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بيني مصارف گاز طبيعي كشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  پيش
  هاي مرتبط اجتماعي و سياسي كشور و نقد سياست

  3پور ، سيدوحيد حسيني2محمدعلي شاه حسيني ،1سيدرضا سيدجوادين

  
  

هـا در مباحـث و    تـرين حـوزه   عنـوان يكـي از مهـم   هـاي اخيـر بـه    ي انـرژي در دهـه   مقولـه چكيده: 
اي سياسي و اجتماعي مطرح بوده است. وابستگي بيش از حد درآمدهاي كشور بـه منـابع   ه گفتمان

نفت و گاز از يك طرف و مقام دومي كشورمان در دارا بودن ذخاير غنـي نفـت و گـاز در دنيـا از     
گـذاري   هـا در سياسـت   ترين و اسـتراتژيك تـرين حـوزه    سوي ديگر مقوله انرژي را به يكي از مهم

تيابي به توسعه پايدار تبديل كرده است. اين مقاله به بررسي روند مصرف گاز در كالن كشور و دس
هاي مختلف را بـراي افـق    كشور در سنوات گذشته پرداخته و سپس رفتار مصرفي گذشته در حوزه

هـاي مصـوب وزارت نفـت تحليـل مـي نمايـد.        بيني كرده و آن را با برنامـه  برنامه پنجم توسعه پيش
هـايي   خصيص گاز از سوي مبادي عرضه و مصرف آن از جانب بخش تقاضا به متغيردليل اينكه ت به

هـاي انـرژي، مباحـث     مانند شرايط جوي و آب و هوايي، امنيت داخلي، قيمت گـاز و سـاير حامـل   
صـورت   ها به براي درك بهتر اين رفتار، داده ،بنابراين المللي و. .. وابستگي شديدي دارد؛ امنيت بين

نشـان   EVIEWS 6دست آمده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      اند. نتايج به ري و تحليل شدهماهانه گردآو
دهد، شرايط آب و هوايي در مصرف گاز در بخش خانگي و عمومي بسـيار تأثيرگـذار بـوده و     مي

رفتار مصرف بخش نيروگاهي و بخش خانگي مكمل يكديگر ولـي در دو بـازه زمـاني مقابـل هـم      
  است.
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  مقدمه
توجه بـه مسـئله   و با  كند % انرژي جهان را تأمين مي25درحال حاضر گاز طبيعي نزديك به 

زيست محيطي و كاهش ذخـاير نفتـي جهـان، سـهم ايـن سـوخت در سـبد مصـرف انـرژي          
عنـوان سـوخت جـايگزين نفـت      ترين گزينـه بـه   درحال افزايش است و در ساليان اخير مهم

ترين كشورهاي گازخيز دنيا است كـه تـوان توليـد آن از     ايران يكي از بزرگ.  مطرح است
تواند ماده اوليه توليـد مـواد    . گاز مياستي و مصرف داخلي بيشتر نياز تزريق به مخازن نفت

صورت مايع شده يا با خطوط لولـه صـادر شـود. تزريـق      پتروشيميايي و پااليشي باشد و يا به
، عالوه بر افرايش 2تواند با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي نفتي، مي مخازنبه  1گاز 

مصـرف   .]14[ دنك نگهداريمخازن مشترك را ذخيره و ظرفيت توليد نفت در كشور، گاز 
ع فبـر تـأمين منـا    هـاي نفتـي نيـز عـالوه     گاز در داخـل كشـور و جـايگزيني آن بـا فـرآورده     

هـاي   ها و نجات دولت از بار سنگين يارانه سازي مصرف اين فرآورده محيطي به بهينه زيست
  هد انجاميد.ها به كشور خوا موجود و مخارج سنگين واردات اين فرآورده

رويه بوده و شاخص شدت انرژي در كشور بسـيار   امروزه مصرف انرژي در كشور بسيار بي
ميليـون بشـكه معـادل نفـت      2/4نامطلوب است. كل انرژي مصرفي در كشور روزانه حدود 

]. 12[ ميليارد دالر اسـت  100هاي جهاني ارزش ساليانه آن در حدود  خام است كه با قيمت
هاي اقتصادي مطابقت ندارد و نگرانـي   يك از شاخص مصرف انرژي با هيچ چنين ميزاني از

  كند. شديدي را در خصوص مصرف انرژي در كشور ايجاد مي
هـاي   تـر پـروژه   نگهداري از مخازن نفتي و مديريت مخازن نفت و گاز و تحقق هرچه سريع

تعهـدات   كشـور پيونـد خـورده اسـت و ايـن درحـالي اسـت كـه          3تزريق گاز با امنيت ملي
ديگري نيز در راه مصرف گاز (ماننـد مصـرف داخلـي، صـادرات، صـنايع پتروشـيمي و...)       

هاي انرژي  وجود دارد. آنچه در اين ميان اهميت فراواني دارد، مقوله راهبري مصرف حامل
دليل نقش فراينده آن در سبد انرژي كشـور و   ويژه گاز طبيعي به خصوص نفت و گاز و به به

  ].11[ جهان است
هاي مصارف خانگي، تجـاري و   در پژوهش حاضر به بررسي مصارف گاز طبيعي در حوزه

عمومي، مصارف نيروگاهي، مصارف صنعتي، تزريق به مخـازن نفتـي و صـادرات پرداختـه     
                                                 
1. Gas injection 
2. Increase of oil recovery (IOR) 
3. National security 
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هاي مختلف، روش پژوهش و  شده است. در ادامه ضمن تشريح ابعاد مصرف گاز در حوزه
  ايم. ري و ارايه راهكار پرداختهگي ها، به نتيجه تجزيه و تحليل داده

  
  اهميت و ضرورت موضوع 
هــاي خــاص اقتصــادي (جــايگزيني بــا  هــاي انــرژي بــا ويژگــي گــاز طبيعــي يكــي از حامــل

محيطـي اسـت كـه جاذبـه خاصـي را از نظـر مـالي         هاي نفتي)، اجتمـاعي و زيسـت   فرآورده
ابطــه مســتقيمي بــا بــر آن ايجــاد امنيــت عرضــه انــرژي در كشــور ر دارد. عــالوه اي توســعهو

. اما بايد به اين واقعيت توجه كرد ]7[ اين حامل انرژي دارد و نحوه مصرف هاي توليد برنامه
هاي زماني مشخص، بايد بـا درنظـر گـرفتن     كه تخصيص توليد محدود گاز طبيعي در دوره

عبارتي منـافع   بخشي، تزريق و صادرات) انجام شود؛ به هاي مصرف (اعم از مصارف اولويت
هاي كـالن   مدت و بلندمدت كشور را بايد در چارچوب سياست مدت، ميان اقتصادي كوتاه

  ].5[ طور همزمان مورد توجه قرار داد اقتصادي كشور و به
درصد از ذخاير گازي جهان در بـين كشـورهاي دارنـده     17كشور ايران به سبب دارا بودن 

همـين دليـل از دو دهـه پـيش بـه ايـن        المللي دارد و بـه ذخاير گاز، مقام دوم را در سطح بين
طرف گرايش به مصرف گاز رشد صعودي شديدي داشته است. ايـن رشـد صـعودي و در    

ها الگوي مصرف نامناسب، سبب شده است ميزان مصرف انرژي و به تبـع آن   برخي از جنبه
 ].12يابد [ شدت افزايش مي گاز به

درصد است  50شور رقمي در حدود هاي فسيلي ك اكنون در سبد انرژي سهم گاز طبيعي هم
كـه برخـي از    درصـد برسـد. بـاوجود ايـن     71انـداز ايـن رقـم بايـد بـه       و براساس سند چشم

كارشناسان و خبرگان حوزه نفت و گاز كشور اولويت مصرف گاز را در بخش تزريقي بـه  
گـذاران شـركت    دانند، سياست مخازن نفتي جهت ازدياد برداشت و تحقق اهداف توليد مي

هاي آينده به  ]. استفاده از گاز در سال9داند [ از، سياست كلي نظام را بر صادرات گاز ميگ
سـهم گـاز   انـد.   گذاري كرده را قرن گاز نام 21قدري رو به فزوني خواهد گذاشت كه قرن 

درصـد سـوخت كشـور    50سال گذشته بـه   10درصد كل سوخت كشور در 20تدريج از به
ايـن   ].6[ درصـد برسـد   71انداز كشـور بايـد بـه     پايان چشمو تا  درحال حاضر رسيده است

اين است كه در صورت فقـدان ايـن منبـع انـرژي، بايـد بـراي تـأمين         ي دهنده موضوع نشان
تقريبـاً   ،كرديم. درحـال حاضـر   درصد سوخت مايع بيشتري استفاده مي 50انرژي مورد نياز 
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شـود كـه ارزش آن در    مـي  ميليون بشكه هيدروكربور مايع در كشور مصـرف  1700روزي 
ميليارد دالر خواهد شد. اگر استفاده از منـابع گـازي مطـرح     ها دهيك سال به قيمت جهاني 

شـد. از   نبود، دو برابر اين رقم هيدروكربن مايع بايد صرف مصارف داخلي تأمين انرژي مي
اسـت. در   توجـه  كننده سوخت مورد نياز كشور، بسـيار قابـل   عنوان تأمين رو نقش گاز به اين

شـود، روز ديگـر صـادرات    روزي صادرات گاز خيانت محسوب مـي برنامه بودن  حالت بي
ميليون متـر مكعـب    300بنيان و اساس امنيت ملي محسوب شده، مرجع رسمي وزارت نفت 

گيرد و در همان زمان كميسيون انرژي مجلس گاز مورد نيـاز را  گاز براي تزريق در نظر مي
ها خواند، در برنامهكند و ميادين نفت كشور را از دست رفته ميد ميحداقل دو برابر برآور

ن توجـه بـه قضـيه    وبرابـر منـابع گـازي كشـور، بـد      و اجرا برخالف دنيا و حتي روسيه با دو
نقاط دور و نزديك كشور گازرساني شده و در همان حال ميـزان   ي مديريت انرژي به كليه

شود و بر خالف آمريكا كه كمترين مي رآوردمصرف انرژي كشور دو برابر مصرف چين ب
هـاي عمـومي، خـانگي و حمـل و نقـل بـوده و بيشـترين مصـرف بـه          مصرف گاز در حوزه

، در كشـور مـا كمتـرين مصـرف بـه      ]17[ هاي صنعتي و تبديل به برق اختصاص دارد حوزه
 صنعت اختصاص داشته و مصارف عمومي و خـانگي از بـاالترين ميـزان برخـوردار بـوده و     

   .شده استكم حمل و نقل نيز بدان افزوده  كم
درصد و در  98/1در جهان  2006تا  1980هاي  هاي انرژي طي سال نرخ رشد مصرف حامل

عبارت ديگـر در   سازي مصرف سوخت كشور) به درصد بوده است.(سازمان بهينه 3/6ايران 
سـه برابـر مقـدار     هاي انرژي در ايران بيش از طول زمان گفته شده، نرخ رشد مصرف حامل
عنوان شـاخص سـنجش كـارايي انـرژي در      جهاني آن است. شدت مصرف انرژي نيز كه به

تن معادل نفت خام به ازاي يـك   907شود، در ايران با مقدار  كشورهاي مختلف شناخته مي
 ي]. نكتـه 6[ ميليون دالر ارزش افزوده، بيش از چهار برابـر متوسـط جهـاني آن بـوده اسـت     

نكه شاخص شدت انرژي كه در اغلب كشورها روند كاهشي و يا حداقل ثابـت  توجه آ قابل
رو بوده است. بدين ترتيب با ادامه رونـد موجـود    داشته است، در ايران با روند افزايشي روبه
ايران از صادر كننده خالص انـرژي بـه    1404انداز  در مصرف انرژي داخل كشور، در چشم

هـاي نسـبي درآمـدهاي سرشـار ناشـي از       شد و مزيـت يك كشور وارد كننده مبدل خواهد 
]. گفتنـي اسـت، ميـزان مصـارف و اتـالف      11][2[ صادرات انرژي را از دسـت خواهـد داد  
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مليون بشكه معادل نفت خام است كه ايـن ميـزان    580انرژي در سمت عرضه انرژي بالغ بر 
  ].6[ دهد درصد مصرف نهايي انرژي كشور را به خود اختصاص مي 50حدود 

  
  ريزي تخصيص گاز برنامه
  طور كالن حول سه محور اصلي زير استوار است: ريزي تخصيص گاز به برنامه

  مصرف داخلي (خانگي، تجاري و صنعتي و نيروگاهي) .1
  تزريق به مخازن نفت جهت افزايش بازيافت نفت خام. .2
  ].5][3[ صادرات گاز طبيعي و كسب درآمد ارزي .3

  . مصرف داخلي1
ويژه پس از انقالب، بر مصرف گاز در جهت تـأمين نيـاز    گاز به صنعتمحور اساسي توسعه 

ويـژه   انرژي داخل كشور استوار بوده و اين روند هنوز ادامـه دارد. مصـرف گـاز طبيعـي بـه     
تواند موجب امنيت اقتصـادي شـود.    هاي نفتي مي صورت جايگزيني گاز به جاي فرآورده به

يابد و زمينـه بـاال بـردن     هاي نفتي كاهش مي زيرا با جايگزيني گاز، شدت مصرف فرآورده
عنوان عامل توليد در  گاز در اقتصاد ايران همواره به شود. توان صادراتي نفت خام فراهم مي

دهد، سـهم گـاز    ها نشان مي ]. مطالعه13][10[ كنار نيروي انساني و سرمايه مطرح بوده است
هـاي   ، تجاري و صنعت در سـال ويژه خانگي هاي مختلف، به طبيعي از مصرف انرژي بخش

درصـد مصـرف انـرژي كشـور را تـأمين       47  اخير با نرخ شديدي رشد كرده و امروز تقريباً
  ].4][1كند [ مي

اجرايي شركت ملي گاز ايران مدنظر است.  هاي عمده  گاز رساني به صنايع يكي از اولويت
 1393، ايران در سـال  شود بيني مي با سرعت فراوان رشد مصرف گاز طبيعي در داخل، پيش

ظرفيت پااليش كشور  ،]. بنابراين8[ ميليون متر مكعب گاز مصرف نمايد 448روزانه حدود 
ها در كشور  درصد رشد نمايد. حتي با روند سريع ساخت و ساز پااليشگاه 100بايد حداقل 

ژه در وي هاي آينده (به رود كشور در سال هاي پااليشي موجود، گمان مي و يا توسعه ظرفيت
 هاي سرد سال كه مصرف داخلي گاز به مراتب باالتر است)، بـا مشـكالتي مواجـه شـود     ماه

]6 .[  
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  . تزريق گاز به مخازن نفت2
شـود كـه بنـا بـر      هاي مختلفي براي افزايش بازيافـت نفـت در دنيـا اعمـال مـي      امروزه روش

ن روش بهينـه بـراي   هاي هر مخزن نفتي، با يكديگر متفاوت هستند. از ايـن رو، يـافت   ويژگي
افزايش بازيافت نفت از مخازن، نيازمند انجام مطالعات جامع و سپس اعمـال روش مناسـب   

]. در كشور ما بنا بر شرايط موجود، تزريق گاز به مخازن نفتي براي بازيافت نفت، 15[ است
  براي بيشتر مخازن كشور مناسب تشخيص داده شده است.

كالن جامعه، حفظ و نگهداري از منـابع و ذخـاير نفـت    ي صنعت انرژي و اقتصاد  در حوزه
خام يكي از ضروريات مهم و استراتژيك مطرح است. با توجـه بـه ايـن موضـوع كـه اكثـر       

ريزي دقيقي براي  ميادين نفتي در كشور در نيمة دوم عمر خود قرار دارند، الزم است برنامه
ميـدان نفتـي آغاجـاري در ابتـداي     طـور مثـال    ]. بـه 3[ تزريق گاز به اين ميادين انجـام شـود  

برداري خود در حدود يك ميليون بشكه در روز توان توليدي داشت به طـوري كـه در    بهره
هزار بشكه در روز توليد داشت. اين روند كاهشي در استحصـال نفـت    180تنها  1382سال 

بشـكه   هـزار  125توليدي نزديك به  1386براي ميدان نفتي آغاجاري ادامه يافت و در سال 
داشت. عمل تزريق گاز، عالوه بر حفظ و نگهداري از مخازن نفت، باعـث خواهـد شـد تـا     
گاز موجود در آينده براي استفاده در مخزن نفتي مورد نظـر كـه عمـل تزريـق در آن واقـع      

  .]1شده ذخيره شود و بتوان بعدها از اين گاز نيز بهره الزم را برد [

 . صادرات گاز طبيعي3
زي حاصل از صادرات گاز طبيعي از همـان ابتـداي صـنعت گـاز، همـواره      كسب درآمد ار

هـاي بعـد از انقـالب جـز صـادراتي       گيران كشور بوده است. اما در سـال  مورد توجه تصميم
محدود با خط لوله به كشور تركيه، اقـدامات جـدي بـراي صـادرات گـاز طبيعـي صـورت        

  ور عبارتند از:هاي صادرات گاز براي كش ]. عمده راه13[ نگرفته است
  انتقال گاز با خط لوله؛ .1
  و حمل آن توسط كشتي به مقاصد دور دست؛ LNGتبديل به  .2
  .GTLهاي با ارزش  تبديل به فرآورده .3

صادرات گاز از طريق خط لوله، تنها به كشورهاي همجـوار محـدود اسـت. تنهـا صـادرات      
كيـه اسـت. همچنـين    گاز ايران، صدور مقادير محدودي گاز از طريق خط لوله به كشور تر

ــورمان  ــات    4در كش ــداث تأسيس ــزرگ اح ــرح ب ــام  LNGط ــه ن ــاي  ب   ،Persian LNGه
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Iran LNG ،Pars LNG  وNIOC LNG  طـور   هـاي خـارجي و يـا بـه     با مشاركت شـركت
هاي گفته شده  شود. ظرفيت توليد در نظر گرفته شده براي هر يك از طرح مستقيم دنبال مي

  .]2[ هد بودميليون تن در سال خوا 10تا  9
  

 روش انجام پژوهش
ها و يا همان طرح يا ماهيت و روش پژوهش، پژوهش از نوع  از لحاظ نحوه گردآوري داده

هـا توصـيف    هايي است كه هدف آن توصيفي است. پژوهش توصيفي شامل مجموعه روش
هـاي متفـاوت تحقيقـات     هـاي مـورد بررسـي اسـت. از بـين دسـته       كردن شرايط و يا پديـده 

(پژوهش پيمايشي، پژوهش همبستگي، اقـدام پژوهـي، بررسـي مـوردي، پـژوهش      توصيفي 
هـاي پـژوهش حاضـر، آن را از نـوع بررسـي       توان باتوجه به ويژگي پس ـ رويدادي) نيز مي 

يا سيستم با حـد و مـرز مشـخص و     "واحد"تواند يك  مي "مورد"موردي لحاظ نمود. اين 
م باشد. در اين پژوهش آمار و ارقـام مربـوط   متشكل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به ه

 1387ــ  1382صورت ماهانه از سـال   هاي مختلف مصرف به به مصرف گاز طبيعي در حوزه
هـاي گـردآوري شـده و     گردآوري و تحليل شده است. در ادامـه بـه تجزيـه و تحليـل داده    

  پردازيم: تشريح ابعاد موضوع مي
  بررسي روند مصرف گاز درگذشته

تحليــل شــده اســت. در  1387ـ   1382ربــوط بــه مصــارف گــاز طبيعــي از ســال هــاي م داده
هاي مختلـف بـه تصـوير     هاي هر سال و بر اساس حوزه نمودارهاي زير روند مصرف در ماه

  كشيده شده است: 
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بر افزايش ميـزان مصـارف گـاز     هاي گذشته عالوه بررسي روند مصرف گاز طبيعي در سال
هـاي مصـرف و تابعيـت     شور در حالـت كلـي، بيـانگر عـدم تـوازن بـين گزينـه       طبيعي در ك

ريزي نشده مانند شرايط آب و هـوايي و مسـايل سياسـي و     هاي برنامه تخصيص گاز از متغير
امنيتي است. تزريق گاز به مخازن نفتي باعث افـزايش ضـريب بازيافـت نفـت خـام از يـك       

سـازي گـاز تزريـق شـده در مخـازن       خيـره دليل ذ طرف و حفظ حقوق درآمد نسل آينده به
درصد گاز تزريقـي   80زيرزميني جهت برداشت آينده از طرف ديگر است ( تقريباً بيش از 

اي كـه همـواره در    شـود دو گزينـه   در آينده قابل بازيافت ثانويه خواهد بـود). مشـاهده مـي   
رات اسـت؛  ي تزريـق و صـاد   شـود، حـوزه   هـا توجـه مـي    صورت دارا بودن گاز مازاد به آن

هـا بسـيار نـاچيز و حتـي قطـع       هاي سرد سال تخصيص گاز به ايـن حـوزه   كه در ماه طوري به
ي دومـين ذخـاير    افتد كه از يك طرف دارنـده  ها در محيطي اتفاق مي ي اين شود و همه مي

ميليارد  28(حجم ذخايرگاز قابل استحصال كشورمان بالغ بر  گازي دنيا بعد از روسيه هستيم
ي اهـدافمان قـرار    است) و از طرف ديگر مباحث صـادرات گـاز را در سـرلوحه    متر مكعب

كنـيم.   نام شركت ملي صادرات گاز را تأسـيس مـي   داده و حتي شركت عريض و طويلي به
اي بيشتري را در حـوزه گـاز بسـط و گسـترش      هاي توسعه رسد قبل از اينكه برنامه نظر مي به

داخلي و بهبود فرهنگ مصرف كنيم كه برخي از دهيم، بايد فكري اساسي به حال مصرف 
و  هاي آن در كشور جست هاي آن را بايد در ارزان بودن قيمت مصرف انرژي و حامل ريشه

اند و آن هـم مصـرف رو    وضوح نمايان كردهنكته ديگري را نيز به باالجو كرد. نمودارهاي 
هاي كشـور از حالـت    روگاههاي كشور در فصول گرم سال است. تبديل ني به ازدياد نيروگاه

درصـد   72هـاي گـازي و سـيكل تركيبـي و مصـرف بـيش از        سنتي و گازوئيلي به نيروگـاه 
ها را افزايش داده است، رونـد   بر اينكه راندمان آن ها از طريق گاز طبيعي عالوه خوراك آن

ن هـا بـا رانـدما    مصرف گاز را نيز افزايش داده است و اين درحالي است كه همـين نيروگـاه  
كننـد و   هـاي بسـيار نـازل عرضـه مـي      و توليدات خود را بـا قيمـت  1بسيار پاييني توليد كرده 

هـاي مختلـف    شوند. در نمودارهـاي بـاال گزينـه    الگوي نامناسب مصرف برق را موجب مي
صورت گرافيكي بـا يكـديگر مقايسـه شـده و      هاي مختلف سنوات گذشته به مصرف در ماه

ها و فصـول مختلـف    مصرف در هر حوزه و رفتار آن در ماههاي  تصويري كالن را از نسبت
                                                 

درصد و  4/44هاي سيكل تركيبي درصد، نيروگاه4/36هاي بخار هدرصد،نيروگا 1/28هاي گازي كشور راندمان نيروگاه .1
 .)1388سازي مصرف سوخت كشور درصد است (شركت بهينه 7/33هاي ديزلي نيروگاه
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 eviews 6افـزار  سال را نمايان ساختند. در ادامه روند مصرف هـر حـوزه بـا اسـتفاده از نـرم     
 گيـرد  بينـي قـرار مـي    سري داده مورد تحليل، ارزيابي و پـيش  72صورت مجزا و بر اساس  به
]18.[  

  تلف مصرفهاي مخ بررسي روند مصرف گاز بر اساس حوزه
هـاي زيـر    بيني آن در افق برنامه پنجم توسـعه كشـور در حـوزه    بررسي روند مصرف و پيش

ــه اســت: مصــرف خانگي،تجــاري و عمــومي، مصــرف صــنعتي، مصــرف    صــورت پذيرفت
  نيروگاهي، تزريق به مخازن نفتي، صادرات. 

ر بيني بر اساس نمـودار زيـ   در بخش مصرف خانگي،تجاري و عمومي روند مصرف و پيش
  است:

  

  
  

هـاي سـرد    ي رفتار مصرفي گذشته در برخي از ماه دهد، در صورت ادامه ها نشان مي بررسي
ميليون مترمكعب گاز در بخش خانگي مصـرف خـواهيم داشـت     447معادل  1393در سال 

كه اين مقدار معادل كل توليـد گـاز در حـال حاضـر اسـت. رفتـار نوسـاني گـاز نيـز نشـان           
كه در كمترين مقدار بـه   طوري هاي گرم و سرد سال است به ر ماهي تفاوت مصرف د دهنده

ميليـون متـر مكعـب در روز بـالغ     8/201طور ميانگين بـه  ميليون مترمكعب در روز و به 7/48
بيني مصرف گاز در بخش خانگي، تجاري و عمومي عبارت است  شود. فرمول تابع پيش مي
  از:

Estimation Equation: 
===================== 
GCHB = C(1) + C(2)*GCHB(-1) + C(3)*GCHB(-2) + C(4)*DUM09 + 
C(5)*DUM08 + C(6)*DUM8409 + C(7)*DUM8702 + C(8)*T 
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Substituted Coefficients: 
===================== 
GCHB = 16.37611726 + 1.429809276*GCHB(-1) - 0.688197382*GCHB(-2) + 
60.40221531*DUM09 + 61.3645794*DUM08 - 66.60956942*DUM8409 + 
58.25609917*DUM8702 + 0.3522734876*T 

9502كه در تخمين مربوط :  .=R 70و=n 622و.=DW هستند و نشانگر قابليت اطمينان
اي كـه بـر    و مسـتدل را از آينـده   تواند تصويري واقعي بيني بوده و مي و اعتبارو صحت پيش

   مبناي رفتار گذشته بدون برنامه شكل گرفته، به نمايش بگذارد.
  

  
  

ها هموارتر بـوده و نوسـانات    در بخش مصرف صنعتي، روند تخصيص نسبت به ساير حوزه
بيني آن را تا  دهد. شكل زير نمودار مصرف گذشته و پيش بسيار زيادي را از خود نشان نمي

  دهد: نشان مي 1393سال 
صورت صـعودي فزاينـده بـوده و     بينيم روند رشد گاز در بخش صنعت به گونه كه مي همان

و  1385هـاي   كمتر تحت نوسانات فصلي قرار گرفته است و تنها در فصول بسيار سرد سـال 
 وجودآمـده اسـت.   كه كشور در حوزه گازرساني دچار بحران شده، اين موضـوع بـه   1386

هـاي انـرژي در    گاز در اين حوزه نشـانگر جـايگزيني گـاز بـا سـاير حامـل      رشد  روند رو به
منظور دستيابي به رشد صنعتي مـورد   طرف و توجه به بخش صنعت به سوخت صنايع از يك

همراه ضـرايب مربـوط   بيني اين بخش به انتظار در برنامه پنجم توسعه است. در زير تابع پيش
  ارايه شده است:

  

Estimation Equation with Substituted Coefficients: 
===================== 
GCIND = 8.664617942 + 0.4055983598*GCIND(-1) + 0.22420091*GCIND(-4) - 
2.87353333*DUM10 - 9.630913016*DUM8509 - 12.47354789*DUM8510 - 
16.78822227*DUM8610 - 13.68552421*DUM8611 + 0.1989935144*T 
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ــوط:  كــه در تخمــين 9502مرب .=R  68و=n 4331و.=DW ــه   هســتند ــا توجــه ب كــه ب
  هاي تعيين شده داراي روايي الزم است. آماره

  شكل زير است: بيني به در بخش مصارف نيروگاهي، روند گذشته و پيش
  

  
  

نيروگاهي نيز روند سـيكلي داشـته و بـه شـرايط     دهد، مصرف  نمودار ياد شده  نشان مي
هـاي گـرم سـال و     هـا در مـاه   آب و هوايي بسيار وابسته است. بيشترين مصرف گاز نيروگـاه 

بينـي صـورت    هاي سرد سال است. بيشترين مصرف بر اساس پيش كمترين آن مربوط به ماه
در روز خواهـد بـود.   ميليون متـر مكعـب    183با ميزان  1393گرفته مربوط به مردادماه سال 

البته بايد توجه داشت، اين رفتار مصرفي تابعي از الگوي فرهنـگ مصـرف بـرق بـوده و در     
گـذار و بهبـود ايـن فرهنـگ      هـاي عمليـاتي از سـوي نهادهـاي سياسـت      صورت ارايه برنامه

  صورت است: اين همراه ضرايب مربوط به  تغيير است. تابع تخمين اين حوزه به قابل
  

Estimation Equation with Substituted Coefficients: 
===================== 
GCPP = 37.31535984 + 0.8527017242*GCPP(-1) - 0.2572865835*GCPP(-3) + 
41.23400911*DUM8409 - 19.30950856*DUM08 - 38.34828139*DUM09 - 
21.12669077*DUM10 + 0.180119577*T + 10.16397909*DUM0405 

  
9502تخمين مربوط:  كه در .=R 69و=n 092و.=DWهـاي آزمـون    و آماره هستند

  اند. ي مجاز قرار گرفته نيز در فاصله
  نمودار زير نشانگر رفتار تخصيص گاز در بخش تزريق به مخزن است:
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بيني انجام شـده   دهد. پيش ق گاز به مخازن نفتي نشان مينمودار فوق رفتار جالبي را از تزري
ها بر اساس  گذاري ها و سياست گيري ي تصميم ي اين است كه در صورت ادامه نشان دهنده

رفتار گذشته و فعلي نبايد به تخصيص گاز به مخازن جهت ازديـاد برداشـت نفـت و حفـظ     
نها در حد يك شعار تلقي كـرد. از  هاي آتي زياد اميدوار بود و اين موضوع را ت حقوق نسل

 1دارتـرين گزينـه مصـرف گـاز اسـت.      نظر كارشناسان و خبرگان نفتي تزريق گـاز اولويـت  
بيني صورت گرفته رونـد كاهشـي در ايـن حـوزه را نشـان داده و حتـي در        كه پيش درحالي

شـدن  هاي سرد سال اين مقدار منفي خواهد شد. (منفـي   هاي آخر برنامه پنجم و در ماه سال
معنـي اسـت).   تر از صفر بـي  اعداد از نظر آماري معنادار بوده و در دنياي واقعي مقادير پايين

دسـت آمـده بسـيار تأثيرگـذار بـوده       بيني به سال گذشته در اين حوزه در نتايج پيش 3رفتار 
دليل برودت بيش از حد دماي هـوا   تر بيان شده، در ساليان اخير به گونه كه پيش است. همان

هـاي بخـش تخصـيص گـاز متوجـه بـرآورده كـردن         گـذاري  هاي سرد سال سياسـت  ماه در
شـود، بخـش    اي كه قرباني مي تقاضاي بخش خانگي بوده است و در اين مواقع اولين حوزه

تزريق بوده است و اين درحالي است كـه بـر اسـاس برآوردهـاي صـورت گرفتـه از سـوي        
تي كشور در نيمه دوم دوره عمر خود روزانه دليل قرار داشتن اكثر مخازن نف وزارت نفت به

ميليون متر مكعب گاز بايد بـه مخـازن تزريـق شـود و حتـي كميسـيون انـرژي         300بيش از 
در گزارش وزارت نفـت، بـدون اشـاره بـه     كند.  مجلس آن را بيش از اين مقدار برآورد مي

در افـق سـال   ميليون متـر مكعـب گـاز در روز     1/310چگونگي محاسبه عدد تزريق، تزريق 
                                                 

) و رويكـرد كيفـي تئـوري    AHPمراتبـي (  بر اساس پژوهش از خبرگان صنعت نفت با استفاده از دو رويكرد كمي تحليـل سلسـله   .1
  ) در زمان نگارش مقاله.Grounded theory( ها برخواسته از داده
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ثر ؤها و فاكتورهاي انتخابي م علت گنگ بودن بسياري از پيش شرط به بنابرايناست.  1393
بندي مخازن براي تزريـق، بسـياري    ميزان تزريق و صادرات و اولويت ي محاسبه ي در نحوه

تـابع تخمـين مصـرف گـاز در     گويند.  از كارشناسان از غير واقعي بودن اطالعات سخن مي
  صورت برآورد شده است: اين همراه ضرايب مربوط به به بخش تزريق

 
Estimation Equation with Substituted Coefficients: 
===================== 
GINJ = 9.116097887 - 0.03371278216*GCHB + 0.01748506268*GCHB(-2) + 
0.6455475943*GINJ(-1) - 0.1442975819*GINJ(-2) - 0.1013316621*GINJ(-3) - 
3.082887859*DUM05 - 8.598647194*DUM8204 - 5.745862646*DUM8207 + 
24.54975907*DUM8309 - 18.41022503*DUM8310 - 8.648199443*DUM8404 + 
7.999489878*DUM8405 - 5.551070503*DUM8507 + 5.921702489*DUM8508 - 
5.724555125*DUM8512 - 10.76149255*DUM8603 + 6.849897882*DUM8707 + 
3.796474208*DUM8711 - 6.474457595*DUM08 
 

9302كه در تخمين مربوط:  .=R 69و=n 132و.=DW هاي آزمون نيـز   و آماره هستند
شده جهـت تخمـين   هاي مجاز تعيين  زياد بودن تعداد متغير اند. ي مجاز قرار گرفته در فاصله
تر،نشانگر اين موضوع است كه تخصيص گاز در اين حـوزه نيازمنـد توجـه خاصـي      مناسب

هاي مهم است؛ اما در عمل، ضـريب اهميـت آن بسـيار     كه يكي از حوزه بوده و باوجود اين
تصـوير كشـيده    بيني رفتار صادرات گـاز را بـه   كم است. نمودار زير وضعيت موجود و پيش

  است:
  

  
  

گونـه كـه مشـاهده     گاز در بخش صادرات نيز جالب و لي نگران كننـده اسـت. همـان    رفتار
منفي خواهد شـد (در دنيـاي واقعـي يعنـي      1389شود، روند صادرات گاز از اواخر سال  مي

ــه    صــادراتي نخــواهيم داشــت).  در گــزارش وزارت نفــت حجــم گــاز صــادراتي در برنام
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هـاي   صادراتي و چگـونگي ارزيـابي برنامـه   ساله بدون ذكر نحوه محاسبه ميزان حجم  بيست
ميليون متر مكعب در روز برآورد شده اسـت كـه بـر     7/340معادل  1393در سال  صادراتي

هـاي   هاي صورت گرفته، از واقعيت دور بوده و نشـانگر عـدم تحقـق برنامـه     بيني اساس پيش
زريـق و  رسـد، ايـن رفتارهـاي نابهنجـار در دو بخـش ت      نظـر مـي   مصوب اين بخش است. بـه 

هاي برنامه شركت نفت هستند، متأثر از رفتار مصرفي بخش خانگي  صادرات كه از اولويت
  است. تابع تخمين بخش صادرات در زير ارايه شده است:

  

Estimation Equation with Substituted Coefficients: 
===================== 
GEX = 3.441729362 + 0.3822720554*GEX(-1) - 14.34032413*DUM8610 + 
0.2445925173*T - 3.998256279e-05*T^3 - 3.82950586*DUM8205 + 
4.651523086*DUM8207 - 2.905349912*DUM8302 - 6.215100592*DUM8304 - 
4.886780958*DUM83911 + 5.347136838*DUM8312 - 2.651508427*DUM8409 - 
8.415668643*DUM840102 + 2.724484564*DUM04 - 5.10549376*DUM8405 - 
5.975106787*DUM85010 + 4.741126746*DUM8508 - 7.821059482*DUM8509 + 
4.693582704*DUM8511 + 3.633932835*DUM8602 - 5.063880436*DUM8611 

8902كه در تخمين مربوط:  .=R 71و=n 052و.=DW هاي آزمـون نيـز    و آماره ستنده
در اين بخش نيز زياد بودن تعداد متغيرهـاي مجـازي نشـانگر     اند. در فاصله مجاز قرار گرفته

هـاي بسـيار نامتجـانس در ايـن بخـش اسـت.        رفتار نامناسب و نامتعادل گذشته و وجود داده
آن در افـق  بينـي   براي تحليل بهتر موضوع نگاهي به روند كلي توليد و مصرف گاز و پـيش 

  دهد: اندازيم. نمودار زير روند توليد گاز را نشان مي برنامه پنجم مي

  
  
گونه كه در نمودار مربوط نشان داده شده است، روند توليـد گـاز بـر اسـاس مصـرف       همان

دهد.بيشـترين مقـدار    هاي مصرف روندي صعودي ولي كاهنـده را نشـان مـي    تجمعي بخش
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عنـوان   ميليون متر مكعب در روز است كه بـه هـيچ   4/548دل توليد در پايان برنامه پنجم معا
هاي مختلف نيست و اين در حالي است كه طبق برنامه تنظيمـي   گوي مصارف بخش جواب

وزارت نفت و بر اساس نظر وزير وقت نفت ميزان توليد گـازطبيعي در پايـان برنامـه پـنجم     
نظـر   افزايش خواهد يافـت. بـه  كشور معادل يك ميليارد و يكصد ميليون متر مكعب در روز 

اي جامع و متهورانه در بخش گـاز اسـت،    رسد، دستيابي به اين ميزان توليد نيازمند برنامه مي
هاي منسجم را در عمل ـ   گونه برنامه اي از اين هاي پژوهشگر نشانه اما روند گذشته و بررسي

  ي اوراق ـ نديده است. نه در حد و اندازه
  

  گيري نتيجه
منـد در   گذاري مدون و نظام صورت گرفته نشانگر كمرنگ بودن نقش سياست هاي بررسي

انـداز نـامطلوبي را در ايـن زمينـه را بـه تصـوير        بخش تخصيص گاز در كشور بوده و چشـم 
هـاي   بيني شـده بـراي تخصـيص گـاز بـه حـوزه       هاي پيش هاي موجود با برنامه كشيد. واقيت

نها در قالب متـون مسـتند و غيرعمليـاتي ممكـن     ها را ت مختلف شكاف زيادي داشته و برنامه
هاي صنعت نفت هسـتند، كمتـرين    سازند. تزريق به مخزن و صادرات گاز كه از اولويت مي

هاي تخصيص داشته و نيازمند توجه جدي هستند. توسعه پايـدار   اولويت را در سياستگذاري
پـذير   تـدوين شـده امكـان   هـاي   و حفظ درآمدهاي آتي تنها با استمرار توليد و تحقق برنامه

خواهد بود و اين مهم نيز با اتكا به تزريق گاز جهت افـزايش توليـد نفـت خـام و صـادرات      
  پذير است. المللي امكان جهت ارزآوري و كسب جايگاه بين
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