چشماندازوضعیتبرقوگازطبیعیایراندرسال2040
اردیبهشت 1398

تهیه کننده :لیال عظیمینژاد؛ کارشناس تحلیل کسبوکار
تأیید کننده :محمدمهدی مظفر؛ مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل

کدگزارش-007 :ع98-

منبع :معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی؛
دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن

وضعیت منابع در ایران
 کشور ایران دارای ذخایر اثبات شده گازی در حدود  34تریلیون مترمكعب بوده و از این حیث رتبه اول را در دنیا دارد.
 80 درصد از ذخایر به گونهای است که نفتت ختاه هاتراه ن ،مرتدار چشتاییری نبتوده و لتزوه توستعه بشتش گتاز طبیعتی و نفتت را در دو ستوی
مشتلف ملزه کرده است.
 بین سالهای  1990تا  2013ایران توانسته تولیدات گاز خود را از  110به  550میلیون مترمكعب در روز ارترا دهد که بته معنتی متوست

رشتد 17

میلیون مترمكعبی در روز است.
 این در حتالی استت کته از ستال  ، 2013بتا ووتود تحریمهتا و مشتكتت بینالاللتی ،ایتران توانستت بتا اتاتاه برختی فازهتای پتروژه پتارج ونتوبی،
تولیدات خود را تا  750میلیون مترمكعب در روز افزایش دهد.
 با اتااه بششهایی از پروژه پارج ونوبی ،حدود  25درصد به ظرفیت تولید گاز طبیعی افزوده شد .این افزایش در سال  2014باعتث شتد ستهم
گاز طبیعی به عنوان اصلیترین منبع تولید انرژی اولیه ،از نفت خاه پیشی گیرد.
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وضعیت منابع در ایران – ادامه
 ناودار مرابل سهم گاز طبیعی در بششهای مشتلف را طی سالهای  1990تا  2017ناایش میدهد.
 ایران سومین کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی در وهان است که بشش بسیار زیادی از تولید خود را به مصرف داخلی میرساند.
 سهم گرمایش از تولیدات  29درصد ،تولید تتوان  24درصتد ،صتنایع ریرپتروشتیای  15درصتد ،صتنایع پتروشتیای  13درصتد ،تزریت

 9درصتد و

حالونرل  3درصد است.
 بیش از  90درصد از خانوارها از گاز طبیعی بترای تتیمین انترژی
استفاده میکنند و این سوخت واییزین هیدروکربنهای مایع
شتتتده و بتتترای تتتتیمین گرمتتتایش و پشتتتتوپز استتتتفاده میشتتتود
بتتتهطوری کتتته طتتتی  25ستتتال گهشتتتته ،بتتته میتتتزان  180میلیتتتون
مترمكعب در روز ،افزایش مصرف را ایجاد کرده است.
 مصرف گاز طبیعی در بشش تولید توان  140میلیون مترمكعب

و در بشتتتش ستتتایر صتتتنایع  170میلیتتتون مترمكعتتتب درمجاتتتوع،
افزایش داشته است.

 با این توصیفات مردار گازی که برای تزری

استفاده میشود ،در حدود  80میلیون مترمكعب در روز باقیاانده استت و تیییتر چنتدانی نداشتته

است .تجارت خالص گاز طبیعی نیز در حدود صفر یا منفی بوده است.

مأخذ نمودار :گزارش دانشگاه استنفورد سال 2017
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وضعیت منابع در ایران – ادامه
 در سالهای  1990تا  ، 2015میانیین بازده نیروگاههای تولید توان حرارتی از  30.9درصد به  37.7درصد افتزایش یافتته استت ،ایتن در حتالی
است که در کشورهای سازمان هاكاری و توسعه اقتصادی ) (OECDاین مردار  36.5درصد است.
 ناودار زیر نشان میدهد تعداد نیروگاههای با راندمان پایین در ایران زیاد است که این امر نیتاز فتراوان بته ارترتا و متدرنیزه کتردن نیروگاههتای
کنونی را ناایش میدهد.
 براساج گزارشهای مار تفصیلی صنعت برق در سال  1396متوس

مأخذ نمودار :همان

راندمان کل نیروگاهها به  37.6درصد رسیده است.
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وضعیت منابع در ایران – ادامه
 نیروگاههای سیكل ترکیبی نیز درمجاوع راندمانی بالغ بر  45.8درصد داشتتهاند .نیروگاههتای دیزلتی نیتز رانتدمانی برابتر بتا  33.6درصتد را بته
خود اختصاص دادهاند .وضعیت راندمان نیروگاههای کشور براساج ترازنامه انرژی سال  ، 1394مطاب

با ودول زیر است.

نیروگاههای تحتنظارتوزارتنیرو

مأخذ جدول :ترازنامه انرژی سال 1394

نیروگاههای بشار با راندمان کاتر از 25

1

نیروگاههای گازی با راندمان کاتر از 25

14

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  25و  30درصد

1

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  25و  30درصد

2

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  30و  35درصد

4

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  30و  35درصد

6

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  35و  40درصد

8

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  35و  40درصد

1

نیروگاههای بشار با راندمان باالی  40درصد

1

نیروگاههای گازی با راندمان باالی  40درصد

0

نیروگاههای ترکیبی با راندمان باالی  40درصد
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نیروگاههای تحت نظارت بخش خصوصی
مجموعنیروگاهها

نیروگاههای تحتنظارتبخشخصوصی
نیروگاههای بشار با راندمان کاتر از 25

0

مجاوع نیروگاههای گازی با راندمان کاتر از 25

20

نیروگاههای گازی با راندمان کاتر از 25

5

مجاوع نیروگاههای گازی با راندمان مابین  25تا 30

9

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  25و  30درصد

0

مجاوع نیروگاههای گازی با راندمان مابین  30و 35

24

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  25و  30درصد

5

مجاوع نیروگاههای گازی با راندمان مابین  35تا 40

2

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  30و  35درصد
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مجاوع نیروگاههای بشار با راندمان کاتر از 25

1

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  30و  35درصد

15

مجاوع نیروگاههای بشار با راندمان مابین  25تا 30

4

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  35و  40درصد

2

مجاوع نیروگاههای بشار با راندمان ماین  30تا 35

7

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  35و  40درصد

1

مجاوع نیروگاههای بشار با راندمان مابین  35تا 40

10

نیروگاههای بشار با راندمان باالی  40درصد

1

مجاوع نیروگاههای بشار با راندمان بیش از 40

2

نیروگاههای گازی با راندمان باالی  40درصد

0

مجاوع نیروگاههای ترکیبی با راندمان بیش از 40

نیروگاههای ترکیبی با راندمان باالی  40درصد

15

مجموع

30
109

نیروگاههای تحت نظارت صنایع بزرگ
نیروگاههای بشار با راندمان کاتر از 25

0

نیروگاههای گازی با راندمان کاتر از 25

1

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  25و  30درصد

3

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  25و  30درصد

2

نیروگاههای بشار با راندمان مابین  30و  35درصد

0

نیروگاههای گازی با راندمان مابین  30و  35درصد

3
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6

مقدار توان تابشی خورشید و سرعت باد در مناطق مختلف کشور
 با تووه به شرای

ویرافیایی در کشور ،ایران پتانسیل باالیی در استفاده از منابع انرژی تجدیدپهیر برای تولید توان دارد.

 شكل زیر بیانکننده این است که پتانسیل تولید توان به ازای هر مترمریع مستاحت در کشتور بته چته صتورت استت .بترای مثتال در حتدود 0.4
درصد از مستاحت کشتور پتانستیل تولیتد  170وات بتر مترمربتع تتوان را دارد ،در حتالی کته  17.3درصتد یتا  28میلیتون هكتتار از مستاحت کشتور
میتواند  260وات بر مترمربع توان با استفاده از تابش خورشید تولید کند.
 سرعت متوس

باد طی سال در بیش از  2.1میلیون هكتار زمین بتیش از  8متتر بتر ثانیته بتوده استت کته بترای استتفاده از انترژی بتادی مناستب

است .سرعت باد در مناط

مأخذ شکل :گزارش دانشگاه استنفورد ،سال 2017

مشتلف و پتانسیل استفاده از انرژی بادی در کشور در شكل زیر مشاهده میشود.
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سهم انرژی خورشیدی و بادی در تولید برق تجدیدپذیر
 ایران در نظر دارد تا سال  ، 2021سهم انرژیهای تجدیدپهیر ریربرقابی را در چرخه تولید توان تا  5درصد ارترا دهد ،یعنی چیزی حدود 4
گییاوات در سال  ،2021البته به نظر میرسد این ارقاه با واقعیت فاصله زیادی دارد.
 با تووه به سواب

عالكترد گهشتته ،تصتور نایشتود وزارت نیترو در سته ستال ینتده موفت

بته نصتب  4هتزار میتاوات مولتدهای انرژیهتای

تجدیدپهیر باشد و بر این اساج امكان دستیابی به تولید  4گییاوات در سال  2021با استفاده از انرژیهتای تجدیدپتهیر بته ریتر از برقتابی
ووود ندارد .هرچند بهبود وضعیت انرژیهای تجدیدپهیر میتواند به عنوان واییزین گاز طبیعی یا هیتدروکربنهای متایع بته کتار رود و از
نظر اقتصادی (در صورتی که هزینه تااه شده نها کاتر از هزینه تااه شده سوختهای فسیلی باشتد) و بهبتود کیفیتت هتوا کتامت مناستب
است.
 ناتتتتودار مرابتتتتل ستتتتهم

انتتتتتتترژی خورشتتتتتتتیدی و
بتتتتتادی در تولیتتتتتد بتتتتترق
تجدیدپتتتتتتهیر را نشتتتتتتان
میدهد.

مأخذ نمودار :محاسبات محقق
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عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران در بخشهای مختلف
 در حال حاضر وزارت نیرو تعرفههایی ابتغ کرده است که برای تولید توان با استفاده از انرژیهای تجدیدپتهیر ،مبتالغ نستبتا بتاالیی را پرداختت
میکنتتد .بتته عبتتارتی در ایتتن طتتر  20ستتاله ،تعرفتته تولیتتد هتتر کیلتتووات ستتاعت بتتا استتتفاده از انتترژی بتتادی در  10ستتال اول  12ستتنت و بتترای هتتر
کیلووات ساعت توان با استفاده از انرژی خورشیدی  18سنت است .این مرادیر برای  10ستاله دوه بته ترتیتب  5ستنت و  13ستنت بته ازای هتر
کیلووات ساعت تولید توان خواهد بود.
 ناودار زیر عرضه و تراضای گاز طبیعی در بششهای مشتلف را در کشور نشان میدهد.

مأخذ نمودار :گزارش دانشگاه استنفورد سال 2017
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پاالیشگاههای فعال در ایران
 تولید گاز طبیعی به شدت افزایش داشتته استت و هاتانطور کته بیتان2017  تا1990  در سالهای،برختف نفت که تولید ن تیییرات کای داشته
 انتظتار متیرود، با اتااه سایر فازها و استفاده از ذخایر و منابع ودید بترای تولیتد.شد بیشتر به دلیل اتااه برخی فازهای پارج ونوبی بوده است
 البتته برختی دییتر از میتادین توستعه نیافتته در بشتش دریتایی واقتع شتدهاند و. میلیون مترمكعب در روز افزایش یابد960 ، 2021 این رقم تا سال
 ودول زیر فهرستی از میادین در حال بهرهبرداری و پروژههای در حال انجتاه را ناتایش.بنابراین نسبت به خشكی هزینه بیشتری تحایل میکنند
Gas Refinery

10

Capacity
(mmc/d)

.میدهند
Gas Fields (production in mcm/d)

Parsian 1,2

83

Tabnak (43), Shanool and Homa (33), Varavi (8)

Khangiran

58

Mozdooran (37)

Fajr Jam

125

Nar (32), Kangan (58), South Pars 6, 7, 8

Bid Boland

27

Aghajari (3), Aghar (7), South Pars 6, 7, 8

Farashband

43

Aghar (23), Dalan (20)

Masjed
Soleyman

1

Nafte-e-Sefid Oil Field (0.3)

Sarkhoon –
Gheshm

17

Sarkhoon (11), Gavarzin

Gonbadli –
Shoorijeh

7

Gonbadli and Shoorijeh (4)

Sarajeh

10

Storage (2)

Ilam 1,2

10

Tange-e-Bijar (10)

Gavarzin

2

Gavarzin (2)

Gas Refinery

Capacity
(mmc/d)

Gas Fields (production in
mcm/d)

South Pars1

28

Phase 1

South Pars2

57

Phase 2-3

South Pars3

57

Phase 4-5

South Pars4

110

Phase 6-7-8 (total :85)

South Pars5

57

Phase 9-10

South Pars6

57

Phase 15-16

South Pars7

57

Phase 17-18

South Pars8

57

Phase 20-21

South Pars9

85

Phase 12

South Pars12

57

Phase 19
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میادین قابل بهرهبرداری و پروژههای قابل راهاندازی در آینده
Production
(mmc/d)

Start Date

ودول مرابل میادینی که در ینتده

South Pars-Phase22, 23, 24

57

2017-2018

بهرهبتتتترداری میشتتتتوند را ناتتتتایش

South Pars-Phase13

57

2017-2018

South Pars-Phase14

57

2018-2019

South Pars-Phase11

57

2021

Kish-Phase1

25

2019

Kish-Phase2,3

57

After 2021

North Pars-Phase1,2,3,4

100

After 2021

Farzad B

62

After 2021

Farzad A

25

IPC announced

Balal

12

IPC announced

Golshan and Ferdowsi

70

IPC announced

Khami Fields

18

IPC announced

Halegan

12

IPC announced

Sefid Baghouns

5

IPC announced

Sefid Zakhour

7

IPC announced

Dey

5

IPC announced

Aghar-Phase2

23

IPC announced

Karoon Bangestan

3

IPC announced

Tange Bijar-Phase2

3

IPC announced

Project
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.میدهد

 همان:مأخذ جدول

قیمت ،اولویت تخصیص و میزان مصرف گاز طبیعی
 ناتتودار زیتتر نشتتان دهنتتده قیاتتت فتتروش (ناتتودار عاتتودی) ،اولویتتت تشصتتیص (ناتتودار افرتتی) و میتتزان مصتترف (انتتدازه دایتتره) گتتاز طبیعتتی در
بششهای مشتلف است.
 اگر قیات گاز طبیعی به طور متوس

در هاه بششها  341هزار دالر به ازای هر میلیون مترمكعب در نظر گرفته شتود ،ایتن مرتدار نستبت بته

هنری هاب 50 (Henry Hub) ،درصد کاتر بوده و نستبت بته قیاتت گتاز در بشتش مستكونی در مریكتا  90درصتد کاتتر استت ( 335هتزار دالر
بهازای هر میلیون مترمكعب در سال .)2016
 علت تشصیص بیشتر گاز طبیعی به بشش مسكونی برای تیمین گرمای الزه در فصل سرماست.
 بشش تولید توان نیز به عنوان یک بشش استراتژیک ،اولویت زیادی دارد .برختف بشش مسكونی که گاز طبیعتی را نایتتوان بتا متادهای دییتر
واییزین کرد ،در بشش تولید توان بششی از انرژی مورد نیاز توس

دیزل و نفت کوره تیمین میشود تا بشش مستكونی و تجتاری دچتار کابتود

گاز طبیعی نشوند .با تووه به هزینه اقتصادی و زیستمحیطی سوختهای مایع ،انتظار میرود در ینده ،استفاده از ن در بشش تولید توان
حهف شود.

مأخذ نمودار :همان
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بخش برق

 هاتتانطور کتته در ناتتودار زیتتر ( Aو  )Bدیتتده میشتتود ،از ستتال  1990تتتا  ، 2016تراضتتای بتترق در بشتتش مستتكونی از  17بتته  78تتتراوات ستتاعت
افزایش داشته است و مصرف به ازای هر مشترک از  2000به  3000کیلووات ساعت افزایش یافت .بیشترین سهم افزایش مصرف بترق در
بشش مسكونی در گسترش شبكه برق رسانی به نراط مشتلف کشور و مناط

دور افتاده ریشه دارد .از طرفی افزایش واعیت نیتز بته نوبته

خود باعث افزایش این مردار بوده است.
 هاچنین توسعه شبكه برق رسانی ترریبا به حداکثر ظرفیت خود رسیده است؛ درواقع نسبت کل واعیت به مشترکان کتاهش یافتته استت
به این معنا که مشترکان بیشتری به برق دسترسی دارند.

مأخذ نمودار :همان
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بخش برق
 به عبارت دییر نسبت واعیت به مشتترکان
از عتتتتدد  6.8در ستتتتال  1990بتتتته عتتتتدد  3در
ستتال  ،2015کتتاهش یافتتته استتت (میتتانیین
افتتراد در هتتر ختتانوار  3.3نفتتر) .نكتتته والتتب
تووتته ایتتن استتت کتته مصتترف بتترق در بشتتش
صتتتنعت هاتتتانطور کتتته در ناتتتودار ( (Cو )(D
مشاهده میشود ،نسبت به تولید ناختالص
ملی در این بشش افزایش یافته است.
 هاچنتتین انتظتتار متتیرود مصتترف بتترق در
این بشش طی سالهای  2030 ، 2020و
 2040به مرادیر  110 ، 85و  135تتراوات
ساعت در هر ستال افتزایش یابتد .ناتودار

زیتتتر ) ،(Eبیتتتانیر مصتتترف بتتترق در بشتتتش
کشتتتتاورزی استتتتت کتتتته بیشتتتتتر بتتتته دلیتتتتل
استتتتتتفاده از ن بتتتتترای استحصتتتتتال ب از
چاههاست.
 ایران در حدود  500هزار چاه ب دارد که نیای از نها برقی شدند که بنا به نیاز دولت برای رصد و کنترل مردار ب استشراج شده از هتر چتاه
برای کاهش هزینهها بوده است.
مأخذ نمودار :همان
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آینده عرضه برق
 درخصوووممصوورقبوورقو مبووودظرفیووتتودیوودبوورقبوو میوونان 6گیگوواوات،تووواناسوومی
تودیدیتاسال 2040بایدب  130گیگاواتبرسد.
 ایووببوودیبمعنوویاسووت و بو طووورم وسو حوودود 2.2گیگوواواتافوونایشدرهوورسووالنیوواز
است.
 بوواتو و بو نیشبینووی وواهشرزوودت اضووااز 6.8بو  3.8تووراواتسووارتدرسووال، 2040
افنایشظرفیتنسازایبدورهاز 3ب  1.3تراواتسارتمیتواند اهشیابد.
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ارتقای نیروگاههای کنونی
روش اول (تبدیل نیروگاه گتازی بته ستیكل ترکیبتی) پتانستیل تولیتد
 8.7گییتتاوات بتترق و دومتتین روش ظرفیتتت  1.3گییتتاوات افتتزایش
تولیتتتتد بتتتترق را دارد .ارترتتتتای ستتتتیكلهای ستتتتاده تتتتتوربین گتتتتاز بتتتته
ستتیكلهای ترکیبتتی میتوانتتد مصتترف گتتاز را بتته میتتزان  43میلیتتون
مترمكعتتتب در روز نستتتبت بتتته ستتتاخت نیروگاههتتتای ترکیبتتتی ودیتتتد
کتتاهش دهتتد و هزینتته تولیتتد بتترق را ترریبتتا  0.8ستتنت بتته ازای هتتر
کیلتتووات ستتاعت مووتتب شتتود .در روش دوه کتته ارترتتای وضتتعیت
سیكلهای قدیای است ،روزانه  6میلیون مترمكعب سوخت سبک
ذخیره میشود.
 انرژیهایتجدیدنذیر:
هزینههای این بشش عاوما شامل سه مورد زیر است:
 پتانستتیل ذاتتتی محتتل بتترای تولیتتد تتتوان (تتتابش خورشتتید ،میتتزان
باد)،
 ابعاد و اندازه پروژه و تكنولوژی در دسترج،
 سیاست بازپرداخت.
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ارتقای نیروگاههای کنونی – ادامه
ناتتودار زیتتر نشتتان دهنتتده تیییتترات نتترب بازگشتتت ستترمایه داخلتتی در برابتتر هزینتته اولیتته و خریتتد تتتوان بتته صتتورت تتتوافری ( )PPAبتترای پروژههتتای
خورشیدی و بادی و ظرفیت تولید توان است ،خ
سرمایهگهاری خاروی است .طب

افری بیانیر مردار ریسکپهیری ( )ERPاست که بیانیر حداقل نرب برگشت سرمایه برای وهب

این ناودار ،مردار ریسکپهیری (این میزان بیانکننده حداقل میزان سودی است که باعث وهب سرمایهگهاری

خاروی میشود) درحال حاضر  11.2درصد است.
طب

ناودار در صورتی که این مردار  20درصد باشد (که در ایران این مردار برای وهب سرمایهگهاری نیاز استت) ،هزینته بترق را از  9.5تتا 14.3

سنت به ازای هر کیلووات ساعت برای انرژی خورشیدی به ازای توانهای مشتلتف تولیتدی بیتان میکنتد .در صتورتی کته مرتدار  ERPبرابتر بتا 11.2
درصد باشد ،تواف

خرید توان از  6تا  9سنت به ازای هر کیلووات ساعت برای انرژی خورشیدی تیییر میکند .در مورد انرژی بادی ،حداقل PPA

برای بازگشت سرمایه  20درصد برابتر بتا  7تتا  11.5ستنت بته ازای هتر کیلتووات ستاعت و بترای  11.2درصتد برابتر بتا  4.5تتا  7.5ستنت بته ازای هتر
کیلووات است.

مأخذ نمودار :همان
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جمعبندی
 مصرف برق در ایران با تووه به استفاده از انرژی برق برای سرمایش در مناط
 در پتتارهای از منتتاط

ونوب از ویژگی خاصی برخوردار است.

ونتتوبی ایتتران از وستتایل سرمایشتتی در  9متتاه از ستتال استتتفاده میشتتود .بتته طتتور کلتتی ایتتن منتتاط

از ایتتران بعتتد از برقتتراری

سرویس برق ،مسكونی شد و قبل از ن در بعضی از فصول سال خالی از سكنه میشد و یا در دروه حرارتهای  50به باال متانع از اوترای کتار
بدنی میشد.
 مرایسه ایران از لحاظ مصرف برق بدون تووه به ب و هوای ونوب ایران و صرفا بررسی مصرف سرانه به خصوص با کشورهایی که دارای ب
و هوای معتدل هستند ،منطری نیست.

 بشش شاالی کشور ایران ترریبا به اندازه ترکیه برق مصرف میکنند و با مصرف سرانه برق در کشور ترکیه معادل است.
 در مناط

ونوبی ،مصرف کشور ما به علت کابتود در متد سترانه قابتل مرایسته بتا کشتورهای ونتوب خلتی فتارج ماننتد کویتت ،قطتر و امتارات

متحده نیست.
 دولت ایران با پایین نیهداشتن نرب تعرفه در مصارف خانیی کابود در مد سرانه برای مصرف برق را وبران کرده است.
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