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 هاها و فرصتصادرات گاز ايران، چالش

 )با تأكيد بر بازار گاز اروپا(

دكتر تقي ابراهيمي ساالري P0F

1 

P1Fنسرين خراساني

2 

P2Fنژادسميه سليماني

3 

 چكيده

 2030درصدي اتحاديه اروپا به واردات گاز در سال  85با توجه به وابستگي .شوديهاي انرژي محسوب مترين حاملگاز از مهمامروزه 

كشور را فراهم بيشتر تواند با حضور در آن زمينه رشد اقتصادي يمبه عنوان دومين دارنده ذخاير گاز جهان ي كه ايران ييكي از بازارها

در دو سناريو براي حضور ايران در بازارگاز اروپا در اين مقاله  .باشدميدر اين ميان رقيب اصلي ايران روسيه كه ؛ اروپاستگاز آورد بازار 

 2درصد مازاد گاز روسيه به اروپا سهم  100در صورت صدور  ولسناريوي ادر . مطرح شده استIEA بر اساس گزارش  2030سال 

-درصدي براي ايران باقي مي 11اروپا سهم  درصد مازاد گاز روسيه به  70در سناريوي دوم با صدور . آيددرصدي براي ايران بدست مي

براي  يصادرات باشد كه ارزشميليارد متر مكعب مي 9/56، 2030در سال  IEAبيني ميزان گاز صادراتي ايران طبق پيش .ماند

ژي در كشور و هاي مديريت توليد و اصالح مصرف انربا  اجراي برنامه، 1404انداز سند چشم بر طبقاما  .ندارد طرف هيچكدام از دو

كه با صدور نيمي از اين مازاد باشد؛ ميليارد متر مكعب مي 146ميزان گاز صادراتي ايران، ها در زمينه صادرات گاز به اروپا رفع چالش

 .اروپا خواهد بوداتحاديه درصد از بازار گاز  14قادر به كسب به اتحاديه اروپا 

 هاها و فرصتجارت گاز، چالشصادرات گاز، بازار گاز اروپا، ت: كلمات كليدي

 مقدمه -1

رشد روزافزون داليل گوناگون اين افزايش . گيري داشته استهاي اخير مصرف گاز طبيعي افزايش چشمدر سال

محيطي مت مناسب گاز و آاليندگي كم زيستقيانرژي در كشورهاي صنعتي و درحال توسعه، به  نياز شديدصنايع، 
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P3Fذخاير اثبات شده.استآن 

4
P تريليون متر مكعب بوده است كه بيش از  1/187بيش از  2010هان در پايان سال ج

تريليون متر مكعب و قطر با  6/29، ايران با تريليون متر مكعب 8/44نيمي از ذخاير جهان در سه كشور روسيه با 

 )BP Statistical Review of World Energy 2011(.قرار داردذخاير تريليون متر مكعب  3/25

بازار گاز كشورهاي . 1: گاز طبيعي ايران را ميتوان به چهار دسته عمده تقسيم كرد تقاضاي در حال حاضر بازارهاي

بازار گاز حوزه خليج .4بازار گاز اروپا  .3). ژاپن و كره جنوبي(بازار شرق آسيا.2. پاكستان، هندوستان و چين

 .)159: 1387مصلح، (فارس

P4Fالمللي انرژيام شده توسط آژانس بينهاي انجبينيبر اساس پيش

5
P2030اي خواهد بود كه تا سال ، اروپا تنها منطقه 

جبور خواهند شد در سال بنابراين كشورهاي اروپايي م. خود مواجه خواهد شدگاز در توليد  ا كاهش قابل توجهب

 تأمينخارج از منطقه  متر مكعب را از ميليارد 447از مصرف گاز طبيعي خود يعني معادل درصد69حدود  2030

با توجه به سياست تنوع بخشي  ؛كننده گاز اروپاست تأمينترين روسيه در حال حاضر بزرگ .)178:1387مصلح،( كنند

اروپا در پي آن است كه از وابستگي خود به گاز روسيه بكاهد و بازار گاز اتحاديه  ،سازي بازار گاز اروپاعرضه و آزاد

با توجه به و  در اين مطالعه با در نظر گرفتن ظرفيت باالي توسعه گازي ايران. ارج كندخود را از انحصار روسيه خ

ها تن قيمت گاز اروپا به بررسي فرصتو افزايش ياف امنيت تقاضا در برابر امنيت عرضه، ساختار رقابتي بازار گاز اروپا

 .  شودهاي پيش روي ايران در ورود به اين بازار پرداخته ميو چالش

 آينده تجارت گاز در ايران  -2

ايران داراي بيشترين ذخاير گاز طبيعي در منطقه خاورميانه است و از نظر جهاني پس از روسيه در جايگاه دوم قرار 

بررسي رونداكتشاف ذخاير گاز طبيعي ايران در چند سال گذشته حاكي از آن است كه با وجود رشد متوسط . دارد

طبيعي بدليل اكتشافات جديد ذخاير اين انرژي در ايران رشد قابل مالحظه اي را  درصد ساالنه در مصرف گاز10

                                                           
4Proven Reserves 
5IEA, International Energy Agency 
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P5Fپيبيمطابق آمار . تجربه نموده است

6
P 99/13معادل  1985در حاليكه ذخاير قابل استحصال گاز ايران در سال 

 6/29و 74/26،  35/19به ترتيب به  2009و  2004، 1995هاي تر مكعب بوده است اين رقم در سالميليون م

تريليون متر مكعب برآورد شده  6/29در حال حاضر ذخاير گاز اثبات شده كشور .تريليون متر مكعب رسيده است

 .)BP Statistical Review of World Energy 2011( شودكل ذخاير گاز جهان را شامل مي درصد 16است؛ كه اين مقدار 

ني عرضه گازدر كشور در نظر بگيريم شايد صادرات گاز به اگر بحث سياستگذاري در بخش گاز را براي حجم كنو

غير ) 2010در سال ميليارد متر مكعب توليد  5/138از ميليارد متر مكعب  9/136(كشور دليل مصرف باالي گاز در 

، با يك ديد هاي اصالح مصرف انرژي در ايرانهمراه با برنامه مدت،اما در يك افق بلند اقتصادي به نظر برسد،

نظير در جهت رشد هر چه بيشتر اقتصادي تراتژيك به طور قطع صنعت گاز كشور يك موقعيت ممتاز و كماس

 .شودكشورارزيابي مي

ميزان گاز مصرفي در سبد انرژي ) ميالدي 2025(1404چشم انداز سند در برنامه جامع توليد نفت و گاز كشور در 

هاي مختلف مصرف اعم از تزريق، مصارف براي بخش كل تقاضاي گاز. در نظر گرفته شده است درصد70كشور

بررسي مصارف گاز بر اساس برنامه . ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد 1612داخلي و صادرات بالغ بر 

از كل  1403كه در سال آخر برنامه بيست ساله يعني دهد پيشنهادي مديريت توليد و مصرف وزارت نفت نشان مي

در صنابع پتروشيمي،  درصد6ها، در نيروگاه درصد8/15در بخش صنايع،  درصد7/14فيميزان گاز طبيعي مصر

بنابراين با در . )136: 1387نوبخت، (گيردجهت تزريق مورد استفاده قرار مي درصد5/14جهت صادرات و  درصد5/25

اي استعدادهاي ها براي افزايش توليد بر مبنهاي مختلف مصرف و استفاده از تمامي ظرفيتنظر گرفتن بخش

هاي مختلف كشور در افق طبيعي كشور از نظر ذخاير گاز و با فرض اينكه نياز به گاز با توجه به مصارف انرژي بخش

از سبد تقاضاي انرژي را تشكيل دهد، تمامي مصارف مورد نياز كشور به انضمام نياز كامل بخش  درصد 70ساله  20

، 1403با اين تمهيدات ميزان مصرف داخلي گاز در سال . ول استتزريق و صادرات از منابع داخلي قابل حص

بندي ن گازي كشور مطابق زمانهاي توليد گاز از مياديميليون متر مكعب خواهد بود؛ و در صورتي كه برنامه1404

ز مازاد بنابراين ميزان گا. ميليون متر مكعب در روز خواهد بود 1757برابر  1403بيني شده اجرا شوند در سال پيش

                                                           
6BP, British Petroleum 
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 146ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد كه معادل  350به  1403بر مصرف داخلي براي صادرات در سال 

انداز با ادامه روند فعلي و اما بدون در نظر گرفتن اهداف كمي چشم .خواهد بود 1403ميليارد متر مكعب در سال 

ميليون متر  1167به  1384ن متر مكعب در سال ميليو 3/526بدون هيچ اعمال مديريت بر تقاضا و مصرف، از 

 2025( 1404خواهد رسيد به اين ترتيب كسري تراز گاز در افق ) ميالدي 2024( 1403مكعب در روز در سال 

 .)96: 1386ابراهيمي، (ميليون متر مكعب در روز بالغ خواهد شد 1133به ) ميالدي

 

 وضعيت ذخاير گازي ايران 2-1

تقريباً تركيب ثابتي دارد ولي ميزان گازي كه از اين منابع به ميادين ور اگرچه از نظر تعداد گاز كش تأمينمنابع 

تواند اي ميهاي توسعهشود بسته به زمان بهره برداري و وضعيت ميدان از نظر طرحمجموعه گاز كشور تزريق مي

 .متفاوت باشد

 :ميادين گازي ايران عبارتند از

ي از بزرگترين منابع گازي جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و ميدان گازي پارس جنوبي يك -

تريليون  14ذخيره گاز اين بخش از ميدان . استكيلومتر مربع  3700سهم متعلق به ايران . قرار داردقطر 

از گاز دنيا و نزديك به  درصد 8انات گازي است كه حدود عميليارد بشكه مي 18متر مكعب گاز به همراه 

 .)83:  1386حشمت زاده، ( شودمي از ذخاير گاز كشور را شامل ميني

 . بشكه در روز 15030ر مكعب و ميليون مت 72/6انات گازي عتوان توليد گاز و ميميدان گازي كنگان با  -

 .بشكه 3250ميليون متر مكعب و  34ميانگين توليد روزانه گاز و ميعانات گازي ميدان گازي نار با  -

 .ت گازي در روزبشكه ميعانا 3870ميليون متر مكعب گاز و  21/6توان توليد روزانه  باميدان گازي  -

 .بشكه ميعانات گازي در روز 4540ميليون متر مكعب گاز و  20/4توليد روزانه با ميدان گازي داالن  -
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در يك جدول  را) 2020تا سال (بيني و برآورد توان بالقوه صادرات گاز طبيعي ايران در ميان مدت همچنين پيش

 . ايمخالصه نموده

 )ارقام به ميليارد متر مكعب(2020صادرات بالقوه گاز طبيعي ايران تا سال   - 1جدول شماره 
 سال  2003 2004 2005 2006 2007 2008

 صادرات بالقوه 15/3 5/4 3/6 53/10 77/13 960/19
 سال 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 صادرات بالقوه 2/26 06/35 02/39 25/47 78/54 13/58
 سال 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 صادرات بالقوه 01/64 09/78 81/78 45/86 07/92 88/96
 شركت ملي صادرات گاز ايران: منبع       

 88/96با طي يك روند صعودي به  2020توان بالقوه صادرات گاز طبيعي ايران تا سال  باالبا توجه به جدول 

هاي از ذخاير كافي براي انجام برنامهاطالعات فوق حاكي از آن است كه ايران  .متر مكعب خواهد رسيد ميليارد

ساله كشور به روشني  20انداز  كننده گاز در چشم هدف تبديل كشورمان به يك صادر .صادراتي برخوردار است

اين سهم حداقل . ز جهان داشته باشدبراين اساس ايران بايد سهم مناسبي از بازار گا ؛مشخص و ترسيم شده است

 .شود عملي نمييك برنامه راهبردي در بخش انرژي گاز كشور درصد در نظر گرفته شده است و بدون  10

 

 بررسي تقاضاي گاز در جهان -3

 اي نه چندان دور كامالًايگزيني گاز به جاي نفت در آينده،جنفتي جهان و افزايش تقاضاي انرژيبا كاهش ذخاير 

از يك سو و روند افزايش قيمت نفت خام از سوي زيست ها نسبت به محيطافزايش نگراني. بيني استبل پيشقا

 . افزوده شودديگر موجب شده است كه هر روز به تعداد متقاضيان سوخت پاك گاز طبيعي 

در  ي اين محصولهاي انجام شده به منظور شناخت تقاضاي آينده گاز طبيعي نشانگر رشد باالي تقاضابينيپيش

 2030تا سال  درصد 8/1 رژي در جهان با رشد متوسط ساالنهتقاضاي ان ،IEAهاي بينيمطابق پيش. جهان است

 درصد44درصد و انرژي هسته اي  42، نفت درصد 64افزايش خواهد يافت كه افزايش گاز  درصد 57 مجموعًا
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در  درصد 25ز طبيعي از كل تقاضاي انرژي جهان  به سهم گا ،انرژيالمللي آژانس بينبيني طبق پيش.خواهد بود

درصد  1/3، 2020تا  2010،  درصد 9/2،  2010تا  2000رشد مصرف گاز در جهان بين . خواهد رسيد 2030سال 

-بنابراين جهت. )BP Statistical review of world energy 2007( خواهد بود درصد 2/3 ، 2025تا  2020هاي و بين سال

-بينيبه اين پيش با توجه. ناپذير استطبيعي در سبد مصرف انرژي اجتناب شتر جهان به افزايش سهم گازگيري بي

اي تثبيت خواهد شد كه باعث به عنوان سوخت اول جهان به گونه جايگاه گاز 2030تا  2015 هايسال بين ها 

 .يمتري براي دارندگان گاز در جهان تصور كنشود جايگاه اقتصادي محكممي

 

 

 بررسي بازار گاز اروپا -4

قابل ،گاهي ثابتمحيطي و همچنين به عنوان تكيهقيمتي منطقي و با حداقل اثر زيستجامعه مدرن، انرژي را با 

 .باشدميدسترس و مستمر طالب 

ر د)129: 1380بيدآباد، (رقابت سراسري، حمايت از محيط زيست، امنيت در عرضه انرژي:اصل سهاساس برسهم گاز 

 .دهددر حال افزايش است و آينده بازار انرژي اروپا را به خود اختصاص مي مجموعه سوخت اتحاديه اروپا،

 هايرهاي اروپايي پس از وقوع شوكجويي انرژي كه كشوصرفه يهاسياست رغمدهد كه عليها نشان ميبررسي

رشد  درصد/ 047ادي در اروپا حدود رشد اقتص درصد 1در پيش گرفتند، هر ) 1979(و دوم نفتي ) 1973( اول

عمل آمدهتوسط ه هاي ببينيهمچنين بر مبناي پيش. )207:  1386حسنتاش، ( ه استداشتتقاضاي انرژي را بدنبال 

 درصد9/1كمتر از   2030اديه اروپا تا سال كشور عضو اتح 30المللي انرژي متوسط رشد اقتصادي آژانس بين

بهبود در شاخص مصرف انرژي را لحاظ كنيم ميزان افزايش ساالنه در تقاضاي انرژي  اگر حتي بنابراين. نخواهد بود

دهد متوسط نرخ ساالنه رشد تقاضاي ها نشان ميبينيپيش. در سال نخواهد بود درصد8/0در اين اتحاديه  كمتر از 
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اروپا از ميزان فعلي  يژبنابراين سهم گاز در سبد انر؛ رسدميدر سال  درصد 2بيش از به  2030گاز  تا سال 

 .BP Energy Outlook 2030)( خواهد رسيد 2030در سال  درصد33به بيش از ) درصد24(

نشان داده شده  2شماره افزايش تقاضاي اروپا در جدول  شودبا توجه به اينكه رشدمصرف منجر به افزايش تقاضا مي

 .است

 )ميليارد متر مكعب ارقام به(2003تقاضاي گاز اروپا تا سال  – 2جدول شماره 
 1980 2007 2015 2020 2025 2030 2030-2007 

 درصد7/0 619 589 564 532 526 - اديه اروپاحات
 درصد5/1 4313 3996 3678 3395 3049 1517 جهان 

BP Statistical Review of World Energy2011 :منبع  

مربوط به افزايش  2030تا  2007له سال هاي با توجه به جدول فوق نيمي از افزايش تقاضاي گاز جهان در فاص

 .تقاضاي اروپا است

 .ارائه شده است 4شماره جدول در  2030تا  2007هاي طي سالميزان توليدات گاز طبيعي اروپا در 

 )ارقام به ميليارد متر مكعب(2030ميزان توليدات گاز طبيعي اروپا تا سال  - 4جدول شماره 
 1980 2007 2015 2020 2025 2030 2030-2007 

 درصد -1/3 103 116 139 167 214  اتحاديه اروپا 
 درصد  1./4 126 129 127 120 92 26 نروژ
 درصد-5/2 43 52 64 71 76 96 هلند

 درصد-0/6 19 23 31 44 76 37 انگلستان
 درصد   5/1 4313 3996 3678 3395 3042 1536 جهان
 IEA, World Energy Outlook 2008: منبع 

در حال  درصد7/0اروپا با نرخ  اتحاديهتقاضاي گاز  2030تا  2007طي سال هاي  4و  2 جداول شماره توجه به با

. باشدهاي مذكور در حال كاهش ميطي سال درصد 2/1با نرخ  اتحاديه اين در حالي كه ميزان توليد  .افزايش است

ذخاير موجود و نيز با تداوم توليد در حجم كنوني  بر اساس آخرين آمار و اطالعات در صورت ثابت ماندن ميزان

درصد گاز طبيعي داخلي اروپا توسط  80بيش از  .سال به پايان خواهد رسيد 18ذخاير گازي اروپا در زماني كمتر از 

ن به طوري كه توليد نروژ كه دومي .)Natural Gas Market review2008( سه كشور نروژ، انگلستان و هلند توليد مي شود

ميليارد  100به  2008ميليارد متر مكعب در سال 217باشد از ه اتحاديه اروپا بعد از روسيه ميصادر كننده گاز ب
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تا ذخاير انگلستان نيز  روند كاهش. خواهد رسيد كه كمتر از نصف توليد جاري آن است 2030متر مكعب در سال 

با نرخ نيز ذخاير هلند  .رسدميميليارد متر مكعب  20 كرد و در اين سال به كمتر ازخواهد ادامه پيدا  2030سال 

 .خواهد رسيد ميليارد متر مكعب 43به  2030تا   2007از   درصد5/2كاهشي 

متر  ميليارد 516به  2030واردات گاز اتحاديه اروپا در سال ، اتحاديه محدود شدن منابع گازيافزايش تقاضا و با 

 IEA, Key World Energy Statistics(كندوابستگي به واردات را ايجاد ميدرصد  85كه اين ميزان . رسدمكعب مي

2010(. 

 )ارقام به ميليارد متر مكعب(2030واردات گاز اتحاديهاروپا تا سال   -5جدول شماره 
 2007 2015 2020 2025 2030 

 619 589 564 532 526 تقاضا

 103 116 139 167 214 عرضه

 516 473 425 365 312 خالص واردات

 دستاورد تحقيق: منبع                
 

 

 بررسي بازار عرضه گاز به اروپا 1- 4

ظر جغرافيايي موقعيت خوبي براي اروپا از ن اما باشند،پا محدود هستند و در حال كاهش مياگرچه منابع طبيعي ارو

شمال روسيه، درياي خزر، خاورميانه و  منابع گازي. نياز انرژي خود در بخش گاز از منابع متنوع خارجي دارد تأمين

 .گاز اروپا هستند تأمينهاي خوبي براي شوند گزينهآفريقا كه با خط لوله به بازارهاي اروپا متصل مي

 .صادر كنندگان اصلي گاز به اروپا سه كشور روسيه ، نروژ والجزاير هستنددر حال حاضر

 فريقاآي  طبيعي پس از نيجريه، در مقام دوم منابع گازي قاره تريليون مترمكعب منابع گاز 4/55 الجزاير با داشتن

اين كشور همچنين با شراكت ايتاليا واسپانيا درحال احداث دوخط لوله مستقيم به اين كشورها از طريق  .قرار دارد

P6Fدرياي مديترانه است كه نخستين آن گالسي

7
P است كه به بندر ايتاليايي ساردينياP7F

8
P  زمدگو ديگريP8F9

Pنيا به اسپا

                                                           
7GALSI 
8Sardinha 
9MEDGAZ 
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ميليارد  80صادرات گاز الجزاير به اروپا به  مي شودپيش بيني    2010 سال گالسي دربا گشايش خط لوله .رود مي

 .)IEA, World Energy Outlook 2009( برسدمتر مكعب در سال 

گاز به دومين صادر كننده  ،از ذخاير جهان درصد 1/1تريليون متر مكعب و سهم 2نروژ با داشتن ذخاير اثبات شده 

براي رفع نياز گاز شمال ميليارد متر مكعب در سال  88خط لوله ، با  ظرفيت  6شبكه حمل گاز نروژ با . اروپا است

 .)IEA, World Energy Outlook 2009( مي كند درصد گاز مصرفي اروپا را تامين 15بيش از كه ، اروپا

ميليارد  615يون متر مكعب و توليد ساالنه تريل 45ان به ميزن يك چهارم ذخاير ثابت شده جهان روسيه با دارا بود

بيش از نيمي از گاز روسيه به مصرف . آيدده گاز طبيعي در جهان به شمار ميمتر مكعب در سال اولين توليدكنن

 تأميناروپا يك چهارم نياز گازي خود را از روسيه . رسد، اما همچنان صادركننده اصلي گاز به اروپا استداخل مي

 سهريق ميليارد متر مكعب است كه از ط 145روسيه به اروپا  پروم در حال حاضر ظرفيت انتقال گاز شركت. كندمي

P9Fاوكراين، يامال لوله اصليخط 

10
P و ولگاP10F

11
P ولگااز حاشيه آلمان عبور كرده و خط لوله  يامالخط لوله. رسدبه اروپا مي 

 .)IEA, World Energy Outlook 2009(رسدبه اروپا مي با عبور ازمسيردرياي سياه

 

 روابط روسيه و اروپا در حوزه انرژي گاز2- 4

با نخست روسيه  :نگردميخود انرژي كننده اصلي تأميندليل مهم اتحاديه اروپا به روسيه به عنوان بنا به چند 

دوم . شودميوپا محسوبواردات انرژي به ار ترين گزينه برايصرفهو بادر جوار اروپا قرار دارد ذخاير غني گاز و نفت 

از نظر برنامه نابع سرشار انرژي برخوردارند، روسيه نسبت به اكثر كشورهاي واقع در خليج فارس و خاورميانه كه از م

 .)100: 1388بهمن، ( تر استبا ثبات هاي صادراتي

يش از اروپا نيازمند ب  يرسد روسيه به داليلتأمين گاز خود به نظر ميبا وجود وابستگي اروپا به روسيه براي 

ات گاز ، بازارهاي جايگزين براي صادراينكه روسيه به غير از اروپااول  :صادرات گاز طبيعي خود يه اين منطقه است
                                                           
10YAMAL 
11VOLGA 
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اما با توجه به رشد باالي . خارجي در روسيه استو نيز اتحاديه اروپا اولين سرمايه گذار  طبيعي خود به اروپا ندارد

حتي اگر روسيه تمام ظرفيت صادراتي خود را به اروپا اختصاص  2030تا  2015ل هاي تقاضاي گاز اروپا بين سا

 .)159: 1387مصلح، ( درصد از نياز گازي اروپا خواهد بود 60دهد فقط قادر به تامين 

د ابهاماتي  از نظر سياسي و اقتصادي در ادامه روني اما ژانر بخشبا وجود وابستگي متقابل بين روسيه و اروپا در 

 .هاي آينده وجود داردگاز روسيه به اروپا طي دههصادرات 

 :داليل سياسي

ي و ريسك سرمايه گذاري باالدستي مورد منيت عرضه انرژبحث ا  2030در الگوي تجارت گاز اروپا در چشم انداز 

و تقاضا را به منظور از امنيت عرضه، اطمينان از اين موضوع است كه بازار بتواند عرضه  .توجه قرار گرفته است

 .كه عوامل زير اين امنيت عرضه را مختل كرده است ؛روشني بيان نمايد

قطع صدور گاز به اوكراين، مولداوي و بالروس و تحريم نفتي استوني از جمله مواردي هستند كه بر اعتبار  -

 .روسيه در بازار اروپا به عنوان كانون ثبات انرژي صدمه وارد كرده است

سازي صنعت انرژي آن  سيه از تصويب پيمان منشور انرژي ـ سندي كه بر لزوم خصوصيامتناع آشكار رو -

كند ـ در كنار مداخله روزافزون دولت روسيه در صنعت نفت و گاز آن كشور به ويژه اعمال  كشور تأكيد مي

ه اروپا كنترل بر مسيرهاي حمل و نقل و ترانزيت انرژي به بازارهاي اروپايي مجموعاً بر نگراني اتحادي

گران  درخصوص اتكاي روزافزون به واردات انرژي گاز و نفت از روسيه افزوده است، تا آنجا كه برخي تحليل

 .)www.csr.ir( كنند در اروپا ياد مي» انرژي هراسي«المللي از آن به عنوان  بين

 :داليل اقتصادي

هاي خط لوله عبور مي كند و هزينهربا توجه به اينكه خط لوله صادراتي گاز روسيه به اروپا از هفت كشو -

هزينه صادراتي گاز روسيه به اروپا از  ؛تابع مسافت و تعداد كشورهاي در طول مسير و حق ترانزيت است

 .)IEA, World Energy Outlook 2009( طريق خط لوله بيش از ساير مسيرهاست
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له ، هزينه باالي نگه داري اين قديمي بودن تاسيسات خط لوي از كه ناشقيمت نسبتا باالي گاز روسيه  -

 .خطوط و مخازن تحت فشار است

P11Fناديم پور تازكاهش توليد در -

12
P  سه كه شامل به عنوان منطقه اصلي توليد گاز روسيه كه در شرق سيبري

P12Fي بسيار بزرگ گازي ارنگويحوزه

13
P؛ يامبورگP13F

14
P و مدوژيP14F

15
P20كه در مجموع با نرخ كاهش توليد  باشد؛مي 

ي حضور ديگر عرضه موقعيت مناسبي برا ؛)83: 1390فر، بهروزي( هستند در سال مواجهميليارد متر مكعب 

 .مناطق خزر و خاورميانه در بازار اروپا را فراهم كرده است ، مخصوصاًكنندگان بالقوه

 

 براي روابط آينده در حوزه گازراهكارهاي روسيه و اروپا  4-3

شرايط خاص عرضه گاز به اروپا، تعداد محدود توليدكنندگان و همچنين افزايش وابستگي به واردات امنيت عرضه 

ي اروپايي به دنبال فروشندگان بيشتر در بازار گاز هستند، ادر نتيجه بيشتر كشوره. گاز را دچار ترديد ساخته است

م عرضه كافي تي و ايجاد نوعي سيستم امنيتي در مقابل عدبدين ترتيب آنها در كوتاه مدت با حمايت از منابع واردا

سعي دارند امنيت عرضه را  ،هاي عرضه گاز از منابع جديدهايي براي طرحدر بلندمدت با ايجاد زيرساختگازو 

 .)87:  1386رام، (افزايش دهند

ازار گاز خود، شركت گاز پروم در پي تصميم اروپا مبني بر تنوع بخشيدن به مسيرهاي وارداتي گاز و رقابتي كردن ب

ود، راهبردهايي را شگاز به كشورهاي اروپايي محسوب ميترين صادركننده ترين و اصليسيه كه به عنوان بزرگرو

 :ترين بازار صادرات خود در پيش گرفته استبراي حفظ اصلي

و حتي مصرف يع گاز هاي انتقال و توزهاي شركتيد داراييمشي خرشركت گاز پروم روسيه با اجراي خط -

گاز پروم تا سال . دارد ندگان نهايينكسعي در دست يافتن به مصرف) ش برقمثل بخ(كنندگان بزرگ گاز 

                                                           
12Nadyam-Por-Taz 
13Urengoy 
14Yamburg 
15Medvezhye 
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درصد بازار انگلستان را در اختيار خود گرفته  10درصد سهم مستقيم بازار فرانسه و بيش از  10،  2010

كاترين (هدف خود قرار داده است 2015تا سال  درصد در بازار گاز انگلستان را 20است و رسيدن به شاخص 

 .)38: 1387لوكاتلي، 

مشي افزايش ظرفيت انتقال را نيز پي هاي صادرات به اروپا خطگاز پروم جهت گسترش و حفظ كانال -

عب  كه  از مسير درياي سياه ميليارد متر مك 16يت فدر پي اين استراتژي خط لوله ولگا با ظر. گرفته است

رسد را به مسيرهاي صادراتي خود به اروپا افزوده بدون گذر از هيچ كشور ديگري به اروپا ميگذرد و مي

 .) (IEA, World Energy Outlook 2009 است

به اين منظور . استديگر روسيه از ميان بردن امكان صادرات گاز از هر منبع ديگر به قاره اروپا راهبرد  -

 .منستان را از مسير شمال به خاك خود انتقال دهدكند كه گاز صادراتي تركروسيه تالش مي

به شرق آسيا به جاي ارسال تركمنستان منابع گازي صدد سرازير كردن بخشي از ي ديگر، روسيه درسواز  -

اري را به منظور كاهش با همين انگيزه روسيه تمامي امكانات سياسي و شگردهاي تج. آن به اروپا است

در صورت كاهش و يا قطع صادرات گاز تركمنستان زيرا  ؛دگيرمينيز به كار ركمنستان به ايرانتصادرات گاز

مين نيازهاي مصرف داخلي گاز خواهد شد و در نتيجه ظرفيت أبه ايران، جمهوري اسالمي مجبور به ت

 .)www.csr.ir( صادرات گاز را از دست خواهد داد

به يكديگر گره زده است و ابهاماتي كه در آينده روابط  با وجود داليل سياسي و اقتصادي كه روابط روسيه و اروپا را

كه عنوان اروپا به روسيه داليل وابستگي و  باالذخاير  واسطه به توان گفت روسيه آنها وجود دارد، اما هنوز مي

 نيازي كه به جهتروسيه نيز به . ترين صادر كننده به اروپا باقي خواهد ماندهاي آتي همچنان بزرگدر سال؛شد

ورود ساير رقبا به هاي اقتصادي خود دارد اجازه هاي خود در بخش انرژي و ديگر بخشهاروپا براي تأمين مالي پروژ

 ترينبزرگ قادر به حذف  2030سال تا كه در باال گفته شد اروپا نيز  راهكارهاييبا توجه به  .دهدنميبازار اروپا 

براي  ولي .بطه اقتصادي و تبادل انرژي بين آنها ادامه خواهد يافتدر نتيجه را ؛كننده گاز خود نخواهد بودتأمين

گذاري سرمايه ي بازار انرژي و رقابتي كردن فضاياي را براي آزاد سازاروپا مقررات ويژه، شكستن انحصار روسيه

به نحوي  ؛است وهمچنين به دنبال بازارهاي جديد عرضه گاز است هاي فعال در اين حوزه تدوين كردهبراي شركت
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وري و و بهرهگذاري سرمايه تي بتواند به افزايشكه اين فضاي رقابتي و از بين رفتن انحصارات دولتي و غير دول

همچنين سياست اروپا براي شكستن بازار انحصار گاز . )29: 1388حيدري، ( انجامديها در حوزه انرژي بكاهش قيمت

مانده تقاضاي خود روي باقيد به بازارهاي ديگر نيز براي تأمين روسيه و تأمين امنيت انرژي خود باعث خواهد ش

 .آورد

 

 آينده گاز به اروپا كنندگان صادر 4-4

P15Fموسسه  طبق بررسي

16
POME  درياي شمال، :دارند 2020مهمترين مناطقي كه قابليت عرضه گاز به اروپا را تا سال 

 باشندمي آمريكاي جنوبيآفريقاي غربي و  رس،خليج فا منطقه خزر و آسياي ميانه، روسيه، آفريقاي شمالي،

(Hafner Manfred , 2006: 45). 

 متصل بازارهاي اروپابا خط لوله به توانند ميترين منابع تأمين گازكه با توجه به موقعيت جغرافيائي اروپا، اقتصادي

يانه و آفريقاي شمالي در پايان ذخاير اثبات شده خاورم .فريقا و خاورميانه خواهند بودآكشورهاي حوزه خزر، .شوند

 IEA, Key(است درصد از كل ذخاير جهان را تشكيل داده 45كه در حدود  هتريليون متر مكعب بود 84،  2010سال 

World Energy Statistics 2010(. خالص صادرات خاورميانه و آفريقاي شمالي به ساير  6 شماره با توجه به جدول

 . ميليارد متر مكعب خواهد رسيد 444 به 2030مناطق جهان در سال 

                                                           
16Obeseratoire Mediterraneen de I Energie 

عربستان  قطر كويت عراق ايران خاورميانه 
 سعودي

ساير كشورهاي  امارات
 خاوميانه

 82 75 155 255 21 32 240 860 توليد
 4/48 6/83 4/155 4/103 2/26 3/15 1/183 615 تقاضا

 6/33 - 6/8 4/0 6/151 - 2/5 7/16 9/56 245 مازاد توليد
ساير كشورهاي  ليبي مصر الجزاير ريقاشمال آف 

 شمال آفريقا
   روسيه

   760 5 57 92 198 352 توليد
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رقام به ميليارد متر ا(203 0در سال عرضه كنندگان آينده گاز به اروپامقادير پيش بيني شده توليد و تقاضاي -6جدول شماره 
 )مكعب

  IEA, World Energy Outlook 2005:منبع
 

باشد كه براي تأمين ميليارد متر مكعب مي 516،  2030نياز وارداتي گاز اروپا در سال  5با توجه به جدول شماره

 :ظر گرفتدر نبدون لحاظ كردن  حوزه درياي خزر  سناريو 2توان كنندگان آينده گاز مي صادراز  اروپانياز 

 

 درصد مازاد گاز روسيه به اروپا 100صدور : سناريوي اول 4-4-1

 258(درصدي 50سهم اساس براين  .وپا صادر كندردرصد مازاد گاز خود را به ا 100روسيه  اگرسناريودر اين 

و شمال ) ايرانز ج(آورد كه مابقي نياز اروپا توسط  خارميانه از بازار گاز اروپا را به دست مي )ميليارد متر مكعب

ميليارد  131( درصدي 25از مازاد گاز خود به بازار اروپا سهم  درصد 70خاورميانه با صدور . شودآفريقا تأمين مي

از بازار گاز  )ميليارد متر مكعب 120( درصد 23 خود درصداز مازاد توليد 60و شمال آفريقا با صدور  )متر مكعب 

اند توسط ايران تأمين توماند كه ميباقي مي )ميليارد متر مكعب 7( رصد ديگرد 2حدود  ؛دكننتأمين ميرا اروپا 

 .درصد از مازاد توليد ايران است 12مقدار  ناي .شود

 

 درصد مازاد گاز روسيه به اروپا 70صدور : دوم سناريوي 4-4-2

درصد از  70، ار گاز اروپااز باز) ميليارد متر مكعب 182(درصد 35ابي به روسيه براي دستياگر در سناريوي دوم 

درصد از مازاد گاز توليدي خود سهم  70خاورميانه و شمال آفريقا نيز با . مازاد گاز توليدي خود را به اروپا صادر كند

 .آورنداز بازار اروپا را به دست مي) ميليادرد متر مكعب  140(درصدي  27و ) ميليارد متر مكعب  131(درصدي 25

ميليارد متر مكعب  9/56باشد كه اگر ايران با مي) ميليارد متر مكعب 63(درصد  12داتي گاز اروپا باقيمانده نياز وار

 . ماندباقي مينياز اروپا  باز هم درصدي از اروپا صادر كند  را مازاد توليدي خود گاز 

   500 7/10 1/23 8/63 54 152 تقاضا
   260 - 7/5 9/33 2/28 144 200 مازاد توليد
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 سناريوي اول-1نمودار شماره 

 
 دستاورد تحقيق: منبع                                        

 
 سناريوي دوم–2نمودار شماره 

 
 دستاورد تحقيق: منبع                                    

 
درصد گاز  100رسد كه روسيه براي دستيابي به نيمي از بازار گاز اروپا در سناريوي اول غير منطقي به نظر مي

رش بازارهاي مال قدرت در كشورهاي حوزه خود و گستزيرا براي نفوذ و اع ؛ي خود را به اروپا بفرستدصادرات

و با توجه به سياست آزاد سازي و رقابتي كردن  ؛داشته باشدصادرات گاز صادراتي ضروري است به بازارهاي مختلف 

اتفاق افتاد و امنيت عرضه گاز اروپا را از  2009و  2006هاي درسالبين روسيه و اروپا بازار گاز اروپا و مسائلي كه 

در سناريوي دوم با . طرف روسيه مختل كرد، اروپا نخواهد پذيرفت روسيه انحصار بازار گاز اروپا را به دست آورد

امكان صدور راحت تر اورميانه و كشورهاي ژاپن و چين، توجه به تقاضا براي واردات گاز از سوي برخي كشورهاي خ
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متقابل ورميانه به اين مناطق به خاطر موقعيت جغرافيايي و همچنين مسائل سياسي و روابط اقتصادي گاز خا

درصد از مازاد گاز توليدي خود را به اروپا صادر  70نيست كه خاورميانه   بينانهواقع، كشورهاي حوزه خليج فارس

ه اجازه صدور حجم بااليي از مازادش را به اروپا كجوار نياز كشورهاي همدر مورد آفريقاي شمالي نيز عالوه بر . كند

امكان صادرات گاز به اروپا  ودهد؛ تنها الجزاير در بين كشورهاي اين منطقه از حجم باالي مازاد برخوردار است نمي

 .باشددر حال حاضر عرضه كننده گاز به اروپا نيز مي كهبرايش وجود دارد 

 

 

 سناريو 2بر اساس  مقايسه سهم ايران  -3نمودار شماره 

 
 دستاورد تحقيق: منبع                                                     

 

درصد گاز صادراتي خود به  100درصدي ايران در صادرات گاز به اروپا ، صدور  11در مورد سناريوي دوم و سهم 

ملزم ايران  ،شورهاي منطقه و هدف رسيدن به جايگاه اول قدرت انرژي در منطقهبا كنظر به روابط ايران  ،بازار اروپا

در يلياردمتر مكعب م 9/56بيني شده أمين كند و با توجه به مازاد پيشرا تخود  جواركه نياز كشورهايي هم است

 است برايدرصد اين مقدار را به اروپا صدور كند ميزان ناچيزي است كه ممكن  50اگر بخواهد  2030سال 

هاي توليد گاز ايران از ميادين گازي درصورتي كه برنامهاما  را نداشته باشد؛ارزش صادراتي دو طرف  هيچكدام از

ميليارد متر مكعب توليد و  305/641معادل ) يالديم2025( 1404انداز اجرا شود در سال بندي چشممطابق زمان

ارد متر مكعب ميزان گاز مازاد بر مصرف داخلي براي صادرات ميلي 146 حدودو ميليارد متر مكعب مصرف  46/502
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،  2030انداز مديريت شود در سال مصرف انرژي بر اساس برنامه چشمتوليد و خواهد داشت و در صورتي كه روند 

را كه حتي اگر نيمي از مازاد خود ؛ المللي خواهد بوددرصد گاز توليدي كشور قابل صدور به بازارهاي بين 20حدود 

ميزان آورد كه اين از بازار گاز اروپا را به دست مي) ميليارد متر مكعب 71( درصدي 14به اروپا صادر كند سهم 

پوشي كند؛ و براي تواند از منابع گازي ايران چشمنمي  2030دهد اروپا با توجه به نياز باالي خود در سال نشان مي

 .كندپذير ميايران صادرات گاز به اروپا را امكان

 صادرات گاز ايران به اروپابررسي امكان -5

 بلندمدت افق ميدان گازي پارس جنوبي در ؛دارد گاز اروپا مدتدر بازار در كوتاه ايران كه با وجود رقباي سرسختي

در مجموع موقعيت استراتژيك و مزاياي بازار  .ترين منابع عرضه به بازارهاي جهاني خواهد بود، يكي از مهم2030

ترين مسير كوتاه: گيردقرارمياروپايي كنندگان كه مورد توجه مصرف باشدان در يك نگاه شامل موارد زير ميز ايرگا

از در پي سياست متنوع نمودن كاهش ضريب اخالل در امنيت عرضه گ ،از طريق خطوط لوله به بازارهاي جهاني

حداقل  تفاده از يك منبع ارزان قيمت انرژي،گاز طبيعي، كمك به رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي با اسعرضه 

 .نياز سرمايه گذاري مورد

 

 هاي صادرات گاز ايران به اروپا روش 1 -5

 خطوط لوله 1 -1 -5

 خط لوله از طريق آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، اوكراين -1

P16Fنابوكوه پروژ(خط لوله از طريق تركيه، بلغارستان، روماني ، مجارستان ، اتريش -2

17
P( 

 لوله از طريق عراق، سوريه، لبنان، درياي مديترانهخط  -3

                                                           
17Nabucco 
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و با توجه به اين موضوع كه اين خط لوله از هاي نفت هاي گاز نسبت به قيمتبه علت ارزان بودن قيمت 1 مسير

اجازه اجراي باشد؛ قسمتي از خاك روسيه خواهد گذشت وروسيه جزء صادركنندگان تأثيرگذار در بازار اروپا مي

 .در حال حاضر مقرون به صرفه نيست؛ )6: 1386اديبي، ( را نخواهد داد چنين طرحي

مسير جديد ري براي صادرات گاز برخوردار است؛اين خط لوله از درجه اهميت بيشت خط لوله نابوكوبا نام  2مسير 

-د بود و پيشكيلومتر خواه 4710طول اين خط لوله  ؛شودعرضه گاز به اروپاست كه از مرز تركيه و ايران شروع مي

 دارد را ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سال 32سال بوده كه توانايي انتقال  30شود كه عمر خط لوله يم بيني

با توجه به اينكه خطوط لوله تا نزديكي مرز ايران احداث خواهد شد در آينده جهت بازاريابي گاز . )57: 1385منظور، (

اين پروژه در حال حاضر بدون حضور ايران به امضاء . ز ايجاد خواهد كردايران فرصت مناسبي براي اين كشور ني

تواند از حضور ايران در آن چشم پوشي رسيده است كه در بلند مدت با توجه به نياز اروپا به گاز ايران ، اروپا نمي

 .كند

ه و لبنان به درياي شود و پس از عبور از سورياز شمال عراق شروع مي كه خطوط لوله آن قديمي است 3مسير 

توان با توجه به روابط خوب دولت سوريه و رسد چنانچه امنيت در عراق برقرار شود ميبه نظر مي .رسدمديترانه مي

لبنان با ايران، گاز را از اين مسير به كشورهاي اروپايي منتقل كرد؛ با توجه به اينكه خطوط لوله در اين مسير در 

گذاري زيادي در اين پروژه الزم نيست سرمايه ؛هايي از آن نياز به ترميم داردبخش حال حاضر وجود دارد و تنها

 .)87:  1386رام، (انجام گيرد

 

 جي.ان.ال 2- 2- 5

P17Fال ان جي هاي صادراتطرح

18
P شامل . اندكه بر پايه استفاده از برخي فازهاي ميدان پارس جنوبي تعريف شده

P18F19»جي.ان.پارس ال« هايپروژه
P ) جي.ان.پرشين ال«، )11در فاز«P19F20

P ) جي.ان.ايران ال«، )14و 13در فازهاي«P20F21
P ) در

                                                           
18LNG, Liquefied Natural Gas 
19PARS LNG 
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ميليارد متر مكعب  68 به بعد صادرات ساالنه) 2015( 1393ها از سال برداري آنبهرهدر صورت است؛ كه  ) 12فاز

 »جي.ان.ال.پرشين« پروژهبيني شده پيشبازار هدف  .)178:1387مصلح،(شدمي امكان پذير جي.ان.گاز به صورت ال

و  ي و انگليسيهاي شل هلندو شركت%) 50( مشاركت شركت ملي نفت ايران باقرار بود كه  بود اروپااسپانيا و 

 محصول .گيري اين دو شركت لغو شدسال مذاكرات با كناره 9ود؛ اين پروژه پس از تشكيل ش%) 50( رپسول اسپانيا

در نظر ) انگلستان و ايتاليا(و  اروپا ) هند( وش در بازارهاي آسيانيز براي فر »جي.ان.ايران ال« توليدي جي.ان.ال

 19و  11به فازهاي  »جي.ان.پرشين ال«و  »جي.ان.پارس ال«هاي  پروژه در حال حاضر زمينهاي  .بودگرفته شده 

» جي.ان.ايران ال«جي .ان.تنها پروژه الدر حال حاضر . شده استميدان گازي پارس جنوبي براي توسعه واگذار 

 .باشدمي

 

 هاي صادرات گاز ايران به اروپاها و چالشفرصت 3 - 5

 هاي ايران در صادرات گاز به اروپافرصت5-3-1

 موقعيت جغرافيايي ايران و دسترسي آسان به بازار گاز اروپا -

 امكان سرمايه گذاري مازاد درآمد ارزي نفت در بخش گاز -

 استفاده از تجربيات حوزه نفت در بخش گاز -

 اضاي باالي گاز اروپاتق -

 ذخاير گازي  باالي ايران  -

 چالش هاي بين روسيه و اروپا در حوزه انرژي -

 سياست آزاد سازي بازار گاز اروپا -

 

                                                                                                                                                                                                 
20PERSIAN LNG 
21IRAN LNG 
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 صادرات گاز به اروپاايران در هاي چالش 5-2-2

 محدوديت در تأسيسات توليد و انتقال گاز  -

 گذاري خارجيضعف در مكانيزم جذب سرمايه -

 گذارهاي خارجي سرمايهقال تكنولوژي از شركتسرعت پايين انت -

 واروپا هاي اقتصادي و سياسي تحميل شده از طرف آمريكاتحريم -

 عدم برنامه ريزي دقيق در مصرف و توليد گاز  -

 اتالف انرژي به دليل ارزان بودن گاز در داخل كشور  -

 مصرف باالي گاز در داخل كشور -

 ت و گاز در بخش صنعتعدم وجود سوخت جايگزين مناسب به جاي نف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري -6
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كنندگان گاز با توجه به روند افزايش تقاضاي گاز اتحاديه اروپا و كاهش توليدات داخلي، وابستگي اروپا به عرضه

، واردات گاز اتحاديه اروپا در سال اروپا ع گازي اتحاديهواهد داشت؛ كه با محدود شدن منابگيري خافزايش چشم

 . رسدميليارد متر مكعب مي 516به  2030

هاي ايجاد شده بين روسيه و اتحاديه باشد كه با توجه به تنشترين صادركننده گاز به اتحاديه اروپا، روسيه ميبزرگ

با توجه به كاهش ذخاير گازي كشورهاي نيز و  2009و  2006هاي گاز از طريق اوكراين در سالر اروپا در صدو

ه اروپا نظير الجزاير و نروژ در چند سال آتي، اروپا به دنبال متنوع ساختن منابع تأمين كننده اصلي صادركننده گاز ب

-، بازارهاي داخلي اروپا به تدريج به روي عرضه كنندگان گاز باز ميدر پي سياست آزاد سازي بازار گاز . انرژي است

 . را افزايش خواهد دادكه رقابت در عرضه گاز به اروپا در يك بازار جهاني يكپارچه شود؛ 

ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير عظيم گاز در جهان و با المللي ها و موسسات معتبر بينمطالعات سازمانطبق 

 2با توجه به . هاي عرضه گاز به اتحاديه اروپا معرفي شده استترين گزينهك، يكي از مهمتوجه به موقعيت ژئوپلتي

قاله در خصوص عرضه كنندگان آينده گاز به اروپا، اگر ايران بتواند طبق سند   سناريوي مطرح شده در اين م

ميليارد متر مكعب مازاد گاز براي صادرات خواهد  146، با مديريت توليد و مصرف خود معادل 1404انداز چشم

خواهد آورد؛ كه ت را بدس 2030درصدي از بازار گاز اروپا در سال  14داشت؛ كه با صدور نيمي از اين مازاد سهم 

به  2030در سال  IEAبيني مطابق پيشاما  .پوشي كندتواند از منابع گازي ايران چشمدهد اروپا نمينشان مي

چنداني ارزش صادراتي صدور نيمي از اين مازاد به اروپا، خواهد داشت كه ميليارد متر مكعب مازاد  9/56ميزان 

 .يل نياز به گاز كشورهاي همجوار ايران غير ممكن استندارد و صدور تمام مازاد به اروپا به دل

: هايي همچونآورد اما با محدوديتها و مزايايي كه ورود به بازار اروپا براي ايران به وجود ميعالوه بر فرصت

-برنامه اجرايدر صورت . گذاري خارجي مواجه استمصرف باالي گاز، ضعف در جذب سرمايهمحدوديت در توليد، 

هاي اروپايي در زمينه و مشاركت با شركت 1404انداز مطابق سند چشممصرف انرژي در كشور اصالح ليد و توهاي 

ظرفيت توليد گاز  2030 زمينه تكنولوژي توليد گاز، در سالها در رفع محدوديتگذاري در بخش گاز، سرمايه

  .نمايدع را فراهم ميايران افزايش يافته وامكان صادرات گاز به اروپا در ابعاد وسي طبيعي
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