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: چكيده  

هاي فسيلي از يك سو و توجه به مالحظات زيست به ويژه تقاضاي فزاينده سوخت رشد مصرف انرژي در جهان
محيطي از سوي ديگر، چشم انداز افزايش قابل مالحظه اي را براي تقاضاي گاز طبيعي ايجاد كرده است. وجود 

ممتاز،  يپلتيكشرايط ويژه در صنعت گاز كشور ما نظير در اختيار داشتن بزرگترين ذخاير گازي جهان، موقعيت ژئو
سازي گاز طبيعي داراي زيرساختهاي الزم در خطوط انتقال و ايجاد زيرساختهاي ذخيره هاي آزاد ودسترسي به آب

توانيم با هدف گذاري و اقدامات مناسب مزاياي بالفعل و بالقوه فراواني است. از اين رو، با بهره گيري از اين مزايا مي
تواند ي و جهاني گاز، به نقش آفريني در بازار گاز بپردازيم. تحقق اين هدف، ميدر راستاي توسعه تجارت منطقه ا

المللي كشور در مناسبات سياسي و اقتصادي منجر گردد. براي بررسي موارد فوق الذكر، در اين به ارتقاي جايگاه بين
پرداخته شده است. لذا ضمن جمع  SWOTسنجي ايجاد هاب گازي در كشور با استفاده از رويكرد تحقيق به امكان

تحليل نموده  SWOTها و تهديدهاي صنعت گاز ايران، اين موارد را در قالب ماتريس آوري نقاط قوت، ضعف، فرصت
باشد در ارتباط با صنعت مي WTو  SO ،WO،STهاي ها كه شامل استراتژيايم. در مرحله پاياني، بهترين استراتژي

ن به هاب گازي در منطقه گردآوري شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، امكان ايجاد گاز ايران براي تبديل شد
هاي پيش رو با توجه به نقاط ضعف داخلي و هاب گازي در ايران وجود دارد اما دستيابي به اين هدف براي سال

 رسد.المللي بعيد به نظر ميتهديدهاي بين

  JEL: Q31, Q35, Q39, Q49بنديطبقه

، هاب SWOTتجزيه وتحليل راهبردي، گاز طبيعي، ماتريس تجزيه و تحليل :هاكليدواژه
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 ٧٠گازي...    هاب تشكيل سنجي امكان

 

 مقدمه .١

 هايبحث فتنگر باال با اخير ساليان طي كه است فسيلي سوخت ترينپاك طبيعي گاز

 نتيس مفهوم در تغيير با. است گرفته قرار ويژه توجه مورد زيست، محيط از حفاظت

 كند تامين را يكنون هاينسل هاينياز بايد توسعه كه اين بر مبني پايدار توسعه به توسعه

 و احمدوند( كند محروم جهان زيستي امكانات و منابع از را آينده هاينسل آنكه بدون

 زيست،محيط هايآلودگي مانند جهاني هايبحران افزون روز وقوع). ١٣٨٧ ديل،

 مورد يشپ از بيش منابع پايداري آن، نظاير و زمين گرماي افزايش هوايي،وآب تغييرات

 توسعه رتيبت اين به. است گرفته قرار الملليبين و ملي سطح در گذارانسياست تاكيد

 ايگونه هب فناوري تغييرات روند شامل و است طبيعي منابع از حفاظت و مديريت پايدار،

 گاز از هاستفاد راستا همين در.كند راتامين آينده و حاضر نسل هاينياز بتواند كه است

 يكي بنابراين ،دارد دنبالبه را كمتري آلودگي پايين، كربن از برخورداري دليل به طبيعي

 و بيعيط گاز از استفاده زيست،محيط حفظ با همراه توسعه روند تداوم براي هاگزينه از

 فسيلي ختسو طبيعي گاز كه اين به توجه با.است نفتي هاي فرآورده با آن جايگزيني

 رو هم آن براي جهاني تقاضاي كه است شده شناخته پاك انرژي عنوان به كه باشدمي

  .دباشمي قبل از بيشتر فسيلي سوخت اين از استفاده اهميت باشد،مي رشد به

 متازيم هايويژگي از ژئوپلتيكي موقعيت و هيدروكربوري ذخاير لحاظ به ايران

 با يرانا گسترده زميني مرزهاي طول فارس، خليج حاشيه در داشتن قرار. است برخوردار

 زاد،آ هايآب به دسترسي غني، ذخايرگازي شوروي، يافته استقالل تازه كشورهاي

  اين رينتمهم از آن نظاير و  برتر نظامي و سياسي قدرت فاقد كشورهاي با بودن جوارهم

 به باتوجه. است بوده بزرگ هايقدرت توجهمورد ديرباز از كه است هاويژگي

. است رشد به رو) ٢١قرن سوخت( طبيعي گاز به جهان نياز شده، انجام برآوردهاي

 عنوان هب همچنين و طبيعي گاز غني بسيار ذخاير داشتن دراختيار با ايران اساس،براين

 شورهايك ويژهبه و جهاني بازارهاي به منطقه كشورهاي گاز ترانزيت مسير تريننزديك

 رو اين از. دارد عهده بر منطقه در انكاريغيرقابل نقش اروپا و آسيا شرقي جنوب
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 قرار توجهمورد پيش از بيش طبيعي گاز صادراتي بازارهاي در حضور امكان بايستيمي

 از خورداريبر و اروپايي و آسيايي كشورهاي با تعامل توسعه و گسترش ضمن تا گيرد

 افزايش نندهك تقاضا كشورهاي با مبادالت كشور، ژئوپلتيكي موقعيت و صادرات مزاياي

 موقعيت). ١٣٨٧ همان،( شود مرتفع و تعديل نيز اي منطقه هايبحران طريق، اين از و يافته

 منطقه ازگ توزيع و تجارت مركز به كه دهدمي را امكان اين ايران ژئوپلتيكي نظيربي

 رمحو غرب، و شرق محور و وگاز نفت توليد محور جنوب، و شمال محور. شود تبديل

 قرار  ازوگ نفت تجارت مركز تواندمي ايران آن، مركز كه باشدمي گاز و نفت مصرف

 و نقش واندتمي مختلف اشكال به وگاز نفت لوله خطوط شبكه در مشاركت لذا. بگيرد

 زا گاز و نفت صدور براي راه ترينامن ايران. دهد افزايش انرژي بازار در را ايران سهم

 زمينه گاز، فراوان داخلي راستامصرف اين در ولي. باشدمي دورخاور به خزر درياي

   .)١٣٩١ ،همكاران و فرد پيشگاهي( است نموده محدود را آن صادرات

هاب گازي مكان يا شاخصي براي معامالت گازي كه از منابع مختلفي مانند (توليد 

داخلي، واردات از طريق خط لوله و ال ان جي) مي باشد. كه معامالت فيزيكي و مالي 

به صورت نقدي و تحويل كمتر از يك هفته و معامالت  ١معامالت اسپاتدر قالب 

براي تاريخ هاي طوالني تر و حتي بيشتر براي افزايش تعداد معامالت گاز و  ٢هاآتي

تسهيل مبادالت گاز مي باشد و كمتر به تحويل فيزيكي منجر مي شود؛ انجام مي شود. 

اند طور جدي كار خود را آغاز كردهبه ١٩٩٠هاي گازي در دنيا تقريبا از اواخر دهه هاب

كي موجود طور فيزيها اگر بهكه به دو صورت فيزيكي و مجازيتشكيل شده اند. اين هاب

قه باشند كه قيمت معيار گاز در منطباشند عمدتاً  اجتماع چندين خط لوله انتقال گاز مي

ه كان دسترسي آسان بكنند و براي خريداران و فروشندگان گاز امخود را تعيين مي

در اياالت متحده آمريكا و اگر  ٣سازند مانندهنري هاببازارهاي اصلي گاز را ممكن مي

 

1. Spot Transactions 
2. Futures Transactions 
3. Henry Hub 
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به صورت مجازي ايجاد شوند يك شاخص قيمتي براي قيمت گذاري گاز مي باشند 

ها برقراري ارتباط در زمينه خريد و در انگلستان.وظيفه اصلي اين هاب ١مانند ان بي پي

ادله گاز طبيعي، تحويل گاز طبيعي براساس قردادهاي آتي ها و معامالت فروش و مب

  باشد.گذاري گاز طبيعي و نظاير آن مياسپات، قيمت
  

  ١٣٩٣آخرين آمار گازي ايران بر طبق ترازنامه انرژي سال  .٢

 :ميادين و ذخيره گاز طبيعي. ١-٢

 ٤ اند ودرياييفعال بودهميدان گازي در مناطقخشكي و نواحي  ٢٣، تعداد ١٣٩٣در سال 

ميدان جديد نيز كشف گرديد.كه ميزان كل ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي با حدود 

تريليون متر مكعب در سال  ٣٣,٤٤ميليارد متر مكعب كاهش نسبت به سال قبل، به  ٤١٠

درصد ذخاير گازي  ١٨)، ايران BPرسيد.طبق آمار شركت بريتيش پتروليوم( ١٣٩٣

  باشد.باشد و همچنان دارنده رتبه نخست ذخاير گازي جهانميمي جهان را دارا
  

  :. ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني٢-٢

سازي گاز طبيعي اوج سايي مصارف زمستان، تامين گاز در مواقع هدف از ذخيره

، گاز باقي مانده ١٣٩٣اضطراري و انعطاف در سيستم هاي انتقال گاز مي باشد. در سال 

ميليون متر مكعب گرديد كه نسبت به سال  ١٦٧٦,٦سازي گاز كشور مخازن ذخيرهدر 

  .برابر شده است ٤,٥قبل به دليل پيشرفت در عمليات مخزن شوريجه 

  

  

  

 

1.NBP 
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  :١. توليد گاز غني٣-٢

 ٣٥٠,٣ميليون متر مكعب بوده است كه  ٦٨١,٨، روزانه ١٣٩٣كل توليد گاز غني در سال 

ميليون متر مكعب از مناطق دريايي  ٣٣١,٥مناطق خشكي و ميليون متر مكعب آن در 

  .توليد شده است
  

  مصرف گاز طبيعي: .٤-٢

يرد. گبخش مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي مورد استفاده قرار مي ٢گاز طبيعي در 

ميليارد متر  ١٧٢,٥، مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي گاز طبيعي ١٣٩٣در سال 

  .درصد افزايش داشته است ١٢,٨به سال قبل مكعب بوده است كه نسبت
  

  :. تزريق گاز به ميادين نفتي٥-٢

ميليون متر مكعب بوده است كه  ٧٢,٢، ميزان تزريق روزانه گاز كشور ١٣٩٣در سال 

  .درصد كاهش داشته است ١١,٩نسبت به سال قبل 
  

  :. صادارات گاز طبيعي٦-٢

ي نمايد. صادرات گاز طبيعصادر ميايران به تركيه، نخجوان و ارمنستان گاز طبيعي 

 ٤,٥ميليارد متر مكعب رسيد. صادرات نسبت به سال قبل  ٩,٧، به ١٣٩٣كشور در سال 

درصد افزايش داشته است.همچنينبيشترين ميزان صادرات گاز  كشور به تركيه بوده 

است.در سال هاي اخير علي رغم وجود تحريم، باالبودن ميزان مصرف نسبت به توليد، 

برداري از طرح هاي توسعه توليد گاز به خصوص فازهاي جديد پارس اخير در بهرهت

  .جنوبي، صادرات گاز طبيعي ايران روند صعودي داشته است
  

  

 

  گويند.آيد را گاز غني مي. گازي كه از منابع نفت و گاز قبل از انجام فرآورش به دست مي١
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  : . واردات گاز طبيعي٧-٢

ايران از تركمنستان و آذربايجان گاز طبيعي وارد مي نمايد. واردات گاز طبيعي كشور 

 ٤,٠١ارد متر مكعب رسيد. واردات نسبت به سال قبل ميلي ٧,٥، به حدو ١٣٩٣در سال 

درصد افزايش داشته است. افزايش واردات به دليل وقوع زمستان سرد به ويژه در شمال 

و شمال شرق كشور بوده است. همچنين بيشترين ميزان گاز وارداتي كشور از تركمنستان 

  .تامين شده است
  

  گذاري گاز طبيعي:گاز رساني و شبكه .٨-٢

هزار كيلومتر شبكه گاز در سراسر كشور توسط شركت ٢٦٣,٧، حدود ١٣٩٣تا پايان سال 

هاي گاز استاني اجرا شده است. انشعابات و مصرف كنندگان گاز طبيعي تا پايان سال 

ميليون انشعاب براي مشتركين بخش هاي مختلف خانگي، تجاري و  ٩,٨، حدود ١٣٩٣

هزار انشعاب  ٣٨٦,٩درصد آن، يعني  ٣,٩دود صنعتي نصب گرديده كه از اين ميان ح

  نصب شده است. ١٣٩٣در سال 
  

  . انتقال گاز طبيعي:٩-٢

، ١٣٩٣طول خطوط انتقال گاز (فشار قوي) احداث شده در كشور تا پايان سال 

، به ١٣٩٣كيلومتر در سال  ٨٥٥,٨باشد كه از اين ميزان كيلومتر مي ٣٦٢٤٨,٥

خط لوله  ٩ترده خطوط لوله انتقال گاز ايران شامل برداري رسيده است.شبكه گسبهره

باشد كه به تفصيل در جدول زير آمده است. مي ١٣٩٢سراسري انتقال گاز تا سال 

برداري به بهره ١٣٩٣عالوه بر اين خطوط لوله پروژه هاي متعددي به شرح زير در سال 

.رسيده است
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  خطوط سراسري انتقال گاز ايران .١جدول 

خط لوله 

سراسري 

  گاز

  طول (كيلومتر)
قطر 

  (اينچ)

ظرفيت (ميليون 

مترمكعب در 

  روز)

تعداد 

  اهايستگ
  هدف  منابع تامين

خط لوله 

  اول
١١٠٤  

و  ٤٢

٤٠  
١٠  ٤٦  

بيدبلند، آغار و داالن، 

  ١٩ناروكنگان، فاز

صادرات گاز به شوروي 

  سابق

خط لوله 

  دوم

(فعال در  ١٠٣٩

-فاصله كنگان

  قزوين)

  كنگاننارو   ٨  ٩٠  ٥٦

انتقال توليدات گاز پااليشگاه 

فجر به شمال كشور و 

  آذربايجان

خط لوله 

  سوم
  ٥، ٤، ٣، ٢فازهاي   ٨  ١٠٠  ٥٦  ٩٢٣

انتقال گاز پارس جنوبي به 

  تهران و شمال كشور

ه خط لول

  چهارم
١٠  ١١٠  ٥٦  ١١٤٥  

پااليشگاه پارسيان 

) و سفد ٢و  ١(فاز

  زاخور

هاي مركزي تامين گاز استان

  كشورو شمالي 

خط لوله 

  پنجم
٩٥  ٥٦  ٥٠٤  

٥  

  
  ٨و  ٧، ٦فازهاي 

تزريق درمخزن نفتي 

  آقاجاري

خط لوله 

  ششم
٣  ١١٠  ٥٦  ٤٩٣  

، ٢٣و فازهاي  ٢بيدبلند

  ٢٤و  ١٢، ٢٢

تامين گاز منطقه خوزستان و 

بوشهر و تزريق گاز و 

  صادرات به كويت

خط لوله 

  هفتم

(عسلويه تا  ٩٠٢

  ايرانشهر)

(از  ٢٠٠

  د)بعايرانشهر به 

٥٦  
١٠٠ 
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. داليل تشكيل هاب گازي ايران در منطقه خليج فارس و برخي مسايل ٣

  مربوط به آن از ديدگاه برخي از مسئولين گازي كشور

ننده گاز توانند صادرككه به لحاظ ذخاير مي براي كشورهاي توليدكننده و يا كشورهايي

بوده و از نظر موقعيت جغرافيايي در مسير صادرات يا ترانزيت گاز قرار دارند امكان 

ايجاد هاب گازي در آنها وجود دارد. از اين رو ايران نيز به دليل داشتن بزرگترين ذخاير 

ايي طقه، موقعيت جغرافيگازي، مجهزترين خطوط لوله انتقال گاز در بين كشورهاي من

ترين تواند در مسير ترانزيت گاز باشد و مي تواند گاز را از شماليممتاز در منطقه كه مي

ترين مكان در منطقه انتقال دهد؛ امكان ايجاد هاب ترين به شرقيترين و از غربيبه جنوبي

منطقه وجود  درگذار گاز ويژه تبديل شدن به قيمتگازي براي دستيابي به مزاياي آن به

دارد. كه در ادامه به بيان بعضي از نظرات مسئولين گازي كشور در مورد هاب گازي 

ايران و مسايل مربوط به آن  پرداخته شده است.ايران به دليل موقعيت استراتژيك و ممتاز 

مانندي را براي تبديل شدن به هاب و مركز خود در قلب منطقه خليج فارس ظرفيت بي

منطقه حتي بدون استفاده از گاز توليدي داخل كشور دارد. تبديل ايران به تجارت گاز 

اي ههاب گازي منطقه جدا از مسائل و مشكالت سياسي و امنيتي نياز به زيرساخت

هاي گذشته غير از دهه افزاري در كشور دارد. مبناي طراحي خطوط لوله در سالسخت

وانيني كه ها و قاست، اما در دهه اخير نگاهاخير بيشتر براي تامين گازرساني كشور بوده 

بيني اينكه ايران بتواند سهم بيشتري از تجارت جهاني گاز در مجلس تصويب شد، پيش

داشته باشد، لحاظ شده است. با توجه به اينكه ايران اولين كشور از لحاظ ذخاير و 

ه در وهله اول ب كند كهشرايط ايجاب مي باشد،چهارمين توليد كننده گاز در جهان مي

هاي به سمتي برود كه تجارت اي حركت كند و طراحيسمت ايجاد يك هاب منطقه

ايجاد هاب گازي و ظهور و توسعه بازارهاي تك محموله با گاز خود را افزايش دهد.

عنوان يك ابزار مديريت ريسك عمل تواند بهمدت ميقيمت ثابت، در دوره زماني كوتاه
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جاد ايسازي و انتقال مدت وثبت خدمات ذخيرهخريدهاي كوتاهكرده و تسهيالتي در 

  ).١٣٨٩شركت ملي گاز ايران ، ( كند

هاي يمتتعيين كننده قتواند د؛ ميبه مركز تجارت گاز تبديل شو دبتوانايران اگر 

نظير خود و . ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي بيدگاز حداقل در سطح منطقه باش

تواند در آينده نقش مهمي در بازار گاز داشته توليد و صادرات گاز ميقابليت افزايش 

ايران در زمينه انرژي و نفت و گاز از توانمندي علمي بااليي برخوردار است كه باشد.

را  گاز تواند توسعه سهم خود در بازاراگر تحريم ها از بخش گاز برداشته شود ايران مي

را ١ال ان جيت گاز از طريق خط لوله و هم در اين صورت هم تجار. افزايش دهد

ي و مصرف انرژ دهدخواهيم داشت.بنابراين بايد توليد و صادرات گاز خود را افزايش 

المللي انرژي بايد افزايش سهم ايران در تجارت بيندرنتيجه  .نمايدرا هم در كشور بهينه 

وليدكننده و طبيعي با كشورهاي ت ٢. همچنين امكان سوآپ و ترانزيت گازيابد

آذربايجان و عراق از كننده گاز منطقه همچون تركيه، تركمنستان، جمهوريمصرف

 ترين اولويت ايران به منظورديگر مزاياي كشور ما در زمينه صادرات گاز است. كه مهم

نوبي اي جويژه كشورهاي حاشيهتحريم، كشورهاي منطقه بهصادرات گاز در دوران پسا

ها، ساخت كارخانه توليد ال ان جي متوقف د. پس از افزايش تحريمباشنخليج فارس مي

شد و ايران قصد دارد با استفاده از شريك خارجي در دوران پساتحريم به طوررسمي به 

بازار صادرات ال ان جي ورود كند. همچنين بايد در نظر داشت كه براي صادرات ال ان 

مع كشورهاي صادر كننده گاز، (مج باشدجي اولويت ايران كشورهاي آسيايي مي

١٣٩٤ .(  

گيري هاب گازي ل شود و امكان شكليبدتتواند به هاب گازي در منطقه ايران مي

گذاري گاز در منطقه وجود دارد.اين كار هم به عنوان مرجعي براي قيمتدر ايران به

آن فراهم  افزاري بسياري برايسختافزاري وزمان زيادي نياز دارد و هم بايد مقدمات نرم

 

1. Liquefied Natural Gas (LNG) 
2. Gas swap 
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گيري چنين هاب مجازي، حركت ساختار بازار گاز به سمت شود.شرط اصلي شكل

مدت با توجه به محموله اي است زيرا در قراردادهاي بلندمدت و تكهاي كوتاهقرارداد

فرمول تعيين شده در قرارداد، امكان تغيير مستمر قيمت وجود ندارد.در اين زمينه در 

در صورت ايجاد بنابراين هايي شده است، دوجانبه و چندجانبه صحبتهاي جريان نشست

  ). ١٣٩٤(وزارت نفت،  كندهاب گازي، تشكيل بورس گازي نيز معنا پيدا مي

يكي از سناريوهاي . ايجاد هاب گازي در ايران چند سناريو وجود داردبراي 

لي الملمركز داد و ستد بينطوري كه با ايجاد يك اي بوده بهمنطقهپيشنهادي يك مدل فرا

اندازي اند راهدر جهت تحقق بازار باز و جذب متقاضياني كه شرايط اين مركز را پذيرفته

تواند به منظور جلوگيري از سو استفاده با تعيين شرايط د.در اين روش دولت ميدرگ

 هاي انتقال وپذيرش متقاضيان به نوعي نهاد نظارت و كنترلي خويش رادر تعرفه

اينكه يكي ديگر از اهداف ايجاد هاب گازي در با عنايت به  سازي اعمال كند.ذخيره

هاي الزم براي توليد و عرضه گاز به وجود آوردن بستري براي توسعه بنيانايران، به

اشكال مختلف (خطوط لوله يا ال.ان.جي) به بازارهاي جهاني است، از اين رو ايجاد 

وانين با تاكيد بر اينكه در ق .ه تحقق اين اهداف كالن شودتواند منجر بچنين مركزي مي

مربوط به هاب گازي، هيچ محدوديتي براي نحوه انجام معامالت ذكر نشده است و معامله

 توانند از اين روشگراني كه مايل به انجام معامالت خود به صورت كاغذي هستند، مي

هداف نيز توجه كرد كه يكي از ا به تجارت گاز بپردازند، ضمن آنكه بايد بدين نكته

هاي استاندارد و شفاف براي فروشندگان و خريداران در ايجاد مركز هاب ايجاد موقعيت

جهت تسهيل معامالت گاز است.در راستاي ايجاد و توسعه هاب گازي، اين نكته قابل 

هاي گازي ايجاد شده، نبايد از يك الگوي خاص مانند ذكر است كه لزوما همه هاب

تبعيت كند، در حال حاضر مراكز مختلفي همچون  ان بي پييا هنري هابلگوي حاكم بر ا

هاي موجود در اروپا با الگو و نقدينگي خاص حاكم بر هاب خود بدون مشكلي هاب

توان معامالت گازي عالوه بر تجارت كاغذي مي هامشغول فعاليت هستند. در اين هاب

اندازي چنين مركزي در تجارت گاز، مكانيزمي اهر. به صورت الكترونيك هم انجام شود
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مدت منعقد كرد مدت و ميانتوان در معامالت گازي قراردادهاي كوتاهبكند تا ايجاد مي

 هاي تحقق هابشود.يكي از مزيتكه اين خود موجب انجام معامالت بيشتر گازي مي

سبب كاهش و يا  گازي، ايجاد امكان معامالت به صورت با واسطه بوده كه اين، خود

هاي مربوط به تجارت گاز ايران با ساير كشورهاي حتي حذف بسياري از محدوديت

متقاضي گاز شده و در حال حاضر ايران به استثناي يك كشور اشغالگر، محدوديتي در 

فروش گاز خود به ساير كشورها ندارد كه اين امر نيز مانع جدي در مسير تحقق هاب 

ايجاد امكان  در ايران هاب گازيايجاد از اهداف ديگر يكي .بود گازي در ايران نخواهد

گذاري مستقل آن بوده كه در صورت تحقق اين امر، رقابت آزاد گاز بر اساس قيمت

ارتباط تنگاتنگ قيمت گاز و نفت از بين رفته و معامالت گازي بر مبناي قيمت خود گاز 

سازي و حضور هاي كالن خصوصياستبه سي توجهشود.با بازار آن انجام ميت و نوسانا

فعال در بازار جهاني، تغيير ساختاري در قوانين، خارج شدن از دولتي بودن و واگذاري 

و در مورد صادرات گاز نيز  ي در دستور كار بايد قرار بگيردآنها به بخش خصوص

سياست كلي، افزايش صادرات گاز و كسب سهم بيشتري از بازار جهاني گاز در سال

تر در هاي آتي بوده كه در اين راستا نياز به فراهم آوردن شرايط الزم جهت حضور فعال

ادرات صملي (شركت  توان به تشكيل بورس گازي اشاره كرداين خصوص بوده كه مي

  ).١٣٩٤گاز ايران، 

ايران براي تبديل شدن به هاب گازي منطقه برنامه جامع دارد كه يك ديپلماسي قوي 

باشد. با توجه به اقدامات صورت گرفته براي تبديل ايران به هاب گازي مياالجرا الزم

منطقه، خوشبختانه ايران يكي از مجهزترين خطوط لوله انتقال گاز را در بين كشورهاي 

منطقه دارد. يكي از اقداماتي كه براي تبديل ايران به هاب گازي منطقه بايد صورت گيرد 

كمك زيادي به كشورهاي همسايه خواهد كرد.  احداث واحدهاي ال ان جي است كه

ترين ترين و از غربيترين نقطه به جنوبيتواند گاز را از شماليدر حال حاضر ايران مي

وگوهاي ترين نقطه منتقل كند. تبديل ايران به هاب گازي نيازمند گفتنقطه به شرقي

تجاري خود  رش روابطقوي ديپلماسي است. بنابراين كشورهاي همسايه كه به دنبال گست
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توانند از اين ظرفيت ايران استفاده كنند. همچنين با توجه به احداث با دنيا هستند مي

تواند به اين مهم كمك كند اندازي اين واحدها ميواحدهاي ال ان جي در كشور، راه

تواند گاز خود را از طريق خاك ايران تبديل عنوان مثال تركمنستان ميبه طوري كه به

ه ال ان جي كرده و به هر نقطه از دنيا كه بخواهد صادر كند. برنامه ايران براي تبديل به ب

هاب گازي به صورت جامع وجود دارد و بايد تالش خود را انجام دهيم تا اين برنامه 

  ). ١٣٩٥شركت ملي گاز ايران، محقق شود (

مت اب گازي به سبا توجه به تمامي مطالبي كه در قسمت باال بيان شد با ايجاد ه

واقعي تر شدن قيمت گاز  حركت خواهيم كرد. از آنجايي كه قيمت گاز در معامالت 

مت گاز آيد و قيدست مينقديقيمتي است كه براساس تعادل عرضه و تقاضاي بازار به

طوالني از ارزش گاز در بازار واكنش نشان -بيني دوره متوسطها به پيشدر معامالت آتي

ي گيري در مورد قيمت تجاري و بازارو قيمت متقابال و مشتركا به تصميمدهد، اين دمي

گاز طبيعي اثر خواهند گذاشت. به همين داليل در اين مقاله امكان سنجي تشكيل هاب 

با بررسي نقاط قوت و نقاط ضعف  SWOTگازيايران در منطقه با استفاده از رويكرد 

صنعت گاز ايران مورد تحقيق قرار  داخلي و فرصت ها و تهديدهاي خارجي و محيطي

  گرفته است.

  مباني نظري و پيشينه پژوهش .٤

ا روش اند بيشتراين مطالعات در ارتباط بمطالعاتي كه در زمينه هاب گازي صورت پذيرفته

هاي قيمت گذاري گاز طبيعي انجام شده است و به قيمت گذاري برمبناي هاب گازي 

اند. طبق اين مطالعات سه روش براي قيمت گذاري گاز طبيعي وجود دارد: توجه داشته

در  مدت كه امكان تغيير مستمر قيمتقراردادهاي بلند قيمت گذاري گاز طبيعي طبق -١

گذاري گاز براساس قيمت نفت كه در اين نوع قيمت گذاري قيمت -٢آن وجود ندارد 

ارتباط تنگاتنگي بين قيمت گاز و نفت وجود دارد. همچنين در اين روش قيمت گاز به 

قيمت  -٣كند. يير ميشود و تحت تاثير نوسانات قيمت نفت تغصورت واقعي تعيين نمي

گذاري گاز براساس هاب گازي كه در اين روش قيمت گذاري قيمت گاز به صورت 
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ت باشد. قيمت گاز در هاب به قيمت رقابتي و تحتر و براساس رقابت گاز با گاز ميواقعي

باشد.اين قيمت گاز براساس عرضه و تقاضاي گاز به دور از بازار آزاد آن نزديك مي

معامالت  شود. كهو توليدكنندگان و عرضه كنندگان بزرگ آن تعيين ميدخالت دولت 

و يا تحت  ردادهاي گازي به صورت كوتاه مدتق-گازي آن به دو صورت: الف

معامالت اسپات به صورت نقدي براي تحويل در آن لحظه يا براي تحويل كمتر از يك 

 -شود بله تعيين ميهفته كه قيمت آن هم براساس تعادل عرضه و تقاضا زمان معام

هاي گاز كه قيمت، مقدار،كيفيت و زمان تحويل آن به صورت توافقي قراردادهاي آتي

چند كه باشد. هرتر و در آينده ميبين طرفين معامله تعيين و تحويل براي مدت طوالني

شوند هاي گازي عمدتا به منظور سفته بازي انجام مياين نوع قراردادها و معامالت آتي

ري چنين هاب گيگردند.بنابراين شرط اصلي شكلمتر به تحويل فيزيكي منجر ميو ك

 هاي گاز است و همچنينگازي، حركت ساختار بازار گاز به سمت معامالت نقدي و آتي

ها كه بيشتر به شكل سفته بازي و براي تسهيل مبادالت گازي و براي انجام معامالت آتي

باشد، در صورت افزايش حجم تجارت گاز  مي باواسطه انجام شدن اين معامالت و

امالت كند. كه در اين بورس معتشكيل هاب گازي، تشكيل بورس گازي هم معنا پيدا مي

  به شكل كاغذي و حتي الكترونيكي انجام خواهد پذيرفت.

قيمت گذاري گاز طبيعي در ايران با دوچالش عمده مواجه است: قيمت گاز طبيعي 

و ديگري قيمت تجارت گاز طبيعي (واردات و صادردات).  در بازار داخلي كشور

موقعيت ويژه شبكه گازرساني گسترده و همچنين جغرافياي سياسي خاص كشور شرايطي 

اي را مهيا كرده است كه ميتوان از اين فرصت در جهت تشكيل حداقل يك هاب منطقه

گاز  داراي صادرات استفاده كرد.به عبارتي ايران يكي از كشورهاي منطقه است. كه هم

باشد. در همين حال مصرف است و هم واردات (و پتانسپيل باالي ترانزيت گاز) مي

داخلي در تمام بخش هاي اقتصادي كشور به تفكيك وجود دارد. وجود شبكه گسترده 

گاز طبيعي در ايران ضرورتايجاد يك مركز يا كانال ورود و خروج گاز طبيعي همراه با 

ه كند.هاب يك سيستم اقتصادي متكي بر بازار ( عرضيمت را طلب ميكنترل و تنظيم ق
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ي تواند به معناي تعيين قيمت گاز، تكرار معامالت بر روو تقاضا) است كه تشكيل آن مي

يك محموله مشخص و ايجاد ارزش افزوده باشد. قيمت هاي گاز در يك بازار رقابتي با 

رضه و ط لوله در نتيجه بر آيند نيروهاي عدسترسي آزاد و غير تبعيض آمير به شبكه خطو

تقاضا تعيين مي شود. در هر زمان مشخص، قيمت بازاري گاز، چه قيمت پايه اي گاز در 

يك قرارداد بلندمدت باشد يا قيمت نقدي (براي يك مقدار عرضه ثابت در زمان كوتاه) 

هاب گازي به  ربه وسيله عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان نهايي تعيين مي شود. قيمت د

يت باشد و بازار را به سمت بازار رقابتي و شفافگذاري گاز طبيعي ميعنوان مبناي قيمت

  ١ها و استقالل قيمت گاز طبيعي از قيمت نفت سوق مي دهد.قيمت

اند كه براي در مطالعه خود به بررسي اين موضوع پرداخته٢)٢٠٠٧براون و يوسل(

از طبيعي و نفت در اياالت متحده آمريكا، قيمت سالهاي متمادي، تغيير سوخت بين گ

كرد.  ولي برخي از تحليلگران بازار گاز هاي گاز را با قيمت هاي نفت خام هم تراز مي

يد گذاري گاز طبيعي تاكبر شرايط جوي و آب و هوايي به عنوان تعيين كننده قيمت

شرايط  داده شده كه وقتينشان  يق با استفاده از مدل خطاي تصحيحاند. در اين تحقداشته

گذاري گاز در نظر گرفته شده، نوسانات قيمت هاي نفت خام نقش جوي هم بر قيمت

هاي اين مدل به هاي گاز طبيعي دارند. بنابراين يافتهدهي قيمتاي در شكلبرجسته

ها در توليدات گاز طبيعي و نفت اشاره دارد. استرن و تعويض در پيوستگي قيمت

ه گذاري گاز در قاردر پژوهش خود به بررسي فرايندهاي انتقال قيمت ٣)٢٠١١روجرس (

گذاري گاز قيمت ١٩٩٠گاز در قاره اروپا، در دهه  بازار اصلي ٦اند. در اروپا پرداخته

شد. كه در اواخر اين دهه  براساس قراردادهاي طوالني مدت گازي تعيين مي

گذاري قيمت ٢٠٠٠گرفت و در دهه  گذاري فاصلهگذاري گاز از اين نوع قيمتقيمت

 گذاري گاز براساسشد. در اواسط اين دهه قيمتگاز براساس قيمت نفت تعيين مي

 

  )١٣٩٥. جوان (١
2. Brown and Yucel (2007) 
 

3. Stern and Rogers (2011) 
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از گذاري گشد. در طي اين تغييرات در قيمتهاي گازي تعيين ميقيمت گاز در هاب

هايي انجام شده است از جمله اينكه توليدكنندگان گازي با قدرت بازاري شديد بحث

خواهند اين روش هاي نفت هستند و نميگذاري گاز براساس قيمتتار قيمتخواس

گذاري گاز براساس قيمت قيمت هايي مخالف باگذاري گاز تغيير كند. و يا بحثقيمت

كنندگان اصلي گاز مانند شركت گاز پروم نفت انجام شده است به اين دليل كه عرضه

باشند كاري قيمت گاز ميروسيه با ايجاد مجمع كشورهاي صادركننده گاز، قادر به دست

شوند قيمت آن به صورت واقعي و براساس مكانيزم عرضه و تقاضاي رقابتي و باعث مي

ي به هاي گازگذاري گاز در هاببازار شكل نگيرد.بنابراين بازار گاز اروپا به قيمت

كاري در آن گذاري گاز كه احتمال مداخله و دستعنوان مطمئن ترين روش قيمت

باشد  و قيمت گاز در آن به صورت واقعي براساس عرضه و تقاضاي بازار گاز كمتر مي

هم به موضوع انتقال قيمت گذاري گاز  ١)٢٠١٢ر (است.هيد شود، دست يافتهتعيين مي

 هاي گازيپرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه هاب ٢٠٢٠به  ٢٠١٠در اروپا براي دهه 

گذاري گاز در اروپا را برعهده بگيرند و به تسهيل معامالت گازي توانند قيمتمي

ه و حركت به سمت انجام نيز بازار گاز اروپا را بررسي نمود ٢)٢٠١٣بپردازند.پترويچ (

از هاي گبستگي قيمتپارچگي آنها و همتمامي تجارت گاز در هاب هاي گازي و يك

دهد كه گيرد. كه اين پژوهش نشان ميبين آنها را هدف بازار گاز اروپا در نظر مي

بستگي قيمت، هاب هاي گازي اروپا، به زودي قسمتي از همان بازار يك براساس هم

ند.گرس باشاقع به عنوان يك منبع قيمتي قابل اطمينان براي گاز اروپا ميپارچه و در و

و ٥در مطالعات خود در مورد تبديل تركيه به كريدور گاز  ٤)٢٠١٤و سيمون ( ٣)٢٠١٣(

 

1.  Heather (2012) 
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) اين موضوع كه هدف تركيه از تبديل شدن به ٢٠١٣اند.گرس (تحقيق كرده  ١هاب گاز

وله هاي خطوط ليت معامالت نوباكو و پروژهكريدور گاز، ترانزيت گاز جداي از ترانز

ي، هاي خطوط لوله اصلباشد، همچنين اينكه تركيه در ساختن پروژهآنتالياي دور مي

تواند يك جزء حياتي از كريدور جنوبي گاز باشد كه تركيه به دليل موقعيت مي

تواند ياي منطقه خزر، شرق مديترانه و اروپاست مژئوپلتيكي كه در محل تقاطع جاده

براي رسيدن به اين هدف اميدوار باشد ولي با توجه به ريسك هاي ممكن براي تاسيسات 

تواند به كريدور گاز تبديل شود، بررسي نموده هاي اخير نميزيرساختي آن در سال

)اين موضوع كه هدف تركيه تبديل شدن به هاب گازي منطقه ٢٠١٤است. سيمون (

امكان  ٢٠٢٥-٢٠٢٠توجه معايب و مزاياي تركيه،در دوره باشد بررسي نموده است. با مي

 ٢٠٣٠-٢٠٢٥رسد ولي در دوره تبديل شدن تركيه به هاب گازي در منطقه بعيد به نظر مي

با در نظر گرفتن زيرساخت ها و تاسيسات تجاري و برطرف نمودن موانع سياسي و اگر 

د، مي ز عرضه آن بيشتر باشتقاضاي گاز اروپا بهبود يابد و تقاضاي واقعي براي گاز ا

) در تحقيق ٢٠١٤تواند نقش مهمي در بازارهاي گاز منطقه ايفا كند. تونگ و ديگران (

اند. و به پرداخته SWOTخود به بررسي ايجاد هاب گاز در چين با استفاده از رويكرد 

در  هااند كه كشور چين بايد عالوه بر توجه به نقاط قوت و فرصتاين نتيجه دست يافته

زمينه موقعيت بندري خوب شانگهاي براي ترانزيت گاز ، عرضه فراوان گاز، داشتن بازار 

هاي دريافت ال ان جي، دارا بودن هاي گاز، ترويج ايستگاهمعامالت نقدي و آتي

هاي تبديل دوباره گاز مايع به گاز، كه سازي گاز و ظرفيتهاي باالي ذخيرهظرفيت

ن و اقيانوسيه مانند سنگاپور، ژاپ اي ديگر منطقه آسيا وكه در كشورهنسبت به آنچه 

باشد، با توجه به اين نكته كه ژاپن كماكان بزرگترين مالزي وجود دارد، بزرگتر مي

هايي همچون باشد. به نقاط ضعف و تهديدها در زمينهواردكننده ال ان جي جهان مي

قراردادها توجه نمايد و  هاي تنظيمي قوانين و مقررات در زمينه گاز و شكلسيستم

 

1. Gas hub 
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كردن آنها باشد. تا بتواند به هاب گازي در منطقه آسيا و اقيانوسيه تبديل درصدد برطرف

شود.با در نظرگرفتن اين مطالعات در اين مقاله شبيه به تحقيقاتي كه براي تركيه و چين 

زيه و تحليل تج براي امكان تبديل آنها به هاب گازي انجام شده بود؛ با استفاده از ماتريس

SWOT  سعي نموديم موقعيت صنعت گاز كشور ايران را  براي تشكيل هاب گازي

آورده SWOTايران در منطقه بررسي نموده و ضمن ارائه استراتژي هايي كه در ماتريس 

ريزي ها و سياست گذاري هاي گازي واقعي تر به اين اند، هرچه سريعتر با برنامهشده

  هدف  نائل شويم.
  

  SWOTروش پژوهش: معرفي مدل. ٥

ي بازرگاني التحصيل مدرسهتوسط دو فارغ ١٩٥٠براي اولين بار در سال  SWOT تحليل

مطرح شد.در آن زمان اين ، ٢و رولند كريستنسن١هاي جرج آلبرت اسميتهاروارد به نام

از .عنوان ابزار مفيد مديريتي شناخته شدهاي روزافزون بهتحليل ضمن كسب موفقيت

شود. روش مورداستفاده براي يافتن راه حل مناسب استفاده مي SWOT تجزيه و تحليل

سر واژه  SWOT روشباشد.تحليلي و از نظر هدف، كاربردي مي-از نوع توصيفي

 Opportunityمعناي نقاط ضعف، به، Weakness ،قوتمعناي نقاط به Strength عبارات

است. ماهيت قوت و باشد، تشكيل شده مي معناي تهديدبه Threatمعناي فرصت و به

اند ولي فرصت و تهديد به شود و درون سازمانيهاي داخلي مربوط ميضعف به جنبه

اده از ابتدا براي استفشود و برون سازماني و محيطي هستند.هاي خارجي مربوط ميجنبه

  پردازيم. مدل به تعريف مفاهيم زير مي

 صنعت گاز ايراني آن وسيله شايستگي متمايزي كه بهست از ت اقوت: عبار نقطه

 است كه بهمشكالتي ضعف: نوعي محدوديت يا  نقطه .تواند نسبت به رقبا برتر باشدمي

 

1. Gorge Albert Esmite 
2. RolendCristnsen\ 
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ست از ا فرصت: عبارت. شودصنعت گاز ايران ميبخش طور محسوس مانع عملكرد اثر

   يكه صنعت گاز ايران در محيط خارجي دارد.مطلوب هايموقعيت

  دارد.در محيط خارجي كه صنعت گاز ايران تهديد:موقعيت نامطلوبي 

خارجيآن انجام و  در بستر دو محيط داخلي گاز ايرانصنعت  هايمجموعه فعاليت 

ذاري به دو گرثيااز نظر نحوه ت ر صنعت گاز كشورمعموال شرايط تأثيرگذار ب .شودمي

  .شونددسته تقسيم مي

   تأثير دارند. بر صنعت گاز كشورطور مستقيم و از درون  آنهايي كه بهالف) 

بر  گذارند.اثر مي بر صنعت گاز كشورآنهايي كه در سطح كالن و از بيرون  ب)

 در درون صنعت گاز كشور عواملي هستند كه  ،همين اساس عوامل داخلي يا دروني

املي هستند كه عو ،بيروني يا عوامل خارجي . باشندمي آنوجود داشته و تحت كنترل 

بوده وليكن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر  صنعت گاز كشورخارج از كنترل 

شناسايي و تجزيه و تحليل هريك از عوامل داخلي و . گذارندتأثير ميآن عملكرد

ضعف ( ناشي از تجزيه و نقاط قوت و  منجر به تهيه فهرست نقاطاين صنعت خارجي 

ها و تهديدها (ناشي از تجزيه و تحليل ) و فرصتكشورصنعت گاز تحليل عوامل داخلي 

  .) خواهد شدصنعت گاز كشورعوامل خارجي 

يكي از ابزارهاي مهم مديريت استراتژيك جهت تطابق   SWOTتجزيه وتحليل

 ها و تهديدهاي بيروني است. تجزيه و تحليلقوت و نقاط ضعف دروني با فرصت نقاط

SWOT  را براي شناسايي اين عوامل و انتخاب استراتژيي كه  اييافتهروش تحليلي نظام

ژي گاه اين مدل يك استراتنمايد. از ديدبهترين تطابق را بين آنها ايجادكند، ارائه مي

و تهديدها را به حداقل ممكن  ها را به حداكثر و نقاط ضعفو فرصت مناسب، نقاط قوت

ها و تهديدهاي دروني و فرصتقوت و نقاط ضعف براي اين منظور نقاط  .رساندمي

هاي استراتژي ، (WO)هاي، استراتژي (SO)هايبيروني درچهارحالت كلي، استراتژي

)ST(هاي ، استراتژي)WT( هاي استراتژي خلق و انتخاب شده  و گزينههم پيوند داده به
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قوت دروني از شود با اتكا بر نقاط سعي مي )SO(هاي در استراتژي١شوند.مي

هدف اين است (WO) هاي آيد. در استراتژي عمل برداري بههاي محيطي بهرهتفرص

ضعف دروني كاسته شود. در هاي محيطي موجود، از نقاط برداري از فرصتتا با بهره

قوت دروني، اثرات ناشي از  شود تا با استفاده از نقاطكوشش مي(ST) هاي استراتژي

هاي داده شود و در نهايت در استراتژيتهديدات موجود در محيط خارج كاهش 

(WT) ضعف دروني و پرهيز  كردن نقاطآيد، هدف كمشمار ميكه بدترين وضعيت به

  از تهديدهاي محيط خارجي است.

است. اين به صورت كلي به نمايش درآمده  SWOT) ماتريس١در شكل ( 

شود، چهار خانه داراي عامل اصلي گونه كه مشاهده ميخانهاست. همان ٩ماتريسداراي 

دهند و يك خانه خالي است (خانه باال، دست ها را نشان ميهستند، چهار خانه استراتژي

 راست). 

د؛ يعني خانه هاي اي كه داراي عامل اصلي هستنشدن چهار خانهپس از تكميل 

)S،( )(W، (O) ) و(T آيند. براي ساختن يك ماتريسوجود ميها به خانه اينSWOT ،

-٢شود.هاي محيطي تهيه ميفهرستي از فرصت-١شود:هشت مرحله به شرح زير طي مي

 قوت فهرستي از نقاط-٣شود.يه ميفهرستي از تهديدهاي عمده موجود در محيط ته

قوت دروني نقاط -٥شود.ضعف دروني تهيه ميفهرستي از نقاط -٤شود.دروني تهيه مي

نوشته  (SO)هاي خلق شده، در خانههاي محيطي با هم مقايسه و استراتژيو فرصت

ه، هاي خلق شدهاي محيطي مقايسه و استراتژيضعف دروني با فرصت نقاط-٦شوند.مي

يدهاي محيطي مقايسه  و قوت داخلي، با تهدنقاط -٧شوند.نوشته مي WO)در خانه (

ضعف داخلي با تهديدهاي نقاط -٨شوند.) نوشته مي(STخانههاي خلق شده، در استراتژي

  شوند.) نوشته ميWTهاي خلق شده، در خانه (محيطي مقايسه و استراتژي

 

  )١٣٨٩. فيض (١
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نده كاالي پذيرد: توليدكنتوليد كاال در اقتصاد توسط دو گروه توليدكننده صورت مي

ز هاي توليدكننده كاالي واسطه، كاالهاي متمايننده كاالي واسطه. بنگاهنهايي و توليدك

فروشند. مي ،بنگاه توليدكننده كاالي نهايي ،گركنند و آن را به يك جمعتوليد مي

 كند. كااليجنس تركيب ميگر كاالهاي متمايز را تحت يك كاالي نهايي همجمع

گذاري به دولتي و يا كاالي سرمايهتواند جهت مصرف خصوصي، مخارج نهايي مي

  اقتصاد عرضه شود. 
  

امكان سنجي تشكيل هاب گازي ايران در منطقه با استفاده از رويكرد . ٦
SWOT 

هاي مناسب براي تشكيل هاب گازي ايران در منطقه هدف اين مقاله تعيين استراتژي

ماتريس  ي مناسب،ازهاباشد.درراستاي دستيابي به اين هدف و براي تعيين استراتژيمي

منظورفهرستي ازبا اولويت ترين هميناست. بهشدهبهره گرفته SWOT تجزيه و تحليل

ها و تهديدهاي خارجي و محيطي صنعت گاز قوت و نقاط ضعف داخلي و فرصتنقاط

اي از كارشناسان انرژي كشور و در يك اي توسط عدهايراناز طريق تكميل پرسش نامه

ا، تهديدها هترين نقاط قوت،نقاط ضعف، فرصتبا اولويت نموديم. همچنين، تهيه نوبت

هاي مناسب در زمينه ايجاد هاب گازي ايران در منطقه را با توجه به نظر اين و استراتژي

كارشناسان انرژي از طريق همان پرسش نامه و در يك نوبت، استخراج نموديم كه به 

 ) . در نهايت ماتريس٩تا  ٢جداول اند (صورت جداولي در زير آورده شده

SWOT در منطقه را تهيه نموديم ايران براي تشكيل هاب گازي )١٠(جدول.  

   )S. نقاط قوت (١-٦

  )Sنقاط قوت ( .٢جدول 

  ذخاير قابل توجه گاز كشور  ١

  باال در توليد گاز طبيعي توانايي بالقوه  ٢

  باال در صادرات گاز طبيعي يشبكه گسترده خطوط انتقال و لذا توانايي بالقوه  ٣

  راتيها و بنادر صادالمللي و قابليت ايجاد اسكلههاي بينبرخورداري از كيلومترها مرز آبي و ارتباط با آب  ٤



 ٨٩...   گازي هاب تشكيل سنجي امكان

 

ر بهره هاي عظيم دانشگاهي دآموختگان دانشگاهي و نخبگان و ظرفيتوجود منابع انساني برجسته شامل دانش  ٥

  گازي و ايجاد زيرساخت هاي الزمبرداري و توسعه مجدد ميادين 

  وجود مناطق اكتشاف نشده و پتانسيل باالي توليد مواد هيدروكربوري در بلند مدت  ٦

  وجود شرايط اقليمي متنوع  ٧

  عنوان استراتژي بلندمدت توسعه اقتصادي كشورساله نظام به ٢٠انداز وجود سند چشم  ٨

  كشورمنبع پرسشنامه با تعدادي از نخبگان انرژي 

  

  )W. نقاط ضعف (٢-٦

  )Wنقاط ضعف ( .٣جدول 

  تر از توان بالقوه گاز طبيعيمصرف بيش از حد گاز طبيعي و شدت انرژي باال و توليد كم  ١

  ودشگذاري نميباشد و در نتيجه قيمت گاز به صورت واقعي ارزشاي ميبازار گاز ايران دولتي و يارانه  ٢

  سازي گازذخيرههاي ناكافي بودن سيستم  ٣

  الملليهاي بينو مالي توسعه نيافته و غير مرتبط با سيستم نظام پولي  ٤

  سازيبخش خصوصي توسعه يافته و روند كند و نامناسب خصوصي  ٥

  هاي سياسي و اقتصاديعدم وجود رويه باثبات در تصميم گيري  ٦

  مناسب بودن فضاي كسب و كار در كشورنا  ٧

  اقتصاد به درآمدهاي نفتي و تأثير پذيري شديد اقتصاد از تغييرات قيمتي آنوابستگي باالي   ٨

  هاي فيزيكيهاي انساني و بعضا فرار سرمايهفرار سرمايه  ٩

  منبع پرسشنامه با تعدادي از نخبگان انرژي كشور

  

  

  )Oها (. فرصت٣-٦

  )Oها (فرصت. ٤ول دج

  ترانزيت منابع گازي درياي خزر  ١

  فارستقاضاي گاز در كشورهاي همسايه خليجتأمين   ٢

  ياز رو به گسترش بازارهاي جهاني به گاز طبيعي و ظرفيت بالقوه ايران در زمينه صادرات گاز طبيعي  ٣

پيدايش قطب هاي جديد قدرت اقتصادي در جهان، شامل چهار كشور برزيل، روسيه، هند و چين   ٤

)BRICs(  

  سطح كشورهاي منطقهويژه در ديپلماسي خارجي به  ٥

  منبع پرسشنامه با تعدادي از نخبگان انرژي كشور 
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  )T. تهديدها (٤-٦

  )Tتهديدها ( .٥جدول 

وجود ذخاير گازي فراوان در كشورهاي منطقه و برنامه ريزي آينده اين كشورها براي به دستيابي به   ١

  بازارهاي صادراتي

  هاي غربي اعمال تحريم و فشارهاي بين المللي توسط قدرت  ٢

به خصوص در  رو در اين زمينههاي برتر و فاصله قابل توجه با كشورهاي پيشعدم دسترسي به فناوري  ٣

  LNGزمينه صادرات 

  موانع انتقال انرژي خزر از ايران به بازارهاي جهاني  ٤

  صادرات ناچيز گاز طبيعي و داشتن رتبه نامناسب  صادرات گاز جهان  ٥

  عدادي از نخبگان انرژي كشورمنبع پرسشنامه با ت



 ٩١گازي...    هاب تشكيل سنجي امكان

 

  هاي تهاجمي)(استراتژيSOهاياستراتژي .٥-٦

  )SOهايهاي تهاجمي (استراتژياستراتژي.٥جدول
  نقاط قوت

  هافرصت

رتبه اول در ذخاير گاز و وجود 

 مناطق اكتشاف نشده

  

هاي الزم در قالب وجود زيرساخت

برخورداري از كيلومترها مرزآبي و 

  الملليهاي بيندسترسي به آب

وجود شرايط اقليمي متنوع و امكان 

استفاده از اين مزيت براي ذخيره 

  سازي گاز طبيعي

 آموختگانظرفيت عظيم نخبگان و دانش

دانشگاهي در صنعت گاز در زمينه توسعه 

  ميادين گازي

  

ساله و مدنظر  ٢٠انداز وجود سند چشم

بايد در زمينه  ايران ١٤٠٤قراردادن اينكه تا سال 

گاز بتواند به سومين توليد كننده گاز تبديل 

  شود

تامين بخشي از تقاضاي گاز 

در كشورهاي منطقه خليج 

فارس و درياي خزر با تأكيد 

  بر ديپلماسي خارجي

گذاري در زمينه توسعه سرمايه

ميادين براي افزايش توليد گاز 

طبيعي و توسعه صادرات و سواپ 

  ه نيازمند گازآن به كشورهاي منطق

هاي الزم جهت توسعه زيرساخت

ترانزيت گاز كشورهاي همسايه به 

بازارهاي هدف صادراتي آن 

  كشورها

استفاده از اين اختالف دما كه منجر 

به اختالف مصرف در فصول سال 

سازي گاز و شود، براي ذخيرهمي

  باالبردن امنيت انرژي در منطقه

يع اتوسعه صنعت تجهيزات گاز و ساير صن

وابسته با استفاده از توان كارشناسي داخلي 

  و توسعه بازارهاي صادراتي اين صنايع

هدف گذاري انجام شده جهت دستيابي به 

جايگاه صادراتي  متناسب با اهداف كالن 

  كشور

هاي جديد پيدايش قطب

قدرت اقتصادي در جهان به 

ويژه هند و چين و امكان 

تأثير بر بازار انرژي آنها به 

  دليل نزديكي به ايران

هاي الزم به ويژه توسعه زيرساخت  

در تجهيزات مايع سازي گاز طبيعي 

براي توليد ال ان جي در منطقه خليج 

  فارس

      

موقعيت ژئوپلتيكي و تأمين 

بخشي از تقاضاي جهاني 

گاز طبيعي به دليل مسير 

  ترانزيت گاز

استفاده از اين موقعيت ژئوپلتيكي   

 بهبود روابط سياسي ممتاز در راستاي

ها و بهره مندي از براي رفع تحريم

گذاري خارجي توسط سرمايه

كشورهاي ذي نفع در ترانزيت  گاز  

  از طريق ال ان جي

اي در هاي علمي منطقهگسترش همكاري  

قالب قراردادهاي همكاري متقابل و تقويت 

جايگاه كشور به عنوان يكي از تامين 

  كنندگان عمده گاز منطقه

  

  منبع: يافته هاي پژوهش     
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  هاي دفاع هوشمندانه)(استراتژيWOهاي . استراتژي٦-٦

  )WOهاي هاي دفاع هوشمندانه (استراتژي. استراتژي٦جدول 

  

  منبع: يافته هاي پژوهش

  نقاط ضعف

  هافرصت

مصرف فزاينده گاز در داخل كشور، باال 

اي بودن قيمت بودن شدت انرژي و يارانه

  گاز

بخش خصوصي توسعه نيافته و روند نامناسب 

بود نسازي، نظام پولي و مالي توسعه نيافته، خصوصي

  هاي گازبورس كاغذي براي انجام معامالت آتي

هاي انساني، نبود رويه  باثبات در فرار سرمايه

  هاي سياسي و اقتصاديگيريتصميم

گذاري در صنعت گاز و وابستگي  محدوديت سرمايه

باالي اقتصادي به درآمدهاي نفتي و تاثيرپذيري سرمايه 

  نفتگذاري صنعت نفت و گاز از تغييرات قيمتي 

تامين بخشي از تقاضاي گاز در كشورهاي 

منطقه خليج فارس و درياي خزر با تأكيد بر 

  ديپلماسي خارجي

هاي كارآمد قيمتي استفاده از سياست

براي اصالح الگوي مصرف انرژي در 

كشور  كه يكي از آنها قانون هدفمندي 

  باشدها مييارانه

 صحيح سازيپذيري بيشتر باخصوصيافزايش رقابت

دولتي سازي، بهبود فضاي كسب و كار جهت نه شبه

توسعه صادرات، ايجاد بورس كاغذي در شفافيت 

  قيمت گذاري

تأثير تصميمات سياسي بر ديپلماسي انرژي كشور و 

  لذا تأثيرگذاري بر طرح هاي ترانزيت گاز

متأثر شدن بودجه ساليانه به ويژه روند اجراي طرحهاي 

  زيرساختهاي صادرات گازسرمايه اي داخلي در توسعه 

هاي جديد قدرت اقتصادي در پيدايش قطب

جهان به ويژه هند و چين و امكان تأثير بر بازار 

  انرژي آنها به دليل نزديكي به ايران

توسعه و بهبود در روابط سياسي و تجاري با   

گذاري اين هاي نوظهور و جلب سرمايهقدرت

هيل هدف تسكشورها و انطباق سيستم مالي كشور با 

  اين فرآيند

    

موقعيت ژئوپلتيكي و تأمين بخشي از تقاضاي 

  جهاني گاز طبيعي به دليل مسير ترانزيت گاز

  

با افزايش قابليت اطمينان به نخبگان صنعت گاز در     

زمينه ساخت تجهيزات گازي و توسعه ميادين و 

بندي به سازي، اولويتهاي ذخيرهساخت سيستم

توجه به صادرات بعد از اهداف صنعت گاز و 

  گيريمصرف داخلي در تصميم

  



 ٩٣...   گازي هاب تشكيل سنجي امكان

 

  هاي تهاجم هوشمندانه)(استراتژيSTهاي. استراتژي٧-٦

  )STهاي هاي تهاجم هوشمندانه (استراتژياستراتژي .٧جدول

  نقاط قوت

  تهديدها

در ذخاير گاز و وجود مناطق اكتشاف رتبه اول 

  نشده

هاي الزم در قالب وجود زيرساخت

برخورداري از كيلومترها مرزآبي و 

  الملليهاي بيندسترسي به آب

وجود شرايط اقليمي متنوع و امكان 

استفاده از اين مزيت براي ذخيره 

  سازي گاز طبيعي

گان آموختظرفيت عظيم نخبگان و دانش

گاز در زمينه  دانشگاهي در صنعت

  توسعه ميادين گازي

ساله و  ٢٠انداز وجود سند چشم

 ١٤٠٤مدنظر قراردادن اينكه تا سال 

ايران بايد در زمينه گاز بتواند به 

  سومين توليد كننده گاز تبديل شود

هاي برتر عدم دسترسي به فناوري

خصوص در زمينه صادرات ال ان به

  جي

مالي  پايه، تاميندانشبا تقويت ساختار انگيزشي 

نخبگان، زمينه هاي الزم براي توسعه ذخيره سازي 

گاز و تقويت صادارت از طريق خط لوله از يك 

سو و  توليد و صادرات ال ان جي  از سوي ديگر  

  را ايجاد نماييم.

تقويت زيرساختهاي موجود با 

تمركز بر صنايع ساخت تجهيزات 

  صنعت نفت و گاز

قطب هاي علمي و تمركز بر ايجاد   

فناوري در راستاي هدفمند نمودن 

تحقيقات پايه در توسعه ميادين گازي و 

 توليد ال ان جي

ساله  ٢٠انداز تحقق اهداف سندچشم

در زمينه صادرات گاز، نه تنها از 

بلكه بايد به صادرات  طريق خط لوله،

  نيز توجه خاص داشت.ال ان جي 

المللي، غيبت هاي بيناعمال تحريم

گذاران خارجي در گسترده سرمايه

صنعت گاز ايران به دليل فشارهاي 

  الملليسياسي بين

ها از  طريق تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري

منابع خارجي  براي توسعه مجدد ميادين گازي با 

توجه به حجم قابل توجه ذخاير اثبات شده گاز 

  طبيعي

بهبود ديپلماسي انرژي در راستاي  

 گذاري و، جلب سرمايههارفع تحريم

استفاده مؤثرتر از مرزهاي آبي 

  كشور براي دستيابي به اين هدف

ي پژوهش-ايجاد ارتباط ميان مراكز علمي  

داخلي و خارجي در راستاي بومي 

سازي فناوري هاي مورد نياز در صنعت 

نفت و گاز به جاي تمركز بر واردات 

  تجهيزات مورد نياز

گذاري تأمين مالي طرح هاي سرمايه 

صنعت گاز از اولويت هاي كليدي 

است كه يكي از راهكارهاي آن 

تالش در رفع تحريم هاي بين المللي 

  است.

سهم اندك ايران در صادرات گاز 

طبيعي، موانع انتقال نفت و گاز خزر 

  از ايران به بازارهاي جهاني

ريزي كارآمد براي توسعه و كشف ميادين برنامه

در همكاري با كشورهاي  گازي، ديپلماسي فعال تر

  حاشيه خزر در ترانزيت  به هدف صادرات به اروپا

توسعه روابط سياسي با كشورهاي 

همسايه در بهره برداري مناسب تر از 

زيرساختهاي موجود در صادرات 

  گاز طبيعي

سازي گاز  در توسعه ظرفيت ذخيره

جهت تامين صادرات گاز با 

كشورهاي همسايه در دوران اوج 

  ر ايرانمصرف د

    

  منبع: يافته هاي پژوهش 
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  هاي تدافعي)(استراتژيWTهاي. استراتژي٨-٦

  WT)هاي هاي تدافعي (استراتژياستراتژي .٨جدول 

پژوهشمنبع: يافته هاي 

  نقاط ضعف

  تهديدها

مصرف فزاينده گاز در داخل 

كشور، باال بودن شدت انرژي و 

  اي بودن قيمت گازيارانه

ولي و سازي، نظام پبخش خصوصي توسعه نيافته و روند نامناسب خصوصي

  گاز هايبورس كاغذي براي انجام معامالت آتيمالي توسعه نيافته، نبود 

هاي انساني، نبود رويه  باثبات در فرار سرمايه

  هاي سياسي و اقتصاديگيريتصميم

گذاري در صنعت گاز و محدوديت سرمايه

وابستگي  باالي اقتصادي به درآمدهاي 

نفتي و تاثيرپذيري سرمايه گذاري صنعت 

  نفت و گاز از تغييرات قيمتي نفت

هاي برتر عدم دسترسي به فناوري

خصوص در زمينه صادرات ال ان به

  جي

سازي، بهبود بازار سرمايه و دولتيسازي به جاي شبهنظارت بر خصوصي  

ها، حفظ و تضمين بهبود فضاي كسب و كار مانند شفاف سازي قيمت

ه ويژگذاري خارجي در صنعت گاز بهحقوق مالكيت براي جلب سرمايه

  هاي صادرات گاز از طريق ال ان جيز و فناوريتجهيزات گا

افزايش اعتماد و اطمينان به نخبگان صنعت گاز ايران در 

زاي فناوري، بهبود روابط بنيان و درونراستاي رشد دانش

هاي ال ان جي، با كشورهاي پيشرو در زمينه فناوري

هاي منطقي و سنجيده با گذاريجستن از  سياستبهره

ابل اجرا در دستيابي به اهداف سند ريزي قبرنامه

  ساله ٢٠انداز چشم

ها در اقتصاد و كاهش افزايش نقش ماليات

وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي جهت 

آزادسازي منابع بودجه در تأمين مالي 

  هاي صنعت نفت و گازطرح

المللي، غيبت هاي بيناعمال تحريم

گذاران خارجي در گسترده سرمايه

ايران به دليل فشارهاي صنعت گاز 

  الملليسياسي بين

بهبود فضاي كسب و كار در حفظ حقوق مالكيت براي  جذب   

  گذاري خارجيسرمايه

اي صنايع هاي توسعههدف گذاري دقيق در اجراي طرح

نفت و گاز و ايجاد زمينه مناسب همكاري با كشورهاي 

هدف صادراتي در مشاركت در اين گونه سرمايه گذاري 

  ها

  

سهم اندك ايران در صادرات گاز 

طبيعي، موانع انتقال نفت و گاز خزر 

  از ايران به بازارهاي جهاني

هاي گاز براي اصالح قيمت

كاهش شدت انرژي و اصالح 

الگوي مصرف انرژي، براي 

  افزايش سهم صادرات گاز

ايجاد بورس كاغذي  براي معامالت كاغذي گاز در راستاي شفاف سازي 

  قيمت به منظور تشكيل هاب گازي در كشور و رقابتي كردن

گيري در زمينه اولويت اهداف گاز محول كردن تصميم

به صاحب نظران و متخصصان  اين حوزه براي افزايش 

  توليد و صادرات گاز
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  صنعت گاز ايران SWOTماتريس .٩-٦

  

  صنعت گاز ايران SWOTماتريس  ٩جدول 

  

  هاي پژوهشمنبع يافته

  

  هاتحليل استراتژي .٧

استراتژي ها، استراتژي ايران براي تشكيل هاب گازي بايد استراتژي با توجه به تمامي 

تهاجمي باشد به اين دليل كه نقاط قوت داخلي و فرصت هاي محيطي ايران در زمينه 

باشد. همچنين تمامي استراتژي هاي صنعت گاز كشور خيلي پر رنگ تر مي

كه در ماتريس باال بيان شدند نسبت به ديگر استراتژي ها مهم ترين )SO(تهاجمي

زيرساخت ها و شرايط براي تشكيل هاب گازي ايران را شامل مي شوند. بنابراين نتيجه 

گيريم كه با به كارگيري استراتژي هاي تهاجمي امكان تشكيل هاب گازي براي ايران مي

امكان ايجاد هاب كه  اي پژوهش مشخص شدهبا استفاده از يافتهوجود دارد. همچنين 

با توجه به شرايط موجود صنعت گاز براي داشتن نقاط قوت و فرصتگازي در ايران 

  ها، وجود دارد. 

  
  )Sنقاط قوت (

  ٢نقاط قوت نوشته شده در جدول 

  )Wنقاط ضعف (

  ٣نقاط ضعف نوشته شده در جدول 

  )Oفرصت ها (

هاي نوشته شده در فرصت

  ٤جد.ل 

  )SOاستراتژي هاي (

  ٦هاي بدست آمده در جدول استراتژي

  )WOاستراتژي هاي (

  ٧دز جدول  هاي بدست آمدهاستراتژي

  )Tتهديد ها (

تهديدهاي نوشته شده در 

  ٥جدول 

  )STاستراتژي هاي (

  ٨هاي بدست آمده در جدول استراتژي

  )WTاستراتژي هاي (

  ٩هاي بدست آمده در جدول استراتژي



  ١٣٩٧زمستان  ،٢٩سال هشتم، شماره    يرانپژوهشنامه اقتصاد انرژي ا   ٩٦

 

هاي نقاط هاي الزم كه قبال در قسمتاز سوي ديگر، با توجه به فراهم نبودن زيرساخت

د، در چند سال پيش ضعف و همچنين تهديدهاي محيطي به طور كامل توضيح داده ش

كه رسد. بنابراين سواالتي در زمينه اينرو به وقوع پيوستن اين موضوع بعيد به نظر مي

را با توجه به شرايط  "شود؟اي ايجاد ميهاب گازي در چه زماني و يا حتي در چه دوره"

اگر ايران تبديل به هاب گازي "توان اعالم كرد. و يا اينكه موجود به طور دقيق نمي

توان گفت نيز مي "باشد؟منطقه خليج فارس شود، اين هاب به طور فيزيكي يا مجازي مي

  كه كشور ما توانايي اين را دارد كه به هر دو صورت، هاب گازي تشكيل دهد. 

نظران و مسئوالن وزارت نفت و شركت ملي گاز  در اين مورد بعضي از صاحب

اي طوط لوله انتقال گاز را در بين كشورهمعتقدند كه از آنجايي كه يكي از مجهزترين خ

منطقه دارا هستيم و همچنين بهترين مسير ترانزيت گاز كشورهاي منطقه به بازارهاي 

باشيم كشور ما توانايي اين را دارد كه گاز را از مرزهاي شمالي به مرزهاي جهاني مي

  به مرزهاي غربي انتقال دهد.  جنوبي و از مرزهاي شرقي

رتبه اول  هاي آزاد،مانند موقعيت ژئوپلتيك در منطقه، دسترسي به آب داليلي ديگر

در ذخاير گازي جهان، دستيابي به رتبه سوم در توليد گاز با استفاده از ظرفيت بالقوه 

گازي پارس جنوبي و كشف ميادين گازي جديد، توانايي بالقوه در صادرات گاز با 

ياز داخلي به صادرات و تقويت سوآپ اصالح الگوي مصرف و تخصيص گاز مازاد بر ن

سازي گاز و احداث واحدهاي ال ان جي گذاري در ذخيرهبا كشورهاي همسايه، سرمايه

قوت  هاي نقاطبراي صادرات گاز به مناطق دورتر و داليلي نظير آن كه قبال در قسمت

با هاي محيطي ذكر شده اند، امكان ايجاد هاب گازي در ايران وجود دارد. و فرصت

توجه به اينكه ميزان اثرگذاري در بازار گاز به سهم كشورها از توليد و صادرات گاز 

  شود،آنها مربوط مي
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گذاري براي ايجاد هاب گازي در منطقه، به دليل اينكه توليد و بنابراين با سرمايه 

يابد در نتيجه سهم كشور در صادرات و در نهايت تجارت گاز كشور ما افزايش مي

يابد. از طرفي ديگر هاب اي و حتي جهاني افزايش ميگاز به بازارهاي منطقهتجارت 

گازي مكان يا شاخصي (با توجه به اين مورد كه فيزيكي يا مجازي باشد) براي خريدارن 

وط به هاي مربتر و اجتناب از ريسكباشد كه با دسترسي راحتو فروشندگان گاز مي

و  واقعي قيمت در هاب به صورت بپردازند. قيمت و عرضه و تقاضا، به تجارت گاز

بته اين شود الو مستقل از قيمت نفت تعين مي "گاز با گاز"شفاف و براساس رقابت 

حالت در تمام هاب هاي گازي صادق نمي باشد و تقريبا در مورد هنري هاب در ايالت 

  متحده آمريكا صادق است. 

ر قيمت معيار گاز به قيمت گذار گاز دبنابراين با ايجاد هاب گازي، ايران با تعيين 

شود. در نتيجه ارتباطات اقتصادي و سياسي ما در ارتباط با مسائل صنعت منطقه تبديل مي

گاز با ديگر كشورهاي همسايه افزايش خواهد يافت. به دليل نزديكي اهداف گازي 

به دليل  ههاي سياسي در منطقكشورهاي منطقه براي دسترسي به درآمدهاي بيشتر، بحران

  بازار انرژي ايجاد شده نيز كاهش خواهد يافت. 

موفقيت در دستيابي به اين امور در سطح منطقه  نشان دهنده ديپلماسي قوي انرژي   

شود. با ها ميباشد كه اين امر، باعث بهبود مناسبات سياسي براي رفع تحريمكشور ما مي

هاي آتي ها همچنين قراردادهاي اندازي هاب گازي نياز به حركت به سمت قردادراه

 شود، به اين دليل كهمدت كه امكان تغيير قيمت در آنها وجود دارد احساس ميكوتاه

ساله  ٣٠ _٢٠قراردادهاي گازي كه وجود دارند بلند مدت هستند و براي دوره هاي 

اي رتنظيم مي شوند كه امكان تغيير قيمت در آنها تقريبا صفر مي باشد. به اين ترتيب ب

اين قسمت حذف شد. نياز به تاسيس بورس كاغذي  اجتناب از ريسك نوسانات قيمت



  ١٣٩٧زمستان  ،٢٩سال هشتم، شماره    يرانپژوهشنامه اقتصاد انرژي ا   ٩٨

 

قرارداد  ها را درقالبانرژي براي معامالت گاز طبيعي ايجاد مي شود تا بتوانيم اين ريسك

  آتي ها پوشش دهيم. 

با ايجاد هاب گازي و به دنبال آن بورس كاغذي انرژي، اعتماد به صنعت گاز كشور 

از و هاي تجاري گسازي قيمت گاز در منطقه و پوشش ريسكپارچهته و با يكباال رف

گذاران خارجي هم  به صنعت گاز كشور به افزايش درآمدهاي گازي، توجه سرمايه

دليل افزايش اطمينان خاطر آنها به بازگشت سرمايه خود به دنبال افزايش حجم معامالت 

ها آتي ها، باالرفته و با جذب اين سرمايه گازي در بورس كاغدي و براساس قراردادهاي

امكان به كارگيري آنها در بهبود موقعيت گازي كشور در دسترسي بيشتر و آسانتر به 

هاي پيشرفته در صنعت گاز فراهم مي شود. دستيابي به اهداف فوق الذكر، در فناوري

، به منظور ساله كشور در خصوص صنعت گاز ٢٠انداز تحقق اهداف مندرج در سند چشم

درصد از تجارت جهاني  ١٠تا  ٨ارتقاي جايگاه ايران به سومين توليد كننده گاز با سهم 

  گاز مثمر ثمر خواهد بود.

مالحظات زيست محيطي و تعهدات جديد كشورها درباره كاهش آلودگي و انتشار 

سوخت  تريناي زمينه مناسب را جهت معرفي گاز طبيعي به عنوان پاكگازهاي گلخانه

ر و هاي آينده استفاده از گاز در جهان بيشتشود در سالبيني ميفسيلي ايجاد نمود. پيش

 ابد. از آنجايي كه توزيع منابع گازي به طور عادالنه دردر نتيجه تقاضا براي آن افزايش ي

كل دنيا يكسان نيست بنابراين نقش كشورهايي كه داراي منابع عظيم گازي هستند، در 

  بازار و تجارت جهاني گاز به طور قابل توجهي بيشتر خواهد شد. 

يت موقعباشد. به منظور بهبود ترين ذخاير گازي جهان را دارا ميبزرگ ايران نيز

ايط تواند از كليه شرگازي حداقل در سطح منطقه خليج فارس و درياي خزر كشور ما مي

هايي كه در اختيار دارد براي تبديل شدن به هاب گازي منطقه استفاده نمايد. و زيرساخت

فزايش ابايد از آنجايي كه براي تبديل شدن به هاب گازي سهم ما از تجارت جهاني گاز 
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تيابي به اين هدف، شركت ملي صادرات گاز ايران موفق شده است يابد، براي دس

هاي الزم براي افزايش صادرات گاز از طريق خط لوله به كشورهاي همسايه و زمينه

المللي در زمينه توليد و صادرات ال ان جي را فراهم هاي توانمند بينمشاركت شركت

ر سطح د ن جزء بازيگردان اصلي بازار گازاهاي بين المللي ايرنمايد. بنابراين با لغو تحريم

تبديل  هاي شركت ملي نفت برايباشد. افزايش توليد نيز يكي ديگر از برنامهمنطقه مي

هاي ها ميزان توليد گاز از مجموع ميدانبينيباشد كه براساس پيششدن به هاب گازي مي

 كامل از ميدان گازيبرداري فعال گازي افزايش فراواني خواهد داشت كه علت آن بهره

  باشد. هاي اكتشافي گاز در ايران ميكسب موفقيت پارس جنوبي و

جاد هاي الزم براي ايديگر از زيرساخت يعنوان يكسازي گاز نيز بهظرفيت ذخيره

با  ١٣٩٤هاب گازي در كشور، در حال افزايش است، و به اين منظور در بهمن 

ريق و برداشت گاز طبيعي از مخزن شوريجه ي از يك حلقه چاه، ظرفيت تزداربربهره

 ١١سازي گاز ايران و منطقه خاورميانه  كه يكي از ترين مخزن ذخيرهعنوان بزرگبه

  . باشد، افزايش يافتسازي به شكل خط جريان توليدي گاز ميحلقه چاه طرح ذخيره

ر خوبي اهمچنين كشور ايران مسير امن اقتصادي و مناسبي براي ترانزيت و نيز باز  

ي و هاي انتقالهاي نفت و گاز است. در زمينه زيرساختبراي فروش يا سوآپ  فرآورده

هايي هم براي صادرات و هم براي واردات وجود هاي تقويت فشار نيز ظرفيتايستگاه

از طرفي ديگر قدرت اجراي خطوط زيربنايي كشور بسيار زياد است به طوري كه . دارد

  ظرفيت خطوط لوله براي انتقال گاز در اختيار داريم. توان بااليي در گسترش 

بايست در تعاملي فعال با مصرف كنندگان گاز با توجه به مطالب فوق الذكر، مي  

 عنوان عرضه كننده مطمئن گاز ايفاي نقش كنيم، كه درويژه در آسيا و اروپا بهطبيعي به

ويت، منطقه خليج فارس شامل ك اين زمينه چين، هند، پاكستان، تركيه، اروپا و كشورهاي
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عمان و امارات متحده عربي كه عمدتا از طريق خط لوله گاز طبيعي ايران را دريافت 

  خواهند كرد، 

بازارهاي بالقوه و بالفعل صادرات گاز ايران خواهند بود. در حال حاضر اتصال شبكه 

جود دارد نستان وگاز كشور ما به كشورهاي تركمنستان، تركيه، آذربايجان، عراق و ارم

ن گفت كه با توابنابراين توانايي بااليي داريم كه به هاب گازي منطقه تبديل شويم. مي

ي تقاضاي جهاني گاز طبيعي و ذخاير موجود كشور، وجود توجه به رشد فزاينده

هاي گسترده انتقال گاز و تاسيسات وابسته به آن ، وجود بنادر متعدد در خليج فارس شبكه

 المللي، و مسائلي نظير آن زمينه مناسبي را براي تبديل ايران بههاي بينآبي به و دسترس

 مي هاب گازي براي تبادل و تجارت گاز در منطقه خليج فارس و درياي خزر فراهم

  كند.
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  . منابع٨

  فارسي الف)

). تحوالت ژئوپلتيك انرژي، با تاكيد بر ١٣٨٧احمدوند، محمد رحيم و ديل، فرزانه (

 ،صاديهاي اقتماهنامه بررسي مسائل و سياست-تهران. مجله اقتصادينقش گاز طبيعي. 

  .٥-١٨صص ، ٨٤و  ٨٣شماره 

). ١٣٩٣خالدي، حسين و نيك سرشت، مهدي ( پيشگاهي فرد، زهرا، غالمي، بهادر،

ريزي مجله جغرافيا و برنامه ئوپلتيك.ژهاي ايران از منظر ها و چالشگاز طبيعي؛ فرصت

 .٢٢٩-٢٥٢، صص٢، شماره ٢٥، دوره محيطي

). مدل شبيه سازي پوپاي قيمت گاز طبيعي ايران به منظور تشكيل ١٣٩٥(افشين  ،جوان

  دانشكده اقتصاد ،يئدانشگاه عالمه طباطبا دكتريه رسالهاب منطقه اي. 

شود و مسكو شريك راهبردي ). ايران قطب گازي منطقه مي١٣٩٤زنگنه، بيژن (

گيري هاب گازي ، امكان شكلSPUTNIKNEWSوزير نفت، خبرگزاري  .تهران است

 رسمي وزارت نفت تارنماي گذاري گاز در منطقه،عنوان مرجعي براي قيمتدر ايران به

)Shana(  ١٣٩٤آبان   

اندازي مراكز خريد و فروش گاز در ايران. ). جزئيات راه١٣٩٢سلماني، رسول (

مهر  Nigc)تهران. خبرنامه فردا، خبر اقتصادي،سايت رسمي شركت ملي گاز ايران (

١٣٩٢  

). رقابت ايران با ژاپن و سنگاپور براي تبديل شدن به ١٣٩٤عادلي، محمدحسين ( 

)، خبرگزاري GECFدبير كل مجمع كشورهاي صادركننده گاز ( تهران.هاب گازي.

 .١٣٩٤آذر  Nigc)تنسيم،سايت رسمي شركت ملي گاز ايران (



  ١٣٩٧زمستان  ،٢٩سال هشتم، شماره    يرانپژوهشنامه اقتصاد انرژي ا   ١٠٢

 

). ايران براي تيديل شدن به هاب گازي منطقه برنامه جامع ١٣٩٥عراقي، حميدرضا (

ايگاه پتهران. مدير عامل شركت ملي گاز، نفت نيوز، دارد/ ديپلماسي قوي الزم االجرا. 

 .١٣٩٥خبري تحليلي نفت ايران و جهان، ارديبهشت 

. تهران. معاونت امور برق و انرژي، دفتر ١٣٩٣). ترازنامه انرژي ١٣٩٥وزارت نيرو (

 ريزي كالن برق و انرژي برنامه
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