نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان بهمنظور برنامهریزی برای
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در پژوهش حاضر بهمنظور برنامهریزی آتی ذخایر بالقوه هلیوم ایران و شناسایی بازارهای هدف مهم ،وضعيت ميزان
منابع و ذخاير ،توليد ،مصرف و تجارت جهانی هلیوم در يک دوره زماني  10ساله ( )2010-2019مورد بررسی آماری
قرار گرفته است .در این راستا از طریق استخراج دادهها از منابع و مراجع آماری معتبر بین-المللی ،پردازش و ترسیم
نمودارها و تحلیل آنها ،جايگاه قارهها و کشورهای پیشتاز جهان در زمینههای مختلف مشخص گردید .نتايج پژوهش
نشان میدهد که بیشتر منابع هلیوم جهان در ایاالت متحده آمریکا ،قطر ،الجزایر و روسیه قرار دارند .همچنین دو
کشور ایاالت متحده آمریكا و قطر ،عمده هليوم جهان را تأمين میکنند .متوسط تولید جهانی هلیوم ،چیزی در حدود
 175میلیون مترمکعب در سال است که بهطور متوسط ایاالت متحده آمریكا  ،%55قطر  ،%32الجزایر  ،%6استرالیا
 ،%3روسیه  ،%2لهستان  %1و بقیه کشورهای جهان نیز  %1از تولید جهانی هلیوم را بر عهده دارند .از نظر میزان
مصرف هلیوم نیز قارههای آمریکا ،آسیا ،اروپا و آفریقا بهترتیب رتبهبندی شدند .کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن
و چین بهترتیب بیشترین میزان مصرف هلیوم جهان را به خود اختصاص دادهاند .کشورهای آسیایی چین و ژاپن از
واردکنندگان بزرگ هلیوم و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه نیز واردکننده هلیوم هستند که بهعنوان بازارهای
هدف صادراتی میتوان روی آنها تمرکز کرد .بزرگترین صادرکنندگان هلیوم جهان نیز بهترتیب ایاالت متحده آمریکا،
قطر ،الجزایر ،فرانسه ،روسیه ،استرالیا و امارات متحده عربی میباشند .بنابراین در آینده ،رقبای اصلی تجاری ایران در
زمینه صادرات هلیوم ،کشورهای قطر ،روسیه و استرالیا خواهند بود که باید با برنامهریزیهای اصولی و درست ،گوی
سبقت را از آنها ربود و بازارهای هدف صادراتی را از آن خود کرد.
کلمات کلیدی :هلیوم؛ آمار میزان ذخیره ،تولید ،مصرف و تجارت جهانی هلیوم ،ایران ،جهان.
 .۱مقدمه
واژه هلیـوم 1از واژه یونانـی «هلیـوس» بهمعنـای «ایـزد
خورشید» گرفته شده اسـت [ .]1هلیوم ،عنصری شیمیایی با

غیرسـمی و از دیدگاه شیمیایی،
عنصر بیرنگ ،بیبو ،بیمزه،
ّ

بیاثـر و تکاتمی اسـت کـه در جدول تناوبـی در باالی گروه

عالمت اختصاری  ،Heعدد اتمی  ۲و جرم اتمی  ۴اسـت .این

گازهـای نجیـب (بیاثر) جـای دارد .نقطه جـوش و ذوب این
ماده ،نسبت به عناصر دیگر ،بسیار پایین است؛ بههمین دلیل

1. Helium
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در دمای اتاق و البته در بیشـتر موارد به صورت گازی اسـت،

گاز طبیعـی به دام میافتد و بهصورت بخشـی از مخلوطهای

مگر آنکه تحت شرایط بسیار ویژهای قرار داشته باشد .هلیوم

گازی در مخازن زیرسـطحی گاز طبیعی وجود دارد؛ بنابراین

بعـد از هیدروژن ،سـبکترین عنصر در طبیعت میباشـد و از
نظر فراوانی نیز بعد از هیدروژن در جایگاه دوم قرار دارد.
ویژگیهـای شـاخص هلیـوم نقطـه جـوش ،نقطـه ذوب،
چگالی و حلشـوندگی پایین ،رسـانش گرمایی و حرارتی باال
و واکنشناپذیـری آن اسـت .گاز هلیم از هوا سـبکتر اسـت
(نزدیک به  ۷درصد شناوری بیشتری دارد) ،از اینرو بهراحتی
وارد جو میشـود و از دسترس خارج میشـود .در مكانهایی
که امكان خروج هليوم از سطح زمين وجود نداشته باشد ،این
عنصر وارد ترکيب گاز طبيعی میشود [.]1
ازآنجایی کـه هلیوم ،ویژگیهای خـاص و منحصربهفردی
دارد در زمینههـای مختلـف دارای کاربرد میباشـد [ ]۲-۴و
مهمتریـن زمینههـای بهکارگیـری آن سرماسـازی ،ناوبـری
هوایـی ،جوشـکاری ،نشـتیابی گاز ،کروماتوگرافـی گازی،
تولیـد مـواد نیمههادی ،تولید فیبـر نوری ،انتقـال حرارت در
رآکتورهـای هسـتهای ،مخلوط تنفس ،اسـپری پوشـشهای
فلـزی ،لیزر و نورپردازی ،صنایع نظامی و تلسـکوپ هسـتند.

نشریه مهندسی گاز ایران

نزدیـک به یکچهـارم هلیوم تولیـدی ،در زمینه سرماسـازی
بهکار مـیرود .ویژگی خنککنندگی هلیـوم بهویژه در خنک
کردن آهنرباهای ابررسانا مهم است .این آهنرباها به صورت
تجاری در تصویربرداری با تشـدید مغناطیسی  1کاربرد دارند.
نزدیـک به نیمـی از هلیوم تولیدی بهعنـوان هوای محافظ در
جوشـکاری با قـوس الکتریکـی ،در فرایندهایی مانند کشـت
بلورها در سـاخت قرصهای سیلیسیم کاربرد دارد .یکی دیگر
از کاربردهـای شـناخته شـده هلیـوم ،در ویژگـی باالبری در

منابع هلیوم اغلب در منابع گاز طبیعی یافت میشوند .تقریباً
هـر منبع گاز طبیعـی ،دسـتکم ردپایی از هلیـوم دارد و در

عیـن حال برخی منابع ،هلیوم بیشـتری دارنـد .غلظت هلیوم
در این منابع ،متغیر و از چند قسـمت در میلیون تا بیش از ۷
درصد اسـت .معموالً باید میزان هلیوم موجود در گاز طبیعی،
از حـدی باالتر باشـد تا بتـوان فراینـد اسـتخراج را بهصورت
باصرفـه انجـام داد .امـروزه هلیوم بیشـتر از گازهـای طبیعی
بهدسـت میآید .در نتیجه ،عملیات اکتشـاف منابع هلیوم نیز
هماننـد اکتشـاف منابع نفت و گاز طبیعی شـامل مشـاهدات
زمینشناسـی ،چینهشناسـی ،سنگشناسـی ،ژئوفیزیـک و
عملیات چاهنگاری اسـت که با اسـتفاده از تلفیق آنها میتوان
میزان و نوع هیدروکربورهای موجود در نفتگیرها را مشخص
کرد.
 .۳میزان کل منابع و ذخایر هلیوم جهان
کل منابـع هلیـوم جهـان ،چیـزی حـدود  60میلیـارد
مترمکعـب اسـت [ .]5میزان منابـع هلیوم کشـورهای دارای
منابـع عظیـم ایـن مـاده معدنـی ،در جـدول( )1آورده شـده
اسـت .بیشتر این منابع در ایاالت متحده آمریکا ،قطر ،الجزایر
و روسـیه قـرار دارند .در سـال  ۱۹۰۳منابع بـزرگ هلیوم در
میدانهای گازی ایاالت متحده یافت شد .ميدان گازی پارس
جنوبـی ایران نیـز بزرگترین منبع گازی دنياسـت اما غلظت
هليوم موجود در این حوزه گازی ،باال نيسـت ( 0/04تا 0/05
درصد) [ .]6حجم بـاالی گاز موجود در پارس جنوبی موجب
شـده اسـت که ایران ،ظرفيت تبدیل شـدن به قطب هليوم )

بالنها و کشتیهای هوایی است.

حدود  27درصد هليوم توليدی جهان( را داشته باشد .ترکيب

 .۲روشهای اکتشاف منابع هلیوم

گازی و درصـد هليوم مخـازن قطر و ایران به دلیل مشـترک
بـودن مخزن گازی هليوم ایـران و قطر ،تقریباً یکی هسـتند؛

هلیـوم موجـود در زمیـن ،اغلـب در اثـر فعاليتهـای
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رادیواکتيو و در نتیجه یک واپاشـی هسـتهای است .هلیوم به
مقدار زیادی در کانیهای اورانیـوم و توریوم مانند اورانینیت،
کلویـت ،کارنوتیـت و مونازیـت یافت میشـود .علـت فراوانی
هلیوم در این نوع کانیها این اسـت که عناصر پرتوزایی مانند
اورانیوم و توریم ،پرتو آلفا از خود منتشـر میکنند و این پرتو
در زمان برخورد با سـنگها با دریافـت الکترون الزم ،موجب
تولید هلیوم میشود.
در زیر سـطح زمیـن ،هلیوم عمدتاً در شـرایطی مشـابه با

بنابراین مدلهای اقتصادی بهرهبرداری و توليد هليوم در این
دو کشور دارای اشتراکات زیادی است [.]6
براسـاس آمارهای معتبر بینالمللی منتشـر شده در سال
 )]7 ،5[( 2010بیشترین میزان ذخایر هلیوم جهان بهترتیب
متعلق بـه ایاالت متحده آمریکا بـا  4000میلیون مترمکعب،
الجزایر با  1800میلیون مترمکعب ،روسـیه با  1700میلیون
مترمکعب و لهستان با  33میلیون مترمکعب میباشد .ذخیره
هلیـوم کل جهـان نیز در حـدود  11557میلیـون مترمکعب

گزارش شده است [.]5

1. MRI: Magnetic Resonance Imaging
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جدول .۱منابع عمده هلیوم جهان (پردازش شده از دادههای [.)]5،7،8

کشـور قطر تا سـال  ،2013بعد از اسـترالیا جایگاه سـوم

کشور

میزان منابع هلیوم (میلیارد مترمکعب)

تولیـد جهانـی هلیـوم را در اختیار داشـت اما از این سـال به

ایاالت متحده آمریکا

31/3

قطر

10/1

الجزایر

8/2

روسیه

6/8

کانادا

2

چین

1/1

در حال حاضر ،دو کشور ایاالت متحده آمریكا و قطر عمده

مجموع

59/5

هليوم جهان را تأمين میکنند .بهطور متوسـط ایاالت متحده

بعد سـیر صعودی چشـمگیری را در پیش گرفته اسـت .قطر
با احداث واحد سـوم توليد هليوم در سال ( 2018تولید 400
میلیـون فـوت مکعب در سـال ،معـادل حدود  5تـن در روز)
([ )]6بـا تولید  51میلیون مترمکعب هلیوم در سـال ،2019
بیشـترین میزان تولید خود را طی  10سال اخیر تجربه کرده
است.

آمریكا  ،%55قطر  ،%32الجزایر  ،%6اسـترالیا  ،%3روسیه ،%2

 .4میزان تولید گاز هلیوم
در شکل (  )1براساس آمارهای معتبر بینالمللی استخراج
شـده از منابـع مختلـف ([ ،)]۹-۱۵،۵میـزان تولیـد هلیـوم
کشـورهای پیشـتاز جهـان ،طی سـالهای  2010تـا 2019

لهسـتان  %1و بقیه کشـورهای جهان نیز  %1از تولید جهانی
هلیـوم را بر عهده دارنـد [ .]16هماکنون توليـد هليوم ایران،
صفر است و در واقع ایران واردکننده هليوم میباشد.

میالدی ترسیم شده است .بهطور کلی ،کشورهای تولیدکننده
هلیـوم در جهـان ،بسـیار معدود و انگشتشـمار هسـتند .در
آمارهای بینالمللی ،مقادیر تولید هلیوم ایاالت متحده آمریکا
از دو منبـع گاز طبیعی و میدان کلیفسـاید 1بهطـور جداگانه
ایـاالت متحـده آمریـکا از منابع یادشـده ،آورده شـده اسـت.
مطابـق شـکل( )1ایـاالت متحده آمریـکا طی  10سـال اخیر

.

با فاصله زیاد از سـایر کشـورهای تولیدکننـده هلیوم ،همواره

شکل  .۱میزان تولید هلیوم کشورهای پیشتاز جهان طی سالهای

ذخیرهسـازی هلیوم بهمنظور تنظیم بازار در سالهای آینده)

میـزان تولیـد هلیـوم کل جهان طـی سـالهای  2010تا

صدرنشـین اسـت .اگرچه از سـال  2013به بعد (با سیاسـت
میـزان تولید این کشـور به یکبـاره دچار افت شـدیدی ولی
طی سـالهای اخیر ،میزان تولید آن تغییرات چندانی نداشته
اسـت .بیشـترین میزان تولید هلیـوم آمریکا بـا  133میلیون
مترمکعب مربوط به سال  2012میالدی است.

 ۲۰۱۰تا ۲۰۱۹

 2019میلادی نیـز در جدول( )2آورده شـده اسـت .مطابق
دادههای این جدول و نیز سـایر کشورهای تولیدکننده هلیوم
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منتشر شده اسـت ولی در این نمودار ،مجموع هلیوم تولیدی

جهان که در این جدول آورده نشدهاند ،متوسط تولید جهانی
هلیوم چیزی در حدود  175میلیون مترمکعب در سال است.
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جدول  .۲میزان تولید هلیوم جهان طی سالهای  2010تا  2019میالدی (پردازش شده از [.)]15-5،9
سال

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

میزان تولید (میلیون مترمکعب)

168

172

174

170

164

156

160

160

158

160

 .5میزان مصرف هلیوم
شکل ( )2میزان مصرف هلیوم قارههای مختلف جهان طی

ترسیم شده است .مطابق این شـکل ،بیشترین میزان مصرف

سالهای  2010تا  2019میالدی براساس دادههای استخراج

هلیوم طی  10سال اخیر ،مربوط به قاره آمریکاست .قاره آسیا

شـده از منابع آماری معتبر بینالمللی ([)]۱۷-۳۶،۵،۱۴،۱۵

نیز با برخورداری از کشورهای پرمصرفی همانند چین و ژاپن،

1. Cliffside Field
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پس از قاره آمریکا ،رتبه دوم را در اختیار دارد و میزان مصرف

میـزان مصرف در مقایسـه با کشـورهای مصرفکننده بزرگی

این قاره فقط در سـال  2013از قاره اروپا کمتر است .بهدلیل

چون ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن و چین ،بسیار ناچیز است.

مصرف بسیار پایین هلیوم در قاره آفریقا ،مراجع معتبر آماری
بینالمللی ،اغلب مجموع میزان مصرف هلیوم قاره آفریقا را به
همراه خاورمیانه و شبهقاره هند اعالم میکنند.
در سـالهای اخيـر ،سـهم تقاضـای جهانـی بـرای هليوم
در آسـيا ،هنـد و خاورميانـه افزایـش یافته ولی سـهم آمریكا
و اروپـا در تقاضـای هليوم ،کاهـش پيدا کرده اسـت .در دهه
گذشته ،تقاضای هليوم از عرضه آن بيشتر بوده و این موضوع
منجر به افزایش قيمت این ماده معدنی شـده اسـت .در حال
حاضر ،مصرف سـالیانه هليوم جهان 6 ،ميليارد فوتمكعب به
ارزش اقتصادی بيش از  6ميليارد دالر محاسـبه شـده اسـت
[.]39-22،33،34،36

شکل .۳میزان مصرف هلیوم کشورهای پرمصرف جهان طی
سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۹

 .6تجارت جهانی هلیوم
در شـکل ( )4میزان صادرات هلیوم کشورهای مهم جهان
طـی سـالهای  2010تـا  2019میلادی براسـاس آمارهای
معتبـر بینالمللـی ([ )]۲۲-27،44-۴۹ترسـیم شـده اسـت.
مطابق این شـکل ،ایاالت متحده آمریکا با فاصله زیاد نسـبت
به سـایر کشـورهای مهم صادرکننده هلیوم جهان ،در جایگاه
نخسـت قـرار دارد .البته طی  10سـال اخیر ،میـزان صادرات
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هلیـوم ایاالت متحده آمریکا نیز دچار نوسـاناتی شـده اسـت؛
بهگونهای که صادرات این کشـور در سـال  2016با مقدار 62

.

شکل .۲میزان مصرف هلیوم قارههای مختلف جهان طی سالهای
 ۲۰۱۰تا ۲۰۱۹

میلیون مترمکعب ،به پایینترین سطح خود تنزل یافت.
کشور قطر که پس از ایاالت متحده آمریکا در جایگاه دوم

شـکل ( )3میزان مصـرف مهمترین کشـورهای پرمصرف
هلیـوم جهـان طی سـالهای  2010تـا  2019میلادی را با
استفاده از دادههای اسـتخراج شده از منابع معتبر بینالمللی
([ )]۱۷-۱۸،۲۲،۲۹-۳۱،۴۰،۴۳نشـان میدهـد .مطابق این
شـکل بیشـترین میزان مصرف هلیوم جهان به ایاالت متحده
آمریکا ،ژاپن و چین تعلق دارد .ایاالت متحده آمریکا با فاصله
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چشـمگیری نسـبت به چین و ژاپن ،در صدر مصرفکنندگان
بـزرگ هلیـوم جهان قـرار دارد .میـزان مصرف هلیوم کشـور
ژاپـن ،بهعنـوان یک کشـور صنعتی مهم ،طی  10سـال اخیر
با تغییرات بسـیار انـدک ،روند تقریباً نزولـی دارد درحالی که
مصرف هلیوم چین ،بهعنوان یک کشور ابرقدرت صنعتی طی
سـال-های اخیـر ،روند یکپارچـه صعـودی را در پیش گرفته
است.
مصرف داخلـی هلیوم ایران نیز حـدود  23/7کيلوگرم در
ساعت یا نیم تن در روز یا یکونيم ميليون ليتر در سال است
([ )]6کـه البتـه در این نمـودار آورده نشـده اسـت؛ زیرا این

صادرات هلیوم جهان قرار دارد ،در بازه زمانی سالهای 2013
تـا  2017اقدام بـه صادرات هلیـوم کرد .فقـدان اطالعات در
مورد صادرات هلیوم کشور قطر قبل از سال  2013به احتمال
زیاد به دلیل عدم صادرات هلیوم توسـط این کشـور میباشد.
کشـور قطر با احداث واحد سـوم اسـتخراج و بهرهبرداری گاز
هلیوم در سـال  2018از مخزن گازی حاوی هلیوم مشـترک
بـا ایران (یعنی پـارس جنوبی) حجـم تولید خود را بهشـدت
افزایش داد اما ازآنجاییکه انتقال هليوم قطر از مرز این کشور
با عربستان سعودی صورت میپذیرد ،به دلیل برخی مسائل و
مشکالت سیاسـی و بروز اختالف بين قطر و کشورهای عربی
متحد با عربسـتان سـعودی و بسـته شـدن تنها مرز خشـكی
قطـر ،توليـد و در نتیجه صادرات هليـوم قطر تقریبـاً متوقف
شده است.
کشـور الجزایر که در رده سـوم صادرات هلیوم جهان قرار
دارد ،تـا سـال  2016نوسـاناتی را در صـادرات هلیـوم خـود
تجربه کرد ولی از آن به بعد به یک ثبات نسـبی دسـت یافت.
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کشورهای فرانسـه ،روسیه ،استرالیا و امارات متحده عربی که
بهترتیـب در ردههـای بعدی صـادرات هلیوم قـرار دارند ،طی
سالهای اخیر با نوسانات اندک به صادرات هلیوم پرداختهاند.
فقـدان اطالعاتی در مورد میزان صادرات هلیوم این کشـورها
در سـال  2019میلادی ،بهدلیل عدمانتشـار یا در دسـترس
نبودن آمارهای مربوطه میباشد.

شکل  .۵میزان واردات هلیوم کشور ژاپن طی سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۸

شکل .۴میزان صادرات مهمترین کشورهای صادرکننده هلیوم
جهان طی سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۹

در زمینـه واردات هلیـوم ،تنهـا تعـداد معـدودی از

از منابـع هلیوم خـود بهرهبرداری یـا آن را وارد میکنند که
میزان واردات آنهـا چندان قابلتوجه نمیباشـد .بنابراین در
ادامـه ،وضعیـت واردات کشـورهای مهـم واردکننـده هلیوم
جهـان بهطور ویـژه و بهصـورت جداگانـه موردبررسـی قرار
میگیرد .شکل ( )5میزان واردات هلیوم کشور ژاپن ،یکی از
بزرگترین واردکنندگان هلیوم جهان طی سـالهای 2010
تا  2018میالدی را با اسـتفاده از آمارهای معتبر بینالمللی
([ )]50نشـان میدهـد .مطابق ایـن نمودار ،میـزان واردات
هلیوم کشـور ژاپن طی سـال-های  2010تـا  2014روندی
یکپارچه نزولی را طی کرده ولی از آن به بعد تا سـال 2018
تقریباً ثابت مانده است.

 .7بازارهای هدف صادرات هلیوم ایران
در صـورت اقـدام کشـور ایـران در آینـده ای نزدیـک به
راهانـدازی و بهرهبـرداری از ذخایـر گازی هلیـوم بزرگ خود
بهویـژه از مخـزن گازی پـارس جنوبـی کـه بـا کشـور قطـر
مشـترک میباشـد ،عالوهبر تأمیـن نیاز داخلی هلیوم کشـور
(در حـدود یکونيـم ميليون ليتر در سـال) امـکان صادرات
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میکننـد .اغلب کشـورهای جهـان برای رفع نیـاز داخلی ،یا

این ماده معدنی نیز وجود خواهد داشـت .مشتریهای هليوم
ایران میتوانند کشـورهایی باشـند که از طریـق خط لوله به
آنها گاز صادر میشـود .کشـورهای شـرق آسـيا نيز به دليل
آنكه مهـد صنایع الكترونيكی در دنيا به حسـاب میآید ،در
حال حاضر ،مشـتری اصلی هليوم قطر هسـتند .این کشورها

درشـکل ( )6میـزان واردات هلیـوم کشـور چیـن ،یکـی

به دليـل نياز به امنيت وارداتشـان میتوانند مشـتری هليوم

دیگر از بزرگترین واردکنندگان هلیوم جهان طی سالهای

ایران باشـند .میتوان روی کشـورهایی هماننـد چین و ژاپن

 2015تـا  2018میلادی براسـاس آمارهای معتبـر جهانی

کـه مطابـق شـکلهای ( 5و  )6از بزرگتریـن واردکنندگان

([ )]51ترسـیم شده است .مطابق شـکل ( )6واردات هلیوم

هلیـوم جهـان هسـتند ،بهعنـوان بازارهـای هـدف صادراتی

چین طی سـالهای اخیر ،روندی یکپارچه صعودی را نشان

هلیـوم حسـاب ویژهای باز کـرد .بهویژه کشـور چین که طی

میدهد؛ بهگونهای که در سـال  2018با مقدار  4126تن به

سـالهای اخیـر ،همواره یکـی از بزرگترین شـرکای تجاری

باالترین سطح خود رسیده است.

کشور ایران نیز بوده است.
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کشـورهای جهان بـه واردات هلیـوم در حجم زیـاد مبادرت

شکل  .۶میزان واردات هلیوم کشور چین  ۲۰۱۵تا ۲۰۱۸
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In the present research, to plan the future of Iran’s potential helium reserves and
identify important target markets, the status of resources and reserves, production,
consumption and global trade of helium has been statistically investigated during
a period of 10 years (2010-2019). In this regard, by extracting data from valid
international statistical sources and references, processing and drawing diagrams
and analyzing them, the position of the world’s leading continents and countries in
various fields was determined. The results of the research show that most of the world’s
helium sources are in the United States of America, Qatar, Algeria and Russia. The
United States and Qatar also supply much of the world’s helium. The average global
production of helium is about 175 million cubic meters per year, where moderately the
United States, 55%, Qatar, 32%, Algeria, 6%, Australia, 3%, Russia, 2%, Poland, 1%
and the rest of the world countries, perform 1% of global helium production. In terms of
helium consumption, the continents of America, Asia, Europe and Africa were ranked
respectively. The United States of America, Japan and China have the highest helium
consumption in the world, respectively. Asian countries China and Japan are major
importers and some countries in the Middle East are also importers of helium, which
can be focused as export target markets. The world’s largest exporters of helium are
the United States of America, Qatar, Algeria, France, Russia, Australia and the United
Arab Emirates, respectively. Therefore, in the future, Iran’s main trade competitors in
the field of helium exports will be Qatar, Russia and Australia countries which, with
logical and correct planning, should overtake them and seize the target export markets.
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