهش یشناسروش .3

                                                                 
1 Egging & et.al 
2 James Farr 
3 Susanna Dorigoni & et al 
4 Recheli Neto & Sauer 
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ی بنیادی و کاربردی تقسیم هاپژوهش دستهوجود دارد به دو  هاآنبر اساس هدفی که از انجام  هاپژوهش

به  LNGکه با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی در مورد صنعت . پژوهش حاضر، پژوهشی است شوندیم
امنیتی ناشی از این توسعه -و تهدیدات اقتصادی هافرصتدر جهان و  LNGمنظور بررسی توسعه صنعت 

ی ناشی هاچالشو رفع  هافرصتی از ریگبهرهیی برای کارهاراهبرای جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته و 
 .باشدیمی کاربردی هاپژوهشبنابراین پژوهش حاضر از نوع ؛ ده استاز آن ارائه کر

 روش تحقیق .1-3

 یآورجمعبر  یمنابع مورد استفاده مبتن یبوده و روش گردآور یفیتوص-یلیپژوهش از نوع تحل نیا یاصل کردیرو
 گاهیپرسش است که جا نیپاسخ به ا یدر پ قیتحق نیاست. ا یاکتابخانه -یها بر اساس منابع اسنادداده

 داتیها و تهدچه فرصت انصنعت در جه نیبه چه صورت بوده و توسعه ا رانیدر جهان و ا LNGصنعت 

و  یالمللنیب یاداده یهاگاهیاز پا قیبه دنبال خواهد داشت. آمار و اطالعات تحق رانیا یبرا یتیامن-یاقتصاد
 یانرژ یالمللنیب(، آژانس IGUگاز ) یالمللنیب هینفت و گاز شامل اتحاد خصوصبهو  یمعتبر حوزه انرژ

(IEAاداره اطالعات انرژ ،)یآمر ی( کاEIAو شرکت ب )یپ ی (BP )آمده است. به دست 

 امنیت و تجارت ارتباط .2-3

 مقوله بررسی در است که موضوعاتی از یکی بیگانگان با خدمات و کاال ستد و داد معنای به خارجی تجارت
 فرهنگی، ارتباطات نظیر پیامدها از ایبیگانگان مجموعه با تجاری تعامالت. کرد جدی توجه بدان باید امنیت

 حتی و انسانی و فیزیکی سرمایه خروج و ورود خارجی، تأثیرپذیری سیاست اقتصادی، تدریجی وابستگی

 ایجابی یا سلبی اثری خود نوبه به هرکدام که دارد نظامی را در پی و ایمنطقه یهاتنشکاهش  یا یریگشکل
 (.1394خواهند گذاشت )دیباوند،  ملی امنیت بر ارتقای
تواند اثرات متقابل مثبت یا منفی بر هم داشته باشند. اثرات مثبت تجارت و امنیت ملی می المللنیبتجارت 

های سیاسی و نظامی، ثبات اقتصادی تواند شامل پیشبرد اهداف توسعه، کاهش تنشبر امنیت ملی می المللنیب

و جلوگیری از یک جانبه گرایی  ستیزطیمحو اجتماعی، افزایش رفاه، اثرگذاری بر امنیت انسانی، اثرگذاری بر 
های اقتصادی و آثار سیاسی و شامل تهدید برخی بخش تواندیمباشد. همچنین اثرات منفی آن بر امنیت ملی 

امنیت ملی و محدودیت حاکمیت باشد.  تأمینستفاده از ابزارهای اقتصادی برای اجتماعی آن، محدودیت امکان ا

های به سیاست یدهجهتبا تشویق برقراری روابط تجاری و  تواندیمدر مقابل مالحظات امنیت ملی نیز 
 المللنیبشود. اثر منفی مالحظات امنیت ملی بر تجارت  المللنیبها و... موجب تقویت تجارت تجاری، تعرفه

مانند تحریم اقتصادی و تجاری و یا  زیآمضیتبعهای تجاری خود را به شکل محدودیت تواندیمنیز 

شوند اتخاذ می یاسیرسیغمانند محدودیت تجارت خدمات و یا کاال که به دالیل  زیآمضیتبعهای غیر محدودیت
 (.1393نشان دهد )موسوی زنوز، 

صلح اثر طبیعی تجارت است و دو ملت که با هم »عنوان کرد  1758سال  اولین بار مونتسکیو در کهیوقتاز 
شوند. اگر یکی نیاز به فروش دارد آن دیگری نیاز به خرید دارد. تمام کنند، وابسته همدیگر میتجارت می
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 سازی و تجارت روابطمطرح بوده است که آیا جهانی سؤالهمواره این  «اتحادها بر پایه نیازهای مشترک است

نشان دادند  «جنگتجارت کنید نه »( در مقاله 2008؟ مارتین و همکاران )کندیمرا صلح آمیزتر  یالمللنیب
تر اهمیت دارد ساختار منجر به افزایش صلح نشود، در واقع، آنچه بیش الزاماًتر ممکن است جریان تجاری بیش

است. تجارت دوجانبه، هزینه فرصت جنگ دو  چندجانبهجغرافیایی تجارت و تعادل آن بین تجارت دوجانبه و 

این هزینه فرصت  چندجانبهدارد. ولی در تجارت می دو طرف را از جنگ باز رونیادهد از طرف را افزایش می
 یابد.احتمال جنگ بین هر دو جفت کشور افزایش می رونیازاتر است و کم

کنند؛ زیرا پیروزی نظامی، بین جنگ و تجارت فرض میای مثبت رابطه بعضاًاز طرف دیگر اندیشمندان رئالیست 

ممکن است از طریق ایجاد  روزافزونمنابع است یا اینکه تعامالت تجاری  یسازفراهمبالقوه راهی کارآمد برای 
اعتقاد دارند هیچ ارتباط دو  یاعدهتر روابط اقتصادی، بذر دشمنی بین دو کشور بکارد. همچنین وابستگی بیش

دانند. در مجموع اثر تجارت بر متفاوت می کامالًاین دو را  منشأبین جنگ و تجارت وجود ندارد زیرا  جانبه ای

توان تجارت را ها، موافقان و مخالفان خود را دارد و در مقام نظری نمیها و تنشگیری از جنگوقوع یا پیش
 (.1394آورد )دیباوند،  های نظامی به حساببه عنوان یک عامل بازدارنده قطعی از جنگ و تنش

 اقتصادی منظر از LNG و لوله خط روش به گاز صادرات مقایسه .3-3
 جمله از مختلفی عوامل به هاینههز ینا یراز؛ دشوار است یاربس LNG ساتیتأس ایسرمایه هایهزینه ارائه

 پول به گذاریسرمایه برآورد کار، محل شرایط آن، مجاور نیاز مورد بنایی زیر ساتیتأس میزان و ساتیتأس محل

 حجم شده، مایع گاز استحصال واحدهای تحقق میزان خارجی، پول به گذاریسرمایه به نسبت محلی رایج
 و کیفیت و سازیمایع فرایند و است بارگیری شرایط و مقررات مخازن، تعداد و ظرفیت تابع که سازیذخیره
 ساتیتأس باشد، تربزرگ شده مایع طبیعی گاز ساتیتأس اندازه هرچه. دارد بستگی ساتیتأس به تحویلی گاز فشار

 قابل زیادی حد تا بارگیری و سازیذخیره برای گذاریسرمایه حجم که آنجا از. شد خواهند تراقتصادی مذکور

 (.1387و همکاران،  ی)عراق بود خواهد فزاینده مقیاس، به نسبت بازدهی صنعت، این در لذا است، تغییر
 با. شودیو خط لوله مشاهده م LNGصادرات گاز به روش  هایهزینه ترتیب به (3( و )2شماره ) جداول در

 کشورهای در و نبوده مشخص دقیق طور به سازیمایع واحد یک سیتأس اولیه سرمایه هزینه اینکه به توجه

-1200-1000 شامل ایهزینه متفاوت سناریو سه آن محاسبه برای نیبنابرا داشت، خواهد تفاوت مختلف
، 10 ترتیب به سناریو سه این در گاز مترمکعب هر هزینه لذا. است شده گرفته نظر در سالیانه تناژ بر دالر 1400

 3/53 و 3/33 بین مقصد تا مبدأ فاصله با متناسب نیز ونقلحمل هزینه همچنین. بود خواهد سنت 15 و 5/125

( قطر عمدتاً) خاورمیانه کشورهای صادراتی هایهزینه واقعی اعداد که شودمی گرفته نظر در مترمکعب بر سنت
 است.( ژاپن و هند ترتیب)به  مختلف مقاصد به

 شیرین گازی، هایپاالیشگاه در گاز این بایستی گاز، تولید و اکتشاف از پس لوله، خط روش به گاز صادرات در

 گاز ورود از پس. شوند جدا...  و نیتروژن هیدروژن، سولفید اکسید،دی کربن مانند آن زائد ترکیبات و سازی
 در بایستی لوله خطدرون در گاز فشار افت به توجه با. شودمی آغاز آن انتقال لوله، خط به فشار تحت سبک

 از لوله خط عبور صورت در. شود نصب گاز فشار تقویت هایایستگاه(، کیلومتر 1000)حدود  معینی فواصل
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 انتقال هایهزینه بنابراین؛ شود وارد محاسبات در نیز کشور این به گاز ترانزیت هزینه بایستی واسط، کشوری

 نگهداری و تعمیر احداث، گاز، تولید و اکتشاف هایهزینه شامل (3شماره ) جدول مطابق لوله خط روش به گاز
 .است فشار تقویت ایستگاه و لوله خط پاالیشگاه،

 بر سنت)واحد  اولیه گذارییهسرما ینههز یویدر سه سنار LNGصادرات گاز به روش  ینههز (2شماره ) جدول
 (مترمکعب

-سرمایه هزینه سناریوهای

 تناژ بر)دالر  اولیه گذاری
 (سالیانه

 شدهعیما تولید و اکتشاف

 ونقلحمل

(3000-12000 
 (کیلومتر

 هاهزینه مجموع

 (تقریب)با 

 5/21-5/18 3/3-3/5 10 1/5 800: حداقل سناریوی

 23-21 3/3-3/5 5/12 1/5 1000: متوسط سناریوی

 5/25-5/23 3/3-3/5 15 1/5 1200: حداکثر سناریوی

 1396، اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز: منبع

 (مترمکعب بر سنتواحد ) لومتریک 1000 در لوله خط با گاز صادرات هزینه (3شماره ) جدول
 تقویت ایستگاه لوله خط پاالیشگاه تولید و اکتشاف

 فشار

 هانهیهز مجموع ترانزیت

1/5 5/3 3/1 7/0 3 5/13 

40% 25% 10% 5% 20% 100% 

 1396، اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز: منبع

 LNG ساتیتأساحداث  هایهزینه از ترکم مراتب به لوله خط در گذاریسرمایه هایهزینه اقتصادی نظر از

نیز  LNGبا این وجود به خاطر قیمت باالتر گاز در مناطق دور دست صادرات گاز است.  مترمکعب یک یبرا
خود صادرات گاز  نامهانیپا( در 1390شود. برای مثال جلولی )در برخی بازارها از نظر اقتصادی به صرفه می

یکی بازار هندوستان گیرد، با توجه به نزدطبیعی ایران به دو کشور چین و هند را مقایسه کرده و نتیجه می
 LNGهای باالی نفت خام صادرات صادرات به این کشور از طریق خط لوله اولویت دارد و در مقابل در قیمت

 پذیرتر است.به کشور چین از نظر اقتصادی توجیه

 ایران LNGهای توسعه صنعت فرصت .4-3

میالدی  1970اً طوالنی دارد و به اواسط دهه ای نسبتدر ایران سابقه LNGطرح مقوله صادرات گاز به صورت 

گردد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و بروز جنگ تحمیلی، اجرای این طرح به دست فراموشی سپرده بازمی
های توسعه میدان مشترک پارس جنوبی، پروژه میالدی با شروع طرح 2000شد. پس از آن در اوایل سال 

LNG (. در دهه اخیر به دلیل عدم توجه کافی 1390ره در محافل سیاسی کشور مطرح گردید )صفدری، دوبا

های ظالمانه علیه کشورمان توسعه این صنعت را با ها به این صنعت و کمبود اعتبارت و نیز اعمال تحریمدولت
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مهوری اسالمی ایران های جها و فرصتمشکل مواجه کرده است. با این وجود در ادامه این بخش به مزیت

 شود.پرداخته می LNGبرای توسعه 

 

 LNGهای ایران برای صادرات انگیزه .1-4-3

 منابع عظیم گاز طبیعی ایران .1-1-4-3

منابع گازی کشور به صورت گازهای همراه نفت، گاز کالهک و گاز مستقل در مخزن وجود دارد. اصوالً در 
شوند. حالت شرایط اولیه یک مخزن، سیاالت هیدروکربنی به یکی از دو حالت تک فازی یا دو فازی دیده می

ده باشد. در این حالت منابع تک فازی ممکن است فاز مایع بوده و تمام گاز موجود در مخزن، در نفت حل ش

آید. بالعکس این حالت وجود مخزن گازی است که به منابع گاز مستقل عنوان گازی، گاز همراه به شمار می
شود و در صورتی که در یک میدان نفتی یک مخزن گازی وجود داشته باشد به آن سازند گازی گفته می
 3/68 درصد و سهم مناطق دریایی 7/31ناطق خشکی شود. از کل ذخایر قابل استحصال ایران، سهم ممی

 (.1390درصد است )صفدری، 
ترین درصد از کل ذخایر اثبات شده جهان را در اختیار دارد. همین مسئله یکی از اصلی 18که ایران با توجه به این

 های کشور برای توسعه تولید و صادرات گاز خود بوده است.انگیزه

 خارجی یگذارهیسرماجذب  .2-1-4-3
 تأمینبر بوده و برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران ضرورت های اجرایی نفت و گاز عمدتاً سرمایهپروژه

شود. وجود مشکالت قراردادی و های مختلف برای این بخش به شدت احساس میمالی خارجی به روش

گذاران خارجی سبب شده است که سرمایه مشخص نبودن نوع خاصی از قراردادها برای انعقاد در این صنعت
 (.1396های نفت و گاز ایران نکنند )امینیان، استقبال چندانی از پروژه

ها ترین مسائل در احداث این پروژهنیز از مهم LNGای مالی پروژه تأمیننبود سرمایه و منابع مالی الزم برای 

ایران ندارند. حتی در  LNGهای مشارکت در طرح ای بهالمللی عالقههای بینباشد. بسیاری از شرکتمی
ها، عدم ثبات مالی پروژه تأمینهای الزم در صورت فراهم نمودن تمام شرایط قانونی برای جذب سرمایه

دهد. هایی را کاهش میگذاران برای مشارکت در چنین طرحاقتصادی، مالی و مقرراتی در کشور، انگیزه سرمایه

باشد. این کشور نیز با اعمال تحریم یا محدودیت جو خصمانه بین ایران و آمریکا میموضوع دیگر نیز وجود 
 (.1390شود )صفدری، در ایران می LNGهای صاحب فناوری در زمینه شرکت تیفعالمانع 

خارجی در بخش صنعت نفت کشور، همواره یکی از دالیل برای  یگذارهیسرمابا وجود این مشکالت، جذب 

 کشور عنوان شده است. LNGتوسعه 

 تنوع بازار صادراتی گاز طبیعی ایران .3-1-4-3
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 LNGدر هر دو زمینه  دکنندهیتولرشد تقاضا برای گاز طبیعی، نیازمند رشد مشخصی در صادرات کشورهای 

با بازار  یبخشتنوعهای کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز و از جمله ایران و خط لوله است. یکی از انگیزه
های ورود ایران به بازار های بازار گاز اروپا و آسیا پاسفیک یکی از انگیزهباشد. پتانسیلصادرات گازشان می

LNG باشد. در ادامه این دو بازار به طور مختصر معرفی شده است.می 

 :در حال حاضر در اروپا پنج بازار مناسب برای صادرات  اروپاLNG ن بازارها، بازار وجود دارد. یکی از ای

شود. چهار بازار کشورهای حاشیه دریای شمال است که از سوی روسیه و کشورهای آفریقایی تغذیه می
دیگر، پتانسیل مناسبی برای ورود گاز کشورهای خاورمیانه و خصوصاً ایران دارند. گاز مورد نیاز این 

صادرات گاز خاورمیانه به اروپا، نیازمند  اما؛ نمو تأمین LNGتوان از طریق خط لوله یا بازارهای را می
های گذاران و کشورهای محل عبور، دستیابی به فناوریهمکاری مالکین منابع، کشورهای میزبان، سرمایه

 قوی است. یابیبازارزنی و جدید و توان چانه

  :گیری در تقاضای این منطقه رشد چشممنطقه آسیا پاسیفیکLNG  دارد. کشورهای کره و ژاپن

در این منطقه  LNGاند. قیمت باالی های اخیر تجربه کردهخود در سال وارداترشد شتابانی در افزایش 
چنین تقاضای زیاد چین و هند نیز های مهم کشور برای ورود به این بازار تلقی شود. همتواند از انگیزهمی

 جذاب کند. LNGتواند این کشورها را برای صادرات می

 نزدیکی به بازارهای گاز طبیعی هند و چین .4-1-4-3
های جدید اقتصادی مانند چین و هند در آسیا و رشد شتابان اقتصاد این کشورها، بازار گاز طبیعی با ظهور قدرت

 ( عنوان1394انرژی قرار گرفته است. برای مثال یاری و کامران ) صادرکنندگانآسیا بیش از پیش مورد توجه 

های مناسب در راستای کاهش گیر اقتصادی خود ملزم به اتخاذ سیاستم رشد چشموکنند که چین برای تدامی
م رشد سریع اقتصاد چین منوط به وها حاکی از آن است تدابینیپذیری در حوزه انرژی است. پیشآسیب
فراتر از منابع داخلی است و این  یانرژسازی منابع انرژی وارداتی برای جبران افزایش سریع مصرف متنوع

باشد. در این راستا کشور چین برای متنوع سازی منابع رو میدغدغه اصلی امنیت انرژی چین در آینده پیش
های مختلف گذاری در بخشهای مهم تولید انرژی جهان و سرمایهانرژی وارداتی خود، برقراری رابطه با کانون

عد را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده است. در کنار روسیه و آفریقا، صنعت تولید انرژی در مناطق مست

های اصلی سیاست خارجی چین به از گزینه فارسجیخل نفت منطقه دکنندهیتولبرقراری رابطه با کشورهای 
 فارسجیخلهای امنیت انرژی خود در منطقه ها در راستای سیاستگیرند چینینتیجه می هاآنآید. شمار می

 کنند:های زیر را دنبال میسیاست

به کارگیری دیپلماسی فعال برای برقراری اتصاالت زیربنایی با کشورهای دارنده انرژی برای تضمین  -1
 عرضه درازمدت.

گذاری و توسعه میادین های نفتی چینی در سرمایهفراهم آوردن شرایط الزم برای حضور شرکت -2
 نفتی منطقه.
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های فارس در بخشهای نفتی کشورهای منطقه خلیجمتقابل شرکت گذاریتشویق سرمایه -3

 پاالیشگاهی و بازار انرژی چین.

تواند با حضور در این بازارها، عالوه بر افزایش جمهوری اسالمی ایران با توجه به نزدیکی به بازار هند و چین می

رد مخصوصاً چین برای مقابله با یک بستگی اقتصاد خود با این دو غول بزرگ اقتصادی، با توجه به رویکهم
ترین رقیب اقتصادی خود، از این همکاری جهت کاستن از اثرات به عنوان جدی متحدهاالتیاگرایی جانبه

 آمریکا بر اقتصاد کشور بکاهد. متحدهاالتیاتحریم 

 در معادالت جهانی یرگذاریتأثافزایش پتانسیل ایران برای  .5-1-4-3
توانند از این کاال برای تأثیرگذاری بر استراتژیک در جهان است و دارندگان منابع گازی میگاز یک کاالی 

گسترش تکنولوژی تبدیل ذخایر گاز طبیعی  .معادالت سیاسی و اقتصادی جهان به نفع خود استفاده کنند
ز به عنوان ابزار کند که گا، فرصت عظیمی را ایجاد میLNGاستخراج شده به گاز طبیعی مایعِ قابل حمل یا 

مناسب جهانی بتواند بازار خوبی در سراسر جهان برای خود ایجاد کند. این وضعیت، ضریب تأثیرگذاری 
ویژه ایران و روسیه را در عرصه سیاست جهانی افزایش خواهد داد. کشورهای دارنده عمده ذخایر گاز جهان به

 کشورها این مخالفت منظر از توانمی را گاز دکنندهیتول بزرگ کشورهای حضور با گازی کارتل یک گیریشکل

 رهبری به غرب نظر مورد هژمونیک ثبات طرح با روسیه فدراسیون و ایران اسالمی جمهوری ویژهبه و

 در بتواند که قدرتی هر گیریشکل با متحدهاالتیا هژمونیک، ثبات رویکرد طبق .کرد ارزیابی متحدهاالتیا

)یزدانی و  کرد خواهد مبارزه سختیبه سازد، خارج واشنگتن دست از را المللبین سیاسی اقتصاد کنترل آینده
 (.1392همکاران، 

های ترین دارنده ذخایر گازی و بستن پیماناین در حالی است که حضور ایران در بازار جهانی گاز به عنوان بزرگ

با روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر، این کشور را به یک بازیگر مهم این  ژهیوبههمکاری در این حوزه 
در مجمع کشورهای  مؤثرترطور داشتن نقش گیری از این فرصت و همینکند. ولی برای بهرهعرصه تبدیل می

 سهم خود از بازار گاز متناسب با ذخایر خود است.(، نیازمند افزایش GECF) گاز صادرکننده

 LNGهای کنونی ایران برای صادرات پتانسیل .2-4-3
، صادرات گاز به مناطق دور دست LNGایران به لحاظ برخورداری از منابع بیکران گاز با به کارگیری فناوری 

تواند در دستور کار خود قرار دهد. ولی دقت فراوانی در انتخاب شرایط تولید و پیوستن کشور ب بازارهای را می
های تبدیل گاز طبیعی به موجب کاهش سودآوری طرح هاآندارد که غفلت از هریک از وجود  LNGجهانی 
LNG شود. فناوری به کار برده شده در فرایند سردسازی و تولید میLNG رود از مباحث مهم به شمار می

یش خطر و نهایتاً افزا های آزمایش نشده در این زمینه به علت افزایش خطر فناوریو به کارگیری فناوری
فروش گاز، بسیار ضروری المللی پیشچنین تدوین یک راهبرد بازاریابی بینشود. همگذاری پیشنهاد نمیسرمایه

ضروری به  LNG دکنندهیتولگذاری نیز همکاری با دیگر کشورهای رسد. برای افزایش توان قیمتبه نظر می

 شوند.بازارهای بالقوه برای صادرات گاز ایران مشاهده می (4شماره )رسد. در جدول نظر می
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 بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران( 4جدول شماره )

 بازار صادراتی بالقوه
نوع صادرات به 

 بازار
رقبای اصلی 

 در بازار کنندهعرضه
 توضیحات

 روسیه خط لوله اروپای شرقی
 انحصار مطلق روسیه/ از مزیت افتادن صادرات به

 علت بعد مسافت

 خط لوله هند
قطر/ ترکمنستان 

 )بالقوه(

عدم همگرایی هند و پاکستان/ ترجیح این کشور 

تر گاز نسبت به اولویت کم / LNGبه واردات 

 دیگر منابع انرژی برای این کشور

 خط لوله پاکستان
قطر/ ترکمنستان 

 )بالقوه(

 صورتبهوجود مزیت برای این کشور در واردات 
LNG / رقابتی در مقایسه با قطر برای  مزیت کم

 LNGصادرات 

 امکان انحصار کامل ایران در این بازار وجود دارد. -- خط لوله عمان

 امکان انحصار کامل ایران در این بازار وجود دارد. -- خط لوله عراق

 LNG چین

هاب گازی آسیا 

پاسفیک/ روسیه و 
 ترکمنستان

تر رقابتی در مقایسه با هاب گاز منطقه به مزیت کم

تر رقابتی در قیاس با قطر علت مسافت/ مزیت کم
 LNGبرای صادرات 

 LNG ژاپن و کره جنوبی
هاب گازی آسیا 

 پاسفیک

تر رقابتی در مقایسه با هاب گاز منطقه به مزیت کم
تر رقابتی در قیاس با قطر علت مسافت/ مزیت کم

 LNGبرای صادرات 

 روسیه/ قطر/ الجزایر LNG اروپای غربی

اردات از طریق خط لوله از و وابستگی باالی بازار بر

تر رقابتی در قیاس با الجزایر، روسیه/ مزیت کم
 آفریقای غربی و قطر

 های پژوهشو یافته 1394منبع: دیباوند، 

 کشور و افزایش امنیت آن یریپذبیآسکاهش  .3-4-3

کشور از جانب دول غربی و اروپایی است، در صورت  یراقتصادیغکه عمده تهدیدهای اقتصادی و با توجه به این
انتظار داشت صادرات گاز به عنوان یک عامل بازدارنده  توانیمنفوذ به این بازار و ایجاد انحصار عرضه در آن، 

دهی به مبادی وارداتی گاز )نظیر روسیه، قطر، در تنوع تهدیدها به کار رود. با توجه به اینکه راهبرد اروپای غربی
تمرکز دارد و از طرفی ایران نه از  LNGآمریکای شمالی و شمال و غرب آفریقا( و در دو شیوه خط لوله و 

را  LNGقابلیت ایجاد انحصار در این بازار و هیچ بازار دیگر  LNGطریق خط لوله و نه از طریق صادرات 
رسد صادرات گاز بتوان به عنوان ابزاری برای کاهش تهدیدهای نظامی و اقتصادی و افزایش ندارد، به نظر نمی
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باشد. در نتیجه اگر به دنبال کاهش  رگذاریتأثمنافع پایدار در بازار این منطقه  تأمینامنیت ملی و در نهایت 

به بازارهای بالقوه باشیم، الجرم باید سه شرط  تهدیدهای نظامی و افزایش امنیت ملی از طریق صادرات گاز
 (:1394کنیم )دیباوند،  تأمیناساسی زیر را در صادرات گاز 

 باشد. کنندهنییتعالمللی دارای نقش ای و بینوارد بازاری شویم که در معادالت سیاسی منطقه .1

 از بازار مذکور داشته باشیم. رگذاریتأثسهم درخور توجه و  .2

بازار مذکور را داشته باشیم؛ به نحوی که سهم ایران در شرایط خاص، به راحتی  قدرت انحصار در .3
 توسط رقبا جایگزین نشود.

تواند هر سه کدام از بازارهای بالقوه صادراتی نمیشود که ایران در هیچمشاهده می (3شماره )با توجه به جدول 
بیش از حد بر روی صادرات گاز طبیعی به عنوان عاملی  دیتأکبنابراین ؛ کند تأمینزمان شرط فوق را هم

 تواند منطقی باشد.در مقابل جنگ یا تحریم نمی بازدارنده

های استفاده از پتانسیل گازی کشور است. یت قرار دادن دیگر روشواز طرف دیگر این موضوع به معنای در اول
های نفتی ایران به نصف کاهش یافته است و اگر هبه عنوان مثال، کارشناسان بر این باورند که عمر مفید حوز

های بزرگ دچار کاهش و با همین شدت ادامه یابد، ممکن است تولید نفت از برخی حوزه همچنانبرداری بهره

در حوزه آغاجری چنین شرایطی حاکم است. به همین علت تعدادی از  اکنونهمآسیب شود؛ چنانکه  بساچه
ی نفتی میزان های موجود معتقد هستند. هر حوزهبرداری از چاهو افزایش توان بهرهکارشناسان به تزریق گاز 

توان تمامی این نفت را استخراج کرد. شود، اما نمیشناخته می «نفت درجا»مشخصی ذخیره نفت دارد که با نام 

ان معتقدند با استفاده گویند. کارشناسمی «نفت قابل استحصال»به نفتی که قابل استخراج و بیرون کشیدن باشد،
تری از نفت درجا را به نفت قابل برداشت تبدیل کرد از تزریق گاز، این امکان وجود دارد که میزان بیش

 (.1386)ابراهیمی، 
عمل تزریق گاز، عالوه بر حفظ و نگهداری از مخازن نفت، باعث خواهد شد تا گاز موجود در آینده برای استفاده 

که عمل تزریق در آن واقع شده، ذخیره گردد و بعدها بتوان از این گاز بهره الزم را  در مخزن نفتی موردنظر
تر نفت که امکان صادرات بیشبنابراین در رویکرد تزریق به مخازن نفتی به جای صادرات، عالوه بر این؛ برد

جه به محاسبات صورت های آینده وجود دارد. با توشود، بلکه امکان صادرات همان گاز نیز در دههفراهم می

میلیارد فوت مکعب گاز به میدان نفتی به مدت  22(، با تزریق روزانه 1386گرفته توسط درخشان و سعیدی )
خواهیم داشت. برای پی بردن به اهمیت این موضوع  نفت خاممیلیارد بشکه ازدیاد برداشت  70سال،  30حدود 

شود. اگر قیمت می مترمکعبتریلیون  8/6ال حدود س 30کافی است توجه شود که کل گاز تزریقی در طول 

دالر به ازای هر هزار  513فروش این حجم گاز را به طور متوسط قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه یعنی 
شود. این سال ارز نصیب کشور می 30میلیارد دالر در طول  3500لحاظ کنیم، در این صورت حدود  مترمکعب

توان به دست دالری نفت نیز همین مقدار ارز از محل ازدیاد برداشت می 50یمت است که با فرض ق یدر حال

 درصد گاز تزریق شده نیز قابل بازیافت است. 80سال حدود  30آورد. با این تفاوت که بعد از 
بی حکیمه و پارسی در ، مارون کرنج، بیگچسارانگل، لب سفید، در حال حاضر عملیات تزریق به میادین هفت

معتقدند در صورت اصرار ایران به صادرات گاز طبیعی به هند از طریق  نظرانصاحبانجام است. برخی  دست
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های صادرات گاز طبیعی تنها های نفت روبرو خواهد شد. طرحخط لوله، کشور با کسری گاز برای تزریق به چاه

بته توجه به تزریق به موقع به های منسجم به منظور بازاریابی و الدر صورت مدیریت صحیح، تدوین برنامه
تواند سودآوری قابل قبولی برای کشور به همراه لویت اول استفاده از گاز کشور میومیادین نفتی به عنوان ا

 آورد )همان(.

 های پژوهشها و یافتهتحلیل دادهتجزیه و  .4
 گاز در آینده بازار گاز رمتعارفیغنقش ذخایر  .1-4

ها و ها، سنگشیل شناسی شیل به دام افتاده است.شود که در تشکیالت زمینگاز شیل به گاز طبیعی گفته می
توانند اند و میوالی و ذرات معدنی تشکیل شدهفشردگی گل به همهای رسوبی ریزدانه هستند که از صخره

شکاف هیدرولیکی  منبع غنی از نفت و گاز طبیعی باشند. در دهه گذشته ترکیب دو تکنولوژی حفاری افقی و

موده است. آمریکا از بوده، هموار ن یراقتصادیغدسترسی به حجم وسیعی از گاز طبیعی را که قبالً تولید آن 
برداری عه بهرهگاز شیل جهان است، افزایش مصرف گاز طبیعی محرکی برای توس ریذخادارندگان  ترینبزرگ

شیل را به طور قابل  های استخراج گازهای پیشرفته امروزه هزینهاز گاز شیل در گستره جهانی است. تکنولوژی
 (.1395آقایی، اند )طاهری و رستمتوجهی کاهش داده

تی روی بازارهای انرژی نفت و گاز شیل اثرات متفاو خصوصبهکا از منابع نامتعارف و افزایش تولید انرژی آمری
رژی این کشور شده داشته است. از بعد اقتصادی این رونق تولید انرژی موجب ایجاد مشاغل جدید در بخش ان

تر بقیه دنیا رقابتی ت بهباشند، در این کشور نسبو صنایعی مانند پتروشیمی را که متکی به خوراک گاز طبیعی می

بینی کرده به این کشور شده است. موسسه مکنزی پیش یرساختیزهای گذاریکرده و موجب جذب سرمایه
ایالت متحده را بین  نفت و گاز رشد تولید ناخالص داخلی رمتعارفیغاستخراج از منابع  2020است که تا سال 

 میرمستقیغستقیم و و هفتصد هزار شغل جدید به طور م چنین یک میلیوندرصد افزایش خواهد داد و هم 4تا  2

 ایجاد خواهد کرد.
شود، آمریکای شمالی، آسیا و اروپا که به طور تاریخی امروزه جهان به سه بازار بزرگ گاز طبیعی تقسیم می

 متفاوت هایاند که باعث ایجاد قیمتعرضه و تقاضا در تمام این بازارها به طور جداگانه و مستقل موازی شده
های که نگران هزینه یکنندگانمصرفو  کنندگاننیتأمهای سیاسی میان گاز، الگوهای متفاوت تجاری و تنش

 3قیمت گاز در آمریکا بر رقم  2012به عنوان مثال در سال خرید گاز و امنیت انرژی خود هستند شده است. 
و  BTUدالر به ازای هر میلیون  11ایستاد، در حالی که این رقم در آلمان  1BTUدالر به ازای هر میلیون 

گاز  تر شدن بازاراما انقالب شیل موجب رقابتی؛ بوده است )همان( BTUدالر به ازای هر میلیون  17در ژاپن 
 LNGورود  دهد. چرا که عالوه برشده و برای مثال انحصار روسیه در بازار گاز اروپا رو تحت شعاع قرار می

خود آمریکا به بازارهای صادراتی دیگر کشورها، مسیر صادرات گاز از برخی کشورهای آفریقایی نیز به جای 

 شود.آمریکا به بازار آسیا و اروپا منعطف می

                                                                 
1 British Thermal Unit  
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گاز  روزافزونتر قیمت گاز طبیعی در دنیا است. تولید سازی بیشترین عوامل یکساناز اصلی گاز شیل یکی

سازی گاز، ادامه وابستگی های گاز طبیعی و توسعه تجهیزات مایعکشیاه افزایش ظرفیت لولهشیل به همر
 ترارزانسازد. عالوه بر این گاز طبیعی به ازای واحد یکسان تولید انرژی از نفت قیمت گاز به نفت را مشکل می

اکنون بسیاری از کشورها از قبیل ایالت متحده استفاده جایگزین آن خواهد شد. هم جیتدربه درازمدتبوده و در 

های سنتی مثل ذغال سنگ و ... که مشکالت جوی های تولید الکتریسیته را به سوختاز گاز طبیعی در نیروگاه
ی از کشورها به بسیار LNGدهند. از طرف دیگر نیز با توجه به ورود تری را به دنبال دارند ترجیح میبیش

تر شده همین امر موجب کاهش قیمت گاز بازار اروپا، موضع گازپروم روسیه در برابر کشورهایی اروپایی ضعیف

 (.1395آقایی، شود )طاهری و رستمقاره می نیاطبیعی در 
و هایی همچون افزایش ذخایر نفت شایان ذکر است که توسعه صنعت نفت و گاز شیل همراه با ایجاد فرصت

های جدی های حوزه انرژی، چالشهای جدید شغلی و توسعه فناوریگاز، باال بردن امنیت انرژی، خلق فرصت

ای نیز به دنبال دارد. توسعه این صنعت که با کاهش قیمت جهانی نفت و نوسانات قیمت آن به طور گسترده
های انرژی، افزایش آلودگی هایی مانند تغییر آرایش قدرت بازیگران حوزهدر دنیا احساس شد، چالش

بنابراین ایران به ؛ محیطی، کاه دسترسی به منابع آب شیرین و افزایش احتمال وقوع زلزله را در پی داردزیست
بایست نگاه عمیق و منطقی به جریان ذخایر نامتعارف عنوان یکی از کشورهای تولید کننده نفت و گاز می

بینی کرده و برای آن آن، جریان آینده انرژی در دنیا را به درستی پیشانرژی داشته باشد تا بتواند بر اساس 
 (.1394ریزی نماید )نادعلی و نصیری، برنامه

 ابعاد رقابت با رقبای عمده .2-4
ایران به خاطر ذخایر عظیم گاز طبیعی خود موقعیت استثنایی از نظر این منابع دارد. با این حال رقبای آن نیز 

مزیت رقابتی رقبای عمده ایران مشاهده  (5شماره )باشند. در جدول می یرقابتبازارها دارای مزیت در برخی

 شود.می

 ایران در بازارهای بالقوه صادراتیزیت رقابتی هر کدام از رقبای ( م5شماره )جدول 
 مزیت رقابتی شیوه صادرات گاز طبیعی رقبای عمده

 خط لوله روسیه
نزدیکی به بازار اروپا: به علت نزدیکی جغرافیایی این کشور به 
بازار اروپا، در صادرات به شیوه خط لوله قطعاً نسبت به ایران 

 مزیت دارد.

 LNG قطر

اولیه قطر در زمینه  یگذارهیسرماصرفه ناشی از مقیاس: 

تر انجام ها پیش از ایران و با هزینه کمسازی گاز مدتمایع
تر و گرفته است؛ بنابراین دوره بازگشت سرمایه ایران طوالنی

 مزیت قیمتی ایران کمتر از قطر است.

 LNG آسیا پاسیفیک
نزدیکی به بازار شرق و جنوب آسیا: هزینه حمل و نقل یک 

بنابراین ؛ است LNGر تعیین قیمت تمام شده متغیر مهم د
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کشورهایی مانند استرالیا، گینه نو و اندونزی که به این بازارها 

 نزدیک هستند نسبت به ایران مزیت دارند.

 LNG آفریقای شمالی و غربی

 ونزدیکی به بازارهای مقصد: کشورهای الجزایر، نیجریه 
یک بوده و ی غربی نزدترینینداد و توباگو نیز به بازارهای اروپا

 نسبت به ایران مزیت دارند.

 های تحقیقمنبع: یافته

3-4. LNG و شرکای اقتصادی خاورمیانه 
فروش  بلندمدتترین اشکال قراردادهای فروش نفت و گاز کشورهای خاورمیانه، قراردادهای یکی از اصلی

جهان این شکل از قراردادها نیز تحت تر شدن قیمت گاز طبیعی در و رقابتی LNGاست. با توسعه صنعت 
برای خرید  بلندمدتزیرا کشورهای وارد کننده ترجیح خواهند داد به جای تعهدهای ؛ فشار قرار خواهند گرفت

شود، دنبال قراردادهای گاز یک کشور در یک قیمت مشخص که عموماً تابعی از قیمت نفت تعریف می

گاز قطر از جمله هند و ژاپن به دنبال  ییایآساکنون نیز مشتریان تر باشند. همو با قیمت منعطف مدتکوتاه
های متفاوت با قیمت گاز قطر از آمریکای شمالی برای افزایش امنیت انرژی خود و در قیمت LNGواردات 

 (.2014، 1هستند )پرنیسنی

که حضور پر  جدید در آمریکا به این معنی است کنند که ظرفیت انرژیبرخی مفسران سیاسی استدالل می
یکا نخواهد بود و رنگ و قدرتمند نظامی آمریکا در خاورمیانه از این پس اولویت اساسی سیاست خارجی آمر

نه تهاجم خارجی و دکترین کارتر که آمریکا را متعهد به دفاع از کشورهای عرب خلیج فارس در برابر هرگو

واهد داشت. از سوی العاده این منطقه برای آمریکا( دیگر اعتبار نخلت اهمیت فوقکرد )به عشورش داخلی می
زیرا اقتصاد آمریکای التین ؛ رسدتغییر کانون توجه آمریکا از خاورمیانه امری درست به نظر می مسئلهدیگر نیز 

ها خواهان آمریکایی در حال رشد بوده و اهمیت استراتژیک این مناطق در حال افزایش است، بنابراین ایو آس

حدود است و برای زیرا به هر حال منابع سیاست خارجی آمریکا م؛ تر بر این مناطق خواهند بودتمرکز بیش
ل انرژی آمریکا تر به این مناطق باید سهم مناطق فعلی کاهش پیدا کند. افزایش میزان استقالتوجه بیش

ها که نظر سنجی ست خارجی قرار داده است. در حالیخاورمیانه را یک گزینه مناسب برای کاهش تمرکز سیا

طقه سرچشمه ها علیه آمریکا در جهان عرب که از سیاست خارجی این کشور در مندهد که دشمنینشان می
های ات گروهتواند در بر طرف شدن یا کاهش تهدیدتر شده، تغییر نقش این کشور نیز میرنگگیرد کممی

آورد که حضور فراهم می متحدهاالتیاودکفایی انرژی در آمریکا ای امکان را برای جهادی مفید باشد. اگرچه خ
از ذهن به نظر  ی نزدیک کمی دوررنگ کند ولی تحقق کامل این موضوع در آیندهخود را در این منطقه کم

 (.1395آقایی، رسد )طاهری و رستممی
ترین شرکای اقتصادی کشورهای مختلف خاورمیانه است. این کشور یکی از چنین چین یکی از بزرگهم

ترین بازارهای انرژی دنیا را دارد. بازاری که تا امروز بسیار وابسته به نفت و گاز خاورمیانه بوده است. با بزرگ

                                                                 
1 Perniceni 
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راتژیک گاز خاورمیانه برای این کشور و تنوع بازارهای وارداتی این کشور، از اهمیت است LNGتوسعه صنعت 

 شود.نیز کاسته می
تواند موجب تغییر نقشه ژئوپلیتیکی انرژی شده و کشورهای خاورمیانه را وارد کند می LNGدر نهایت توسعه 

 تا به سمت یافتن متحدین یا شرکای جدید اقتصادی بروند.

 

4-4. LNG و افت درآمدهای صادرات انرژی 
کند که ( عنوان می1397های نفتی در اقتصاد کشورهای خاورمیانه باال بوده است. فعلی )همواره سهم درآمد

درصد باشد، نابرابری درآمدی نیز در آن کشور  7/16 از شیباگر سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشوری 
های این کشورها برای مقابله با عواقب ناشی از نابرابری درآمدی توزیع کند. یکی از راهافزایش پیدا می

های بحرین، این کشور به هر خانواده طوری که در جریان نا آرامیسوبسیدهای گسترده در این کشورها است. به

های این منطقه نه بنابراین دولت؛ شود هایناآرامنقد پرداخت کرد تا کمی مانع از گسترش دالر پول  3000تا 
 تنها برای حفظ ثبات اقتصادی که برای حفظ ثبات سیاسی نیز تا حدودی به درآمدهای نفتی وابسته هستند.

ز کاهش پیدا کرده گا صادرکنندهتر شدن بازار گاز طبیعی، قدرت انحصاری کشورهای و رقابتی LNGبا توسعه 

شود. در می هاآنشدن بازارهای صادراتی  ناامنو  صادرکنندهو همین امر موجب کاهش درآمدهای کشورهای 
این شرایط این کشورها مجبور خواهند بود، برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات یا کاهش قیمت، به 

های خدماتی و تولیدی قطع سوبسید برخی بخش ها،های ریاضت اقتصادی از جمله افزایش نرخ مالیاتسیاست

تواند و... رو بیاورند. این امر با توجه به وابستگی و عادت مردم و اقتصاد این کشورها به ارز صادرات انرژی، می
 را با خطر روبرو کند. هاآنهای سیاسی در پی داشته و امنیت ملی ناآرامی

زیرا ؛ شودنیز کاسته می نفت خاماوپک بر قیمت و عرضه  یرگذاریتأثبا بروز تغییرات جدید در بازار انرژی، از 
 کاهد.در انرژی اولیه جهان، از اهمیت نفت نیز می افزایش سهم گاز طبیعی

5-4. LNG و صنایع پتروشیمی 
های شیمیایی را از مواد باشد که فراوردهترین صنایع وابسته به نفت و گاز صنعت پتروشیمی مییکی از مهم

هایی در تمام سال بخشد.تری به این مواد خام میبیش افزودهارزشکند و خام حاصل از نفت و گاز تولید می
تخراج محور و خام فروشی بوده است. وجود ها همواره رویکرد اسایم رویکرد غالب دولتکه تولید نفت داشته

چنین نگاهی باعث شده است اقتصاد کشور با نوسانات قیمت نفت دچار نوسان شود. توسعه صنعت پتروشیمی 

باشد. چرا که نه تنها از خام فروشی جلوگیری کامل زنجیره ارزش در این حوزه بسیار ضروری می یریگشکلو 
اما وجود انحصار طبیعی در ؛ بخشدهای اقتصادی را نیز بهبود میکند بلکه وضعیت اشتغال و دیگر شاخصمی

بنابراین ؛ نعت شده استهای طوالنی مانع از توسعه مناسب این صاین بخش و همچنین سلطه دولتی برای سال

 گونه که شایسته است توسعه پیدا نکرده است.صنعت پتروشیمی آن
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های اصلی جذب کشور یکی از قطب یرنفتیغصنعت پتروشیمی با داشتن جایگاه نخست در صادرات 

های داخلی و خارجی بوده و با ایجاد اشتغال، هم در دوره ساخت و هم در هنگام و فناوری یگذارهیسرما
ای آن بازی های توسعه، نقش اساسی در اقتصاد کشور و سیاستیدستنییپادر صنایع  خصوصبه، برداریبهره
کند. همچنین باید توجه داشت که توسعه ظرفیت پاالیشگاهی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت یکی از می

های کلی سیاست 15و  13ر بندهای باشد که دها و فشارهای خارجی میها برای مقابله با تحریمترین راهمهم
 .1اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است

فاده از منابع نفت و گاز العاده این صنعت انتخاب الگوی بهینه بین صادرات گاز و یا استبا توجه به اهمیت فوق

یابی اقتصادی صادرات ( در پژوهشی به مقایسه ارز1386کند. رهبر و رام )برای توسعه این بخش اهمیت پیدا می
نشان داد  هاآن یمی پرداختند. نتایج تحقیقهای پتروش، با صادرات فراوردهLNGگاز از طریق خط لوله و 

از از طریق خط باالتری ایجاد کند. گرچه صادرات گ افزودهارزشتواند اختصاص گاز به بخش پتروشیمی می

پوشی توان از آن چشمنیز دارای توجیه اقتصادی بوده و در صورت داشتن اهمی استراتژیک نمی LNGلوله و 
 کرد.

ها بر بخش پتروشیمی از طریق اثر بر قیمت خوراک پتروشیمی LNGتوسعه صنعت  ترین اثراتیکی از مهم

به طور سنتی به نفتای حاصل از نفت خام وابسته بود و  متحدهاالتیاباشد. برای مثال صنایع پتروشیمی می
؛ اما با رونق تری را به خاورمیانه منتقل کنندهای بیشگذاریسرمایه 2هایی مانند داوشد کمپانیبینی میپیش

تولید گاز شیل موقعیت کامالً تغییر کرد. در این میان قیمت گاز طبیعی اولین امری بود که تأثیر پذیرفت و 

ترین قیمت گاز طبیعی در آمریکا یکی از پایین 2012درصد کاهش یافت. در سال  68های گاز طبیعی تا قیمت
تر های کل تولید را در آمریکا به سطوحی پایینمت هزینههای گاز طبیعی در دنیا بوده است. این افت قیقیمت

به بسیاری از بازارهای  نسبتاز آمریکای التین، اروپا و حتی چین رساند و باعث برتری صنایع پتروشیمی آمریکا 

تر پتروشیمی در سراسر دنیا شد. به همین دلیل دورنمای رقابتی صنایع پتروشیمی به دلیل قیمت خوراک پایین
آقایی، در جهان تغییر یافته است )طاهری و رستم LNGنتیجه استخراج شیل و افزایش عرضه گاز به صورت در 

ها کاهش یافته و رقابت با (. در حقیقت با افزایش عرضه گاز طبیعی در جهان نرخ خوراک پتروشیمی1395

 شود.تر میبرای صنایع پتروشیمی کشورمان مشکل هاآن
؛ توان با مدیریت خوراک، این صنعت را مدیریت کردصنعت پتروشیمی خوراک است، می از آنجا که محور اصلی

نشده است  یدستنییپامناسب، توجهی به صنایع تکمیلی و  قانون گذاریبه دلیل عدم وجود نهاد  متأسفانهاما 
ها کمک کند. در واقع فراوانی و مزیت فراوانی خوراک مایع و گاز نیز نتوانسته به کشور برای رقابت با خارجی

این صنعت شده است به نحوی که  یناکارآمدخوراک به جای کمک به توسعه این صنعت حتی موجب 
ه پایین بروند چراکه خوراک ارزان همیشه اند به سراغ تولید محصوالت با ارزش افزودترجیح داده دکنندگانیتول

ها در آینده بازار گاز، نرخ خوراک پتروشیمی LNGتوان با لحاظ اثر توسعه بنابراین می؛ در دسترسشان بوده است

                                                                 
، اتاق "بررسی رگوالتوری در صنایع پتروشیمی در کشورهای جهان و ارائه پیشنهاد برای صنعت پتروشیمی ایران "گزارش  1

 1397بازرگانی، 
2 Dow 
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وری این صنایع را نیز را به نحوی تعیین کرد که عالوه بر از دست ندادن مزیت رقابتی پتروشیمی کشور، بهره

 باال برد.

 

 مقابله با آنمناسب  یو استراتژ میتحر .6-4
تر شدن قیمت آن در و افزایش سهم آن در بازار گاز موجب رقابتی LNGورود کشورهای جدید به بازار 

تر خواهد شد. این موضوع از یک طرف برای کشورهای تر به بازار نفت شبیهشده و هر چه بیش بلندمدت

زیرا عالوه بر احتمال کاهش قیمت به ؛ یا اروپا بسیار مطلوب استگاز مثل ژاپن، کره جنوبی، چین  واردکننده
بازار  شدنیجهاناما این ؛ شودمی هاآندلیل افزایش عرضه، موجب تنوع سبد وارداتی و افزایش امنیت انرژی 

 گاز چه تبعاتی برای ایران دارد؟

جنگ اقتصادی و تحریم قرار داشته جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون همواره در معرض 
طور تاریخی مورد نقد پذیر مزمن که بههای آسیبزمان با وضع تحریم بر اقتصاد کشور، برخی حوزهاست. هم

فروشی و ها، خامبودند، آشکارتر شد. یکی از این حوزه یراقتصادیغنظران اقتصادی و و محل نگرانی صاحب

منابع ارزی  کنندهنیتأمترین ها درآمدهای آن مهمه است که در طول سالمصداق بارز آن صادرات نفت خام بود
ها به نرخ ارز است. سهولت ارزآوری ناشی از صادرات نفت، وابستگی دائمی بودجه دولت تیتثبکشور و عامل 

در  ررگذایتأث یهامؤلفهترین درآمدهای ارزی و تقاضای باثبات برای نفت خام در بازارهای جهانی از اصلی
مورد شناسایی قرار گرفت و با وضع  کنندگان میتحرتوسط  یخوببهفروشی نفت بوده است. این وابستگی خام

تحریم بر فرایند صادرات نفت ایران )انتقال ارز ناشی از صادرات و محدودسازی واردکنندگان(، توانستند تا حدی 
 (.1394باشند )دیباوند،  رگذاریتأثبر عملکرد اقتصادی کشور 

برداری از منابع نفت و گاز شیل در آمریکا سابقه بر صادرات نفت ایران در صورت عدم بهرههای بیوضع تحریم

های تحریم صنعت نفت زمان با زمزمهبود. همین موضوع در محافل سیاسی ایران نیز هم رممکنیغ باًیتقر
داشتند حذف ایران از بازار نفت موجب افزایش قیمت آن تا باالی کشورمان مطرح بود. برخی سیاسیون اعتقاد 

اما در عمل چنین ؛ ها از ایران دفاع کننددالر شده و واردکنندگان را وادار خواهد کرد در برابر وضع تحریم 100

 ایران با افزایش عرضه رقبای آن پوشش داده شد. خألنشد و 
هایی علیه ایران، مستلزم این بود که واشنگتن چنین تحریم میل به اعمالوادار کردن سایر کشورهای بی

تضمینی در دست داشته باشد که حذف ایران از بازارهای جهانی باعث افزایش قیمت نخواهد شد. تحریم 
کنگره آمریکا مشروط بر این بود که در صورت تحریم ایران، نفت کافی در بازارهای جهانی برای  2011دسامبر 

ایران وجود خواهد داشت. در این راستا تکنولوژی استخراج شیل در آمریکا کمک بسیار شایانی جایگزینی نفت 
 (.1395آقایی، به جبران کسری بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت ایران داشته است )طاهری و رستم
عدم چاره اندیشی  از جمله تبعات دیدگاه حامیان صادرات نفت خام و در نظر نگرفتن استقالل انرژی آمریکا و

، آسیب جدی به امنیت اقتصادی کشور، افزایش یمحصولتکصحیح در زمینه نجات اقتصاد کشور از صادرات 
بود. امروزه این دیدگاه در حوزه گاز و  کنندگان میتحرهای ناشی از جنگ اقتصادی تحمیلی توسط هزینه
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ثمر رسیدن تولید گاز در فازهای پایانی پارس  زمان با بههمصادرات آن در حال رونق گرفتن است. این ایده 

های گذاران معتقدند که صادرات گاز یکی از ضرورتای از سیاستجنوبی، در حال تقویت شدن است. عده
ناچیزی در بازار صادراتی دارد  باًیتقرایران است؛ زیرا با داشتن باالترین ذخایر گاز دنیا، ایران سهم  ریناپذاجتناب

 تر از ایران جایگاه بسیار بهتری در این زمینه دارند.کشورهای با ذخایر بسیار کم و بسیاری از

چنین سهم باالی ایران در داشتن انداز بسیار روشن تقاضای گاز و هماین دیدگاه معتقد است با توجه به چشم
ای و سیاسی منطقهمدت و بلندمدت قدرت اقتصادی و تواند در میانذخایر قابل استحصال، صادرات گاز می

ای برای کشور به ارمغان آورد و با ایجاد وابستگی در کشورهای مقصد وارداتی، هزینه هر نوع حتی فرامنطقه

 (.1394تهدید نظامی و اقتصادی علیه کشور را به حداقل برساند )دیباوند، 
، LNGدر حوزه صادرات  حدهمتاالتیا مخصوصاًبنابراین با توجه به رشد بسیار سریع کشورهای رقیب ایران و 

های نفتی علیه جمهوری اسالمی ایران ضروری است. در این راستا انتخاب الگوی گیری از تجربه تحریمبهره

خام، تزریق به میادین نفتی جهت تولید صیانتی نفت مثالًای بین صادرات گاز طبیعی و مصرف داخلی آن، بهینه
 زیر را انجام داد: یبندجمعتوان ب ارائه شده در این مقاله میبنابراین با توجه به مطال ؛اهمیت دارد

 در طرفی از. است شده داخلی مصرف صرف کشور، تولیدی گاز از ایعمده بخش اخیر هایدهه در 
 یک به ایران گاز روزانه تولید که است شده بینیپیش 1404 اندازچشم سند نظیر یباالدست اسناد

 تجارت در درصدی 10 سهمی بتواند ایران و یافته افزایش روز در مترمکعب میلیون 100 و میلیارد
 صادرات برای کشور عزم و داخلی مصرف کاهش یا رقمی چنین تحقق فرض با. باشد داشته گاز

های بینی شود. سپس با لحاظ اولویتخود، ابتدا باید عرضه و تقاضای آتی کشور پیش طبیعی گاز مازاد

های کالن حوزه انرژی، بین صادرات مستقیم گاز طبیعی و درآمد ارزی ناشی از کشور در سیاست
و صادرات  خام نفتو یا تزریق مازاد گاز کشور به مخازن نفتی و افزایش برداشت  مدتکوتاهآن در 

 گیری شود.نفت تصمیم

  ورود رقبای جدید به بازارLNGهای آینده دههتر این بازار در تر شدن هر چه بیش، موجب رقابتی
پیدا خواهد کرد.  خام نفتپذیری وضعیتی مشابه از نظر تحریم LNGخواهد شد. در این شرایط 

این مسئله با توجه به شرایط خاص سیاسی ایران در جهان، ممکن است تبدیل به نقطه ضعفی برای 

های موردنیاز های موجود، امکان دسترسی به تکنولوژیکشورمان شود. از طرف دیگر به دلیل تحریم
شده و در  ترنهیپرهزدر انحصار چند شرکت خاص است دشوارتر و  عمدتاًدر زنجیره تولید آن که 

گذاری اولیه در این بخش را بسیار باال خواهد برد. البته باید توجه داشت که در نهایت هزینه سرمایه

 شود.قاط دور دست فراهم میصورت دستیابی به این تکنولوژی، امکان صادرات گاز طبیعی کشور به ن

  احداث خط لوله صادرات به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق، عمان یا هند، یکی از
تواند عالوه بر ابزارهای مهم برای ایجاد پیوندهای راهبردی با این همسایگان است. این مهم می

ین از طریق هندوستان(، موجب صادرات گاز به چ مثالًایجاد امکان صادرات گاز به مناطق دورتر )
ایجاد وابستگی متقابل انرژی بین این کشورها با ایران شده و در نتیجه قدرت سیاسی کشور در 
منطقه را افزایش دهد. البته این امر تنها در صورتی ممکن است که ایران بتواند سهم در خور توجهی 
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مکان جایگزینی گاز آن با رقبا به سادگی طوری که ااز بازار گازی این کشورها را به دست آورد، به

تواند تهدیدات نظامی را نیز کاهش داده و امنیت پذیر نباشد. در این صورت صادرات گاز میامکان
کند که کشور با رفع موانع ( نیز پیشنهاد می1396ملی کشورمان را ارتقاء دهد. در این راستا ظفریان )

فروش، سواپ و ترانزیت -های مختلف شامل خریدر قالبموجود، تجارت گاز با کشورهای منطقه د

 تأمینرا در دستور کار فوری خود قرار دهد و به هاب گازی منطقه مبدل شود. در غیر این صورت با 
خود، از بازار انرژی  کیاستراتژنیاز گازی کشورهای منطقه از دیگر مبادی، ایران علیرغم موقعیت 

 منطقه حذف خواهد شد.

ریم، صادرات گاز در شرایط تح های اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.مطالب فوق، اگر بحث تحریم با توجه به
است در این شرایط  پذیری باالی آن توجیه امنیتی ندارد و بهتربه دلیل امکان تحریم LNGطبیعی از طریق 

های ظالمانه ه تحریمکیطی اما در شرا ؛صادرات به شیوه خط لوله به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گیرد

به بازارهای صادراتی  یبخشتنوعبرای  LNGگذاری بیشتر در زمینه علیه کشورمان رفع شده باشد. سرمایه
 کند.کشور اهمیت پیدا می

نظیر برداشت صیانتی و افزایش  ییهامؤلفههای کالن اقتصاد مقاومتی بر سیاست دیتأکاز طرف دیگر با توجه به 

توان خود، می عمرمهینز ادرآمدهای ارزی از طریق صادرات گاز طبیعی، با توجه به عبور اکثر میادین نفتی کشور 
تزریق کرد و در بلندمدت  از صادرات مستقیم گاز خودداری کرده و گاز مازاد کشور را به این مخازن مدتکوتاهدر 

گیرد که ( نتیجه می1394) های آینده صادر کرد. در این راستا دیباوندباالتر در دهه یهامتیباقگاز تزریقی را 

خصیص گاز به مخازن، نظیر تعیین میزان بهینه ت ییهامؤلفهبا لحاظ  صرفاًدقیق فنی و اقتصادی  یزیربرنامه
امنیتی به موضوع و  ملی وترین منابع گازی به مخازن نفتی، دوره زمانی تزریق، داشتن نگاه شناسایی نزدیک

 پذیر است.دهی جدی به این مسئله امکاناولویت

های مقابله برای امنیت اقتصادی ایران و راه LNGتهدیدات ناشی از توسعه صنعت  .7-4

 با آن
کشور قطر  خصوصبه رویه و غیر صیانتی کشورهایی که با ایران منابع گازی مشترک دارند،خطر برداشت بی. 1

 ی کشور باشد.تواند تهدیدی جدی برای منافع ملدر جهان است می LNG صادرکنندگان نیترمهمکه یکی از 

رار دادن اولویت تعامل و تالش برای مذاکره با طرف قطری با محوریت تولید صیانتی و همچنین ق راهکار:
 (.1386در میادین مشترک )رام،  یگذارهیسرما

خالص گاز  واردکننده، آمریکا از یک 2018در گزارش ساالنه  1بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا .2

شود این می ینیبشیپتبدیل شده است و  2017گاز طبیعی در سال  صادرکنندهبه یک  2016طبیعی در سال 
د از تولید انرژی آمریکا را به درص 39، گاز طبیعی 2050حفظ شود به نحوی که در سال  2050موقعیت تا سال 

                                                                 
1 U.S.Energy Information Administration (EIA), Annual Energy Outlook 2018 

 



 109                                                                          1398فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان   

خود اختصاص دهد. بخش زیادی از این افزایش تولید کنونی و آینده گاز طبیعی در نتیجه توسعه گاز شیل است. 

 این امر چند نتیجه خواهد داشت:

 در مکعب فوت تریلیون 8.4 به 2017 سال در مکعب فوت تریلیون 0.09 از آمریکا طبیعی گاز صادرات 

 بود. خواهد LNG صورت به صادرات این بیشتر که یافت خواهد افزایش 2050 سال

  خطوط صادراتLNG های وارداتی دهند و درنتیجه گزینهقطر به جای آمریکا به اروپا تغییر مسیر می

اروپا افزایش یافته و کاهش وابستگی آن به گاز روسیه را در پی خواهد داشت. این امر به طور مشابه 
 (.1395آقایی، شود )طاهری و رستمرت رقابت در بازارهای مورد هدف ایران نیز میباعث تضعیف قد

با استقالل انرژی آمریکا و ورود این کشور به جمع صادرکنندگان گاز طبیعی به علت افزایش عرضه گاز 

ای در تواند عامل بازدارندهطبیعی قیمت گاز طبیعی با کاهش مواجه خواهد شد. افت قیمت گاز طبیعی می
ریک است نیز باشد. قطر موفقیت ایران در رقابت با قطر که میدان گازی مشترک پارس جنوبی را با آن ش

در دو دهه اخیر سود زیادی از این منبع مشترک کسب کرده است.  LNGبزرگ  صادرکنندهبه عنوان 

 در حالی که صادرات گاز طبیعی ایران نسبت به ذخایر آن ناچیز است )همان(.

الگوی تولید محصوالت، ، تغییر در LNGهای تر پروژهراهکار: برای مقابله با این پدیده توسعه هرچه سریع
توجه بیشتر به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی به جای خام فروشی گاز و بهبود الگوی مصرف گاز 

 شود.تر جهت صادرات پیشنهاد میطبیعی برای فراهم کردن گاز بیش
زارهای هدف با بلندمدتقطر، استرالیا و آمریکا در  خصوصبهتوسط دیگر کشورها  LNGافزایش صادرات  .3

صادرات گاز طبیعی ایران را تهدید خواهد کرد و همچنین با کاهش قیمت گاز طبیعی که عاملی مهم در 
 ها را با شکست مواجه خواهد کرد.ایران است توسعه این پروژه LNGبکرهای اقتصادی شدن پروژه

تر به بازارهای توجه بیش طورنیهمو گرفتن سهمی از این بازار و  LNGهای پروژه ترعیسرراهکار: توسعه 
کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق و پاکستان و بستن قراردادهای انتقال گاز به صورت خط لوله و وابسته 

 کردن آن کشورها به گاز طبیعی ایران.
 کنندگانمصرفدر جهان ارزش راهبردی منابع انرژی ایران را برای کشورهایی که  LNGتوسعه عرضه  .4

مثال هند، چین، ژاپن و کره جنوبی( کاهش داده و موجب تسهیل پروژه تحمیل  سنتی انرژی آن هستند )برای

 (.1393شود )طاهری و همکاران، تحریم و اعمال فشار بر ایران و تضعیف دیپلماسی انرژی آن می
کردن این کشورها به  تروابستهتر صادرات گاز طبیعی جهت هر چه بیش بلندمدت یقراردادهاراهکار: انعقاد 

 انرژی ایران

به شیوه استرالیا و  LNGاز تولید  هاآندر چین و هند و پیروی  خصوصبه رمتعارفیغتوسعه منابع گازی  .5
گاز در آسیا قیمت گاز  و به علت عرضه زیاد زدهبیآستواند به تقاضای گاز ایران توسط آن کشورها آمریکا می

 موجب تضعیف دیپلماسی انرژی ایران شود. فروشی ایران را کاهش دهد و

ها محصوالت پتروشیمی را به جای گاز صادر کرد که توان با تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمیراهکار: می
توان کرد. همچنین می یارزآورباشد و به این ترتیب برای کشور های کالن کشور نیز میراستا با سیاستهم
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به جای صادرات مستقیم گاز، با تزریق آن به میادین نفتی، با کمک به برداشت صیانتی از میادین نفتی به ثبات 

 ، با صادرات نفت خام کمک کرد.بلندمدتدرآمدهای ارزی کشور در 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

 در این صنعت و اثرات این توسعه بر امنیت در جهان، جایگاه ایران  LNGدر این تحقیق توسعه صنعت 
همچنان به  2050تا سال  LNGقرار گرفت و نشان داده شد که صنعت  مورد بررسیاقتصادی و ملی ایران 

رشد خود ادامه خواهد داد. در این رشد روز افزون کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا نقش مهمی خواهند داشت. 

از آمریکای شمالی به  LNGدر کشور آمریکا موجب تغییر مسیرهای صادرات  خصوصبه LNGتوسعه 
 بازارهای احتمالی صادرات گاز ایران از جمله اروپا، هند و بازارهای شرق و جنوب شرق آسیا خواهد شد.

ترین منابع گازی جهان را در خود جای داده است خواه جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که بیش
بنابراین ایران در برخورد با این صنعت سه رویکرد مختلف ؛ خواهد پذیرفت ریتأثه از توسعه این صنعت ناخوا
بپیوندد. تعریف سه پروژه ایران  LNG دکنندهیتولتواند داشته باشد. اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای می

LNG پارس ،LNG  نیپرشو LNG  در همین راستا بوده است. رویکرد دوم تالش برای توسعه خطوط
 در کشور تولیدی گاز مازاد مصرف سوم، لوله و تمرکز بر روی بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد

 و پتروشیمی صنعت در ارزش زنجیره تکمیل صیانتی، تولید جهت نفتی میادین به آن تزریق طریق از داخل،

هایی از این سه رویکرد مشکالت و مزیت کدامهر  .است آن فروشی خام جای به پتروشیمی محصوالت صادرات
 نسبت به دیگری دارند.

آمریکا که صاحب تکنولوژی تولید  خصوصبهکشور از سوی کشورهای غربی و  در رویکرد اول به علت تحریم 

LNG  تولید  ساتیتأساست ساخت و توسعهLNG خارجی  گذارانهیسرماتواند با کارشکنی یا انصراف می
اما مزیت این ؛ های نزدیک صرفه اقتصادی نخواهد داشتهمراه شود. همچنین این روش صادرات برای فاصله

قیمتی خواهد بود. رویکرد  یریپذانعطافروش تنوع بازارهای فروش، امکان فروش در بازارهای دور دست و 

تواند برای گاز تولیدی اولیه و ساخت خطوط لوله می یگذارهیسرماشتن هر دو کشور در دوم به علت شرکت دا
خواهند بود اما برای  بلندمدتکه قراردادها نیز  مخصوصاًتری به همراه داشته باشد. کشور امنیت تقاضای بیش

های دور اقتصادی نبوده و همچنین با ریسک سیاسی و امنیتی باالتر جهت حفظ خطوط لوله همراه است. فاصله
نیست. در رویکرد سوم تمام گاز تولیدی کشور در داخل مصرف  LNGطور تنوع بازار آن نیز به اندازه همین

تروشیمی که ارزش افزوده به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصوالت پ بلندمدتشود و در می
های شود ولی مزیتتر میبیش بلندمدتباالتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در 

تجارت، مانند استفاده از اهرم دیپلماسی انرژی برای صیانت از منافع ملی و تحکیم روابط با دیگر کشورها برای 

 روند.یهای تحریم، از بین مافزایش هزینه
ها شود جهت صیانت از منافع ملی کشور و افزایش امنیت اقتصادی آن ترکیبی از این روشبنابراین پیشنهاد می
یعنی در کنار توجه به برداشت صیانتی از میادین نفتی با تزریق مقدار ؛ استفاده شود LNGدر برخورد با صنعت 

ها، با توجه به یعی و واقعی کردن قیمت خوراک پتروشیمیمصرف گاز طب یسازنهیبه، با هاآنگاز مورد نیاز به 
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های کشورهای منطقه، مازاد گاز تولیدی کشور با در نظر گرفتن مالحظات سیاسی، قیمت گاز در پتروشیمی

 شوند:اقتصادی و امنیتی با رویکرد مناسب صادر شود. راهکارهای زیر به ترتیب اولویت پیشنهاد می
زیرا اگرچه صادرات هر دو خام فروشی ؛ یعی کشور به مخازن نفتی در اولویت قرار گیردتزریق مازاد گاز طب. 1

تر است و از طرف دیگر گاز تزریقی است ولی در مقایسه بین صادرات نفت و گاز، هزینه انتقال نفت بسیار کم

 به مخازن نیز در آینده قابل برداشت است.

طبیعی، صادرات به کشورهای منطقه و از طریق خط لوله اولویت در صورت عزم کشور برای صادرات گاز . 2
تر، امکان برخورداری از سهم قابل توجه در های کوتاهزیرا عالوه بر صرفه اقتصادی این روش در مسافت؛ دارد

چنین بازار این کشورها برای ایران وجود دارد، بنابراین به ارتقای امنیت ملی کشور نیز کمک خواهد شد. هم
 است. LNGتر از پذیری خط لوله بسیار کمحریمت

دهد، از جمله در اختیار کشور قرار می LNGهایی که ها، با توجه به مزیتدر صورت برداشته شدن تحریم. 3

بخشی به بازارهای صادراتی کشور، باید برای های باالتر و تنوعامکان صادرات به بازارهای دورتر و با قیمت
 ریزی شود.نیز برنامه LNGصادرات به شیوه 
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 و مأخذ منابع

 منابع فارسی

 ،ملی امنیت گذار الزامات(. 1390) مهدی پناه،یزدان و هادی زاده، عباس مهدی، خضریان، علی، آدمی 

 .27-5ص  ،2 شماره ،7 سال ،سیاسی دانش پژوهشی -علمی فصلنامه دو پایدار،

 ،یهاطرح وضعیت بررسی(. 1386) سیامک ادیبی LNG 43 ،99 شماره ،انرژی اقتصاد مجله ایران، در-
48. 

 ،دانشگاه ،جی ان ال و لوله خط طریق از اروپا به ایران گاز صادرات اقتصادی ارزیابی(. 1390) رباب اعلمی 
 .ایران طباطبائی، عالمه

 تدبیر تحقیقاتی موسسه انتشارات تهران: ،تهدیدها و هافرصت: ایران گاز صادرات .(1386) ایلناز ،ابراهیمی 
 .اقتصاد

 جهانی بازارهای ،(1385) کوکبی سامیه و مرتضی، فر بهروزی LNG ملی همایش اولین ایران، جایگاه و 
 .سیویلیکا گاز، و نفت شیمی، مهندسی بخش شیراز، دانشگاه ،شیراز ایران، گاز تخصصی

 ،بر( اوجکگاز ) یصادرکننده کشورهای سازمان تشکیل تأثیر و سنجیامکان(. 1390) حسین پوراحمدی 

 ،خارجی روابط یفصلنامه. گاز یصادرکننده کشورهای منافع سایر و قدرت امنیت، ارتقای و همگرایی
 .52-7 ص ،4 شماره ،3 دوره

 ،راهبرد فصلنامه تطبیقی، مطالعه قطر؛ و روسیه ایران، ملی امنیت در طبیعی گاز نقش(. 1391) اکبر ترکان 
 .195-145ص  ،1 شماره ،1دوره  ،اقتصادی

 ،چین و هند کشورهای به ایران طبیعی گاز صادرات مقایسه و اقتصادی بررسی(. 1390) سمن جلولی 
 .ایران(. س) الزهرا دانشگاه. LNG صورت به یا و گاز انتقال لوله خط توسط

 ،گاز دیپلماسی: انرژی المللی بین هایسیاست و شیل گاز(. 1391) محمدصادق جوکار،و  افشین جوان 
 .1شماره  ،راهبردی ترسیم. آمریکا متحده ایاالت شیل

 تولید اقتصادی بررسی(. 1387)زینب  کسرائی، آمنه و حیدری، حاجی علی؛ وطنی، منصور؛ عراقی، خلیلی 

 23 ص ،19 شماره ،5 دوره ،انرژی اقتصاد مطالعات نامهفصل. ایران برای( LNG) شده مایع طبیعی گاز
– 49. 

 ،نظامی تهدید هزینه افزایش و ملی امنیت ارتقای یریپذامکان تحلیلی بررسی(. 1394)هادی  دیباوند 
 دوره ،امنیت آفاق فصلنامه جی، ان ال و لوله خط صورتبه گاز صادرات طریق از ایران اسالمی جمهوری

 .88-47 ص ،29 شماره ،8

 ،دومین ،هند به جی ان ال و لوله خط طریق از ز صادرات اقتصادی ارزیابی مقایسه(. 1386. )منصوره رام 

 .سیویلیکا ایران، نفت مهندسی کنگره

 ،دوره ،ایران انرژی هینشر ،ایران طبیعی گاز صادراتی بازارهای یسنجتیاولو(. 1385) غالمعلی رحیمی 
 .45-29، ص 26 شماره ،10
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 صادرات رقابتی تحلیل (.1389) نیالدحسامباقری،  و تریجهان، صوفی بامداد سادات؛ الهه ،رضوی LNG 
 پنجمین ،PESTEL مدل و پورتر رقابتی نیروی پنج گونه الماس مدل رویکرد با چین بازارهای به ایران

 .سیویلیکا پرتوبینا، گروه ناب، گروه تهران، استراتژیک، مدیریت یالمللنیب کنفرانس

 مالیاتی درآمدهای و اقتصادی امنیت بین رابطه بررسی(. 1389) اسداله ،وشفرزین و کریم ،رسولی 
 .152-123، ص2شماره  ،3 دوره ،کاربردی اقتصاد(. منا کشورهای از شواهدی)

 ص 14 شماره ،5 دوره ،امنیت آفاق فصلنامه. پایدار امنیت اقتصادی راهبردهای(. 1391) مراد، اهلل سیف ،
25-47. 

 7ص  ،9 شماره ،3 دوره امنیت، آفاق فصلنامه. اقتصادی امنیت شناسی مفهوم(. 1389) مراد، اهللفیس-

35. 

 ،تولید بر نامتعارف گازی منابع گسترش ریتأث بررسی(. 1394) مهدیمیبدی،  امامیحسین و  علی صمدی 

، 15 شماره ،4 دوره ایران، انرژی اقتصاد پژوهشنامه. سیستم یشناسییایپو رویکرد با: ایران طبیعی گاز
 .42-1 ص

 مقایسه صادرات گاز به روش خط لوله و(. 1396) اهللظفریان، حبیب LNG دفتر مطالعات انرژی مجلس ،
 شورای اسالمی.

 ،اقتصادی عوامل بررسی(. 1390) علیرضا موسوی، عزیز و بهروز آبادی، عمرو صادقی نجفعلی، شهبازی 

 .147-125ص  ،12 شماره چهارم، سال ،امنیت آفاق فصلنامه اجتماعی، امنیت بر مؤثر

 ،شدهعیما طبیعی گاز بازار بررسی(. 1392) علی شاهی (LNG) حضور مزایای برآیند و اسپانیا کشور در 
 .ایران نور، پیام دانشگاه ،بازار آن در ایران

 ،اقتصاد بر( گاز شیل) رمتعارفیغ گازهای استخراج و تولید اقتصادی اثر یابیارز (.1392) نیما شاهینی 
 .فردوسی دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهانیپا. ایران

 ،منابع جهانی شدن تجاری اندازچشم(. 1394. )مهدی طوسی، و محمدصادق جوکار،ابوالقاسم؛  طاهری 

 شماره ،23دوره  ،دفاعی سیاست مجله ایران، اسالمی جمهوری ملی امنیت بر راهبردی اثرات و شیل گاز
 . 229-207ص  ،90

 ،فارسجیخل منطقه کشورهای انرژی امنیت و شیل گاز(. 1395) علیرضا آقایی، رستمو ابوالقاسم  طاهری، 

 .181-145ص  ،37 شماره ،12 دوره ،سیاسی علوم تخصصی فصلنامه

 تطبیقی مطالعه خارجی؛ سیاست در انرژی دیپلماسی نقش(. 1396) امیر سید ،نیاکوئی و داود ،پور کریمی 

 .205-177 ، ص22 شماره ،6دوره ، سیاست راهبردی یهاپژوهش. قطر و روسیه

 جهانی سیاست. ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت در انرژی ژئوپلیتیک نقش(. 1394) محمد ،افروز گل، 

 .199-224 ، ص3 شماره ،4 دوره
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 اقتصادی امنیت موردی، مطالعه المللبین تجارت و ملی امنیت رابطه(. 1393) موسی ،زنوز موسوی 

 ،5 دوره ،عمومی یگذاراستیس راهبردی مطالعات. المللبین تجارت پرتو در ایران اسالمی جمهوری
 .142-109، ص 14شماره 

 ،تحلیلی گاهیپا .ایران گاز هایفرصت و هاچالش پیرامون کارشناسی تحلیلی(. 1396) محمد نوروزی-
 .برهان تبیینی

 ،مالحظاتی تحلیلی پایگاه ،ایران اسالمی جمهوری گاز مسائل پیرامون مالحظاتی(. 1391) محمد نوروزی 

 .ایران اسالمی جمهوری گاز مسائل پیرامون

 تحوالت تبیین در اقتصادی امنیت شاخص کاربرد(. 1386) ابراهیم گرجی،مسعود و  اصفهانی، هاشمیان 

 .70-57ص  ،1 شماره ،3 دوره ،کیتیژئوپل فصلنامه ،شدنیجهان فرآیند در ژئواکونومیکی

 ،اوپک ژئواکونومی و کیتیژئوپل بر تحلیلی(. 1388) لیال جعفری، و مجتبی تویسرکانی، ؛اهللتیعنا یزدانی 

 .108 -79ص  ،92 شماره ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه. گازی

 10 دوره ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،المللنیب امنیت مفهوم در دگرگونی(. 1386) محمود فام،یزدان، 

 .4 شماره
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