
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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 يآورکشورمان در جمع یتوضع ايیسهمقا یلتحل

  همراه (گاز مشعل) يگازها

 1پیرسرایی یونس خداپرست

  چکیده
درصد مصرف کل گاز کشور در سال)،  8بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژي (معادل سوزاندن گازهاي همراه افزون

شدن  یزانو گر یاتح یدتهد ی،هاي سطحآب یآلودگمحیطی زیاد مانند هاي زیستموجب گرم شدن منطقه و آلودگی
شود. ها مییستگاهز یفیافت ک نیز خاك و یتهش قابلکا و بافت یبجانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخر

ها ، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل2021دهد ایران در سال المللی نشان میآمارهاي بین
، ن زمینهدر ای گذارياست که کشورهایی مانند عربستان سعودي، کویت و امارات با سرمایه را داشته است. این در حالی

اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق هاي خود را خاموش کردهبخش زیادي از مشعل
هاي هاي جنوبی، همت جدي در اجراي طرحافزایش در استانمحیطی رو به گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی

 يشامل واگذار یاکنون دو برنامه اصل یرانصنعت نفت ااز پیش ضرورت یافته است. آوري گازهاي همراه بیشمؤثر جمع
رد. براي اثربخشی نظر دادر را  یمیپتروش هايینگو هلد یهمراه نفت به بخش خصوص يگازها يآورجمع يهاپروژه

 نفت، فروش همراه گازهاي خرید ـ وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه1کارگیري راهکارهاي بیشتر در این باره، به
آوري در زمینه جمع گذاريهاي تشویقی براي سرمایهـ استفاده از سیاست2همراه،  گازهاي از تولیدي محصوالت انتقال و

  شود.ها توصیه میـ تعیین نهاد نظارتی براي رصد حجم گازهاي در حال سوختن در مشعل3گازهاي مشعل و 

  .زیستمحیط ،مشعلگاز همراه،  واژگان کلیدي:

  مقدمه
از  ) یکی2ي همراه (گاز مشعل یا گاز فلرگازها

همراه با نفت  است کهتولید نفت  یمحصوالت جانب
 .شودیبرداشت می نفت هايیدانخام از م

آوري این گازها در کشورهاي گذاري در جمعسرمایه
یدکننده نفت که سهم زیادي از کل گازهاي همراه تول

اند، بسیار تولیدشده جهان را به خود اختصاص داده
ها آوري آنجمع حائز اهمیت است؛ زیرا از سویی با

 
  u.khodaparast@gmail.com، تهران، ایران            دانشگاه عالمه طباطبائیدانشکده اقتصاد، اقتصاد نفت و گاز،  ،آموخته دکترايدانش .1

2. Flare 

بخشی از نیاز این کشورها به گاز برطرف و از سوي 
دیگر، حتی امکان افزایش حجم صادرات گاز طبیعی 

شود. این موضوع ضمن تأمین امنیت نیز فراهم می
انرژي، ارزآوري باالیی را براي کشورهاي تولیدکننده 

بر به همراه دارد. سوزاندن گازهاي همراه افزون
ظیمی از انرژي، موجب گرم شدن هدررفت حجم ع

 یآلودگمحیطی زیاد مانند هاي زیستمنطقه و آلودگی
شدن  یزانو گر یاتح یدتهد ی،هاي سطحآب



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، 
 یفیافت ک نیز خاك و یتبافت و کاهش قابل یبتخر

اي بر عمده یمنف آثار یندهدر آشود که ها مییستگاهز
  دارد. اطراف  یطجانوران و مح یاهان،، گاهانسان

 48طبق اسناد باالدستی و در قالب بند الف ماده 
 90 کمدستساله ششم توسعه، ایران باید 5برنامه 

سوزي را کنترل درصد از گازهاي همراه نفت و مشعل
دولت  عنوان شده کهصراحت کند. در این بند، به

کنترل آوري، مهار، هاي جمعمکلف است همه طرح
برداري از گازهاي همراه تولید و مشعل در همه و بهره
هاي نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین میدان

ها، ظرف مدت حداکثر سه قیمت عادالنه خوراك آن
االجرا شدن این قانون، از طریق ماه از تاریخ الزم

 ؛فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند
درصد  90یان برنامه، حداقل اي که تا پاگونهبه

 یانسال. گازهاي مشعل مهار و کنترل شده باشد
 هايیدانمتمادي است که گازهاي همراه نفت در م

 توان گفت که یکی ازو می شودسوزانده می ینفت
 در بخش نفت و گاز يترین منابع اتالف انرژمهم

حجم  ،رهاي تولیدکننده نفت مانند ایرانکشو برخی از
  شود.می سوزانده است که نفت همراه يگازها باالي
و  یدهموضوع ساماندهه از  3از  یشب

صنعت نفت کشور در ي همراه گازها يآورجمع
گذشته در  يهاوزارت نفت در سالگذرد. می

فلر  ياز هدررفت گازها یريجلوگ يراستا
 یلاما به دل ،داده است مانجا یاقدامات خوب

و کمبود بودجه، نامناسب صادرات نفت  یتوضع
 یشپ يکندبه آوري گازهاي همراهي جمعهاطرح

رود. نظر به اهمیت بررسی موضوع فوق، در این یم
تحقیق به بررسی تجارب جهانی و نیز وضعیت 

آوري گازهاي همراه کشورمان در زمینه جمع
  شود.پرداخته می

چهارچوب این تحقیق بدین صورت است که 
به بررسی وضعیت پس از مقدمه، در بخش دوم  

گازهاي همراه در جهان و تجارب کشورهاي 
شود. بخش سوم به بررسی منتخب پرداخته می

آوري گازهاي همراه در کشورمان وضعیت جمع
اختصاص دارد. بخش چهارم به تبیین مالحظات 
امنیت انرژي مترتب بر موضوع مورد بررسی 

گیري و پیشنهاد پردازد و بخش پایانی به نتیجهمی
  اهکارها اختصاص یافته است.ر

  
ـ وضعیت کنونی و تجارب کشورهاي 1 

  آوري گازهاي همراهمنتخب در زمینه جمع
که داراي  کشور جهان 10، 1در نمودار شماره 

بر شود. بیشترین میزان گاز مشعل هستند، مشاهده می
 ،2021در سال  رانیا ،یجهان بانک ياساس آمارها

 نهیکشور بزرگ در زم نیسوم عراق، و هیروس از بعد
 اساس، روسیه،براین همراه است. يسوزاندن گازها

میلیارد  2/14، 2/17، 1/25عراق و ایران به ترتیب با 
مترمکعب، بیشترین میزان گازهاي مشعل را به خود 

 8اند. این میزان گاز مشعل معادل اختصاص داده
آوري این درصد از کل گاز مصرفی کشور است. جمع

تواند بخش زیادي از جم از گازهاي مشعل میح
نیازهاي مصرفی داخل را تأمین کند یا به صادرات 

  اختصاص یابد. 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 2021کشور داراي بیشترین گازهاي مشعل در سال  10ـ 1نمودار 

 . BP, 2021 :مأخذ

آوري این گازها، در گذاري در جمعسرمایه
یدکننده نفت که سهم زیادي از کل تولکشورهاي 

گازهاي همراه تولیدشده جهان را به خود اختصاص 
آوري اند، بسیار حائز اهمیت باشد؛ زیرا با جمعداده
 ها بخشی از نیاز این کشورها به گاز برطرفآن
شود و همچنین، آلودگی ناشی از سوزاندن این می

یابد. سوزاندن گازهاي همراه گازها نیز کاهش می
بر هدررفت حجم عظیمی از انرژي، موجب افزون

محیطی زیاد هاي زیستگرم شدن منطقه و آلودگی
و  یاتح یدتهد ی،هاي سطحآب یآلودگمانند 

ن شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگا یزانگر
 نیز خاك و یتبافت و کاهش قابل یبمهاجر، تخر

آوري این گازها، شود. جمعها مییستگاهز یفیافت ک
  دهد.امنیت انرژي کشور را نیز ارتقا می

کشور روسیه، عربستان و نیجریه در  3تجارب 
خالصه شده است. این تجارب  1جدول شماره 

هایی ازجمله سیاست سیستم دربرگیرنده سیاست

 يبرا کاريیمانپ يقراردادها ز به همراهجامع گا
گاز به بخش  یصو تخص یستمس این توسعه
و  یاتاعمال نظارت، مالیروگاهی، و ن یمیپتروش

و  ي مربوطههاشرکت یقیو تشو یهیتنب هايیاستس
و  همراه نفت يمجدد گازها یققانون تزر یبتصو

برق و خوراك  یدتول يهمراه برا ياستفاده از گازها
هاي موفق یادشده ي است. سیاستگاز هايیشگاهپاال

توانسته است میزان گازهاي مشعل این کشورها را در 
  درصد کاهش دهد. 60تا  40کمتر از یک دهه بین 
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ها در زمینه گذاريحمایت دولت از سرمایه
سازي آوري گازهاي مشعل، فراهمجمع
هاي قانونی براي جلب مشارکت بخش بستر

هاي خارجی و تعیین خصوصی و شرکت
نهاد نظارتی براي رصد حجم گازهاي در 

 ها ضروري است.حال سوختن در مشعل



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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  آوري گازهاي همراه نفت در جمع منتخبوضعیت کشورهاي ـ 1جدول 
نام 
  آوري گازهاي همراهخالصه تجارب در زمینه جمع  کشور

  روسیه

 یکه دولت رانینفت ا ید. مانند شرکت ملدار صنعت نفت و گاز وجود یلحاظ ساختار دولت به رانیمیان روسیه و ا يادیتشابه ز
 شیکشور هستند و پاال نیعمدتاً متعلق به دولت ا گازپرومو  نفتروس ی مانندروسیه در حوزه باالدست یاصل يهااست، شرکت

 يکارگیربه ،نفت همراه يکاهش گازها يدولت روسیه برا ياز راهکارها یکیاست.  يکشور غالباً انحصار نیا و انتقال گاز در
 عنوانبهاین را  انتویم .سوزانندیهمراه نفت را م يگازها است که ییها و اپراتورهااز شرکت مهیو اخذ جر یتنبیه يهاسیاست
  کرد.  مطرح نیز رانیپیشنهاد، درباره ا نخستین
  شود.بندي میصورت زیر دستهبهکشور  نیاتخاذشده در ا يراهکارها

  در محل.براي استفاده تولید برق  در راستاي ی)شرق يسیبر( دوردست نیهمراه نفت در میاد ياستفاده از گازها ـ1 
 يهارساختیبه ز یدسترسي در مناطق دارا يگاز عاتیما يجداساز يگاز برا يهاشگاهیهمراه نفت به پاال يعرضه گازها ـ2 

  .ی)غرب يسیبر(الزم 
 ،يسازفشرده ،يسازنیشیرمانند  یمصارف يتولید برق مورد نیاز برا در راستايهمراه نفت در فالت قاره  ياستفاده از گازهاـ 3 

  قابل حمل. یلیتبد ياستفاده در واحدها ایمحل و...  ییروشنا
  خیز جنوب.در مناطق نفت 1الجیان يهمراه نفت و احداث واحدها يتجمیع گازها ـ4 

  عربستان

کشور در  نی. موفقیت ادانست موفق ايتجربه توانیهمراه نفت را م يو استفاده از گازها يآورتجربه عربستان در زمینه جمع
  وجو کرد. توان در دالیل زیر جستمیزمینه را  نیا

  در ادامه با استفاده از  آرامکوي و شرکت سعود اندانجام داده ییکایآمر يهاشرکت که احداث سیستم جامع گاز ـ1
  .داد را توسعه آنشده، موجود و تجربیات آموخته يهارساختیز
 يگازها يآورجمع نهیکه هز استی قوار واقع در خشک مانند یعظیم نفت نیدر میادهمراه نفت  يتراکم گازها ،گریمسئله د ـ2

 یدر منطقه عملیات رانیگاز مشعل ا يدارا نیمیاد اززیادي که بخش  ی استحال در این همراه نفت را بسیار کاهش داده است.
 يگرید لیالبته دال ؛بسیار دشوارتر است ینسبت به خشک ینواح نیدر ا لوله احداث خطوط کهقرار گرفته  )فراساحل(فالت قاره 

 نیا يآورفشار و جمع تیتقو ينصب سکوها يباال نهیفلر و هز يتولیدکننده گازها يسکوها یپراکندگ ،ییجغرافیا طیشرا مانند
  فالت قاره افزوده است. یهمراه نفت منطقه عملیات يگازها يآورمشکالت جمع بر نیز گازها

مسئله  نیا نداشته است. همراه  گاز و استفاده از يآورجز جمع ايچارهو  نبودهمستقل  يمیدان گاز داراي کشور از ابتدا نیا ـ3
  کشور شده است. نیو تأمین برق مورد نیاز ا یپتروشیم عیوسیع در صنا يباال منجر به کسب دستاوردها اییبا کار

که دقیقاً مشابه روش  انجام داده 2يکارپیمان يقراردادها شرکت آرامکو در قالب را زتوسعه سیستم جامع گا ،کهنیا گرینکته د ـ4
 ها باعث موفقیتکالن پروژه تیریشرکت آرامکو در مد يقدرت و توانمند؛ هرچند که است رانینفت ا یمل شده شرکتکارگرفتههب

قرار  یبررس و زمینه مورد مطالعه نیشرکت آرامکو در ا يکارآمد لیالزم است تجربه و دال ،نیها شده است. بنابراآن يحداکثر
  گیرد.

  نیجریه

 مشترك گذاريسرمایه هايشرکت قالب در و انی توتال شل، مانند نفتی بزرگ هاينیجریه، شرکت گاز و نفت صنعت در ساختار
 تشویقی و تنبیهی هايسیاست و نظارت اعمال دارند. بنابراین،  مستقیم تولید، حضور در مشارکت و امتیازي قراردادهاي با

 مانند اختصاص دیگري مسائل اما است، ترآسان صادرات یا داخلی بازار به آن عرضه و نفت گازهاي همراه آوريجمع درخصوص
 در شورشیان کاريخراب مانند و مسائلی صادراتی قیمت از ترپایین بسیار قیمت با داخلی بازار به تولیدي گاز از بخشی تکلیفی

 فراهم را نفت همراه گازهاي آوريجمع هايپروژه در هاشرکت گذاري اینسرمایه براي کافی انگیزه تاکنون منطقه دلتاي نیجر،
 براي بلندمدت مالیاتی تخفیفات و هاـ معافیت1عبارت است از  کشور این در کاررفتهبه تشویقی هاياست. سیاست نکرده
  .گمرکی عوارض بادررابطه شدهگرفته نظر در ـ تسهیالت2نفت و  همراه گازهاي آوريجمع با مرتبط هايطرح

  .1396 ،یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش مرکز گزارش از برگرفته: مأخذ

 
1. NGL 
2. EPC 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 ینهتجارب کشورها در زم طور که بررسیهمان
 ینقوانـ 1 ،دهدیهمراه نفت نشان م يگازها يآورجمع

 ـ2ضمانت اجرا در کشور وجود ندارد و  يالزم و دارا
 يگازها بارهو مقررات جامع و کامل در ینقوان یبتصو

 مانند ضوعاتمو یدر برخ یجاد شفافیتو ا مشعل
ورود بخش  ،همراه نفت يگازها گذاريیمتق

همراه  يگازها يآورجمع يهابه طرح را یخصوص
کند و با حضور بخش می یلتسه یراننفت در ا

  .یابدمیکاهش  مشعل يگازهامقدار  ی،خصوص
  

آوري گازهاي همراه در ـ وضعیت جمع2
  ایران

متمادي است که گازهاي همراه نفت در  یانسال
توان گفت که و می شوندسوزانده می ینفت هايیدانم

در بخش نفت و  يترین منابع اتالف انرژمهم یکی از

 رهاي تولیدکننده نفت مانند ایران،کشو برخی از گاز
 سوزانده است که نفت همراه يگازها حجم باالي

شود. روند افزایشی گازهاي فلرشده یا می
تا  1990سال اخیر ( 30شده کشورمان در سوزانده

اساس، آمده است. براین 2اره ) در نمودار شم2020
میلیارد  1/11شده کشورمان از میزان گازهاي سوزانده

میلیارد مترمکعب  2/14، به 1990مترمکعب در سال 
رسیده است. گازهاي همراه به دلیل  2020در سال 

هاي تولید نفت به شمار اینکه محصول فرعی چاه
رند. روند، ارتباط مستقیمی با میزان نفت تولیدي دامی

تا  2012شده در دو مقطع (کاهش گازهاي سوزانده
) به دلیل کاهش تولید 2020تا  2018و نیز  2013

هاي آمریکا بوده است. بنابراین، نفت متأثر از تحریم
شود، روند بلندمدت طور که مشاهده میهمان

 شده در مشعل کامالً افزایشی است.گازهاي سوزانده

  شده در مشعل) در ایرانـ روند گازهاي فلرشده (سوزانده2نمودار 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

1401، صص 49-58           مهر و آبان   ،(102-103 (پیاپى   7-8 دهم، شماره  «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال  ماهنامه علمى 
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ارتباط مستقیم بین  برافزون که کرد خاطرنشان دیبا
تولید نفت و سوزانده شدن گازهاي همراه، 

ها و نیز میزان مخازن، پراکندگی آن هاي خاصویژگی
برخورداري از ذخایر گازي مستقل در کشورهاي 
مختلف، از دیگر عوامل مؤثر در میزان تولید گازهاي 

شده در تبع آن، حجم گازهاي سوزاندههمراه و به
 داراي از ابتداهاست. براي مثال، عربستان مشعل

ري و آوجز جمع ياو چاره بودهمستقل ن يمیدان گاز
با توجه . همچنین، همراه نداشته است گاز استفاده از

در عربستان شرکت آرامکو مالکیت  اینکهبه 
 جامع را در اختیار دارد، سیستم یهاي نفتزیرساخت

 يگازها کمترینتوسعه داده شده است که  طوريگاز 
شرکت  یگر، ایندعبارتهمراه نفت سوزانده شود. به

کند  یریتچنان مدرا آن یادشدهمکلف است سیستم 
 نفت، همراه ياز گازها يکه با استفاده حداکثر

؛ ضمن اینکه مهیا شود دستییینپا ياهخوراك بخش
 مانند یعظیم نفت ینهمراه نفت در میاد يتراکم گازها

آوري جمع ینههزکه در خشکی واقع شده،  قوار
  هش داده است. همراه نفت را بسیار کا يگازها

آوري هاي پیش چند طرح براي جمعدر سال
گازهاي مشعل در کشور اجرا شد. طرح آماك 

جنوب و  یزخمناطق نفت یزهمکانطرح تمام ینخستن
براي  صنعت نفت يهاپروژه ترینیچیدهاز پ یکی
آوري گازهاي همراه و جلوگیري از سوزاندن جمع

ري آوجمعاین گازهاست. این طرح مربوط به 
 »،آماك«واژه است. بنگستان  یههمراه ال يگازها

است که  ینفت هايیداناز حروف اول م يامجموعه

 
  .رانینفت ا یشرکت مل یرساناطالع گاهی. پا1

ها در قالب آن یديهمراه نفت تول يگازهاآوري جمع
. حرف «آ» نشانه آیدیطرح به مرحله اجرا درم یک
و مارون، حرف  يحرف «م» نشانه منصور یمور،تآب

 «ك» نشانه کوپال است.» نشانه اهواز و حرف الف«
انقالب و  یروزياز پ یشبه پ تاریخ آغاز این طرح

که با فشار  زمانی ؛گرددبازمی 1350ه ده یلاوا
آوري و جمع يبرا اي راپروژه ایران ،سازمان ملل

که در نقاط مختلف  یهمراه يگازها یشپاال
 یند ایتا مواد زا کندیم یفتعرسوختند، یخوزستان م

 ياجرا دفع شود. اکسیديدوگرد و کربنگ مانندگازها 
دهه اواخر  یاسیپروژه با توجه به تحوالت س ینا

تا  ماندیمتوقف م یلیجنگ تحم ،آن در پیو  1350
 دوبارهپرونده پروژه آماك  ،1370در اواخر دهه  ینکها

  .شودیباز م
هزار بشکه  8/27روزانه  ،طرح ینا یی شدناجرا با

مترمکعب گاز سبک  یلیونم 5و  یرینش يگاز یعاتما
 فازکه  شدهطرح در دو فاز انجام شود. این می یدتول

ارسال به  براي یرینش گاز یداول آن مربوط به تول
 يسوزاندن گازها هاي گاز و گاز مایع وکارخانه

خشک کردن  یی،فشارزدا ،دوم فازاست و در  یدياس
 دیتول براي يراز یمیبه پتروش یديگاز اس انتقالو 

آخرین خبرها  .1نظر قرار گرفته است گوگرد مد
هاي فاز اول طرح آماك، ایستگاهحاکی است که در 

، 3مارون  ي،، منصور 3، اهواز 2، اهواز 1اهواز 
اندازي راه يسازیرینش یشگاهو پاال یمورتکوپال، آب

 100و حدود  یانیخطوط لوله جر یلومترک 280و 
پست برق  یندو چن یروخطوط انتقال ن یلومترک



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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در اواخر  یز. فاز دوم طرح آماك نه استاحداث شد
  .1صورت رسمی افتتاح شدبه 1395سال 

مخزن شرکت  28طرح توسعه نیز  1400در سال 
بخشی دولت خیز جنوب با اولویتملی مناطق نفت
هاي نگهداشت و افزایش تولید، در سیزدهم به طرح

. این طرح با مسیر بهبود و شتاب قرار گرفت
کاران ازجمله مشکالت پیش روي پیمان هاییچالش

روست، اما عملیاتی روبهدر تأمین کاال و پرداختی 
 افزایش تولید، بهبر نگهداشت و شدن آن افزون

آوري گازهاي همراه نفت و کاهش پیامدهاي جمع
مدیر کند. همچنین، آن کمک میمحیطی زیست

گفته پاالیشگاه هفتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
با هدف کاهش سوختن گازهاي مشعل در  است که

مانده از طرح هاي باقیپاالیشگاه و با توجه به فعالیت
االیشگاه، با تکیه بر توانمندي گیري پدر زمان تحویل

نیروي انسانی متخصص پاالیشگاه و امکانات موجود 
فاز رهاي کمپرسو ،هاي داخلیو استفاده از ظرفیت

گرفته است و در مدار تولید قرار  شده اندازيراه 18
  کند.شده کمک میکه  به کاهش گازهاي سوزانده

 یدو برنامه اصل 1401در سال  یرانصنعت نفت ا
همراه  يگازها يآورجمع يهاپروژه يمل واگذارشا

را  یمیپتروش هايینگو هلد ینفت به بخش خصوص
 ياجرا ی،فعل یطدر شرا ،اساسینا. برنظر قرار داد مد
 یتدر مجموع با ظرف الجیان طرح 9زمان هم

 يمکعب گازهافوت یلیاردم 1/5روزانه  يآورجمع
 2 یدبلندگاز ب یشگاهپاال يهاهمراه نفت شامل طرح

 یادآورانگاز  یشگاهپاال ال وجیان  (شامل چهار طرح

 
  .1396سازمان حفاظت محیط زیست، اردیبهشت  سیبه نقل از: رئ شانا يخبرگزار. 1

 یرهجز يگاز هنگام (مشعل گاز یشگاه، پاال)فارس یجخل
 الجیان و مارون یدانم 2300 الجیان و قشم)، دهلران

 ینا يبا اجرا .خارك در دستور کار قرار گرفته است
 یرانهمراه نفت در ا يهمه گازها ،1401سال ها تا طرح
  .خواهد شد یلباارزش تبد يهاوردهابه فر

مشعل در  يگازها يآورپروژه جمع با اجراي
 20تا  18 ،جنوب یزخمناطق نفت یحوزه شرکت مل

 گذاريیهمترمکعب در روز در قالب سرما یلیونم
 یدبلندب یشگاهمارون و پاال یمیپتروش يهاشرکت

 یمیپتروش یعخوراك صنا ینفارس با هدف تأم یجخل
 يقرارداد واحدها ياجرا یگیريپ و نیز 1401تا سال 

 3100و  3200 یعورش گاز و گاز مااو فر يآورجمع
در حوزه جنوب غرب و غرب کشور با  یببه ترت

مترمکعب در روز  یلیونم 12حدود  يآورهدف جمع
 یمیعنوان خوراك صنعت پتروشمشعل به يگازها

  .شودیانجام م
 

  ـ مالحظات امنیت انرژي3
، 2021بر اساس آمارهاي بانک جهانی، ایران در سال 

بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز 
را داشته است. از حیث شدت سوزاندن  هادر مشعل

 9/10د ازاي تولید هر بشکه نفت، حدوگاز نیز ایران به
حیث به ها سوزانده که ازاینمترمکعب گاز در مشعل

همراه عراق، بدترین عملکرد را میان کشورهاي اصلی 
تولیدکننده نفت داشته است. این در حالی است که 
کشورهایی مانند عربستان، کویت و امارات با 

اند، هایی که در این زمینه انجام دادهگذاريسرمایه



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

1401، صص 49-58           مهر و آبان   ،(102-103 (پیاپى   7-8 دهم، شماره  «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال  ماهنامه علمى 
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هاي خود را دي از مشعلاند بخش زیاتوانسته
  خاموش کنند.

با توجه به رشد مصرف گاز در کشور، عدم 
ي آینده به دلیل هاسالافزایش عمده تولید گاز در 

جنوبی و همچنین، پایین اتمام توسعه فازهاي پارس
آوري بودن سهم ایران در بازار جهانی گاز، جمع

عنوان منبع جدیدي در تواند بهگازهاي مشعل می
اي تأمین گاز مصرفی داخل و همچنین، افزایش راست

صادرات گاز مورد استفاده قرار گیرد و امنیت انرژي 
و اقتصادي کشور را ارتقا دهد. در این راستا، حمایت 

آوري ها در زمینه جمعگذاريدولت از سرمایه
هاي قانونی براي سازي بسترگازهاي مشعل، فراهم

 هايجلب مشارکت بخش خصوصی و شرکت
خارجی و تعیین نهاد نظارتی براي رصد حجم 

  ها ضروري است.گازهاي در حال سوختن در مشعل
در ویژه از سوي دیگر، مصرف گاز طبیعی (به

با رشد هاي خانگی، تجاري، نیروگاه و صنعت) بخش
درصد در سال همراه است. تداوم این  7عمده حدود 

ز روند بدین معناست که همراه با کاهش تولید، ترا
هاي آینده (تولید منهاي مصرف) گازي کشور در سال

یابد. بر اساس متن سند تراز گازي کاهش زیادي می
، با تداوم روند تولید و 1420کشور در افق سال 

 یلیونم 512به واردات  یازنمصرف فعلی گاز، کشور 
نظر به دارد.  1420در سال  در روز مترمکعب گاز

بر عرضه گاز زمان هاي افزایش تولید واینکه طرح
، تمرکز بر 1است و نیاز به تأمین مالی عمده دارد

 
است که در صورت جذب  یازدالر ن یلیاردم 50معادل  ايیهسرما هب یدجد یادینگاز از م یدتول یشافزا يبرا يانرژ یعاليطبق برآورد شورا .1
 .شودمیمحقق  یدياهداف تول یهسرما ینا

آوري گازهاي همراه هایی ازقبیل جمعاجراي سیاست
  ناپذیر است.ضرورتی اجتتاب

آوري گازهاي هاي دیگري نیز در جمعظرفیت
ي اقتصادمشعل وجود دارد که  موجب ارتقاي امنیت 

فیت شود که از آن جمله ارتقاي ظرکشور می
داشتن  رغمبهصادرات گاز است. توضیح اینکه ایران 

دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، سهم بسیار کمی در 
تجارت گاز دارد که یکی از دالیل آن، مصرف باالي 

رو با توجه به حجم ینازاگاز در داخل کشور است. 
درصد  141باالي گازهاي مشعل در ایران (که حدود 

ور است)، چنانچه حجم گاز صادراتی کنونی کش
آوري شود، این امکان هاي مشعل جمعبخشی از گاز

وجود خواهد داشت که صادرات گاز کشور نیز 
یر پذامکاني گاز یمتحرافزایش یابد. با توجه به اینکه 

ها نیز صادرات گاز نیست و در دور پیشین تحریم
توان یمنشد، با افزایش صادرات گاز ایران تحریم 

ها نیست. درآمد پایداري کسب کرد که متأثر از تحریم
دهد؛ این موضوع  امنیت اقتصادي کشور را ارتقا می

ضمن اینکه با صادرات گاز از طریق خط لوله، منافع 
خورد اقتصادي ایران با کشورهاي واردکننده گره می

  دهد.افزایش می هاي تحریم علیه ایران راکه هزینه
گرفته، هاي صورتاز سوي دیگر، طبق بررسی

زیادي از میادین نفتی کشور نیازمند  اکنون بخشهم
هاي ازدیاد برداشت هستند. تزریق گاز براي فعالیت

ها سوزانده چنانچه گازهاي همراه که در مشعل
آوري و دوباره به مخازن تزریق شوند، شوند، جمعمی



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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هاي آینده ضریب آید که در سالیاین امکان پدید م
بازیافت میادین کشور و درنتیجه، میزان برداشت نفت 
افزایش یابد. این موضوع مزایاي اقتصادي بسیاري به 

 متعاقباًهمراه دارد و به ارتقاي امنیت انرژي کشور و 
  کند.یمپایداري امنیت اقتصادي کمک 

هاي آلودگیآوري گازهاي همراه، میزان با جمع
اکنون یابد. هممحیطی نیز کاهش میزیست
محیطی مانند آلودگی هوا در هاي زیستآلودگی

شهرهاي جنوبی کشور (خوزستان و بوشهر)، از 
مواردي است که امنیت ملی کشور را از کانال 

. اگر 1کندنارضایتی مردم این شهرها تهدید می
 هاآوري شود و این مشعلجمع گازهاي مشعل

محیطی نیز هاي زیستخاموش شوند، از آلودگی
شود. این موضوع خود در راستاي ارتقاي کاسته می

امنیت ملی است؛ ضمن آنکه با توجه به مصرف باالي 
آوري گازهاي مشعل و تبدیل آن برق در کشور، جمع

رشد کشور به برق را به برق، بخشی از نیازهاي روبه
حتمالی در فصول هاي اکند و از خاموشیتأمین می
کاهد. این موضوع نیز خود منجر سال می پرمصرف

هاي اقتصادي جامعه و ارتقاي امنیت به کاهش هزینه
  شود.اقتصادي می

  
  گیري و پیشنهاد راهکارهانتیجه

هایی براي کاهش هاي گذشته گامایران در سال
گازهاي مشعل برداشته، اما برخی مشکالت مانند 

از آن، نبود بستر  ترمهمر و کمبود سرمایه در کشو
الزم در راستاي حمایت از  مقرراتنهادي و قوانین و 

 
 شود که این آلودگی از آلودگی ناشی از انتشار ریزگردها که منشأ دیگري دارد، متفاوت است.خاطرنشان می .1

هاي متقاضی در این زمینه، عملکرد مناسبی در شرکت
این باره نداشته و نتیجه آن شده است که در دهه 
اخیر، کشورمان بیشترین رشد را در زمینه سوزاندن 

املی گازهاي مشعل داشته باشد. با در نظر گرفتن عو
مانند رشد مصرف گاز در کشور، عدم افزایش عمده 

ي آینده به دلیل افت فشار تولید هاسالتولید گاز در 
و نیز پایین بودن سهم ایران در بازار جهانی گاز، 

عنوان منبع جدیدي براي آوري گازهاي مشعل بهجمع
تأمین گاز مصرفی داخل و حتی افزایش صادرات گاز 

گیرد و امنیت انرژي و اقتصادي یمورد استفاده قرار م
دهد. براي این منظور توجه به موارد کشور را ارتقا می

  زیر ضروري است.
 دیخر زمینه  در یتیحما و شفاف نیقوان وضع ـ

 محصوالت انتقال و فروش نفت، همراه يگازها
 شرکت فعلی سیاست: همراه يگازها از يتولید

همراه  گازهاي آوريجمع زمینه در ایران ملی نفت
 این در خصوصی بخش حضور نفت مبتنی بر

 خصوصی شرکت اینکه براي روهاست، ازاینطرح
نفت  همراه گازهاي آوريجمع هايدر طرح بتواند

 و قوانین وضع باشند، داشته عملکرد مناسبی
نفت،  همراه گازهاي زمینه خرید در مقررات
 گازهاي از تولیدي انتقال محصوالت و فروش

ضروري است؛ ضمن اینکه تدوین و  و همراه الزم
کننده ارتباط بین اجراي مقررات هماهنگ

ربط در این زمینه هاي ذيوزارتخانه
هاي نفت و نیرو) براي ترغیب (وزارتخانه

  گذاران بخش خصوصی مؤثر است.سرمایه



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي تشویقی براي ـ استفاده از سیاست
آوري گازهاي ها در زمینه جمعگذاريسرمایه
تواند با استفاده از ابزارهاي تنبیهی دولت می مشعل:

آوري گذاري در زمینه جمعو تشویقی، سرمایه
گازهاي مشعل را افزایش دهد و به همین میزان از 

کارگیري ها بکاهد. در این راستا، بهسوزاندن آن
 يهابه شبکه یدسترس یتاولوهایی مانند سیاست

مرتبط با گاز همراه،  يهاپروژه يبرق و گاز برا
هاي شده از شرکتیدارياصالح قیمت گاز و برق خر

 هايکه هزینهطوريبه ؛بردار در زمینه گاز همراهبهره
دهد. پوشش  یی راسولفورزدا و فراورش ،آوريجمع
تواند می ی نیزمالیات هايها یا تخفیفیتمعاف ياعطا

اید در راستاي حمایت از این کارساز باشد. دولت ب
ها، تنها منافع اقتصادي مستقیم را مبنا قرار پروژه

یرمستقیم اجراي طرح (منافع غندهد، بلکه منافع 
  اجتماعی) را نیز در نظر بگیرد.

ـ تعیین نهاد نظارتی براي رصد حجم گازهاي در 
نیازهاي الزم یشپیکی از : هاحال سوختن در مشعل
آوري اطالعات مشعل، جمعبراي کاهش گازهاي 

درباره میزان گازهاي در حال سوختن در هر میدان و 
 درنظارت مستمر در راستاي کاهش این گازهاست. 

اي تشکیل شود که ، الزم است که نهاد نظارتیواقع
بردار را در هاي بهرهصورت مستمر اقدامات شرکتبه

آوري گازهاي مشعل رصد کند. براي اینکه زمینه جمع
دامات نهاد نظارتی مؤثر واقع شود، الزم است اق

ي هاشرکتابزارهایی مانند تعیین جریمه براي 
آوري گازهاي مشعل برداري که در زمینه جمعبهره

اند، در اختیار این نهاد قرار گیرد. ضعیف عمل کرده

روشن است که ابزارهاي تنبیهی مانند جریمه 
متفاوت  میدان،متفاوت هر  یطبر اساس شرا هاشرکت

سوزاندن گاز  يضرورت دارد آستانه مجاز براو  است
 تر ازیینمراتب پابه یخشک هايدانهمراه در می

میزان  یشتعیین شود و با افزا یاییدر هايمیدان
 یت یا میدان،آوري گاز همراه در هر ساجمع يدشوار

  یابد.شده نیز کاهش تعیین میزان جرائم
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