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 خالصه مديريتی اين شماره

  افززاي  بزه   ميليون بشكه در روز  3/1با  2017ميزان تقاضاي جهاني نفت براي سال

ميليون بشكه خواهد رسيد. عمزده ايزن ميززان رشزد  بزه اشزورهاي  يزر         4/97روزانه 

OECD   ميليون بشكه در روز اختصاص خواهد يافت. 2/1با افزاي 

  ميليون بشزكه در روز بزود    86/32ميانگين توليد نفت خام اوپك در ماه ژوئن معادل

  يافزت. ايزن افززاي  توليزد توسز       هزار بشكه در روز افزاي 264اه نسبت به ماه مي 

 اشورهايي نظير نيجريه  ايران  عربستان  ليبي و امارات متحده عربي انجام شد.

 نهمين جلسه اوپك اه در ماه جوالي برگزار شزد  اشزور گزابن طزي     ودر صدوشصت

 درخواستي به عضويت اوپك درآمد.

  ر طي ماه ژوئيه نيزز ادامزه   آ از شد  د 2016روند نزولي قيمت نفت اه از هشتم ماه ژوئن

بزه   2016دالر در هزر بشزكه در اول ژوئيزه     42/45اه قيمت سزبد اوپزك از   يافت. به طوري

دالر در  69/47رسزيد و قيمزت برنزت موعزددار از      2016ژوئيه  21دالر در بشكه در  93/42

 رسيد. 2016ژوئيه  22دالر در بشكه در  08/44به  2016بشكه در اول ژوئيه 

  سزن  و    زال زنقزل نسزبت بزه    وعنوان سوخت مهم حملتاانون گاز به 2011از سال

ويژه بعزد از  زدايي و بههاي نفتي از اهميت زيادي برخوردار و به خاطر مبحث اربنسوخت

 در پاريس برگزار شد بيشتر مورد توجه واقع شد. 2015انفرانس آب و هوا اه در دسامبر 

 (41ماهنامه تحلیلی انرژی )
 دوره دهم
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 سزن  را در    زال زنرژي  گاز هنوز نتوانسته جاي المللي امقامات آژانس بين به گفته

هزاي تجديدپزذير و افزت    هاي حمايتي از انرژيجهان از آن خود اند و به خاطر سياست

 است.ها هنوز در رقابت نااام مانده قيمت

   ايران با وجود قرارگرفتن در رتبه نخست جهان به لحاظ دارا بودن ذخاير اثبات شزده

جهاني نق  چنداني ندارد و عمدتاً با صادرات گزاز از طريزخ خز     اما در بازارهاي   گازي

 لوله به ترايه و ارمنستان به مبادالت بازار جهاني گاز پيوسته است.

  يكزا و برزيزل و   توليد اتانول در آمر واسطهها عمدتاً بهتودهزيست عرضه  2017در سال

هززار بشزكه در روز از    20سال آينده  رود در اروپا خواهد بود. انتظار مي بيوديزل در منطقه

هزاي  هزا  ناشزي از بيزوديزل   بيني شده در زيست تودههزار بشكه در روز رشد پي  70ال 

 توليد اتانول باشد. واسطههميليون بشكه در روز نيز ب 74/1اشورهاي  يراوپك و 

 

 بازار نفت طی يك ماه گذشته تحوالت نگاهی به

   تقاضا تحوالت طرف. 1

نفت براي سال جهاني المللي انرژي  ميزان تقاضاي بيني آژانس بينس آخرين پي براسا

 الزي تقاضزاي جهزاني   رطزو ميليون بشكه تخمين زده شزده ازه بزه    4/97روزانه  2017

ه در روز  براي سال آينده افزاي  خواهزد يافزت. فزر     كميليون بش 3/1 بيني شدهپي 

تزرين  اه اين امر اليزدي  باشددرصد  5/3  2017شده اه رشد اقتصادي جهان در سال 

 عامل رشد تقاضاي نفت در سال آينده خواهد بود.

 اشزورهاي  يزر  به  2017ميليون بشكه در روز تقاضا در سال  3/1عمده اين رشد  

OECD  گززار   . طبزخ  اختصزاص خواهزد يافزت    ميليون بشزكه در روز  2/1 با افزاي
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؛ «مرور اقتصادي جهزان در مزاه آوريزل   » نعنوابا  المللي پولصندوق بينمنتشره توس  

و بازارهاي در حال ظهور و اقتصادهاي در حال توسزعه  باعزث افززاي  رشزد اقتصزادي      

دليزل  بزه OECD شزوند. اشزورهاي  يزر    تر شدن اشورهاي توسعه يافته مزي پيشرفته

بزه   GDPبه ازاي هزر واحزد     يافتگي و وابستگي بيشتر به توليدحرات در مسير توسعه

 نياز دارند.بيشتري  نفت

سزوي روسزيه  آرژانتزين  عزراق      عمزدتاً از  1بيني شزده تقاضزاي نفزت   ااه  پي  

نزر  رشزد افززاي     اويت  مكزيك و نروژ خواهد بود. در نيمه دوم سال جزاري   نيجريه 

 1. در جزدول  اسزت  بزوده  درصزد  3/3 و 3/8 ترتيز  و چزين بزه   هنزد نفت خام تقاضاي 

 است. ارائه شده 2017-2015هاي لتقاضاي جهاني نفت بين سا

 

 (2017-2015جهانی نفتی ). تقاضای 1جدول 
 (ميليون بشكه در روز)

 2015سال  منطقه
سه ماهه اول 

2016 

سه ماهه دوم 

2016 

سه ماهه 

 2016سوم 

 سه ماه چهارم

 2016 
 2017سال  2016سال 

 4/4 3/4 3/4 2/4 3/4 2/4 1/4 آفريقا

 4/31 2/31 2/32 6/31 1/32 9/30 1/31 آمريكا

 8/33 33 6/33 6/32 5/32 1/33 32 آسيا/ پاسيفيك

 4/14 4/14 3/14 7/14 4/14 3/14 4/14 اروپا

 5 5 5 5 9/4 9/4 9/4 روسيه

 4/8 2/8 3/8 7/8 2/8 8/7 2/8 خاورميانه

 36/97 07/96 87/96 75/96 48/95 48/95 74/94 جهان

 .2016ژوئن  14 مه بازار نفت المللي انرژي  ماهناآژانس بين: مأخذ

 

 

                                                 
1. IEA, Oil Market Report, 14 June, 2016 
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 عرضه . تحوالت طرف2

 وضعیت عرضه نفت خام اوپك .1-2

ميليزون   86/32نفت خام اوپك در ماه ژوئن معزادل   اساس منابع ثانويه ميانگين توليدبر

اين افززاي   هزار بشكه در روز افزاي  يافت.  264بشكه در روز بود اه نسبت به ماه مي 

انجزام  نيجريه  ايران  عربستان  ليبي و امارات متحده عربي نظير توليد توس  اشورهايي 

اين در حالي است اه عراق و ونزوئال در مدت مذاور از توليد خود ااستند. ميانگين شد. 

ازه   ه بزود ميليون بشكه در روز رسزيد  60/32توليد نفت خام اوپك در ماه مي به روزانه 

اشزورهاي ايزران       توليزد اما در مقابل  ستا ذار شدهسوي نيجريه اين ااه  عمدتاً از

 مزي نفزت نيجريزه در مزاه     . عرضزه اي  يافتاويت و امارات متحده عربي در ماه مي افز

اه بيشترين ميزان ازاه  در سزي سزال گذشزته     ااه  يافت هزار بشكه در روز  250

 52/1به   هزار بشكه در روز افزاي  98با عرضه اين اشور در ماه ژوئن . است هاعالم شد

هززار بشزكه از    6/58روزانزه    در عزراق برق مكرر  هاييقطع ميليون بشكه در روز رسيد.

 را ااه  داد.اشور نفت ماه گذشته اين  عرضه

آوريل بزار ديگزر    عتصاب اارگران صنعت نفت در نيمهمدت ااوتاه پس از يك دوره 

ميليون بشزكه   80/2و  76/2 ترتي  در ماه مي و ژوئن بهنفت اويت احيا شد و به عرضه

 در روز رسيد.

 64/3بزه روزانزه    در مزاه ژوئزن   هززار بشزكه در روز افززاي     80نفت ايران با  توليد 

هززار   130صادرات نفت اشور در ماه مزي بزا    اين درحالي است اه ميليون بشكه رسيد.

ابه بزا  انزداي مشز    اين ميززان  وميليون بشكه در روز رسيد  1/2بشكه در روز افزاي  به 

  رب بود.  هاي خصمانهعمال تحريمحجم صادرات پي  از ا
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ايزن  نفزت     عرضزه در ميادين نفتي امارات متحده عربيپس از پايان دوره تعميرات  

 30/10ه در روز افزاي  يافت. توليزد نفزت عربسزتان نيزز بزه مزرز       كهزار بش 70  اشور

 رسيد.   ماه ژوئنميليون بشكه در روز در 

نهمين جلسه اوپك اه در مزاه جزوالي برگززار    ور است اه در صدوشصتالزم به ذا 

. ميزان توليد نفت اين اشور در درآمدشد  اشور گابن طي درخواستي به عضويت اوپك 

هزار بشكه در روز بود و متوس  مصرف نفزت گزابن در    200طور متوس  به 2015سال 

توليزد نفزت اعضزاي     2جدول  دراست.  هزار بشكه گزار  شده 20روزانه   سال گذشته

 است. ارائه شده هاي گذشته ميالدياوپك در ماه

 

 . تولید نفت خام اوپك2جدول 
 ميليون بشكه در روز()

 2016ژوئن  2016می  2016آوريل  كشور
ظرفیت تولید 

 *پايدار

ظرفیت تولید 

مازاد در مقابل 

تولید ماه می 

2016 

عرضه متوسط 

نفت در سه 

نخست  ماهه

 2016سال 

 10/1 03/0 12/1 08/1 08/1 08/1 الجزاير

 77/1 06/0 81/1 77/1 76/1 78/1 آنگوال

 54/0 01/0 55/0 55/0 54/0 54/0 ااوادور

 - - - 21/0 21/0 21/0 گابن

 71/0 - 74/0 74/0 74/0 73/0 اندونزي

 15/3 01/0 65/3 64/3 56/3 45/3 ايران

 28/4 13/0 40/4 21/4 27/4 34/4 عراق

 83/2 02/0 87/2 80/2 76/2 64/2 **ويتا

 36/0 13/0 40/0 32/0 27/0 34/0 ليبي

 76/1 48/0 85/1 52/1 42/1 67/1 نيجريه

 66/0 01/0 67/0 66/0 66/0 65/0 قطر

 21/10 92/1 20/12 30/10 24/10 16/10 عربستان سعودي
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 2016ژوئن  2016می  2016آوريل  كشور
ظرفیت تولید 

 *پايدار

ظرفیت تولید 

مازاد در مقابل 

تولید ماه می 

2016 

عرضه متوسط 

نفت در سه 

نخست  ماهه

 2016سال 

امارات متحده 

 عربي
75/2 85/2 91/2 93/2 04/0 81/2 

 36/2 11/0 40/2 09/2 18/2 21/2 ونزوئال

 56/32 98/2 60/35 85/32 60/32 62/32 ال اوپك

 .2016ژوئن  14جوالي و ماهنامه نفت آژانس بين المللي انرژي   14ماهنامه بازار نفت اوپك   مآخذ:

 ماند.نيز پايدار ميتري رسد و براي دورة گستردهر ميروز سطوح ظرفيتي به سطح مورد انتظا 90طي  *

 .شامل نيمي از توليد منطقه بي طرف است **

 

 های حفاری فعال در بخش نفت آمريكاافزايش تعداد دكل .2-2

بزه   2016مزي   27هاي حفاري فعال در بخ  نفزت آمريكزا در هفتزه منتهزي بزه      دال

طزي مزاه ژوئزن و     اما  دال رسيد 316سال گذشته يعني ترين سطح خود در چند پايين

حفاري فعال در بخ  نفت آمريكا روند افزايشي داشته و در هفتزه   هايژوئيه تعداد دال

 .1دال رسيد 371ژوئيه به  22منتهي به 

 

 در ماه ژوئناوپك متوسط قیمت نفت 

آ از شد  در طي ماه ژوئيه نيز ادامه  2016روند نزولي قيمت نفت اه از هشتم ماه ژوئن 

بزه   2016بشكه در اول ژوئيه هر دالر در  42/45اه قيمت سبد اوپك از يافت. به طوري

دالر در  69/47و قيمززت برنززت موعززددار از  2016ژوئيززه  21دالر در بشززكه در  93/42

متوسز   رسزيد.   2016ژوئيه  22دالر در بشكه در  08/44به  2016بشكه در اول ژوئيه 

                                                 
 .المللي انرژيسسه مطالعات بينؤ. م1



 

 ___________________________________________________  

 

 

7 

 93دالر و  49اي سنت افززاي  بزه بشزكه    28دالر و  2قيمت نفت برنت در ماه ژوئن با 

دالر در بشزكه   46/43دالر بزه   99/48از  WTIقيمزت    در همزين دوره زمزاني   و سنت

 است. طي ماه ژوئن ارائه شده اوپك قيمت نفتروند تحوالت  1در نمودار رسيد. 

 

 2016قیمت نفت اوپك طی ماه ژوئن سال  تحوالت . روند1نمودار 

                                           

ه 
شك

ر ب
 ه

ی
ازا

ه 
ر ب

دال

 www.opec.orgاوپك  خذ:أم

 

  های نفتیانواع فرآورده ت بازارتحوال

محي  را   طي ماه گذشته نفت اوره روند ااهشي عرضه وصادرات براي هاي زياد فرصت

. اين امر باعزث  است تر اردهآمادهآتالنتيك  در حوزه اين فرآورده نفتيمازاد  هبراي عرض

اي تحت تزثثير  همازاد منطق هرچند بنزين با عرضه  ها انداي تقويت شوندشد  پااليشگاه

گزاز و افززاي    نفزت  دليل بازار پر رونخهاي آسيايي بهاين بين  پااليشگاهدر  قرار گرفت.
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گزاز و  رونخ بازار نفتاوره  انداي در ماه ژوئن با راود مواجه شدند. علت تقاضا براي نفت

ليد بزرق  منظور توها بهدليل افزاي  فصلي تقاضا براي تثمين خوراك نيروگاهاوره بهنفت

 است.  بوده

( سزطح  EIAهاي منتشزر شزده از اداره اطالعزات انزرژي آمريكزا )     براساس گزار 

ميليزون بشزكه    4/1ژوئزن بزا    24سازي بنزين در اين اشور در هفته منتهزي بزه   ذخيره

است. اين در حالي است اه در ايزن بزازار  قيمزت     ميليون بشكه رسيده 239افزاي  به 

ام شدن عرضه آن با افزاي  و در مقابل  قيمت بنززين نزامر وب   دليل بنزين مر وب به

 است. برو شدهدليل افزاي  واردات و عرضه مازاد آن با ااه  روبه

اسزت.   هفته گذشته رسزيده  5مصرف سوخت ديزل در آمريكا به باالترين سطح در 

ديزل بزا   سازي سوخت  سطح ذخيرهم افزاي  توليد اين فرآورده نفتياه علير به طوري

هزاي  هزا و شزرات  سوي نيروگزاه ااه  روبرو شده است. ااه  تقاضا براي نفت اوره از

اشتيراني فعال در آمريكا و ام شدن حجم صادرات اين فرآورده نفتي به آمريكاي التين 

 است.  را در بازار آمريكا به دنبال داشته ضه مازاد نفت اورهرسوي ديگر  عاز

دليزل افززاي  عرضزه ايزن فزرآورده نفتزي       آسيا اه بيشتر بهمازاد عرضه بنزين در 

سوي پااليشگران فعال در چين و هند است  باعث تضعيف سودهاي پااليشي حاصزل از  از

سازي نفت اوره در ذخاير خشكي سنگاپور است. حجم ذخيره بنزين در اين منطقه شده

به همزين دليزل    .است رسيده سال گذشته 10امترين سطح در   ميليون بشكه 6/25به 

 4ترين سطح در بي به پايينوافت قيمت اين فرآورده نفتي نسبت به نفت خام شاخص د

هاي نفتي در بازار ميانگين قيمت انواع فرآورده 3در جدول  است. گذشته تنزل يافته ماه
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 1.است ماه ژوئن  ارائه شده طيفوب خليج فارس 

 

 2016در معامالت ماه ژوئن سال  فتیهای ننواع فرآوردهامیانگین . 3 جدول

 بازار واحد قیمت عنوان

 فارسفوب خليج )دالر به ازاي تن متريك( 96/217 180نفت اوره 

 فارسفوب خليج )دالر در بشكه( 62/56 گاز نفت

 فارسفوب خليج )دالر به ازاي تن متريك( 51/403 نفتا

 فارسفوب خليج )سنت در ليتر( 42/54 بنزين سوپر

 فوب آسيا (دالر به ازاي هر بشكه) 02/46 ميعانات گازي پارس جنوبي

 .الملل شرات ملي نفت ايرانامور بين مأخذ:

 

 2است؟ آيا عصر طاليی گاز فرا رسیده

آيزا عصزر   »بر اينكزه  الي را مطرح ارد مبنيؤالمللي انرژي  س  آژانس بين2011در سال 

عنوان سوخت مهزم  تاانون گاز به 2011از سال  «است؟ طاليي گاز در جهان فرا رسيده

هاي نفتي از اهميت زيادي برخوردار شد و بزه  سن  و سوخت ز النقل نسبت به وحمل

در  2015ويژه بعد از انفزرانس آب و هزوا ازه در دسزامبر     هزدايي و بمبحث اربنخاطر 

 پاريس برگزار شد بيشتر مورد توجه واقع شد.

مزدت بزازار گزاز    اخيراً در گزار  ميزان  3المللي انرژينسسه بيؤطور رئيس مهمين

دليزل  اين مؤسسه به ضرورت توجه به تقاضاي گاز در جهان اشاره ارده است. در واقع  به

دهزي بزه   سزن  و يارانزه   ز الرقابت زياد در بخ  برق و در انار آن پايين بودن قيمت 

                                                 
   http://opec.mop.ir        نشريه هفتگي تحوالت بازار نفت و گاز . 1

2. Weekly energy, Economic and Geopolitical Outlook, Vol.59(24). 14 June.  

3.International Energy Agency  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

10 

 .است پذيري گاز باال رفتههاي تجديدپذير  ريسكانرژي

همچون ژاپزن در مزاه مزي     «ال ان جي» :با اينكه واردانندگان بزرگ ازسوي ديگر 

ازاي هر ميليون بي تي يو خريزداري اردنزد و ايزن قيمزت     دالر به 11/4را  «ال ان جي»

ز زال  دليل ارزان بزودن قيمزت   است اما گاز به چهارم قيمت در دو سال گذشته بودهيك

المللي انرژي  گزاز  از اند. به گفته مقامات آژانس بينسن  هنوز نتوانسته جاي خود را ب

بزه خزاطر    همچنزين سزن  را در جهزان از آن خزود انزد     ز زال  هنوز نتوانسزته جزاي   

 ها هنوز در رقابت نااام ماندههاي تجديدپذير و افت قيمتهاي حمايتي از انرژيسياست

و آفريقزاي شزمالي    هزاي نفتزي در خاورميانزه   دهي به سزوخت است. ازسوي ديگر  يارانه

 .است تر اردههمچنان عرصه را بر گاز تن 

گازي جهان در منطقزه   درصد از ذخاير اثبات شده 43براساس آخرين آمار بي پي  

در اثبزات شزده   مكع  ذخزاير گزازي   متر تريليون 34با ايران است.  خاورميانه واقع شده

 4. در جزدول  قزرار گرفزت   در جايگاه نخست به لحاظ ذخاير گازي در جهان 2015سال 

براساس آمار بزي پزي ارائزه    جهان اثبات شده فهرست اشورهاي برتر داراي ذخاير گازي 

 است. شده

درصد از سهم ذخاير گازي جهزان را داراسزت و بزراي     43با وجود اينكه خاورميانه 

-2015هزاي  ميليزارد مترمكعز ( بزين سزال     55درصزدي )  6/1ارتقاي توليد و افزاي  

 17ميماتي اتخاذ شده؛ اما سهم توليد آن در جهان بسزيار انزدك و در حزدود    تص 2021

 درصد است.
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 در جهاناثبات شده برتر دارای ذخاير گازی  كشورهای. 4جدول 
 (تريليون مترمكع )

 2000سال  2010سال  )درصد( از ذخاير گازی جهان سهم 2015سال  نام كشور

 26 1/33 2/18 34 ايران

 6/30 5/31 3/17 3/32 روسيه

 4/14 25 1/13 5/24 قطر

 3/2 2/10 4/9 5/17 ترامنستان

 5 6/8 6/5 4/10 اياالت متحده آمريكا

 3/6 9/7 5/4 3/8 عربستان سعودي

 6 1/6 3/3 1/6 امارات متحده عربي

 2/4 5/5 3 6/5 ونزوئال

 1/4 1/5 7/2 1/5 نيجريه

 5/4 5/4 4/2 5/4 الجزاير

 4/1 8/2 1/2 8/3 چين

 1/3 2/3 2 7/3 عراق

 1/2 5/3 9/1 5/3 استراليا

 7/2 3 5/1 8/2 اندونزي

 7/1 2 1/1 2 اانادا

 3/1 2 1 9/1 نروژ

 4/1 2/2 1 8/1 مصر

 6/1 8/1 1 8/1 اويت

 3/1 5/1 8/0 5/1 ليبي

 3/139 2/176 100 9/186 جهان جمع كل

 

از توليد گاز در جهان نيزز  اي   سهم منطقهالمللياساس بررسي آماري آژانس بينبر

ميليزارد   118اي قطزر ازه بزا صزادرات     واقع  به استثناست. در ااه  چشمگيري يافته

در    اين اشورال ان جي در جهان بوده هانندترين صادربزرگ 2015مكع  در سال متر
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هزاي  مهاانون آمريكا و استراليا برناهم با استراليا رقابت نزديكي دارد. «ال ان جي»توليد 

ميليزارد   150و در حزال حاضزر    دارنزد  توليزد گزاز ال ان جزي     زيادي را بزراي افززاي   

سزهم   2. در نمزودار  دنز دارسزازي ال ان جزي در حزال سزاخت     مكع  ظرفيت مزايع متر

 است. اشورهاي مختلف جهان از اين افزاي  ظرفيت نشان داده شده

 

 2014 ل ان جی در جهان در سالسازی گاز اهای در حال ساخت مايع. ظرفیت2نمودار 

 
 .2016هفته نامه ميس  ژوئن : مأخذ

 

ذخزاير   بندي نخست جهزان بزه لحزاظ دارا بزودن    با وجود قرار گرفتن در رتبهايران 

بازارهاي جهاني نق  چنداني ندارد و عمدتاً بزا صزادرات گزاز از     دراما   گازياثبات شده 

الت بازار جهاني گاز پيوسته است. تثخير در طريخ خ  لوله به ترايه و ارمنستان به مباد

بينزي آژانزس   اسزاس پزي   است اه بر صادرات گاز به عراق  پااستان و عمان باعث شده
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مكعز  در سزال صزادرات گزاز     ميليارد متر 4ايران فق   2021المللي انرژي  تا سال بين

-2015 هزاي السز ن در بين اردرصد از توليد ال خواهد بود. اي 2داشته باشد اه معادل 

 199بزه  خزود را  گزاز   انهيمكعز  توليزد سزال   ميليارد متر 29قصد دارد با افزاي   2021

اننزده گزاز در ميزان    تزرين توليزد  عنزوان بززرگ  د و بزه انبرسدر سال مكع  ميليارد متر

مكع  به ميليارد متر 26اشورهاي منا شود و به همين ترتي  مصرف )تقاضا( با افزاي  

اما با وجود اين بر بزازار جهزاني گزاز اثزر حزداقلي        مكع  برسدليارد مترمي 196انه يسال

 خواهد داشت.

هاي اولويت داري براي افزاي  صادرات و تثمين نيازهزاي داخلزي   ايران داراي طرح

تر خواهد شد. گاز است اه با اجراي برجام اين اثرگذاري بيشتر در بخ  داخلي ملموس

شزود  سطح توليد باعزث افززاي  تقاضزاي بزرق مزي      ياهاي اقتصادي و ارتقاجراي طرح

بنابراين رشد تقاضاي داخلي همچنان از مهمترين مسائل پي  روي اشور اسزت. بزراي   

مكع  گاز مصرف شده اه نسبت به سال ميليارد متر 58ابتداي سال جاري  توليد برق از

پتروشيمي از  سوي ديگر  رقابت تثمين خوراك واست. از درصد افزاي  يافته 15ته گذش

بيني مزيس  اارخانجزات اراارهزا     باشد. بنابر پي مسائل افزاي  نياز داخلي به گاز مي

ميليزارد فزوت مكعز  در روز     5/3هزاي توليزدي بزه    متانول و اود در ميان ساير پزروژه 

 ميليون فوت مكع  در روز اتان نياز دارند. 700خوراك به انضمام 

ميليزارد   3المللزي انزرژي توليزد گزاز اشزور      بين بيني آژانسبا وجود اين  به پي 

ميليارد متر  8داخلي خواهد بود. در حال حاضر  ساليانه  بيشتر از نيازدر سال مكع  متر

هاي احداث خ  لوله به عمان براي صزادرات  اما طرح  شودمكع  گاز به ترايه صادر مي

ي  صزادرات گزاز و   رونزد افززا    در صزورت تسزريع در اجزرا     2019ال ان جي تزا سزال   



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

14 

 اثرگذاري در بازار جهاني گاز را سرعت خواهد بخشيد.

ويژه عراق از شزدت اجزراي   هبا اين حال  مسائل امنيتي منطقه و اشورهاي همسايه ب

بزرداري و روي خز  آمزدن    هاي صادرات گاز به اين اشور ااسته اسزت. بزا بزه بهزره    طرح

سزوي ديگزر بنزا بزه     خواهزد شزد و از   راورد بهتري از توليزد گزاز ثبزت    18و  17فازهاي 

پارس جنوبي وارد مدار خواهد شد  21و  20( فازهاي 1396خبرگزاري شانا تا سال آينده )

در آخزر   14مكع  در سال به توليد گاز اشور خواهد افزود. حفزاري فزاز   ميليارد متر 18و 

 است. ازمان نيشود اه براي تكميل اين پروژه دو سال و نيم زتيرماه سال جاري آ از مي

 86المللزي انزرژي  توليزد گزاز عربسزتان سزعودي از       بيني آژانس بيناساس پي بر

 102 انهيسزال  بزه  2021در سزال   درصد رشزد   9/2با  2015  در سال مكعميليارد متر

شزود. عربسزتان   در داخزل مصزرف مزي    يطور الز مكع  خواهد رسيد اه بهميليارد متر

سهم زيزادي از گزاز   گذاري بيشتر در بخ  باالدستي  ايهبا سرمسعودي رسماً قصد دارد 

اختصاص دهد. فتاح بيزرول    (درصد 70درصد به  50از )را در سيكل ترايبي توليد برق 

بستان سزعودي  عر 2030هاي ( طرحVisionانداز )المللي انرژي  چشمآژانس بينرئيس 

اسزتفاده از گزاز بزراي توليزد     داند. گرچه ها و تنوع اقتصادي ميبر گستر  پايهمبتنيرا 

جزايگزين ازردن گزاز بزه جزاي نفزت        امزا   خبر خوشي از اقتصاد اين اشور نيست  برق

 تواند تصميم خوبي باشد.مي

سزوزاند.  هزاي توليزد بزرق خزود مزي     ه يك ميليون بشكه نفت در نيروگاهعربستان روزان

يمي براي واردات سزوخت  تصميم خالد الفالح  وزير جديد انرژي عربستان  هيچ تصم اساسبر

منظور توليد برق وجود ندارد. برخي شواهد حااي از آن است اه در آينده عربسزتان حتزي   هب

اند اه بزا توجزه بزه    بيني ميالمللي انرژي پي قصد واردات ال ان جي هم ندارد. آژانس بين
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شزايد بزا    استخراج شزيل گزاز و گازهزاي نامتعزارف     هاي عربستان براي ورود به عرصهفعاليت

 هاي داخلي خود را مرتفع سازد.بخشي از نياز  وسعه در اين حوزهت

-2015هزاي  گازي اه بين سال درصد رشد عرضه 55طور الي از رسد بهنظر ميبه

درصد( از اين رشزد مربزوب بزه     3/2مكع  )ميليارد متر 64صورت خواهد گرفت  2021

هاي جديد است و توليد آن از اي پروژهن بين قطر اه در حال اجررشد تقاضا باشد. در اي

الزذار افززاي  خواهزد    مكع  در مدت فزوق متر دميليار 166مكع  به ميليارد متر 161

 يافت در بازار جهاني گاز اثرگذار خواهد بود.

هزاي اقتصزادي تشزويقي    اما سياسزت   تر استسن  گران ز الاه هنوز گاز از در حالي

هزاي تجديدپزذير را بيشزتر ازرده در     انزرژي  نسبت بزه  لاقبازدايي برخي اشورها براي اربن

اندازي اه از گزاز ترسزيم   و چشملحاظ تاريخي گيرد و بهيجه امتياز امتري به گاز تعلخ مينت

 است.زدايي الي اربنطورو بهگذاري اربن هاي قيمتسياستمبناي برصرفاً شود مي

 

 ندهتوده در سال آيزيستهای سوختبینی وضعیت پیش

  درصزد  2017تزوده در سزال   هاي زيسزت هزار بشكه در روز سوخت 70بيني رشد پي 

ثبزاتي در  توان عدم قطعيت و بزي ريسك را باال خواهد برد. عوامل مؤثر اين ريسك را مي

هزاي  سزوخت  توسزعه  ها و اثر ناشي از ااه  قيمزت نفزت بزر   وضعيت آب و هوا  هزينه

توليد اتزانول در   واسطههها عمدتاً بتودهزيست عرضه  2017رد. در سال توده برشمزيست

 20رود در سال آينزده   اروپا خواهد بود و انتظار مي يكا و برزيل و بيوديزل در منطقهآمر

هزا ناشزي از   تودهبيني شده  در زيستپي رشد هزار بشكه در روز  70هزار بشكه از ال 
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ميليون بشكه در روز نيزز توليزد اتزانول     74/1و  1 يراوپك باشداشورهاي هاي بيوديزل

است  اثر ناشي از  محورحااميتنخست  ها در درجهتودهاه توليد زيست باشد. از آنجايي

بسيار قابل مالحظه خواهد بود.  2016ااه  قيمت نفت بر عرضه آن در مقايسه با سال 

سزال  تزوده در سزال جزاري و    هاي زيسزت بيني وضعيت عرضه سوختپي  5در جدول 

 است. ارائه شده 2017

 

 2017و  2016های در سال تودههای زيستبینی تولید سوخت. پیش5جدول 
 )ميليون بشكه در روز(

 كشور/ منطقه
عرضه در 

 2016سال 

 2016رشد در سال 

 2015نسبت به سال 

عرضه در 

 2017سال 

نسبت  2017رشد 

 2016 به سال

 آمريكا

 اانادا

 OECDاشورهاي آمريكايي عضو 

 انگلستان

ساير اشورهاي اروپايي عضو 
OECD 
 OECDاشورهاي اروپايي 

 استراليا

اشورهاي آسياي پاسيفيك عضو 
OECD 

 هند

 مالزي

 تايلند

 ساير اشورهاي خاور دور و آسيايي

 آسياي خاور دور

07/1 

04/0 

11/1 

01/0 

25/0 

27/0 

01/0 

01/0 

02/0 

01/0 

04/0 

01/0 

08/0 

06/0 

58/0 

02/0 

01/0 

03/0 

0 

01/0 

01/0 

0 

0 

01/0 

0 

0 

0 

01/0 

01/0 

04/0 

08/1 

04/0 

12/1 

01/0 

26/0 

28/0 

01/0 

01/0 

02/0 

01/0 

04/0 

01/0 

09/0 

07/0 

60/0 

01/0 

0 

01/0 

0 

01/0 

01/0 

0 

0 

01/0 

0 

0 

0 

01/0 

0 

03/0 

                                                 
 هزار بشكه در روز اعالم شده است.   540طور ميانگين هاي اشورهاي  يراوپك بهتوده. ميزان توليد زيست1
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 كشور/ منطقه
عرضه در 

 2016سال 

 2016رشد در سال 

 2015نسبت به سال 

عرضه در 

 2017سال 

نسبت  2017رشد 

 2016 به سال

 آرژانتين

 برزيل

 المبيا

 ساير اشورهاي آمريكاي التين

 آمريكاي التين

 ساير اشورهاي آفريقايي

 اآفريق

 ساير اشورهاي اروپا

 چين

 هاي زيست تودهال سوخت

02/0 

01/0 

67/0 

0 

43/1 

01/0 

06/0 

21/2 

0 

0 

05/0 

01/0 

01/0 

01/0 

01/0 

13/0 

02/0 

01/0 

70/0 

0 

50/1 

01/0 

07/0 

28/2 

0 

0 

03/0 

0 

0 

0 

01/0 

07/0 

Source: Opec Secretariate 
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