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چکیده
محققان پیش بینی می کنند از سال های 2۰2۰ تا 2۰5۰ بیشترین سطح تولید گاز را در جهان شاهد باشیم. ایران با در 
اختیار داشتن 18/2درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگ ترین دارندۀ گاز طبیعی در جهان شناخته می شود که 
میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان گازی جهان حدود 4۰درصد از ذخایر گازی کشور را در اختیار 
دارد. ایران با تولید 192/5تریلیون متر مکعب در سال 2۰15 به عنوان سومین کشور تولیدکنندۀ گاز طبیعی در جهان 
شناخته می شود. با استفاده از این ظرفیت  ها می توان در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 12 و 
13 و 14 در صنعت نفت و گاز، اقدام نمود و به تحقق سیاست های کلی محیط زیست که توسط مقام معظم رهبری ابالغ 

شده و به صنعِت کم کربن و استفاده از انرژي هاي پاک توجه شده، کمک کرد.
به نقش  به سوخت های فسیلی مقایسه شده است. همچنین  از گاز طبیعی نسبت  تولیدی   CO2 این مقاله میزان  در 
67درصدی دی اکسیدکربن و 19درصدی متان از کل گاز های آالیندۀ محیط زیست و به ظرفیت 21برابری هر مولکول متان 
نسبت به دی اکسیدکربن در گرمایش زمین اشاره شده است، و به نقش گاز طبیعی در تولید پایدار، توسعۀ پایدار، اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و انتشار گازهای گلخانه ای از سوخت های مختلف همچون نفت، زغال سنگ، دیزل، بنزین 
و گاز طبیعی پرداخته شده است. گاز طبیعی به خاطر پایین بودن میزان انتشار CO2 نسبت به سوخت های دیگر به عنوان 

سوخت پاک، پایدار و سازگار با محیط زیست معرفی شده است.

کلمات کلیدی: محیط زیست، توسعۀ پایدار، تولید پایدار، اقتصاد مقاومتی، گاز طبیعی

1- مقدمه
1-1- نقش گاز در سیاست اقتصاد مقاومتی

توسط   1392 سال  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
ابالغ  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
به  مقاومتی  اقتصاد  بندهای 13 و 14 سیاست های  شد. در 
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و 
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در 
بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعۀ ظرفیت های 
تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک، اشاره شده است 
]1[. در ایران 28 میدان از حدود 1۰۰ میدان نفت و گاز، با 
مشترک  و...  قطر  عربستان،  عراق،  مثل  همسایه  کشورهای 

است که از این تعداد 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 
میدان دارای ذخایر نفت و گاز است ]2[. میدان گازی پارس 
بزرگ ترین میدان  و  بزرگ ترین میدان گازی جهان  جنوبی، 
گازی مشترک در ایران، می باشد که 14 تریلیون متر مکعب 
گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازي دارد که حدود 
گاز  از ذخایر  و حدود 4۰ درصد  دنیا  گاز  از کل  7/5درصد 

کشور را شامل مي شود ]3[، ]4[، ]5[ و ]6[.
گاز  انتقال  حجم  تعریف شده،  برنامه ریزی های  اساس  بر 
متر مکعب  روزانه یک میلیارد  به  پایان سال 1396  تا  ایران 
می رسد و این مقدار در سند چشم انداز 14۰4 به یک میلیارد 
افزایش می یابد. بر همین  و 1۰۰میلیون متر مکعب در روز 
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مراکز  مورد،   136 به  فشار  تقویت  تأسیسات  تعداد  اساس، 
به  نیز  قوی  فشار  لولۀ  خطوط  و  مورد   74 به  بهره برداری 
62هزار کیلومتر می رسد ]7[. برای پی بردن به نقش صنعت 
گاز در توسعۀ پایدار و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به 

بررسی داده  های انرژی می پردازیم.
بر اساس آخرین گزارش شرکت بی پی در سال 2۰15، تولید 
مصرف   .]8[ است  یافته  افزایش  سوخت ها  همۀ  مصرف  و 
رشد  ۰/8درصد  یا  و  روز  در  بشکه  ۰/8میلیون  نفت  جهانی 
میزان  از  ضعیف تر  قابل توجهی  به طور  مقدار  این  که  داشته 
1/4میلیون بشکه در روز در سال 2۰13 دیده می شود ]9[. 
انرژی را در اختیار دارد.  از مصرف جهانی  نفت 23/6درصد 
مصرف گاز طبیعی در جهان ۰/4درصد رشد داشته که بسیار 
کاهش  بزرگ ترین  می باشد.  ساله   1۰ متوسط  از  پایین تر 
اوکراین،  ایتالیا،  آلمان،  پنج کشور  در  در جهان  گاز  مصرف 
آمریکا  متحدۀ  ایاالت  ازطرفی  و  بوده  انگلستان  و  فرانسه 
)2/9درصد(، چین )8/6درصد( و ایران )6/8درصد( بیشترین 
افزایش رشد مصرف را داشته اند. با این حساب، گاز طبیعی 
32/7درصد از مصرف انرژی در سطح جهان را در اختیار دارد 
زغال سنگ  انرژی،  اصلی  منابع  از  دیگر  یکی   .]1۰[ و   ]8[
است که مصرف جهانی آن ۰/4 در سال 41۰2 افزایش یافت، 
را  جهانی  انرژی  مصرف  از  3۰درصد  حدود  در  زغال سنگ 
را  انرژی هسته ای در جهان رشد 1/8درصد  شامل می شود. 
در اختیار داشته است. انرژی الکتریکی خروجی از این منبع 
برابر با 6/8درصد از مصرف انرژی در جهان می باشد. انرژی 
تجدیدپذیر در همین سال با رشد 3درصدی، 6درصد از سهم 

انرژی جهانی را در اختیار داشته است ]8[.
به عنوان  همچنان  طبیعی  گاز  تولید  22درصد  با  آمریکا 
 2۰15 سال  در  جهان  طبیعی  گاز  تولیدکنندۀ  بزرگ ترین 
با  ایران  16/1درصد،  حدود  با  روسیه  می شود.  شناخته 
5/4درصد و قطر با 5/1درصد در جایگاه های بعد قرار دارند. 
منابع و ذخایر گاز طبیعی جهان قابل مقایسه با منابع و ذخایر 
نفتی است اما مصرف گاز طبیعی هنوز در سطح پایین تری از 

نفت قرار دارد ]9[.
در بین سوخت های فسیلی، خطر اتمام نفت بیشتر از سایر 
تولید نفت نشان می دهد که  منابع است ]1۰[. سناریوهای 
می یابد.  کاهش  به  بعد   2۰15 سال  از  نفت  تولید  کاهش 
شدید  افزایش  به  می توان  نفت  مصرف  کاهش  دالیل  از 
 198۰ و  میالدی   1979 سال  در  خام  نفت  قیمت هاي 
میالدی در پی استفادۀ سیاسی از نفت در جهان و تصمیم 
دولت ها در کاهش آالینده های زیست محیطی در جهان اشاره 

مصرف  در  بیشتر  صرفه جویي  صنعتي،  کشورهاي  که  کرد 
گرفته اند  پیش  در  را  جایگزین  سوخت  از  استفاده  و  نفت 
تا   2۰2۰ سال های  از  می کنند  پیش بینی  محققان   .]11[
باشیم  شاهد  جهان  در  را  گاز  تولید  بیشترین سطح   2۰5۰
]12[. شرکت ایتالیایی »اِنی«، سومین غول نفتی جهان، در 
جدیدترین گزارش خود اعالم کرد ایران تا 2۰۰ سال دیگر 
گاز و 125 سال دیگر نفت خواهد داشت ]13[. این بررسی ها 
نشان می دهد که جایگاه گاز در توسعۀ پایدار و تولید پایدار 
با دارابودن بزرگ ترین منابع  ایران  اما  از نفت می باشد  بهتر 
قرار  تولید  از  پایینی  سطح  در  بخش  این  در  طبیعی،  گاز 
با   2۰13 سال  به  نسبت   2۰14 سال  در  به طوری که  دارد؛ 
تولید 172تریلیون متر مکعب، 5/2درصد در سال رشد تولید 
6/8درصد  مکعب،  متر  تریلیون   17۰/2 مصرف  با  و  داشته 
رشد مصرف داشته است ]8[ و ]14[.  با افزایش تولید گاز 
طبیعی و صادرات به کشورهای همسایه، جایگاه صنعت گاز 
در توسعۀ پایدار و سوخت مطمئن و دوستدار محیط زیست 
اقتصاد  سیاست های   14 و   13 بندهای  و   می شود  تثبیت 
افزایش قدرت مقاومت و  مقاومتی  اجرایی شده و بند 12، 
کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور ازطریق توسعۀ پیوندهای 
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه 

و جهان، به ویژه همسایگان، امکان پذیر می شود. 

1-2- نقش گاز طبیعی در حفاظت از محیط زیست
از  حمایت  و  حفظ  ملت ها  و  دولت ها  مهم  مسائل  از  یکی 
و  مهم ترین  از  یکی  آلودگی  مسئلۀ  است.  محیط زیست 
به  امروز  جهان  در  انسانی  تمدن  از  ناشی  مسائل  حادترین 
شمار می رود ]15[. این موضوع به اندازه ای مهم می باشد که 
سیاست های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری 
سران  اجالس  سومین  در  و  گردید  ابالغ   1394 آبان ماه  در 
مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز که آبان ماه 1394 در تهران 

شکل 1- سناریوهای تولید جهانی نفت    ]15[  
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برگزار شد به بررسی چالش های محیط زیستی و استفاده از 
اشاره شد  سوخت های کم کربن و سوخت جایگزین مناسب 

]16[ و ]17[.
کشورهای مختلف در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدامات 
در  انجام شده  پروژه های   2 شکل  داده اند.  انجام  گسترده ای 
نشان می دهد.  را  در سال 2۰12  گلخانه ای  گازهای  کاهش 
انجام شده در  گازهای گلخانه  ای  پروژه های کاهش  بیشترین 

کشورهای چین و هند بوده و بیش از 22۰ پروژه درخصوص 
کاهش گازهای آالینده ارائه شده است که انتظار می رود بیش 

از 3میلیارد تن تولید گازهای گلخانه  ای کاهش یابد ]18[. 
در جهان نیز تحقیقات و مطالعات فراوانی صورت گرفته است. 
الویج و همکاران در راستای کاهش میزان فلرینگ گاز طبیعی 
از ماهواره ها میزان فلرینگ  از تصاویر گرفته شده  با استفاده 
کراپنیک   .]19[ نمودند  بررسی  را  سال   15 زمانی  بازۀ  در 
که  رسید  نتیجه  این  به  خود  مطالعات  در   2۰1۰ سال  در 
یارانۀ  بدون  حتی  کامیون ها  سوخت  در   GNL از  استفاده 
مقرون به صرفه  و  قابل رقابت  می تواند   GNL بخش  در  دولت 
انتشار CO2 و مصرف نفت را کاهش دهد، و  باشد و میزان 
همچنین با تسهیل امکانات و زیرساخت ها با توجه به استفاده 
 GNL از کامیون ها در مسافت های طوالنی، استفاده از سوخت
در کامیون ها رایج تر می گردد ]2۰[. در سال 2۰13، برادبوری 
و همکاران با بررسی انتشار گازهای گلخانه ای در 1۰۰ سال 
قبل بیان نمودند که انتشار متان از چرخۀ گاز طبیعی کمتر 
آمریکا  انرژی  از چرخۀ زغال سنگ می باشد ]21[. دپارتمان 
در سال 2۰13 در مطالعات خود بیان نمود که میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای از یک وسیلۀ نقلیۀ معمولی در هر سال، 7 
تا 1۰ تن از گازهای گلخانه ای می باشد که در این تحقیقات 

برای سوختن یک گالن بنزین انتشار 2۰ پوند گاز گلخانه ای 
در نظر گرفته شده بود ]22[. در سال 2۰14، هانت بررسی 
از سوخت های دیزل،  استفاده  مقایسه ای  و  اقتصادی  و  فنی 
به  نسبت  را   GNC سوخت  و  داد  انجام  را   GNL و   GNC

 LNA .]23[ مقرون به صرفه تر دانست GNL سوخت دیزل و
به عنوان یک مرجع معتبر در انتشار و آنالیز گازهای حاصل 
نسبت  گاز طبیعی  نمود  اعالم  در سال 2۰14  از سوخت ها 
می باشد؛  کمتری  کربن  حاوی  دیگر  فسیلی  سوخت  هر  به 
به   CO2 واحد  هر  )به ازای  موجود  کربن  میزان  به طوری که 
کمتر  دیزل  سوخت  از  درصد   28 فشرده  گاز  در  مگاژول( 
می باشد ]24[. دلگادو و مانکریف در سال 51۰2 بیان نمودند 
ولی  می باشد  دارا  را  کربن  انتشار  کمترین  طبیعی  گاز  که 
نشت گاز متان و تغییر در راندمان موتورهای گازسوز و انتشار 
گاز متان به عنوان آالیندۀ محیط زیست به حذف و یا کاهش 
استفاده از گاز طبیعی به عنوان جایگزین سوخت فسیلی در 
خودروها منجر می شود و در طرح پیشنهادی بیان می کنند 
که با اصالح نشتی و انتشار متان می توان به وعدۀ داده شده 
در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از گاز طبیعی 

به عنوان سوخت عمل نمود ]25[.
)AEI( در سال 2۰14،  انرژی  بین المللی  آژانس  در گزارش 
انتشار CO2 از بخش های مختلف انرژی در ایران ارائه شده 
به عنوان   CO2 انتشار  بیشترین  بر اساس جدول 1  است که 
مصرف سوخت  در  محیط زیست  آلوده کنندۀ  گاز  عمده ترین 
می باشد ]26[. نتایج جدول 2 نشان می دهد که سوخت های 
طبیعی  گاز  به  نسبت  زغال سنگ  و  نفت  همچون  مصرفی 

انتشار CO2 بیشتری دارند.
فسیلی  سوخت های  به  نسبت  طبیعی  گاز  از  تولیدی   CO2

دیگر کمتر می باشد و به همین خاطر، گاز طبیعی به عنوان 
سوخت پاک در جهان شناخته می شود اما باید به این نکته 
توجه نمود که دی اکسیدکربن فقط 67درصد از کل گازهای 
گلخانه  ای را تشکیل می دهد و متان با 19درصد دومین عامل 
 21 متان  مولکول  هر  و  می باشد  محیط زیست  آلوده کنندۀ 
برابر بیشتر از دی اکسیدکربن پتانسیل گرمایش زمین را دارد 
]27[. لذا در استفادۀ حداکثری و پایدار از گاز طبیعی به عنوان 
سوخت پاک و صنعت پایدار باید به کاهش انتشار گازهایی 
همچون متان و دی اکسیدکربن توجه کرد تا کمترین انتشار 

گازهای گلخانه ای را در این زمینه شاهد باشیم.

  CDM  شکل 2- میزان پروژه های
در کشورهای مختلف جهان   ]2۰[ 
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از  زیست محیطی  آالینده های  کاهش  راهکارهای   -2
بخش گاز طبیعی

در زمان استخراج و فراورش سوخت مقداری از انرژی صرف 
بیش  ساالنه  جهانی  بانک  گزارش  اساس  بر  می شود.  تولید 
می سوزد  فلرها  در  طبیعی  گاز  مکعب  متر  میلیارد   14۰ از 
در  جهان  تولیدی  گاز  کل  از  4درصد  معادل  ساالنه  یعنی 
فلرها می سوزد و عالوه بر اتالف بسیار زیاد گاز، 227 میلیون 
تن دی اکسیدکربن نیز در جو منتشر می شود ]28[. مجموع 
گاز مصرفی صنعتی آلمان و فرانسه از میزان گاز فلرشده در 
سطح جهان کمتر است ]29[ و ]3۰[. مطابق 2۰۰۰ مقالۀ 
رسمی چاپ شده در انجمن سالمت عمومی  کانادا، 25۰ سم 
شناخته شدۀ مختلف در طی فرایند فلر به هوا تخلیه می شوند 
]31[. ازطرفی ایران با 11/4میلیارد متر مکعب فلرینگ گاز 
اولین  و  به عنوان سومین کشور در جهان  طبیعی در جهان 
کشور در خاورمیانه شناخته می شود. هدررفت انرژی و انتشار 
را می توان  این بخش  از   CO2 گازهای گلخانه ای به خصوص
با اصالح واحدهای فرایندی و بازیابی گازهای فلر به حداقل 

رساند.
گازهای  انتشار  در  مهم  بخش های  از  یکی  حمل ونقل 
سواری  خودرو  تولید   ،2۰14 سال  در  و  می باشد  گلخانه ای 
ایران 46/8درصد افزایش یافته است. وسایل نقلیۀ بزرگ راه 
اتمسفر  به  در هر سال حدود 1/7میلیارد تن گاز گلخانه ای 
آزاد می کنند که بیشتر به صورت دی اکسیدکربن )CO2( بوده 
هر  سوزاندن  با  می گردد.  منجر  جهانی  اقلیم  تغییرات  به  و 
گالن بنزین 2۰ پوند از گازهای گلخانه ای ایجاد می گردد که 
برای یک  از گازهای گلخانه ای  تا 1۰ تن  هر سال 7  تقریباً 

بررسی   .]32[ می شود  گرفته  نظر  در  معمولی  نقلیۀ  وسیلۀ 
انتشار گازهای گلخانه ای از خروجی اگزوز خودروهای امروزی 
گاز  سوخت  از  گلخانه ای  گاز های  انتشار  که  می دهد  نشان 
می باشد  بنزین  سوخت  از  کمتر  درصد   2۰ تا   15 طبیعی 
جهت  سوخت  بهترین  انتخاب  زمینۀ  در  مطالعاتی   .]22[
جایگزینی با دیزل صورت گرفته که با توجه به مناسب بودن و 
 GNL کاهش آلودگی محیط زیست، گاز طبیعی چه به صورت
و GNC بهترین و مقرون به صرفه ترین سوخت پاک می باشد 

.]23[
استفاده  ایران،  انرژی در  با رشد مصرف  اخیر  در چند سال 
و جایگزین  پاک  به عنوان سوخت  نیز  گاز طبیعی  و مصرف 
سوخت های فسیلی دیگر رشد داشته که در پی آن افزایش 
 3 جدول  به  نگاهی  با  داشته ایم.  را  دی اکسیدکربن  انتشار 
استفاده  به نسبت  انتشار  افزایش  این  که  می شویم  متوجه 
کمتر  به مراتب  نفت  و  زغال سنگ  همچون  سوخت هایی  از 

می باشد.
با مشخص شدن انتشار آالینده های زیست محیطی و هدررفت 
در  طبیعی  گاز  از  استفاده  در  مختلف،  بخش های  از  انرژی 
اجرایی  و  عملی  برنامه ریزی های  باید  مختلف  بخش های 
صورت گیرد که کمترین هدررفت انرژی و انتشار آالینده های 
زیست محیطی را داشته باشیم تا بتوان از مزیت پاک بودن گاز 
طبیعی نسبت به سوخت های فسیلی در مهار و کاهش روند 

رو به افزایش آالینده های زیست محیطی بهره برد.

Total CO2  emissions from fuel  combustion 532/2
Electricity  and heat   production 6/144 
Other energy in: own use 35/2
Manufacturing   industries and   construction 106/3
Transport 121/4 
of  which:  road 120/3
Other  sectors 124/7
of  which:  residential 95/1

انتشار گاز طبیعی نفت زغال سنگ

کربن دی اکسید 117,۰۰۰ 164,۰۰۰ 2۰8,۰۰۰

جدول CO2 -1 تولیدی از بخش های مختلف انرژی در سال 2۰12 در ایران برحسب میلیون تن   ]28[ 

جدول 2- مقایسۀ انتشار هوای تولیدی از سوخت های فسیلی برحسب پوند از بیلیارد  BTU  انرژی   ]29[ 
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3- نتیجه گیري
گاز طبیعی در دنیا به عنوان سوخت پاک شناخته می شود به 
همین خاطر پیش بینی می شود از سال های 2۰2۰ تا 2۰5۰ 
بیشترین سطح تولید گاز را در جهان شاهد باشیم. ایران با 
و  گاز طبیعی  منابع  دارندۀ  بزرگ ترین  به عنوان  18/2درصد 
جهان  در   2۰15 سال  در  طبیعی  گاز  تولیدکنندۀ  سومین 
از حدود 1۰۰ میدان  ایران 28 میدان  شناخته می شود. در 
نفت و گاز، با کشورهای همسایه مثل عراق، عربستان، قطر 
و... مشترک است که از این تعداد 4 میدان گازی و 6 میدان 
پارس  گاز  مشترک  میدان  است.  گاز  و  نفت  ذخایر  دارای 
کشور  طبیعی  گاز  ذخایر  سهم  از  4۰درصد  حدود  جنوبی 
میدان،  این  از  پایدار  تولید  و  توسعه  با  و  می شود  شامل  را 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 12 و 13 و 14، 

تحقق خواهد یافت.
در  طبیعی  گاز  جایگاه  علمی  بررسی  با  مقاله  این  در 

محیط زیست به نتایج زیر رسیدیم:
چرخۀ  از  کمتر  طبیعی  گاز  چرخۀ  از  متان  انتشار   -1

زغال سنگ می باشد.
2- انتشار گازهای گلخانه ای از سوخت گاز طبیعی، 15 تا 2۰ 

درصد کمتر از سوخت بنزین می باشد.
3- با سوختن یک گالن بنزین 2۰ پوند گاز گلخانه ای تولید 
می شود که برای هر وسیلۀ نقلیۀ معمولی 7 تا 1۰ تن در سال 

انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته می شود.
4- گاز طبیعی فشرده نسبت به سوخت دیزل 28درصد کربن 
را در پی  کمتری دارد و کاهش آالینده های زیست محیطی 

دارد.
پتانسیل  کربن دی اکسید  به  نسبت  برابر   12 متان  گاز   -5

گرمایش زمین را دارد.

4- تشکر و قدرداني
از زحمات مهندس علی نصیحت کن مدیر محترم منطقۀ ده 
عملیات انتقال گاز و دکتر حبیب خواجه کارشناس پژوهش 
تدوین،  مراحل  کلیۀ  در  که  گاز  انتقال  عملیات  ده  منطقۀ 

پژوهش و سایر امور به این جانب کمک شایانی نموده  است، 
سپاسگزاری می نمایم.
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Abstract
Researchers predict that gas production will peak in the world between 2020 and 2050. Owning 
%18.2 of the world’s natural gas reserves, Iran is known as the largest natural gas holder in the 
world and the South Pars Gas Field, as the world’s largest gas field, owns about 40 percent of the 
country’s gas reserves. Iran is the third largest natural gas producer in the world by producing 
192.5 trillion cubic meters of gas by 2015. These capacities can be applied to the implementation 
of general resistance policies, paragraphs 12, 13 and 14 in the oil and gas industry, and to the 
fulfillment of general environmental policies announced by the Supreme Leader and help the low 
carbon industry and the use of desired clean energies.
This paper compares the amount of CO2 produced from natural gas with fossil fuels. Moreover, 
it deals with the role of 67% of carbon dioxide and 19% of methane from total environmental 
pollutants and 21-fold capacity of each methane molecule relative to carbon dioxide in global 
warming. And the role of natural gas in sustainable production, sustainable development, the 
implementation of general resistance policies and the emission of greenhouse gases from 
different fuels such as oil, coal, diesel, gasoline and natural gas has been reviewed and natural 
gas has been introduced as a clean, sustainable and environmentally friendly fuel due to its low 
CO2 emissions compared to other fuels.

Keywords: Environment, Sustainable Development, Sustainable Production, 
                    Resistance Economics, Natural Gas 


