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چکیده

نشریه مهندسی گاز ایران

یکی از اولویتهای مهم در سیاستهای باالدستی نظام ،ارائه راهبردهای الزم به منظور بهینهسازی تولید و مصرف
انرژی است .در اين مطالعه به منظور ارائه راهبردهای مناسب جهت توسعه مخازن گازی غیرمتداول کشور ،از مدل
تجزیه و تحلیل سوآت ( )SWOTبا چهار سطح ،هدف در سطح اول ،عوامل اصلی و زیرمعیارهای سوآت به ترتیب در
سطوح دوم و سوم و گزینههای راهبردی به عنوان آخرین سطح بهرهگیری شده است .بهمنظور وزندهی عوامل داخلی
و خارجی از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPو نرمافزار  SuperDecisionاستفاده شد .همچنین راهبردها بر اساس
اولویتهای سیاسی ،فنی ،اقتصادی ،اجتماعی از خروجی ماتریس سوآت ،ارائه شدهاند .در پایان راهبرد قوت-فرصت،
با کسب باالترين وزن  0/388بهعنوان مهمترین اولويت برنامهريزي راهبردی توسعه میادین گازی غیرمتداول کشور
حاصل شد.

کلیدواژهها :تحلیل راهبردی ،گاز ،غیرمتداول ،سوآتANP،

 .۱مقدمه
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انـرژي بـه عنـوان مهمترین عامـل در توسـعه اقتصادي و

گازی بـدون احتسـاب منابع نفت و گاز غیرمتـداول به عنوان

سیاسـی کشـورها از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار است .در

بزرگترین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان مطرح است

سـالهای اخیر به خصـوص بعد از خروج آمریـکا از برجام1در

[ .]۲با توجـه به ظرفیت محدود منابع هیدروکربنی در جهان

سـال  ،1397رشـد بـاالی مصـرف سـاالنه انـرژی و قطـع

و اسـتفاده روز افزون منابع گازی به عنوان خوراک واحدهای

درآمدهای ناشـی از صدور نفت و گاز ،روند توسعه و پیشرفت

پتروشـیمی ،ایـن منابـع در آینـده صنعـت انرژی کشـورمان

کشـور تحت تأثیر قـرار گرفته اسـت .با توجه بـه چالشهای

نقـش مهمـی خواهند داشـت .ذخايـر هیدروکربـوری كنوني

پیشآمده در اقتصاد کشور ،برنامهریزی و اجرای سیاستهای

عمدتـا به صورت ذخاير متداول و با هزينههای پايین در حال

بهینه شـده و راهبردی بـه منظور ارتقای بهـرهوری در حوزه

بهرهبـرداری هسـتند .اين ذخايـر در حال اتمام هسـتند و در

انرژی حیاتی به نظر میرسد.

نیمـه عمر دوم آنها ،با چالش روشهای ازدیاد برداشـت روبرو

ایـران با دارا بـودن بیش از  33تریلیون متـر مکعب منابع
درجـای گاز طبیعـی و  155میلیـارد بشـکه نفـت و میعانات
  .1برنامه جامع اقدام مشترک

خواهند شد[ .]۳-۱به همین دلیل بسیاری از شرکتهای بزرگ
سرمايهگذاری کالنی در اکتشاف و توسعه ذخاير غیرمتداول نفت
و گاز صرف ميكنند .در ایران ،توسعه و پیشرفت صنعت نفت و

ســــــال هشتم  .جلد چهاردهم  .شـــماره دوم  .زمستان ۱۴۰۰

گاز غیرمتداول از جمله اهداف تدویـن راهبردهای حوزه انرژی

عوامـل بـا میانگین بـاالی  7از  9با اسـتفاده از طیـف لیکرت

(بنـد  15اقتصاد مقاومتی) به شـمار میآید .امـروزه با توجه به

به عنـوان معیارهای اصلی تحلیل سـوآت در نظر گرفته شـد.

پیشرفت تکنولوژيهاي مرتبط با صنایع گاز غیرمتداول از جمله

در نهایـت راهبردهـای مناسـب در جهت برنامهریزی توسـعه

شکسـت هیدرولیکی و حفاری جهتدار ،این منابع مورد توجه

مخازن غیرمتداول گازی کشور با روش فرایند تحلیل شبکهای

بسیاری به خصوص در آمریکای شمالی قرار گرفته است[.]۴

مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در اين تحقيق براي انتخاب

منابـع غیرمتـداول گازی شـامل چهار منبع عمـدهی متان
موجود زغال سنگ ،1شنهای فشرده (ماسه سنگهای گازی)،2
هیدراتهـای گازی 3و شـیل گازی 4اسـت [ .]۱۰-۵با توجه به
کشـف منابع عظیم هیدراتهـای گازی مناطق مختلف دنیا در
مناطق قطبی ،کف دریاها و همچنین میزان ذخیرهسازی بسیار

افـراد مورد نظر از روش نمونهبـرداري قضاوتي از نوع هدفدار
اسـتفاده شـد .بنابراين پس از شناسـايي خبـرگان ،تعداد 25
پرسـشنامه در دو مرحلـه جمعآوري و مـورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت( .شـکل  )1نمای کلی مراحل انجام این پژوهش را
نشان میدهد.

بـاالی متـان این مخـازن ،افق جدیـدی از پژوهشهـا در مورد
گازهـای غیرمتـداول در محافل علمی آغاز شـده اسـت[.]۹-۶
در طی سـالهای اخیر با مطالعات انجام شده در بخش جنوبی
دریـای خـزر و دریای عمـان ،مخـازن عظیمـی از گاز هیدارت
کشـف شده اسـت .ترکیب گازهای آزاد شده از کف دریای خزر
وجـود درصد باالیی از متان در این مخازن را به اثبات رسـانیده
اسـت[ .]۱۱-۷همچنین مطالعات انجام شـده در سـال 1390
منجر به کشف منابع عظیم گاز شیلی در نواحی مرکزی زاگرس
(استان لرستان) شده و این کشفیات منجر به وارد شدن کشور
زمینه مخازن گازی هیدرات و شیلی در جهان شده است[.]۹-۸
با توجه به حجم عظیم منابع گازی غیرمتداول کشور الزم است
برنامه راهبردی مشخصی برای توسعه این میادین در نظر گرفته
شـود .در این راسـتا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این
سوال است که برای توسعه کامل این منابع و چالشهای پیشرو،
چه راهبردهایی الزم اسـت در اولویت سیاستهای کالن حوزه
انرژی قرار گیرد.

شکل  .1مراحل تدوین ،انتخاب و اولویتبندی راهبردها

نشریه مهندسی گاز ایران

به فهرسـت کشـورهای دارای منابع عظیم گازی غیرمتداول در

تحليل سـوآت به محققین اجازه دستهبندي عوامل داخلی

 .2روش تحقیق
در ایـن پژوهـش از دو تکنیـک تحلیـل سـوآت 5و فرایند

در ارتبـاط بـا هـدف پژوهـش ارائـه میدهـد .بنابرايـن آنها را

تحلیل شـبکهای 6اسـتفاده شـده اسـت .با توجه بـه اطالعات

قادر ميسـازد تـا فرصتها و تهديدها را بـا نقاط قوت و ضعف

بدسـت آمده از بررسـیهای کتابخانهای ،فهرسـت اولیه نقاط

مقايسه نمايند[ .]۱۲از طریق تجزیه و تحلیل سوآت سازمانها

ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدهای توسعه مخازن غیرمتداول

میتوانند عوامل داخلی و خارجی خود را شناسایی کرده و پس

گازی گـردآوری شـد .در این پژوهش بـرای انتخاب معیارها و

از آن یک راهبرد مناسـب برای توسعه سـازمان انتخاب کنند

زیرمعیارهـای مربوط به هدف از تکنیک دلفی اسـتفاده شـد.

[ .]۱۴در تحلیل سـوآت دامنهي عوامل بـراي تعیین تأثیر هر
1. Coaled bed methane
2. Tight sand
3. Hydrate gas
4. Gas shale
5. SWOT
6. ANP

ســــــال هشتم  .جلد چهاردهم  .شـــماره دوم  .زمستان ۱۴۰۰
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(نقـاط قوت و ضعف) ،عوامـل خارجي (فرصتهـا و تهديدها)

عامل در راهبرد پیشـنهادي قابل اندازهگیري نیسـت .بنابراین
بـه کارگیري روشهایی که وابسـتگی احتمالی بیـن عوامل را
اندازهگیري و آنها را در تحلیل سوآت مدنظر قرار دهد ضروري
میباشد .محققین با توجه به محدودیتهای تحلیل سوآت آن
را بـا سـایر روشها از جمله روش تصمیمگیري چند شـاخصه
ترکیـب میکنند .از مهمترین ایـن تکنیکها میتوان به روش
فرایند تحلیل شبکهای نام برد [ .]۱۵-۱۳این محدودیت منجر

زیر است:
1 .معیارهای اصلی براساس هدف به صورت زوجی مقایسه
میشود.
2 .معیارهـای اصلی براسـاس هـر معیار به صـورت زوجی
مقایسه میشود.
3 .مجموعه زیرمعیارهای موجود به صورت زوجی مقایسـه
میشود.

بـه ارائه روشـی نوین بر اسـاس نگاه شـبکهای با عنـوان روش

4 .گزینهها (راهبردها) بصورت زوجی براسـاس زیرمعیارها

تحلیل فرایند شبکهای که وابستگی بین معیارها ،زیرمعیارها و

مقایسه میشـوند( .شـکل  )2نمای کلی شبکه طراحی

گزینهها را در نظر قرار میدهد .این فرایند مسـتلزم محاسبات

شده و ارتباط بین معیارها و زیرمعیارها را نشان میدهد.

نشریه مهندسی گاز ایران

شکل  .2شمای کلی واحدهای تهیه ]4[ LNG

 .۳عوامل موثر بر توسعه مخازن گازی غیرمتداول
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به منظور تحلیل داخلی و خارجی الزم است ابعاد سیاسی،

بیشـتر در بازارهـای بینالمللـی از جملـه عواملی هسـتند که

اقتصـادی ،اجتماعـی و فنی-زیسـتمحیطی توسـعه مخـازن

برداشـت از ایـن گونه مخـازن را در آینده به عنـوان راهبردی

گازی غیرمتداول مورد بررسـی قرار گیرد .با توجه به مطالعات

جـدی مطرح خواهد کرد .در سـالهای اخیر تحریمهای غرب

و یافتههـای پژوهـش ،عوامـل موثر بر توسـعه میادیـن گازی

خصوصـا آمریکا علیه کشـور منجـر به چالشهـای فراوانی در

غیرمتداول کشور به شرح زیر است.

توسـعه و فروش فراوردههای پاالیشـگاهی و پتروشیمی کشور
شده است .سیاسـتهای راهبردی کشـور با تحریمهای ایجاد

 .۳.۱عوامل سیاسی

شـده و استفاده از این فرصت به منظور استفاده از راهبردهای

مهمتریـن عامـل توسـعه مخـازن گازی غیرمتداول،

اقتصـاد مقاومتـی تاثیـر مسـتقیمی روی صنعـت گاز کشـور

سیاسـتهای کالن حوزه انرژی کشـور اسـت .با مطرح شـدن

خواهد گذاشـت[ .]۱۷-۱۶همچنین توافقات بینالمللی منجر

اقتصـاد مقاومتی و اشـاره مسـتقیم (اصـول  14 ،13و  )15به

بـه تعیین سیاسـتهای کشـور به منظـور سـرمایهگذاری در

صیانـت و برداشـت از مخـازن نفـت و گاز کشـور بـه خصوص

بخشهای مختلف انرژی خواهد شـد .به طور مثال با توجه به

مخازن مشـترک ،نزدیک شدن به نیمه عمر دوم مخازن نفتی،

توافق پاریس در سـال  ،2015الزم اسـت سطح تولید گاز دی

تالش براي افزايش سـهم انرژيهاي نو (سند  )1404و حضور اکسـید کربن کشـورها در میزان مشـخصی بوده و در راستای
ســــــال هشتم  .جلد چهاردهم  .شـــماره دوم  .زمستان ۱۴۰۰

 .۳.۲عوامل اقتصادی-اجتماعی
گاز طبیعـی میتوانـد بـه عنـوان سـوخت در خودروهـا و
نیروگاههـای تولیـد بـرق ،خـوراک واحدهـای پاالیشـگاهی و
مصرف شهری مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به حجم ذخایر
گازی کشور ،قیمت ارزان و میزان انرژی تولیدی آن به صورت
انرژی حرارتی و الکتریسـیته ،الزم است دولت برنامه راهبردی
ویژهای برای این صنعت رو به پیشرفت داشته باشد.
در سـالهای اخیـر بـا توجـه بـه افزایـش جمعیت ،رشـد
فرهنگ شهرنشـینی و رشـد صنعتی در کشـور ،سرانه مصرف
انـرژی رو بـه افزایـش بوده اسـت .در ایـن بیـن گاز طبیعی و
برق شـهری (عمدتا تولیـدی از نیروگاههای گازی) بیشـترین
رشـد را داشته است .در توسـعه میادین گازی غیرمتداول نیاز
به احـداث واحدهـای مختلفـی از جملـه ،دکلهـای حفاری،
واحدهای بهرهبرداری ،تصفیه و تولید سیال حفاری و شکست
هیدرولیکی ،مطالعات ژئوفیزیکی و زمینشناسی است .احداث
ایـن واحدهـا با اسـتفاده از نیـروی کار محلی بـه خصوص در
مخازن شیلی غرب کشور منجر به کاهش بیکاری ،مهاجرت و

 .۳.۳عوامل فنی-زیستمحیطی
چالشهای مختلفی در برابر توسعه صنعت گاز غیرمتداول
وجود دارد که از جمله آنها میتوان به چالشهای فنی شـامل
عدم وجـود اطالعات دقیـق زمینشناسـی و هزینههای باالی
حفـاری افقـی و شـکاف هیدرولیکی و چالش زیسـتمحیطی

حفاری و شکست هیدرولیکی.
zامکان بروز زمینلرزه ناشـی از فعالیت ارتعاشی زمین در
حین عملیات حفاری.
 .۴بحث و نتیجهگیری
 .۴.۱تحلیل شرایط داخلی و محیطی
بررسـی و تحلیـل عوامـل داخلـی و محیطـی از مهمترین
اقدامـات جهـت تدویـن راهبـرد صنعت نفـت و گاز به شـمار
میآیـد .عوامـل داخلی تحت کنتـرل مدیریـت صنعت نفت و
گاز و متوجه سیاسـتهای کلی انرژی کشـور اسـت .مدیریت
صنعـت نفت و گاز بـا در نظر گرفتن عوامـل داخلی و خارجی
میتوانـد سیاسـتهای شـرکتهای زیرمجموعـه خـود را در
جهـت راهبردهای صنعـت نفـت و گاز تعیین نمایـد .در ابتدا
پژوهشهـای صـورت گرفتـه در مـورد مباحث مختلـف فنی،
اقتصـادی ،اجتماعـی و فنی-زیسـت محیطـی میادیـن گازی
غیرمتداول کشـور به منظور تدوین عوامل تاثیرگذار توسـعه و
بهرهبرداری از ذخایر غیرمتداول بررسی و تحلیل شد .در اولین
مرحلـه رسـیدن به هـدف (انتخـاب مهمترین راهبرد توسـعه
میادین گازی غیرمتداول) ،با بررسـیهای انجام گرفته لیست
اولیـه عوامـل داخلی و محیطی تهیه و مـوارد نهایی با تکنیک
دلفی انتخاب شـدند( .جدول  )1فهرسـت نهایـی نقاط قدرت،
ضعـف ،فرصـت و تهديد توسـعه میادین گازی غیرمتـداول را
نشان ميدهد.

(آلودگی دریاها) اشـاره کـرد .مخازن گازی غیرمتـداول ایران

وجود منابع عظیم مخازن گازی غیرمتداول از جمله مخازن

در نواحـی دریـای خزر ،دریای عمـان و نواحی غربـی از نقطه

شـیل گازی در غرب ایـران ،مخازن هیـدرات گازی در دریای

نظر زمینشناسی مورد مطالعه دقیق قرار نگرفتهاند .به همین

خزر و دریای عمان ،از نقاط قوت توسـعه و سـرمایهگذاری در

منظور حفاری و برداشت از این گونه مخازن با چالشهای فنی

ایـن بخش میباشـد .از طرفی بـا توجه به حجم بسـیار باالی

فراوانی همراه است[ .]۲۰-۱۹چالشهای فنی-زیستمحیطی

مخازن گازی متداول کشـور ،انگیـزه الزم در این بخش ایجاد

به شرح زیر است.

نشده و برنامه جامعی در توسعه این گونه مخازن تدوین نشده

zاسـتفاده از تکنولـوژی حفـاری افقـی همراه با شکسـت
هیدرولیکی که این تکنولـوژی در اختیار تعداد معدودی
از شرکتهای بینالمللی است.
zتکنولـوژی تصفیـه سـیال حفـاری و سـیال شکسـت

است .با توجه موقعیت ژئوپولتیکی ایران و محل اتصال  3قاره،
دسترسـی به آبهای آزاد و نزدیکی به اروپا ،نقطه قوت مهمی
بـرای حمایـت از تولیـد و بهره بـرداری این مخـازن در آینده
به شـمار میآید .حضـور نیروی انسـانی توانمنـد و متخصص
در بخشهـای مختلـف صنعـت نفـت و گاز و اطالعـات کامل

هیدرولیکی بعد از عملیات حفاری.

سـازندهای زمین شناسی کشـور در سـالهای اخیر ،برداشت

zاثر ترکیبات سـمی و خطرناک در سـیال حفاری بر روی

مخازن شیلی در ایران را تسهیل کرده است [.]۲۲-۲۱
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معضالت اجتماعی میشود.

zانتشـار و نشـت گاز متـان و دیاکسـید کربـن در حیـن
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کاهش این آالینده تالش بیشتری داشته باشند[.]۱۸

بستر رودخانهها و منابع آب زیرزمینی.

جدول  .۱ماتریس ارزیابی عوامل سوآت (فهرست نهایی عوامل)
تهدیدها

فرصتها
O۱

توسعه و دستیابی به بازارهای جهانی گاز

T۱

ریسک سرمایهگذاری در منطقه خاورمیانه با توجه به تحوالت اخیر

O۲

سرمایهگذاری شرکتهای خارجی به منظور احداث واحدهای
پتروشیمی جدید

T۲

سرازیر شدن گاز از کشورهای مختلف (بخصوص روسیه) به دلیل
تولید باال و کاهش قیمت به تبع آن درنتیجه عدم ثبات قیمت در بازار

O۳

توسعه روابط تجاری ،سیاسی و اقتصادی به واسطه امکان انتقال
گاز به آسیای میانه و اروپا (ارتقای موقعیت ژئوپلتیکی ایران)

T۳

تحریم خرید گاز ،فراورده های نفتی ،کاتالیست.... ،
ضعفها

قوتها
W۱

شرکتهای ضعیف داخلی در زمینه تکنولوژی و نداشتن واحد
تحقیق و توسعه پیشرفته

W۲

عدم شناسایی دقیق (زمینشناسی) ذخایر گازی غیرمتداول
عدم استفاده از افراد متخصص درسطوح باالی مدیریتی و
مهاجرت مهندسین نخبه به خارج کشور

S۱

نیروی انسانی توانمند

S۲

موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک ایران جهت تبادل انرژی
و دسترسی به بازارهای جهانی

W۳

S3

وجود ذخایر عظیم گازی غیرمتداول در بخشهای مختلف کشور

W۴

نرخ باالی سود تسهیالت بانکی به منظور سرمایهگذاری
شرکتهای خصوصی

S۴

کاهش دی اکسید کربن تولیدی در مقابل فراورده های نفتی

W۵

کمبود نقدینگی و فقدان مدیریت راهبردی مالی به منظور
سرمایهگذاری جدید

W۶

هزینه و ریسک باالی اکتشاف و توسعه در میادین غیرمتداول

 ۴.۱نتایج تحلیل SWOT-ANP

نشریه مهندسی گاز ایران

در (جـدول )۲نتایج اولويـت بندی معيارها (عوامل سـوآت)

از نرمافزار سوپردسـیژن نسبت به هدف تحقيق نشان داده شده

و زيرمعيارها (زير عوامل سـوآت)  از مقایسـات زوجی با استفاده

است .نتایج اولویتهای راهبردها در (جدول)۳گزارش شده است.

جدول  .۲اولویت معیارها و زیرمعیارها نسبت به هدف
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مقادیر اولویت بندی شده زیر
عوامل سوآت

زیرعوامل سوآت

اولویت زیر عوامل
سوآت

0/۲۱۰

S2

1

0/۰۷۴

S1

2

0/۰۴۴

S3

3

0/۰۲۷

S4

4

0/۱۹۳

O3

1

0/۰۶۸

O1

2

0/۰۳۰

O2

3

0/۱۶۸

T3

1

0/۰۶۹

T1

2

0/۰۲۰

T2

3

0/۰۳۹

W6

1

0/۰۲۴

W2

2

0/۰۱۵

W3

3

0/۰۰۹

W1

4

0/۰۰۵

W4

5

0/۰۰۵

W5

6

مقادیر
اولویتبندی شده

0/390

0/318

0/188

0/105

عوامل سوآت

قوتها

فرصتها

تهدیدها

ضعفها
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اولویت عوامل
سوآت

۱

۲

۳

۴

خام

نرمال

ایدهال

راهبردها

0/۰۴۷

0/۳۸۸

۱/۰۰۰

SO

0/۰۲۵

0/۲۰۴

0/۵۲۶

ST

0/۰۳۰

0/۲۴۹

0/۶۴۲

WO

0/۰۱۹

0/۱۵۹

0/۴۰۹

WT

همـان طور كه در (جدول  )۲نشـان داده شـده اسـت ،در

و منابع هیدرات دریای عمان صورت گرفته است .این مطالعات
عمدتا جنبه پژوهشـی داشته و برنامه جامعی برای برداشت از
این گونه مخازن در آینده تدوین نشـده است .عواملی همچون
ریسـک باال و هزینـه زیـاد در سـرمایهگذاری ،توانایی ضعیف
شـرکتهای داخلی بخصوص در صنایع باالدسـتی نفت و گاز،
عدم اسـتفاده از افراد متخصص در سـطوح بـاالی مدیریتی و
مشکالت سیستم بانکی ایران (نرخ سود باال و به تبع آن تمایل
کـم سـرمایهگذاران) از مهمتریـن نقاط ضعف توسـعه مخازن
گازی هستند.

بين عوامل سـوآت ،قوتها و پس از آن فرصتها از بيشـترين

نتایج بدسـت آمده نشـان داد کـه «موقعیـت جغرافیایی و

اولويت برخوردار بوده و بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه كردهاند.

ژئوپولتیک ایران جهت تبادل انرژی» (با وزن  )0/210به عنوان

بنابراین جهت توسعه میادین گازی غیرمتداول ،نياز به اجراي

مهمترین نقطه قوت در زمینه توسـعه میادین گاز غیرمتداول

راهكارهايـي اسـت كه با تمرکـز بر قوتها و اسـتفاده بهینه از

مطـرح اسـت و»نیروی انسـانی توانمنـد» (بـا وزن  )0/074در

فرصتها ،زمينه بهرهبرداري از پتانسـيلهای پيشرو را فراهم

اولویـت بعـدی پـس از آن قـرار دارد« .هزینه و ریسـک باالی

آورد .همچنيـن مطابـق با جـدول فـوق ميتوان نتايـج زير را

اکتشـاف و توسـعه در میادین غیرمتـداول» (بـا وزن )0/039

استخراج كرد:

یکی از نقاط ضعف اصلی توسـعه میادین گازی غیرمتداول در

نتایج بدسـت آمده نشـان دهنده این اسـت کـه مهمترین
عامـل فرصـت توسـعه مخـازن غیرمتـداول گازی کشـور،
مهمترین عامل تهدید کننده توسعه این مخازن ،تحریم خرید
گاز توسط دولتهای غربی که روند توسعه این گونه مخازن را
با مشکالت جدی همراه میسازد .بهرهبرداری این گونه مخازن
و احـداث خط لوله انتقـال گاز به اروپا منجر به حضور بیشـتر
ایران در عرصه بینالمللی شـده و توسـعه اقتصـادی و تجاری
زیـادی برای کشـور به همـراه دارد .البته در سـالهای اخیر با
روند توسـعه مخازن گازی غیرمتداول آمریکای شمالی و چین
و سـرازیر شـدن حجم زیـادی گاز به بـازار قیمـت پیشبینی
قیمت گاز برای آینده و همچنین سرمایهگذاری در این بخش
را بـه یک چالش بزرگ تبدیل کرده اسـت .بـا توجه به قوانین
زیسـت محیطی اروپا و خطرات برداشـت از ایـن گونه مخازن،
کشـورهای حوزه یورو سـرمایهگذاری اندکـی در این بخش را
انجام دادهاند و این یک فرصت بزرگ برای حضور ایران در بازار
اروپا اسـت .با توجه به هزینه باالی انتقال سـوخت از آمریکای
شـمالی و چین به اروپا ،ایران و روسـیه بهترین گزینهها برای
تامین انرژی آینده اروپا به شمار میآیند [.]۲۳
بـا توجه به نتایج به دسـت آمـده ،مهمتریـن عامل ضعف،
عدم شناسـایی دقیـق و مطالعات اکتشـاف این گونـه مخازن
برای توسـعه مخازن گازی غیرمتداول کشـور معرفی شـد .در

ذخایـر گازی غیرمتداول» (با وزن  )0/024در اولویت دوم قرار
دارد .مهمتریـن فرصت پیش روی توسـعه ،از دیدگاه»توسـعه
روابط تجاری ،سیاسـی و اقتصادی به واسطه امکان انتقال گاز
بـه آسـیای میانه و اروپـا» (بـا وزن  )0/193و مهمترین تهدید
پیش روی توسـعه «تحریـم خرید گاز ،فراوردههـای گازی» (با
وزن  .)0/168نتايـج اولویتبنـدی راهبردهـای ارائه شـده در
وضعیتهـای مختلف (جدول  )۳در سـه سـتون نرمـال ،خام
و ايـدهال نشـان داده شـدهاند .سـتون نرمـال اولويـت هر يك 
از گزینههـا را بـر اسـاس مقايسـههاي زوجـي نمايـش داده و

نشریه مهندسی گاز ایران

سرمایهگذاری شرکتهای خارجی و به تبع آن ایجاد اشتغال و

کشـور است .پس از آن «عدم شناسـایی دقیق (زمینشناسی)

معمولترين روش براي مشـاهده نتایج میباشد .مقادير ستون
ايـدهال از تقسـيم مقاديـر هـر يـك از اعـداد سـتون نرمال بر
بزرگترین عدد اين ستون به دست میآيد .مقادير ستون خام
به صورت مسـتقيم از سوپرماتريس حدي اسـتخراج میشود.
راهبـرد قوت-فرصت (با وزن   )0/388و راهبرد ضعف-فرصت
(با وزن  )0/249به عنوان مهمترین راهبردها هستند.
در این پژوهش تالش ما معطـوف به ارائه راهبردهای الزم
به منظور توسعه میادین گازی غیرمتداول کشور بود .به همین
جهت در گام نخست با اسـتفاده از تحلیل سوآت ،نقاط ضعف
و قوت داخلی ،همچنیـن فرصتها و تهدیدهای خارجی مورد
مطالعـه قرار گرفـت .در ادامه با اسـتفاده از تحلیلی شـبکهای
و نرمافـزار سوپردسـیژن مهمتریـن راهبردهـای ارائه شـده با

ســــــال هشتم  .جلد چهاردهم  .شـــماره دوم  .زمستان ۱۴۰۰

17

جدول .۳مقادیر وزنی گزینههای تحقیق نسبت به هدف

سـالهای اخیر مطالعاتی روی منابع شیل گازی حوزه زاگرس

تمرکـز بر راهبردهای قوت-فرصت ارائه شـد .به همین منظور

[ .]۲۶اسـتفاده بهینـه از موقعیـت ژئوپولتیکـی کشـور

راهبردهـای قوت-فرصت ارائه شـده در بخش  5بیشـتر مورد

وابسـته به روابط بینالملل کشـور بـا دولتهای غرب و

تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

شـرق داشـته و الزمه توسـعه میادین گازی غیرمتداول

1 .استفاده حداکثری از نیروی انسانی متخصص و توانمند
در قراردادهـای بینالمللـی .زمانـی کـه شـرکتهای
سـرمایهگذار خارجی از نیروی توانمند داخلی اسـتفاده
کنند ،انتقال تکنولوژی بـه داخل صورت گرفته و منجر
به تقویـت هرچه بیشـتر شـرکتهای داخلی میشـود.
سـتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به استناد مفاد مصوبه
شـماره /۸۵۰۰۱ت ۵۲۴۴۲هــ مـورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱
هيـات وزيران ،بـه منظور انتقال و بوميسـازي فناوري»
نظامنامه پيوست فناوري و توسعه توانمنديهاي داخلي
در قراردادهـاي بينالمللي و طرحهـاي مهم ملي» مورد
تصويـب قرارداد .یکـی از مهمترین بندهـای این مصوبه
«حداكثـر بكارگيري منابع انسـاني متخصـص ايراني در
اجراي طـرح و ارتقـاء دانش تخصصي و مهـارت نيروي
انساني» است که الزم است وزارت نفت به منظور توسعه
میادیـن گازی غیرمتداول در اولویتهای خود قرار دهد
(پایگاه اطالع رسانی دولت).

استفاده از این پتانسیل عظیم است.
3 .تأکید به توسـعه مشـترک میادیـن گازی غیرمتداول با
دیگر کشـورها با اسـتفاده از سـرمایهگذاری مشترک با
کشورهای ذیالنفع .در چند بند از سیاستهای اقتصاد
مقاومتـی بر تقویت زیرسـاختها در صنعت نفت و گاز،
افزایش ذخایر و افزایش توان برداشت از میادین مشترک
تاکید شـده است .با توجه به حضور حداکثر شرکتهای
بینالمللی گازی در روسـیه و کشـورهای عربی حاشـیه
خلیـج فارس ،اسـتفاده از این ظرفیت و تولید مشـترک
امکان سـرمایهگذاری این شـرکتها در ایران را تسهیل
کرده و منجر به توسـعه و بهرهبـرداری از میادین گازی
میشـود .الزم اسـت با ایجاد قراردادهای جـذاب همراه
با توسعه سیاسـی روابط با کشورهای همسایه ،مقدمات
اکتشـاف منابع گازی غیرمتداول سـواحل ایـران فراهم
شود [.]۲۷
4 .حمایت دولت از شـرکتهای خارجی به سـرمایهگذاری
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2 .بهرهگیری بهینه از موقعیت ژئوپولتیک کشور به منظور
توسـعه روابط تجاری ،اقتصادی و دسـتیابی به بازارهای
جهانـی .در صـورت اسـتفاده حداکثـری از موقعیـت
جغرافیایی ایران که در مسیر تبادل انرژی شرق به غرب
قرار دارد ،شـرکتهای خارجی حاضر به سـرمایهگذاری
در ایـران خواهند بود .چـرا که انتقال انـرژی از ایران به
شـرق و حوزه یورو کامال در دسـترس صنعت گاز کشور
قـرار دارد .پیشنیـاز اسـتفاده از ایـن پتاسـیل فـراوان،
توسـعه روابط سیاسـی با کشـورهای حوزه یورو و شرق
آسـیا خواهد بود .ایـران به دلیل تحریمهـای دولتهای
غربی به خصوص آمریکا ،به شـدت بـه بازیابی اقتصادی
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به خصوص صنعت نفت و گاز خود نیاز دارد[. ]۲۵-۲۴
وابسـته کردن دیگر کشورها به صنعت گاز ایران موجب
امنیـت ،قدرت و بهبـود وضعیت ژئوپولتیکی کشـور در
منطقه و جهان میشـود .ایران سـه حوزه بـزرگ انرژی
جهان (خلیج فارس ،سـیبری غربی و آسیای مرکزی) را
به هم ارتباط میدهـد .از جنبه مصرف انرژی نیز ،ایران
محل انتقـال دو حوزه بزرگ مصرف انرژی (هند و چین
در شـرق ،اروپـا در غرب) واقع شـده اسـت .این ویژگی
دوگانه منجر به امنیت ایران و محیط پیرامونش میشود

در احـداث واحدهـای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی.
احـداث واحدهـای پتروشـیمی بـا خـوراک گاز طبیعی
منجر بـه مصـرف بیشـتر گاز طبیعی شـده و به همین
جهت شـرکتهای خارجی سـرمایهگذاری بیشتری در
مخـازن گازی و بـه تبـع آن مخـازن گازی غیرمتـداول
خواهنـد داشـت .پتروشـیمیهای بـا خـوراک گازی
توانایـی تولید طیف وسـیعی از محصـوالت و مواد اولیه
پلیمری و پالسـتیکی را خواهند داشـت .جلب و توسعه
سـرمایهگذاری شـرکتهای خارجـی و اسـتقرار آنها در
کشـور عالوه بر توسـعه میادین ،زمینهسـاز امنیت ملی
کشور میشـود .زیرا به هنگام خطر و تهدید ،دولتهای
سرمایهگذار (بواسطه شرکتهای بینالمللی آنها) برای
حفاظت از سـرمایههای اتباع خود در کشـور وارد عمل
میشـوند و بـه عنـوان نیـروی بازدارنـده در فرایندهای
سیاسی و بینالمللی اقدام میکنند [.]۲۸
 .۵پیشنهادها
در اين قسـمت براي اجراي بهتر مهمترین راهبرد (راهبرد
قـوت  -فرصـت) توسـعه میادیـن گازی غیرمتـداول کشـور
پيشنهادهای زیر ارائه ميشود.
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 -1بـا توجـه به ریسـک بـاالی سـرمایهگذاری در میادین

تحلیل شـبکهای ،وزنهـای معيارها ،زيرمعيارهـا و گزينههاي

گازی غیرمتـداول الزم اسـت دولت تعهدات مالـی پایینتری

تحقيق مشـخص شـد .در نهايت با اسـتفاده از نتايـج حاصله،

در قراردادها با شـرکتهای خارجی وضع کند و شرایط خاص

اولويـت راهبردهاي توسـعه میادیـن گازی غیرمتداول کشـور

میادین گازی غیرمتداول را مد نظر قرار دهد .همانند سیاستی

مشـخص گرديد .با توجه بـه يافتههاي تحقيق عوامل سـوآت

کـه روسـیه در طـی سـالهای  1995-1994در قراردادهای

قوتهـا (وزن  )0/390و پـس از آن فرصتهـا (وزن )0/318

مشـارکت در تولیـد بهره جسـت .هدف اصلی روسـیه افزایش

نسبت به سـاير عوامل از اولويت بيشـتري برخوردار شدند كه

جذب سـرمایهگذاری خارجی در پروژههـای دارای پیچیدگی

نشـان دهنـدهی موقعيـت رقابتي مناسـب و پتانسـیل فراوان

فنـی به لحـاظ مخزنی و افزایش تولید در شـرایط پایین بودن

صنعـت گاز کشـور اسـت .جهـت اسـتفاده از پتانسـیل عظیم

قیمت نفت و گاز بود[ .]۲۸به منظور کاسـتن بار تعهدات مالی

صنعت گاز و فرصتهای پیشرو ،راهبردهاي دسته  SOجهت

کمتـر سـرمایهگذاران الزم اسـت شـرط ثبات بـه قراردادهای

توسعه میادین گازی غیرمتداول کشور پيشنهاد شد .مطابق با

بیـع متقابل صنعـت گاز کشـور اضافه شـود .منظور از شـرط

اين راهبردها صنعت گاز کشـور ،نيازمند استفاده حداکثری از

ثبـات ،حمایت دولت از ريسـكهاي معمول در ايـن حوزه ،از

نیروی انسـانی متخصص و توانمند در قراردادهای بینالمللی،

جمله ريسـك اكتشاف نشـدن یا تجاري نشـدن ميدان است.

بهرهگیری بهینه از موقعیت ژئوپولتیک کشور ،توسعه مشترک

راهـکار دیگـر میتواند برداشـتن سـقف هزینههـای پیمانکار

میادیـن گازی غیرمتـداول با دیگـر کشـورها و حمایت دولت

در قراردادهـای بیـع متقابـل عنوان کـرد .چرا که بـا توجه به

از شـرکتهای خارجی به منظور سـرمایهگذاری در طرحهای

پیچیدگی فنی بسـیار زیاد مخازن غیرمتداول گازی ،ریسـک

توسعه میادین گازی غیرمتداول و پتروشیمیهای گازی است.

امکان بروز هزینههای بیشتر از سقف قرارداد وجود دارد.
 -2فـارغ از اختالفـات ماهيتـي نظـام جمهـوري اسلامي
مذاكرات سياسـي و ديپلماتيك را با همسايگان خود گسترش
دهـد و بـدون ورود بـه حوزههـاي مـورد اختلاف ،موضوعات
مربـوط به حوزههاي مخازن گازی دریـای عمان و دریای خزر
را بـه ميـز مذاكره بكشـاند .پیشـنهاد این تحقیـق ،ايجاد نهاد
مشـترک با کارکردها و اختیارات وسـیع اسـت .تشکیل اوپک
گازی شـاید بهتریـن راهکار برای نزدیکتر شـدن کشـورهای
همسـایه برای سـرمایهگذاری بروی منابع گاز هیدرات دریای
خزر و دریای عمان باشـد .این نهاد ،ایجـاد کننده فرصتهای
اقتصادی-سیاسـی و افزایش امنیت انرژی در منطقه را در پی
خواهد داشت.

مقاومتـي اقدام و عمل ،حمايت از كار و سـرمايه ايراني»،
مجموعه مقاالت سـومين كنفرانـس بينالمللي اقتصاد،
مديريـت ،حسـابداري با رويكرد ارزش آفريني ،موسسـه
آموزشي مديران خبره نارون.
[2].گلچین پور ،مونا ( « ،)1393بررسـی وضعیت ذخایر گاز
طبیعـی در جهـان» ،ماهنامه علمی ترویجی اکتشـاف و
تولید نفت و گاز ،صص .21-14
[3].قياسـوند ،آرش (« ،)1397مديريـت مخازن نفتي-گازي
برداشـت صيانتي از مخازن مشـترك» ،مجموعه مقاالت
هشـتمين كنفرانـس بينالمللـي نفـت،گاز ،پااليـش و
پتروشـيمي با رويكرد توسعه ارتباط بين دولت ،موسسه
آموزشي مديران خبره نارون.
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Abstract
One of the main priorities in the upstream policies of the government is to prepare the
necessary strategies to optimize the production and consumption of energy. In this study, in
order to provide a suitable strategy for the development of unconventional gas reservoirs,
level, the main factors and SWOT sub-criteria are respectively at the second and third
levels and the last level was the strategy options. In order to weigh internal and external
factors, the analytic network process (ANP) process and Super Decision software were
used. Strategies were also presented based on the political, technical, economic, and social
priorities of the SWOT matrix output. In the end, the Strength-Opportunity Strategy, with
the highest weight of 0.388, was the first priority of strategic planning of the development
of unconventional gas fields in the country.
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a SWOT analysis model were used with four levels, the goal (the best strategy) in the first
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