
  

  

  
مالحظات استراتژیک در تدوین 

  نفت و گاز کشور  هاي باالدستی سیاستگذاري
  مسعود درخشان

 

  چکیده

هـاي آینـده از    هاي باالدستی نفت و گاز کشور، تأمین منافع نسل فعلـی و نسـل   در تدوین سیاستگذاري

عظیم نفت درجا، علی رغم وجود حجم . لویت کامل برخوردار استوذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوري از ا

هاي مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پائین است،  متأسفانه به دلیل ویژگی

از سوي دیگر با توجه به این حقیقت کـه  . هاي ازدیاد برداشت ضروري است رو اجراي صحیح برنامه از این

انـد، ایـن ضـرورت دوچنـدان      رسـیده  عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمـر خـود   هاي عظیم و فوق میدان

دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از  شده نشان می مطالعات انجام. باشد می

میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش براي بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کـارایی از  

برداري از ذخایر گازي کشور بدون تدوین الگوهاي  هاي بهره سیاست .باشد اکثریت مخازن نفتی کشور می

برآورد حجم گاز طبیعـی مـورد نیـاز    . پذیر نخواهد بود مناسب براي ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان

سازي در الگوي تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صـادرات   براي تزریق، معیار مناسبی براي بهینه

انـداز و   تدوین تراز عرضه و تقاضاي گاز طبیعی در افـق چشـم  . باشد می LNGلوله و یا  از طریق خطوط

هاي تجدیدپذیر، از متغیرهاي اصلی  هاي نفت خام، گاز طبیعی و انرژي برآورد روندهاي آتی تغییر قیمت

  .استبرداري از منابع هیدروکربوري کشور  هاي بهره سازي سیاست در بهینه

  کلیديواژگان 

    .برداري از ذخایر نفت و گاز، تولید صیانتی، تراز گاز بهینه بهره هاي سیاست

                                       
 باییدانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباط                                                Email: derakhshan@atu.ac.ir 

  21/06/89: تاریخ پذیرش        28/03/89: تاریخ ارسال

 109-131صص /  1389 زمستان/  57شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

وابستگی اقتصـاد کشـور بـه درآمـدهاي     

. حاصل از صدور نفت خـام انکارناپـذیر اسـت   

موضوع این مقاله بررسی علل این وابستگی و 

بلکه با مطالعـه   ،راهکارهاي کاهش آن نیست

هـــاي  هـــاي موجـــود در سیاســـت کاســـتی

برداري از ذخایر هیدروکربوري کشـور در   هرهب

کوشـیم وجـوه مختلـف     گذشته و حـال، مـی  

ها را ارزیابی کنیم تـا   سازي این سیاست بهینه

هاي آینده را از  بتوان منافع نسل فعلی و نسل

شدنی بـه نحـو    این ذخایر تجدیدناپذیر و تمام

ــرد  ــأمین ک ــبی ت ــن   . مناس ــه ای ــه ب ــا توج ب

ستگی اقتصاد ملی بـه  ها که اوالً واب فرض پیش

بینـی   درآمدهاي نفتی تـا آینـده قابـل پـیش    

ــا    ــاً ب ــت و ثانی ــد داش ــه خواه ــان ادام همچن

توان این ثروت ملی  هاي جامع می ریزي برنامه

را تبدیل به فرصتی براي توسـعه متـوازن در   

ــوان گفـــت کـــه  بلندمـــدت کـــرد، مـــی تـ

ســازي ارزش اقتصــادي ایــن ذخــایر  حــداکثر

ژیک اسـت کـه   تاستراعظیم از جمله مقوالت 

هاي کالن کشور قرار  بایستی در صدر سیاست

  . گیرد 

سابقه صد سـاله در تولیـد نفـت خـام و     

حضور فعال در گـروه صـادرکنندگان بـزرگ    

سـال گذشـته    60نفت خام در خالل بیش از 

موجب شده است که بسـیاري از مسـئوالن و   

سیاستگذاران اقتصادي کشـور بـه اشـتباه بـر     

کـه در آینـده نیـز ایـن رونـد       این باور باشند

بـه نحـوي کـه     ؛همچنان ادامه خواهد یافـت 

هاي نفتی  تنها تقاضاي داخلی براي فرآورده نه

سـال دیگـر پاسـخ     80توان تا بـیش از   را می

گونه  بلکه با استمرار صدور نفت خام هیچ ،داد

کمبودي به لحاظ درآمـدهاي ارزي نخـواهیم   

جـود دارد  از سوي دیگر، این باور نیز و. داشت

برداري بیشـتر از ذخـایر گـازي بـه      که با بهره

تـوان   ژه از میدان عظیم پارس جنـوبی مـی   وی

عالوه بر پاسخگویی به تقاضاي داخلـی بـراي   

گی، تجـاري،  هـاي خـان   گاز طبیعی در بخـش 

هـا و   نقل، نیروگاهو صنعت و پتروشیمی، حمل

اي  تزریق به میادین نفتی، حجم قابل مالحظه

را صـادر کـرد و بـا درآمـدهاي      از گاز طبیعی

ارزي آن، فرآیند توسعه اقتصـادي را سـرعت   

بخشـــید و بـــه جایگـــاهی برتـــر در گـــروه 

فروشان بازار جهـانی نفـت و گـاز دسـت      خام

یافت تا عالوه بر تحقق اهداف رشد و توسـعه  

اقتصادي، مواضع سیاسی کشـور را در روابـط   

  . المللی تقویت نمود بین

ذخـایر   هآیند چنین تصویري از وضعیت

هیدروکربوري کشور و نقشـی کـه از جایگـاه    

ایــن ذخــایر در توســعه اقتصــادي و سیاســی 

هاي جـدي دارد و   کاستی ،کشور ترسیم شده

تواند امنیت ملی را به شـدت بـه مخـاطره     می
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هـاي بعـد از انقـالب     متأسفانه در سال. اندازد

اسالمی مطالعات جـامعی از وضـعیت ذخـایر    

پذیري افزایش بازیافت از  نفتی کشور و امکان

مخازن نفتی در ادامه مطالعات قبلـی صـورت   

ــدوین سیاســت ــذا ت هــاي بهینــه  نگرفتــه و ل

برداري از ذخـایر نفـت و گـاز کشـور بـا       بهره

هاي جدي در اطالعـات اولیـه مواجـه     کاستی

رو در این مقاله سعی شده اسـت   از این. است

از آمار و اطالعاتی که در صحت  تا حد امکان 

ــود دارد  ــدي وج ــدهاي ج ــ ،آن تردی تفاده اس

ــه    ــا تجزی ــاي آن ب ــه ج ــود و ب ــل و نش تحلی

هایی که عمالً اجرا شده و یا در آینده  سیاست

بــه  ،نزدیـک بـه مرحلــه اجـرا خواهــد رسـید    

هـاي بهینـه    راهکارهایی براي تدوین سیاست

بـرداري از ذخـایر هیـدروکربوري کشـور      بهره

  . نزدیک شویم

هــاي  رنامــهاهمیــت و ضــرورت اجــراي ب

ازدیاد برداشت در مـدیریت مخـازن، موضـوع    

ــت   ــه اس ــن مقال ــش دوم ای ــتگی . بخ همبس

هاي نفتی و گازي در ازدیاد برداشـت   سیاست

. باشـد  از مخازن نفتی، موضوع بخش سوم می

در ایــن بخــش نشــان داده شــده اســت کــه  

هاي ازدیـاد برداشـت از مخـازن نفتـی      برنامه

زي کشور هاي نفتی و گا حلقه اتصال سیاست

ــه آرمــانگرایی در . اســت در بخــش چهــارم، ب

برداري از ذخایر نفت  هاي بهره تدوین سیاست

در بخـش  . و گاز کشور پرداختـه شـده اسـت   

پنجم با تأکیـد بـر ایـن حقیقـت کـه برخـی       

هــاي کــالن در بخــش باالدســتی از  سیاســت

جملــه سیاســت صــدور گــاز طبیعــی در      

مــدت فاقــد مالحظــات  مــدت و میــان کوتــاه

هاي توسعه صادرات  مدت است، به برنامه بلند

گاز در وضعیت کمبود گـاز بـراي تزریـق بـه     

میادین نفتی اشاره شده که از اهم مالحظـات  

هــاي هیــدروکربوري  اســتراتژیک در سیاســت

در این بخش، منفـی بـودن تـراز    . کشور است

عرضه و تقاضاي گاز طبیعـی نیـز بـه اجمـال     

گیــري و برخــی  نتیجــه. مطــرح شــده اســت

هاي سیاستگذاري موضوع بخش ششم  وصیهت

  . دهد این مقاله را تشکیل می

هاي  ضرورت و اهمیت برنامه -1

ــدیریت  ــت در م ــاد برداش ازدی

  مخازن

 1» نفت درجاي اولیه«حجم بسیار باالي 

و پائین بودن متوسط ضریب بازیافت اولیه در 

مقایسه با میادین نفتی سایر کشورهاي نفتی 

ــیج فــارس و بســ    یاري دیگــر از حــوزه خل

ــان، دو    ــت در جه ــزرگ نف ــدگان ب تولیدکنن

. ژگی اساسی براي میادین نفتی کشور است وی

 2»تخلیه طبیعی«پائین بودن بازیافت اولیه یا 

                                       
1. Initial Oil in Place or Original Oil in Place  
2. Natural Depletion 
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عمدتاً ناشی از این حقیقـت اسـت کـه اکثـر     

میادین نفتی کشور ما داراي سنگ مخـزن بـا   

نشــان خاطر. بسـیار پــائین اسـت   3»تراوایـی «

از نفــت درجــا را کــه  شــود کــه حجمــی مــی

 4»ذخـایر «اصـطالحاً   ،توان استخراج کـرد  می

رو ضـروري اسـت کـه     از ایـن . گویند نفتی می

هاي ازدیاد برداشت در مدیریت مخازن  برنامه

در اولویت کامل باشد تا بتوان حجم بیشـتري  

به ویـژه آنکـه    ؛از نفت درجا را استحصال کرد

در قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران بـر    

تولید صیانتی از مخازن نفتـی کـه منجـر بـه     

مؤکداً  ،شود ازدیاد برداشت از مخازن نفتی می

) ره(تصریح شده است و حضرت امام خمینی 

نیز رعایت موازین تولیـد صـیانتی از مخـازن    

نفــت و گــاز را بــه لحــاظ شــرعی از واجبــات 

  . اند دانسته

نفـت  «برآورد نسبتاً دقیقی که از حجـم  

 1374ر ترازنامه انرژي سـال  د» درجاي اولیه

ــزارش شــده  ــرو، (گ نشــان  ،)1374وزارت نی

دهـد کـه نفـت درجـاي اولیـه در تمـامی        می

میــدان در  65مخــازن نفتــی کشــور، شــامل 

میــدان در منـــاطق   21نــواحی خشــکی و   

میلیارد بشکه بوده  500دریایی، جمعاً حدود 

ــت ــت   . اس ــی از نف ــزارش، بخش ــان گ در هم

تخلیـه طبیعـی و    درجاي اولیه که به صـورت 

                                       
3. Permeability  
4. Reserves 

هاي ازدیاد برداشـت قابـل    بدون اجراي برنامه

ذخـایر  «استحصال اسـت و بـه آن اصـطالحاً    

میلیـارد بشـکه    94حـدود   ،گویند می 5»اولیه

گزارش شده است که ضریب بازیافتی حـدود  

بـدیهی اسـت بـا    . دهد درصد را نشان می 19

کســب اطالعــات بیشــتر از وضــعیت مخــازن 

تـه و اکتشـافات جدیـد،    تولیدي و توسعه نیاف

. توان تجدید نظر کرد هاي اولیه را می تخمین

به بعد آمار رسـمی از   1374متأسفانه از سال 

امـا   ،حجم نفت درجاي اولیـه منتشـر نشـده   

آمارهاي موجود رسمی ولی غیرقابـل اسـتناد   

دهد که نفت درجـاي اولیـه از مـرز     نشان می

ــه و ضــریب   630 ــر رفت ــارد بشــکه فرات میلی

ت نیز با احتساب ذخایر ثانویه، به بـیش  بازیاف

رغـــم  علـــی. درصـــد رســـیده اســـت 22از 

تردیدهایی کـه در دقـت ایـن آمارهـا وجـود      

دارد، اگر حجم نفت درجـاي اولیـه را حـدود    

آنگــاه بــا  ،میلیــارد بشــکه فــرض کنــیم 600

هاي صحیح مدیریت مخازن اگـر   اجراي برنامه

درصـد   10بتوان ضریب بازیافت را دست کم 

میلیارد بشکه به ذخایر  60ایش داد حدود افز

قابل استحصال کشور اضافه خواهد شد که بر 

اي  دالر ارزش افـــزوده 80اي  اســاس بشـــکه 

حجم . کند تریلیون دالر ایجاد می 8/4معادل 

تولیــد انباشــتی نفــت خــام از شــروع تولیــد  

                                       
5. Primary Reserves 
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میالدي تاکنون جمعـاً   1907تجاري در سال 

ه افـزون بـر   میلیارد بشکه است ک 70بیش از 

هاي بعد از انقـالب   نیمی از آن مربوط به سال

  . اسالمی بوده است

ــی کشــور نشــان   مطالعــات مخــازن نفت

دهد که حجـم نفـت درجـاي موجـود در      می

مخازن توسعه نیافته در مقایسه با حجم نفت 

درجــاي موجــود در مخــازن تولیــدي بســیار 

دهنـده ضـرورت    ایـن امـر نشـان   . اندك است

زیافـت از میـادین تولیـدي    افزایش ضـریب با 

بدیهی است میادینی که ظرفیت باالیی . است

بایـد در اولویـت    ،براي افزایش بازیافت دارنـد 

اي از نفـت   ظـه حجـم قابـل مالح  . قرار گیرند

شده در میـادین واقـع در    درجا و ذخایر اثبات

نواحی خشکی مربوط به آن دسته از میادینی 

اننـد و  گذر  است که نیمه دوم عمر خود را می

اي یافتـه   لذا فشار آنها کاهش قابـل مالحظـه  

هـاي الزم بـراي    گذاري بنابراین سرمایه. است

فشارافزایی این مخـازن بایسـتی بـه سـرعت     

انجام شود تا بتوان ضریب بازیافـت از آنهـا را   

تـأخیري کـه تـاکنون در    . به حـداکثر رسـاند  

هـاي جـامع ازدیـاد برداشـت در      اجراي برنامه

رت گرفته آثار منفـی خـود را   این میادین صو

میلیـون   4در استمرار تـوان تولیـد در سـطح    

. بشکه در روز به سرعت نمایـان خواهـد کـرد   

براي میادین دریـایی نیـز وضـعیت مشـابهی     

میـدان   6نفت درجاي فقط . شود مالحظه می

 77بزرگ تولیدي در مناطق دریایی، بیش از 

درصــد از نفــت درجــاي موجــود در مخــازن  

ــدي تمــ ــامل  تولی ــایی را ش ــادین دری امی می

 35متأسفانه به طور متوسط بیش از . شود می

گـذرد و فشـار    میـدان مـی   6سال از عمر این 

اي کـاهش   عموم آنها به صورت قابل مالحظه

بنابراین ضرورت و اهمیت اجـراي  . یافته است

هاي ازدیاد برداشت براي  تر برنامه هرچه سریع

اقـع در  افزایش ضریب بازیافـت در میـادین و  

نواحی خشکی و مناطق دریایی که از اولویـت  

واجبات در تـدوین   ّاز اهم ،تزریق برخوردارند

هـاي بهینـه بـراي مـدیریت مخـازن       سیاست

  . نفتی کشور است

متأسفانه در آمارهاي رسمی، ذخایر نفت 

حاصل از  هیا کندانس 6»میعانات گازي«خام و 

بـه صـورت   تولید گاز طبیعی از مخازن گازي 

ابهامـات موجـود   . کاسه گزارش شده است یک

در نحوه محاسبه آمار حجم ذخـایر کندانسـه   

شـود کـه نتـوان ایـن مجمـوع را       موجب مـی 

هـاي نفـت و گـاز     مبناي تدوین سیاستگذاري

به عبـارت دیگـر، بهتـر اسـت     . کشور قرار داد

آمارهاي مربوط به نفت خام قابـل استحصـال   

ویر را از کندانسه جدا کنـیم تـا نـه تنهـا تصـ     

تري از وضـعیت ذخـایر هیـدروکربوري     روشن

                                       
6. Condensate 
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بلکه بتوان میعانات گازي  ،کشور به دست آید

میعانــات بالفعــل و میعانــات  هرا بــه دو دســت

 بیشــتر،بــراي توضــیح . بــالقوه تقســیم نمــود

بندي ذخایر گازي کشور به شـرح زیـر    تقسیم

  : است

مخازن گازي در نـواحی خشـکی و    )الف

  : اند دو قسممناطق دریایی که خود بر 

فایـده   -مخازنی که به لحاظ هزینه .1

و نیز مشترك بودن مخزن با کشور 

تر بـه   هرچه سریع ،دیگر الزم است

مرحله تولید برسـند و یـا تولیـد از    

آنها با رعایت موازین تولید صیانتی، 

ریـزي مشـترك بـا     از طریق برنامـه 

کشور شـریک در مخـزن، افـزایش    

ماننــد میــدان گــازي پــارس  ،یابــد

  . نوبیج

مخازنی که در وضعیت کنـونی بـه    .2

علت انـدك بـودن حجـم میعانـات     

گازي، نـوع سـنگ مخـزن، میـزان     

هاي موجود در گاز و نظایر  ناخالصی

آن، تولید از آنها چندان مقرون بـه  

 . صرفه نیست

 هاي گازي گازهاي موجود در کالهک )ب

  مخازن نفتی؛

   .گازهاي محلول در نفت مخازن نفتی )ج

استفاده از گازهـاي موجـود    بدیهی است

هـاي گـازي خـالف اصـول تولیـد       در کالهک

صیانتی است و بـا قـانون نفـت نیـز مغـایرت      

شـود کـه فشـار مخـازن      زیرا موجب می ،دارد

نفتی به شدت کاهش یابد و حجم عظیمی از 

بنـابراین  . نفت درجـا قابـل استحصـال نشـود    

هـاي گـازي    حجم میعانات موجود در کالهک

کندانسـه بـالقوه قـرار داد نـه      را بایستی جزو

ها را مـوقعی   بالفعل، زیرا که کندانسه کالهک

توان استحصال نمود که تولید نفـت از آن   می

بنــابراین تنهــا . مخــازن نفتــی متوقــف شــود

کندانسه حاصل از آن دسته مخازن گـازي را  

که در حال حاضر در مرحله تولید هسـتند و  

ر آینـده  د شـده،  انجـام هـاي   ریـزي  یا با برنامه

توان  می ،معلوم به مرحله تولید خواهند رسید

بندي کـرد و آن را   جزو کندانسه بالفعل طبقه

به حجم ذخایر نفت خام افزود تـا بـه بـرآورد    

یافـت    واقعی از ذخایر هیدروکربور مایع دست

هاي نفتی کشـور   و آن را مبناي سیاستگذاري

متأســفانه ایـن حقیقــت در تــدوین  . قـرار داد 

رسمی از ذخـایر هیـدروکربور مـایع     آمارهاي

  . مغفول مانده است
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رعایت ضوابط تولید صـیانتی از مخـازن   

ــل مالحظــه  اي  گــازي کشــور کــه حجــم قاب

ماننـد پـارس جنـوبی،     ،میعانات گازي دارنـد 

با اسـتمرار تولیـد از   . بایستی در اولویت باشد

توانـد بـه قـدري     این مخازن، فشـار آنهـا مـی   

نقطـه  «بـه زیـر   کاهش یابد کـه بـا رسـیدن    

اي از کندانسـه   ، درصد قابل مالحظـه 7»شبنم

بـا  . موجود در مخزن غیرقابل استحصال شـود 

در  8»گاز درجاي اولیه«توجه به حجم عظیم 

هـاي تولیـد    پارس جنوبی، اجرا نکردن برنامـه 

صیانتی در این میدان موجب از دسـت رفـتن   

میلیاردها بشکه کندانسه خواهد شد که براي 

ــایع کشــور خســارات ذخــایر هیــدر وکربور م

بدیهی است . شود ناپذیري محسوب می جبران

اي در ایـن زمینـه    تدوین و اجراي هـر برنامـه  

چون منافع ایـن  . مستلزم مشارکت قطر است

کشور نیز در گرو تولید صیانتی از این میـدان  

از ایــن رو، رقابــت در بــاالبردن ســطح . اســت

ري تولید باید به سرعت جاي خود را به همکا

در مدیریت این مخزن عظیم گازي بدهـد تـا   

هایی همچـون بـازگردانی    با اتخاذ روشبتوان 

، بـه  9گاز به مخزن بعد از استحصال کندانسـه 

  . تولید صیانتی دست یافت

                                       
7. Dew Point 
8. Initial Gas in Place  or Origonal Gas in Place 
(OGIP) 
9. Gas Recycling 

ازدیاد برداشـت از مخـازن    -2

هـاي   حلقه اتصال سیاست: نفتی

  نفتی و گازي کشور

رعایت اصول فنـی در تولیـد صـیانتی از    

دروکربوري به منظور تـأمین منـافع   ذخایر هی

کنـد   هاي آینده ایجاب مـی  نسل فعلی و نسل

ــت  ــه سیاس ــور در    ک ــاز کش ــت و گ ــاي نف ه

. چــارچوب واحــدي طراحــی و تــدوین شــود 

ــت  ــفانه در سیاس ــدروکربوري   متأس ــاي هی ه

کشور دو مقوله نفـت و گـاز معمـوالً جـدا از     

در حـالی کـه    ،شود یکدیگر در نظر گرفته می

ایجــاب  10بــا حــداکثر کــاراییاصـل بازیافــت  

کند که در الگوي تخصیص گاز طبیعی به  می

مصارف مختلف، نیاز میادین نفتی کشـور بـه   

زیــرا ازدیــاد  ،گــاز طبیعــی در اولویــت باشــد

برداشت از مخازن نفتی مستلزم دسترسی بـه  

اي از گـاز طبیعـی بـراي     حجم قابل مالحظـه 

  . تزریق به میادین نفتی است

شـده در   گاز عرضـه  هشود ک یادآوري می

وضعیت کنونی، بـا توجـه بـه نیـاز هریـک از      

ونقل، صنعت  هاي خانگی، تجاري، حمل بخش

هـا و صـادرات    به ویـژه پتروشـیمی، نیروگـاه   

گـاز بـاقی    "شود و معمـوال  اختصاص داده می

در نظـر  مانده را براي تزریق به میادین نفتـی  

الگـوي تخصـیص گـاز طبیعـی بـه      . گیرند می

                                       
10. Maximum Efficient Recovery (MER) 
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لذکر تابعی از کیفیت و جامعیت ا مصارف فوق

مطالعات کارشناسی در عرضه و تقاضاي گـاز  

ــاي    ــناخت بازاره ــام و ش ــت خ ــی و نف طبیع

جهانی و تحوالت قیمت نفت و گاز در آینـده  

ــت ــه    . اس ــوي بهین ــدوین الگ ــراي ت ــه ب البت

مـل  تخصیص گاز طبیعی بایستی عالوه بر عوا

هاي انـرژي همچـون    ، جایگاه سایر حامل فوق

هـاي تجدیدپـذیر و انـرژي     نگ، انرژيس زغال

اي را در الگوي عرضه و تقاضاي انـرژي   هسته

در کشور نیز به دقت مطالعه نمود تا بتوان در 

بـه جایگـاه   » مـدل جـامع انـرژي   «چارچوب 

مناسبی براي نفت و گاز در سبد انرژي دست 

با وجود ایـن، چـون بحـث مـا در ایـن      . یافت

اسـت و ثانیـاً   مقاله اوالً محدود به نفت و گاز 

بینـی،   در وضعیت کنونی و تا آینده قابل پیش

نفت و گاز در بازار انرژي نقش اصـلی را ایفـا   

امـا   ،ایم ها نپرداخته لذا به سایر انرژي ،کند می

این اطمینان وجود دارد کـه حتـی بـا لحـاظ     

هاي انرژي، نتایج حاصل در  کردن سایر حامل

  . این مقاله تغییرات اساسی نخواهد کرد

گـاز  «فـرض کـه    ایـن پـیش  با متأسفانه 

موجب شده  ،داریمدر اختیار » ارزان و فراوان

است که بدون توجه به هزینـه فرصـت گـاز،    

هاي گازرسانی بـه شـهرها و روسـتاها،     برنامه

گازسوزکردن خودروهـا و عرضـه گـاز بسـیار     

ها و پتروشـیمی در سـرلوحه    ارزان به نیروگاه

در عین حال هاي داخلی قرار گیرد و  سیاست

ریزي براي صدور حجم عظیمـی از گـاز    برنامه

به هند، پاکسـتان، آسـیاي جنـوب شـرقی و     

و یـا    11اروپا به صورت گاز طبیعی مایع شـده 

هـاي خـارجی در    خط لوله در اولویت سیاست

متأسـفانه بـه ایـن نکتـه     . بخش انرژي باشـد 

» گاز ارزان«توجه نشده که اوالً کاالیی به نام 

گاز نیز همانند هر کاالي دیگـر   وجود ندارد و

قیمتی دارد که با توجه به عرضـه و تقاضـاي   

ــی،   ــورد انتظــار در بازارهــاي داخل فعلــی و م

شـود و ثانیـاً    المللی تعیین می اي و بین منطقه

در وضعیت کنونی، گاز فراوان فقط در مخازن 

اســت کــه استحصــال و پــاالیش آن نیازمنــد 

باشـد کـه    یهاي الزم و زمان م گذاري سرمایه

باید فرآیندهاي مرتبط با آن به دقت محاسبه 

شود تا بتـوان تـوازن بـین عرضـه و تقاضـا را      

برقرار کـرد، در غیـر ایـن صـورت بـا کمبـود       

کـه در   چنـان  ،رو خواهیم شـد  هشدید گاز روب

و در  ایــم ههــا شــاهد آن بــود برخـی زمســتان 

رغم کاهش عرضه  هاي آینده نیز علی زمستان

ز به برخـی صـنایع، کمبـود    و قطع موقتی گا

هاي  گاز براي مصارف خانگی و تجاري به مرز

  . اي خواهد رسید کننده نگران

تزریق گاز به مخازن نفتی، حلقه اتصـال  

هاي نفتی و گازي کشور ما را تشکیل  سیاست

                                       
11. Liquified Natural Gas (LNG) 
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بـدیهی اسـت در الگـوي تخصـیص     . دهـد  می

هـاي مختلـف بایـد ارزش     بهینه گاز به بخش

هـا   هر یک از آن بخـش افزوده گاز طبیعی در 

را در بلندمـدت بــه دقـت محاســبه نمـود تــا    

نسلی در مصـرف ایـن ثـروت ملـی      منافع بین

مطالعـات درخشـان، سـعیدي و    . تأمین شـود 

دهد که تخصیص  نشان می) 1385(همکاران 

گاز طبیعی براي تزریق به میـادین نفتـی بـه    

منظور ازدیاد برداشت، باالترین ارزش افـزوده  

ایـن مطالعـات   . کنـد  ایجاد می را در بلندمدت

مـدل سـعیدي بـراي ازدیـاد     «که بـر اسـاس   

به تفکیک بـراي  » برداشت از مخازن شکافدار

هر یک از مخـازن نفتـی کشـور انجـام شـده      

دهد کـه بـا تزریـق انباشـتی      نشان می ،است

تریلیــون پـاي مکعــب در مــدت   230حـدود  

معـادل تزریـق روزانـه    (سال  30زمانی حدود 

بــه منظــور فشــار ) ي مکعــبمیلیــارد پــا 22

میـدان   31هاي مختلـف   افزایی کامل در الیه

میـدان نفتـی در    6نفتی در نواحی خشکی و 

منـــاطق دریـــایی کـــه از اولویـــت تزریـــق  

میلیـارد   70تـوان بـه حـدود     برخوردارند، می

ــید   ــت رس ــاد برداش ــکه ازدی ــابراین . )1(بش بن

توان نتیجه گرفـت کـه مخـازن نفتـی مـا       می

ــد   ــت تولی ــاد    70قابلی ــکه ازدی ــارد بش میلی

ایـن  . برداشت عالوه بر تخلیه طبیعی را دارند

حجم عظیم براي ازدیاد برداشـت کـه تقریبـاً    

معادل تولید نفت خـام کشـور در صـد سـال     

ــت  ــته اس ــرمایه ،گذش ــراي   س ــا ب اي گرانبه

ضـمن آنکـه کمـک     ،هـاي آینـده اسـت    نسل

شایانی به رفع کمبود آتی نفت خام در سطح 

ناگفتـه نمانـد کـه گـاز     . ردکـ  جهانی خواهـد 

هـاي   شده به میادین نفتی، بـراي نسـل   تزریق

سازي خواهد شـد و لـذا بعـد از     آینده ذخیره

آنکـه تولیـد از ایـن میـادین نفتـی در آینـده       

گاز تزریقی و کندانسـه موجـود    ،متوقف شود

هـاي آینـده قـرار     در آن مورد اسـتفاده نسـل  

همچنین این مطالعـات نشـان   . خواهد گرفت

هـاي   دهـد کـه بـازدهی اقتصـادي برنامـه      می

ترزیق گاز بـه میـادین نفتـی در مقایسـه بـا      

ضـمن   ؛صادرات گاز بیش از چهار برابر اسـت 

  .  ایم آنکه اصل گاز تزریقی را نیز از دست نداده

دهد که با تزریق  مطالعات فوق نشان می

 30میلیارد پاي مکعـب بـه مـدت     22روزانه 

ــت     ــه از اولوی ــازنی ک ــه مخ ــال ب ــق س تزری

برخوردارنـد و افـزایش فشـار آنهـا بـه ســطح      

میلیـون بشـکه    4اولیه، استمرار تولید روزانـه  

پذیر خواهـد   به بعد امکان 1420نفت از سال 

میلیـارد   5/8در آن زمان، تزریق روزانـه  . شد

پاي مکعب به این میادین نفتی براي تثبیـت  

تـوان روزانـه    فشار آنها کافی است و لـذا مـی  

ارد پاي مکعب گـاز بـه مصـارف    میلی) 5/13(

از سوي دیگـر،  . داخلی یا صادرات اضافه نمود
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سال پـس از   50حدود (به بعد  1440از سال 

برداري از مخـازن نفتـی از زمـان شـروع      بهره

تــــوان از  مــــی) 1390تزریــــق در ســــال 

هاي گازي بسـیاري از میـادین نفتـی     کالهک

برداري کرد و به حجم گاز مورد نیـاز   نیز بهره

  . خلی و صادرات افزوددا

ناگفته نماند بدون توجه به خصوصـیات  

و  12مخـازن نفتـی کشـور کـه نوعـاً شــکافدار     

تـوان بـه اهمیـت     هستند نمـی  13»تر -نفت «

جهـت  . تزریق گاز در ازدیاد برداشت پی بـرد 

کنـیم کـه    توضیح این نکته اجماالً اشاره مـی 

تولید از میادین نفتی به کمک انرژي طبیعـی  

ــا  14»تخلیــه طبیعــی«طالحاً مخــزن را اصــ ی

گویند و حجم نفت خام  می 15»بازیافت اولیه«

 16»ذخـایر اولیـه  «تولید شده با ایـن روش را  

ازدیاد برداشت حاصل از تزریـق آب  . نامند می

و حجم  17»بازیافت ثانویه«یا گاز را اصطالحاً 

که  گویند در حالی می 18»ذخایر ثانویه«آن را 

آب تـوان  «ق ازدیـاد برداشـت از طریـق تزریـ    

هـاي   و یا تزریق هوا، گـاز ازت، روش  19»یافته

ــطالحاً    ــایر آن را اص ــی و نظ ــی، میکرب حرارت

                                       
12. Fractured Reservoirs 
13. Oil. Wet 
14. Natural Depletion 
15. Primary Recovery  
16. Primary Reserves 
17. Secondary Recovery  
18. Secondary Reserves 
19. Enhanced Water Injection  

ــه« ذخــایر «و حجــم آن را  20»بازیافــت ثالثی

هـاي   بـه کـارگیري روش  . نامنـد  می 21»ثالثیه

بازیافت ثالثیه براي ازدیاد برداشت در مخازن 

نفتی کشور مـا بـه جـز مـواردي نوعـاً جنبـه       

د و در مقیاس گسـترده تجـاري   آکادمیک دار

از سوي دیگر، با اینکه تزریق گـاز بـه   . نیست

با تزریـق   1355میادین نفتی کشور از خرداد 

با تزریق بـه   1355به میدان هفتگل و از آبان 

میادین گچسـاران و لـب سـفید آغـاز شـد و      

تاکنون هرچند در مقیاس محدود به تعدادي 

ــه دارد، درصــد بســی  ــی ادام ار از مخــازن نفت

باالیی از تولید روزانـه نفـت خـام از میـادین     

خشکی و دریایی هنوز با روش تخلیه طبیعی 

هرچنـد کـه از زمـان مناسـب      ؛شود انجام می

هـاي ازدیـاد برداشـت در     براي شـروع برنامـه  

  . بسیاري از آنها گذشته است

شـده در مـدیریت    یکی از اصول پذیرفته

مخازن نفتی این اسـت کـه افـزایش ضـریب     

افت از مخازن نفتی از طریق تزریـق گـاز   بازی

علـت ایـن   . به مراتب بهتر از تزریق آب اسـت 

الیت گاز در نفت در اثر باالرفتن فشار امر، حلّ

نفـت از یـک سـو و     22»انبسـاط «مخزن و لذا 

 IFT«23کشـش بـین سـطحی    «پائین آمـدن  

                                       
20. Tertiary Recovery  
21. Tertiary Reserves 
22. Swelling 
23. Interfacial Tension 
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بین نفت و گاز و لـذا پـائین آمـدن خاصـیت     

اهش نگهداري نفـت باقیمانـده بـه دنبـال کـ     

از سوي دیگـر اسـت کـه     24»فشار موئینگی«

ایـن دو عامــل بــه هــیچ وجــه در تزریــق آب  

البته در حالتی کـه سـنگ   . شود مشاهده نمی

باشـد  » نفت تر یا نفت دوسـت «مخزن از نوع 

که ویژگی اصلی مخازن شکافدار آهکی کشور 

ماست، ضخامت نفت باقیمانده بر روي منافـذ  

ریبـاً  سنگ مخـزن در صـورت تزریـق گـاز تق    

برابــر بــا نصــف ضــخامت نفــت باقیمانــده در 

درخشان، سعیدي و . (صورت تزریق آب است

  ). 1386دیگران، 

ــیاري از    ــت در بس ــاد برداش ــه ازدی البت

هــایی غیــر از  میــادین نفتــی جهــان بــا روش

توانـد   ایـن امـر مـی   . شود تزریق گاز انجام می

دالیل متعـددي از جملـه مـوارد زیـر داشـته      

نبودن حجم گاز مورد نیـاز  در دسترس : باشد

بـــراي تزریـــق، فقـــدان انگیـــزه کـــافی در  

هاي بزرگ نفتی در تولیـد صـیانتی از    شرکت

مخازن نفتی، باال بودن قیمت گاز صـادراتی و  

هاي بزرگ نفتـی   لذا انگیزه مالی براي شرکت

در صــدور گــاز و کســب ســودهاي کــالن در 

ــاه ــا    کوت ــورها ی ــی کش ــدات قبل ــدت، تعه م

تر بودن  در صدور گاز، ارزانهاي نفتی  شرکت

هـاي تزریـق آب در مقایسـه بـا      اجراي برنامه

                                       
24. Capillary Pressure 

هاي  تزریق گاز، باالتر بودن ارزش فعلی برنامه

ــه   ــنگ ماس ــازن س ــه مخ ــق آب ب اي در  تزری

مقایسه با تزریق گـاز بـه مخـازن شـکاف دار     

نشان می شـود کـه تزریـق گـاز     خاطر. آهکی

کارایی  25»ریزش ثقلی«فقط از طریق فرآیند 

در حالی که تزریـق آب عمومـاً توسـط     ،اردد

دانـیم   شود و می انجام می 26»فرآیند سیالبی«

جـا   فـاز جابـه  «که سرعت سطح تمـاس بـین   

ــده ــاز ( 27»کنن ــا گ ــاز ) آب ی ــه«و ف ــا  جاب ج

 100به روش سیالبی حدود ) نفت( 28»شونده

درخشـان،  (برابر فرآینـد ریـزش ثقلـی اسـت     

 بدیهی است عـدم ). 1386سعیدي و دیگران، 

 مهندسی در تزریـق گـاز   -رعایت اصول فنی 

تواند خساراتی همچون رسـوب آسـفالتین    می

در مخازن نفتی ایجاد کند کـه البتـه در هـر    

هـاي عملیـاتی    عملیاتی اینگونه ریسک هبرنام

ــی     ــول فن ــت اص ــا رعای ــه ب ــود دارد ک  -وج

  . مهندسی قابل اجتناب است

گرایــی در اهــداف و  آرمــان -3

و گـاز   هاي نفـت  سیاستگذاري

  کشور

ــی از کاســتی ــام   یک ــدي در نظ ــاي ج ه

بـرداري   گیري و سیاستگذاري در بهـره  تصمیم

                                       
25. Gravity Drainage  
26. Flooding Process 
27. Displacing Phase  
28. Displaced Phase 
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گرایی در  از ذخایر هیدروکربوري کشور، آرمان

. اهداف و فقدان توجه کافی به واقعیات اسـت 

توانـد رشـد و توسـعه ایـن بخـش       این امر می

بسیار مهم و اسـتراتژیک کشـور را بـا موانـع     

ي نشــان دادن ایــن بــرا. جــدي مواجــه کنــد

هـاي   گـذاري  هـدف حقیقت به سـه نمونـه از   

آرمانی که از سوي مقامات ارشد دستگاه نفت 

  . کنیم اشاره می ،اعالم شده است

ــف ــه   « )ال ــول دو ده ــا در ط ــور م کش

از جایگاه برابر خود بـا عربسـتان تـا    ... گذشته

حد یک سوم آن کشور پائین آمده و اگر ایـن  

بـیم آن   ،یابـد روند گذشـته همچنـان ادامـه    

رود که کشورهایی نظیر کویـت و امـارات    می

نیز در بخش صادرات از مـا پیشـی بگیرنـد و    

... این در حالی است که ذخایر الزم در کشور 

براي قرار گرفتن مـا در جایگـاه دوم تولیـد و    

صادرات در درون اوپـک و حتـی جهـان کـه     

فـراهم   ،جایگاه مناسـب بـراي کشـور ماسـت    

  ). 1377، وزارت نفت(» است

شود که برخی معیارهاي بـه   مالحظه می

کار رفته در سیاسـتگذاري موجـود در حـوزه    

ــین ــتن    ب ــت از داش ــارت اس ــت عب ــل نف المل

جایگاهی برابر با عربستان، پیشـی جسـتن از   

کویت و امارات، احـراز مقـام دوم در اوپـک و    

ــه     ــت ک ــالی اس ــن ح ــان، و ای ــی در جه حت

ان سـنجی تـو   ترین توجهی بـه امکـان   کوچک

وضعیت مخازن نفتی کشور براي تحقـق ایـن   

هـاي   سو و تـأمین منـافع نسـل    اهداف از یک

متأسـفانه در  . آینده از سوي دیگر نشده است

این حقیقت مغفول مانـده    تدوین اهداف فوق

هـاي ازدیـاد    هاست از اجراي برنامـه  که مدت

برداشت و تولید صیانتی از ذخایر بزرگ نفتی 

متوسـط بـازدهی   کاهش . کشور گذشته است

بشـکه   12500هر حلقه چاه نفتـی از حـدود   

در روز در آستانه انقـالب اسـالمی بـه حـدود     

بشــکه در روز در وضــعیت   1800کمتــر از 

  . کنونی، شاهدي گویا بر این مدعاست

هاي  گذاري در صورت انجام سرمایه« )ب

ــال     ــا س ــت ت ــنعت نف ــب در ص  2020مناس

یلیـون  م 5/7میالدي، ایران بـا تولیـد روزانـه    

بشکه نفت، هفت درصـد رقـم صـادرات ایـن     

انرژي را در جهان به خود اختصـاص خواهـد   

در صورت تحقق این رقم، سهم صادرات ... داد

درصـد خواهـد    14نفت ایـران در اوپـک بـه    

] شـود کـه   مـی [بینی  پیش] همچنین. [رسید

و  93عمر ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا 

   )2(»].است[سال دیگر  220

فقــدان دانــش کــافی از مخــازن نفتــی   

کشــور موجــب شــده اســت کــه برخــی      

اندرکاران و سیاستگذاران مسـائل نفتـی    دست

گذاري در تولید  اساساً تفاوتی در نقش سرمایه

ــت از    ــال نف ــنعتی و در استحص ــاي ص کااله
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مخازن نفتی قائل نباشند و تولید نفت خام را 

شـده   هاي انجـام  گذاري تابعی از حجم سرمایه

بدیهی است در مقدمات علـم اقتصـاد   . دانندب

گذاري فـرض   معموالً تولید را تابعی از سرمایه

امـا وضـعیت در اقتصـاد نفـت بـه       ،کننـد  می

بازیافت نفت خام مازاد بر . اي دیگر است گونه

هـاي   تخلیه طبیعـی مسـتلزم اجـراي برنامـه    

صحیح ازدیاد برداشت از مخازن نفتـی اسـت   

هاي الزم  گذاري مایهکه البته خود نیازمند سر

هـاي مخـازن نفتـی     اما تابعی از ویژگی ،است

ــی  ــز هســت کــه ســقف تولیــد را عل ــم  نی رغ

. کنـد  شده تعیین می هاي انجام گذاري سرمایه

ها  یکی از این ویژگی ،که قبالً گفته شد چنان

ضریب تأثیر بسیار باالي تزریق گاز در ازدیاد 

ــت    ــور ماس ــی کش ــازن نفت ــت از مخ . برداش

 4ین حفظ سطح فعلی تولید بـه میـزان   بنابرا

میلیون بشکه در روز و یـا ارتقـاء آن نیازمنـد    

اي از گـاز    دسترسی به حجـم قابـل مالحظـه   

طبیعی است که باید در حجم الزم و کـافی و  

. در زمان مناسب به میادین نفتی تزریق شود

گذاري بـه معنـاي تجهیـزات، توسـعه      سرمایه

تاً موجــب نیــروي انســانی و نظــایر آن ضــرور

هرچنـد شـرط الزم    ؛شود ازدیاد برداشت نمی

براي اکتشاف میادین جدید، تعمیـر، تکمیـل    

هاي بیشتر بـراي افـزایش    و یا حفر حلقه چاه

ــن . تولیــد و ماننــد آن اســت ــد از ای ــا نبای ام

حقیقت غافل ماند که با افزایش حفـر تعـداد   

رسـد کـه متوسـط     ها زمانی فرا می حلقه چاه

لقه چاه مرتباً کاهش خواهـد  بازدهی از هر ح

ــر اســاس مــدل ســعیدي در ازدیــاد . یافــت ب

ــدود    ــق ح ــا تزری ــت، ب ــون  2/6برداش تریلی

تقریباً معادل نیمـی از  (مترمکعب گاز طبیعی 

 70تـوان بـه حـدود     می) ذخایر پارس جنوبی

دسـت یافـت و   بشکه ازدیاد برداشـت  میلیارد 

بشکه در روز را  لیونمی 4در عین حال تولید 

سال دیگر ادامـه داد و بـراي مـدت     50براي 

 5/5محدودي نیز سـطح تولیـد را بـه حـدود     

با وجود ایـن، در  . میلیون بشکه در روز رساند

اي جــدي بــراي  وضــعیت کنــونی کــه برنامــه

ازدیاد برداشت در دستور کار وزارت نفت قرار 

هاي هیدروکربوري کشـور در   ندارد و سیاست

گـاز   بخش باالدستی در حول محور صـادرات 

تـوان فرضـیه    چگونه مـی  ،متمرکز شده است

میلیون بشکه تولید روزانـه را   5/7رسیدن به 

  پذیرفت؟ 

از سوي دیگر، اگر تقاضـاي فعلـی بـراي    

میلیــون  7/1هــاي نفتــی را معــادل  فــرآورده

بشکه در روز در نظـر گرفتـه و آن را بـا نـرخ     

 ،درصد در سال افزایش دهـیم  6رشد حداقل 

انـداز   خام در افـق چشـم  تقاضاي داخلی نفت 

میلیـون بشـکه    4به بیش از ) شمسی 1403(

رســد کــه در آن صــورت خــالص  در روز مــی



ال
م

ي
ذار

تگ
س

یا
س

ن 
وی

تد
ر 

 د
ک

ژی
رات

ست
ت ا

ظا
ح

 
ور

ش
 ک

از
 گ

 و
ت

نف
ی 

ست
الد

 با
ي

ها
  

 

 

122  

درآمد حاصل از صدور نفت خام صفر خواهـد  

اگـر افـت طبیعـی تولیـد را در وضـعیت      . شد

هـزار   200کنونی که سالیانه دست کم حدود 

ــدن    ــفر ش ــریم ص ــر بگی بشــکه اســت در نظ

ت خـام قبـل از   درآمدهاي حاصل از صدور نف

انداز بـه شـرط ثابـت مانـدن سـایر       افق چشم

مگـر   ،به وقوع خواهد پیوست "عوامل محتمال

آنکه با حفر یا تکمیل تعداد زیادي حلقه چاه 

بـا وجـود   . بتوان از افت تولید جلوگیري نمود

دهـد کـه    شده نشـان مـی   این، مطالعات انجام

بـه   ،هایی که باید حفـر شـود   تعداد حلقه چاه

ــدري ز ــالی و   ق ــاظ م ــه لح ــه ب ــاد اســت ک ی

تجهیزات موجود براي حفاري، امیـد چنـدانی   

هاي عظیم حفـاري   به توفیق در اجراي برنامه

درخشـان، سـعیدي و دیگـران،    (وجود نـدارد  

حفر هـر   ،تر گفته شد که پیش چنان). 1386

هاي نزدیک به  حلقه چاه قطعاً در بازدهی چاه

ــاز  ــاً ب ــذا نهایت ــی دارد و ل ــأثیر منف دهی آن ت

در . ها کاهش خواهـد یافـت   متوسط همه چاه

توان این فرضـیه را   چنین وضعیتی چگونه می

برداري از ذخایر نفتی کشـور   پذیرفت که بهره

هـاي   به روال موجـود و بـدون اجـراي برنامـه    

صحیح ازدیاد برداشت از طریق تزریق گاز بـه  

میــزان الزم و کــافی و در زمــان مناســب،    

  ر ادامه داشته باشد؟ سال دیگ 93تواند تا  می

جمهوري اسالمی ایران، بـه عنـوان   « )ج

ــه   ــت در مجموعـ ــده نفـ ــین تولیدکننـ دومـ

درصد از  12بایست  کشورهاي عضو اوپک، می

 20کل افزایش تقاضاي جهانی نفـت را طـی   

رو الزم است در  از این. سال آینده تأمین کند

ژه بـه   هاي داخلی، اولـویتی وی  تنظیم سیاست

گــذاري در بخـش نفــت داده   توسـعه سـرمایه  

 ).4ص ،1381زنگنه، (» شود

سؤال این است که اگر با فـروش ثـروت   

» بایسـت  مـی «هـاي آینـده    نسل فعلی و نسل

بــراي رفــع نیــاز مبــرم کشــورهاي پیشــرفته 

سـال آینـده    20صنعتی بـه نفـت خـام طـی     

آیـا آنـان، یـا     ،مشارکت فعـال داشـته باشـیم   

 کشورهایی کـه ذخـایر نفتـی بیشـتري از مـا     

اند که نیاز مبرم کشور ما را  دارند نیز پذیرفته

به نفت خام، هنگامی که تولید داخلی کفـاف  

آن  ؛دهد، تـأمین کننـد   مصرف داخلی را نمی

هـا بـه آنـان     هم با قیمت ارزانی که مـا سـال  

کنیم که حتی  نشان می؟ خاطرایم عرضه کرده

دالر باشـد   100اي  اگر قیمت نفت خام بشکه

 159(تر از یک بشکه  روپا ارزانهنوز در بازار ا

در حـالی کـه    ،الکلـی اسـت   نوشابه غیر) لیتر

 تـا  20نفت خام در خالل مدت زمانی حـدود  

ناپـذیر  میلیون سال تولیـد شـده و تجدید   50

  . است
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گذاري در بخش نفـت بـه    توسعه سرمایه

درصـد از کـل افـزایش     12میزانی که بتوانیم 

سـال   20تقاضاي جهانی نفـت خـام را طـی    

در واقـع پاسـخ بـه ایـن      ،آینده تأمین کنـیم 

سؤال است که صادرات نفتی مـا چقـدر بایـد    

منافع کشورهاي پیشرفته صنعتی و «باشد تا 

تأمین شـود؟ در  » سایر کشورهاي وارد کننده

حالی که سـؤال اصـلی بایـد ایـن باشـد کـه       

مدت و بلندمـدت را   ما در میان» منافع ملی«

زمــان  بـا چـه حجمــی از صـادرات در خـالل    

  توان تأمین کرد؟  می

کمبود گاز براي تزریـق بـه   ـ 4

هاي توسعه  میادین نفتی و برنامه

تناقضــی در : صــادرات گــاز 

ــت ــدروکربوري  سیاس ــاي هی ه

 کشور

قبل از انقالب اسالمی، ضـرورت تزریـق   

گــاز بــه میــادین نفتــی کشــور بــراي ازدیــاد 

برداشت توسط کارشناسان ایرانـی بـه اثبـات    

 1973سابق که در نوامبر  رسید و کنسرسیوم

به اجبـار آن را   ،تبدیل شده بود 29»آسکو«به 

تزریق به میدان نفتی هفتگـل بـا   «پذیرفت و 

استفاده از کالهک گازي میـدان نفـت سـفید    

و  1355که فشـار بـاالیی داشـت در خـرداد     

                                       
29. Osco: Oil Service Company 

با استفاده از فشـار  . بدون کمپرسور انجام شد

 باالي کالهک گازي میدان پازنان کـه حـدود  

psi 2000  بــاالتر از فشــار میــدان گچســاران

تزریق گـاز از میـدان پازنـان بـه میـدان       ،بود

گچساران به میزان یک میلیـارد پـاي مکعـب    

در روز و بدون استفاده از کمپرسـور در آبـان   

تزریق گـاز در میـدان نفتـی    . آغاز شد 1355

ــه روش   ــفید ب ــب س ــگ«ل ــام  30»دامپین انج

گـازي کـه در   زیرا گاز موجود در الیه  ،گرفت

به الیه باال تزریق شـد   ،زیر مخزن قرار داشت

کـه بهتــرین روش تزریـق گــاز بـه ایــن نــوع    

ریـزي   بدین ترتیب، برنامه. میادین نفتی است

براي افزایش تزریـق گـاز از مخـازن مسـتقل     

. گازي به میادین نفتی در دستور کـار گرفـت  

میلیـارد پـاي    5/3قرار بـود بـا تولیـد روزانـه     

دان گازي پارس شـمالی و نصـب   مکعب از می

خطوط لوله از این میـدان تـا میـادین نفتـی     

و  2حکیمه روزانه به ترتیب  بی گچساران و بی

میلیارد پاي مکعب به این مخازن تزریـق   5/1

میلیـارد   2شود و از گاز میدان پازنان روزانـه  

پاي مکعب براي تزریق به میدان نفتی مارون 

آغـاز و داالن   اختصاص یابد و گازهاي میادین

میلیارد پاي مکعـب در روز بـه    5/1به میزان 

تــا قبــل از . میــدان رگ ســفید تزریــق شــود

میلیـارد دالر   4انقالب اسـالمی، نزدیـک بـه    

                                       
30. Dumping 
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هـاي   براي خرید لوله و کمپرسور و حفر چـاه 

ــرمایه  ــی س ــد  تزریق ــذاري ش ــوع . گ در مجم

توان گفـت کـه قبـل از انقـالب اسـالمی،       می

میادین نفتی بـا اسـتفاده    برنامه تزریق گاز به

هاي گازي میدان پازنان و میـادین   از کالهک

مستقل گازي مانند پـارس شـمالی و آغـار و    

شـد   داالن و گازهاي همراه کـه سـوزانده مـی   

میلیارد پـاي مکعـب در روز معـادل     9بالغ بر 

میلیون مترمکعب بود که جهـت تزریـق    255

ــه  ــد    8ب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــدان نفت . می

تولید گاز و تعهد ایران براي صدور محدودیت 

گاز به شوروي سابق از موانـع افـزایش حجـم    

. رفـت  تزریق گاز به میادین نفتی به شمار می

با وجود این، با شروع انقالب اسالمی در سال 

ــه  ، توســعه برنامــه1357 هــاي تزریــق گــاز ب

هـاي   میادین نفتی کشور متوقف شـد و لولـه  

لـی  خریداري شـده بـه مصـارف جنـگ تحمی    

اختصــاص یافــت و کمپرســورهاي خریــداري 

شده نیز به علـت افـت فشـار مخـازن، کـم و      

  )3(.بیش بالاستفاده ماند

ــالب اســالمی     ــل از انق ــابراین در قب بن

میلیـون   255ضرورت تزریق گـاز بـه میـزان    

میدان بزرگ نفتی، بـه   8مترمکعب در روز به 

تصویب مقامات و سیاستگذاران نفتـی کشـور   

ن در حـالی اسـت کـه هنـوز     رسیده بود و ایـ 

. میدان عظیم پارس جنوبی کشف نشـده بـود  

متأســفانه بعــد از انقــالب و بــه علــت جنــگ 

تحمیلی و فقـدان توجـه بـه تولیـد صـیانتی،      

کـه تولیـد   ) ره(رغم فتواي حضرت امـام   علی

صیانتی از مخازن نفتی را به لحاظ شـرعی از  

اند، حجم تزریـق بـه میـادین     واجبات دانسته

شـدت کمتـر از میـزان الزم و کـافی     نفتی به 

توان از زبان وزیر وقت  این حقیقت را می. بود

کمبود گاز بـراي تزریـق در   «: نفت بازگو کرد

هاي نفتی ضایعاتی جبـران ناپـذیر بـه     میدان

 7 صص، 1381زنگنه، (» همراه داشته و دارد

وزیر وقت نفت ضرروت تزریـق گـاز بـه     ).8و 

صیانتی و ازدیاد میادین نفتی به منظور تولید 

تـري در مجلــس   برداشـت را بــه نحـو روشــن  

چنـین بیـان    1377شوراي اسالمی در سـال  

میلیـون   70در حال حاضـر حـدود   «: کند می

تزریق گاز به میـادین  ) شاید کمتر(مترمکعب 

مان داریم که حـداقل بایـد نزدیـک بـه      نفتی

میلیون مترمکعب در روز بـه آن اضـافه    200

شـود کـه    مالحظه می ).1377زنگنه، (» شود

نظر وزیر وقت نفت آن بود که تولید صـیانتی  

کنـد کـه در    از ذخایر نفتی کشور اقتضاء مـی 

میلیـون   270روزانـه دسـت کـم     1377سال 

متر مکعب گاز به میادین نفتی کشور تزریـق  

  . شود

هاي مصـوب   بعد از انقالب اسالمی برنامه

هیئت مدیره شرکت ملی نفت براي تزریق به 
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ن نفتـی بسـیار کمتـر از میــزان الزم و    میـادی 

با وجود این، حجم گازي که . کافی بوده است

عمالً به میـادین نفتـی تزریـق شـده همـواره      

هــا حــدود نیمــی از  کمتــر و در برخــی ســال

هاي مصوب هیأت مدیره گزارش شـده   برنامه

مسئوالن ارشد وزارت نفت، دلیل اصلی . است

کــر ایــن امــر را کمبــود گــاز بــراي تزریــق ذ 

با وجود این، صدور گاز بـه ترکیـه از   . اند کرده

آغاز شد و این در حـالی اسـت    1380آذرماه 

که در همان سال، تزریـق بـه میـادین نفتـی     

میلیون مترمکعـب در روز کمتـر از    15حدود 

برنامه مصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفـت  

نمونه دیگر، برنامه مصوب هیئـت مـدیره   . بود

ــه    ــق روزان ــراي تزری ــون  180و  160ب میلی

هــاي  مترمکعــب بــه میــادین نفتــی در ســال

است که عملکـرد تزریـق بـه     1386و  1385

ــدود    ــیش از ح ــب ب ــون  71و  73ترتی میلی

شـود و ایـن در    مترمکعب در روز برآورد نمـی 

هاي صدور گاز به هند و  حالی است که برنامه

ریـزان و سیاسـتگذاران    پاکستان توسط برنامه

: شـود  دنبال شده و میدستگاه نفت با جدیت 

صـادرات گـاز بـا خـط لولـه بـه کشــورهاي       «

، از گـاز مـایع   نزدیک و نیز صادرات به صورت

هایی است که بـه جـد در دسـتور     دیگر زمینه

بـدیهی اسـت کـه    . کار وزارت نفت قـرار دارد 

هاي گسترده راه نیـل بـه ایـن     گذاري سرمایه

» آرزوي بزرگ ملی را هموار خواهـد سـاخت  

  ). 5، ص 1380زنگنه، (

هاي جـدي   دهنده تناقض این همه نشان

هاي هیدروکربوري کشور است که  در سیاست

ــم  ــی از ک ــود ناش ــات   خ ــه مطالع ــوجهی ب ت

ــاد     ــازن و ازدی ــدیریت مخ ــی در م کارشناس

نکته جالب توجه این است کـه  . برداشت است

شرکت ملی نفت ایران هیچگاه تـالش و عـزم   

راي جدي براي محاسبه حجم گاز مورد نیاز ب

تزریق جهت حداکثرسازي ازدیاد برداشـت از  

مـا االن  «: مخازن نفتی را انجـام نـداده اسـت   

دانیم تقاضاي واقعی براي تزریـق چقـدر    نمی

براي اولین بـار در تـاریخ ایـن مطالعـه     . است

بعـد از انجـام ایـن    . [خواهـد انجـام شـود    می

شـود کـه تقاضـا بـراي      معلوم مـی ] مطالعات

] ردهــاي موجــودبرآو. [تزریــق چقــدر اســت

ــت   ــق اس ــاي غیردقی ــرا[برآورده ــوز ] زی هن

رغم  علی. )4(»مطالعات جامع انجام نشده است

هاي قبل از  اینکه مطالعات انجام شده در سال

ــراي ازدیــاد برداشــت از   8انقــالب اســالمی ب

داد کـه بایسـتی    میدان بزرگ نفتی نشان می

میلیون مترمکعب گـاز   250روزانه دست کم 

این سـؤال مطـرح    ،تزریق شود به این میادین

شـود کـه در وضـعیت کنـونی کـه هنـوز        می

برآورد رسمی از حجم گـاز مـورد نیـاز بـراي     

حداکثرسازي ازدیاد برداشت و مقایسه هزینه 
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چرا  ،فایده آن با صدور گاز در دست نیست -

ــه ــرار     برنام ــت ق ــاز در اولوی ــدور گ ــاي ص ه

  گیرد؟  می

 تأکید مقامات نفت در تولیـد صـیانتی و  

هاي تزریق از یـک سـو و    اجرایی کردن برنامه

توجهی به انجام مطالعات جامع کارشناسی  بی

هـاي   در این خصوص نمونه بـارزي از کاسـتی  

هاي نفت و گـاز   موجود در نظام سیاستگذاري

هاي نهـم   متأسفانه در دولت. کشور بوده است

رغم تأکید بـر تولیـد صـیانتی     و دهم نیز علی

هـاي   دوین سیاسـت هنوز اقـدام جـدي در تـ   

بـرداري از مخـازن هیـدروکربوري     بهینه بهره

اولـین وزیـر نفـت    . کشور انجام نشـده اسـت  

در مخـازنی کـه   «: گویـد  دولت نهم چنین می

ــد     ــه و تولی ــورت نگرفت ــق ص ــات تزری عملی

شـود، تقریبـاً بـه میـزان      غیرصیانتی انجام می

نفت خام تولید شده از منابع نفت خام کشور 

بـراي همیشـه از دسـترس     رود و به هدر مـی 

ادامـه ایـن   . شـود  هاي آینده خـارج مـی   نسل

توجهی با وجود منابع عظیم گاز در کشور،  بی

هـاي بعـد غیرقابـل     غیرمنطقی و از دید نسل

هـاي کـالن    یکی از برنامه. گذشت خواهد بود

در ایــن زمینــه انتقــال و تزریــق گــاز پــارس 

جنوبی به میادین داخلی است کـه عـالوه بـر    

از مخازن و افـزایش ضـریب بازیافـت،     صیانت

گاز را از میادین مشترك بـه میـادین داخلـی    

هــاي بعــد ذخیــره  انتقــال داده و بــراي ســال

ــد مــی ــه، (» کن ــري هامان ). 11،ص 1385وزی

هـاي   متأسفانه نه تنهـا اجـراي چنـین برنامـه    

تـوجهی قـرار گرفتـه     صحیح و جدي مورد بی

در بلکه رویدادهایی همچون کمبود گاز  ،است

و قطع موقتی صـدور گـاز بـه     1385زمستان 

ترکیه و پرداخت غرامتی سنگین از این بابـت  

و کاهش تزریق گاز به میادین نفتی به کمتـر  

از نیمـی از برنامـه مصـوب هیئـت مــدیره در     

ــه حــدود  «و  1385ســال   15برداشــت روزان

هـاي گـازي در    میلیون مترمکعب از کالهـک 

ایرت کـه مغـ   )5(» فصل زمستان همـان سـال  

کامل با قانون نفت و تولید صیانتی از مخـازن  

ــی دارد ــافی   نفتـ ــدر کـ ــه قـ ــت بـ ، نتوانسـ

هاي صدور گاز  زیرا برنامه ،دهنده باشدهشدار

ــت  ــت سیاســ ــان در اولویــ ــاي  همچنــ هــ

  .هیدروکربوري کشور قرار دارد

آقاي نـوذري  (اظهار نظر وزیر وقت نفت 

در پاسـخ بـه سـؤال یکـی از     ) 1386بهمن  -

مجلـــس شـــوراي اســـالمی در نماینـــدگان 

هاي صادرات گاز در وضـعیتی   خصوص برنامه

که کمبود شدید گـاز بـراي تقاضـاي داخلـی     

زیـرا   ،کننده اسـت  وجود دارد، تا حدي روشن

وزیر وقت نفت اعالم کرد که تا قبـل از سـال   

گونه صادراتی به هند و پاکسـتان   هیچ 1391

ــد   ــد ش ــام نخواه ــا انج ــا اروپ ــخ  . ی ــن پاس ای
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ده بایــد مبتنــی بــر تــراز عرضــه و القاعــ علــی

، انـداز باشـد   تقاضاي گاز طبیعی در افق چشم

هاي جدي در ترازنامه رسـمی گـاز    کاستیاما 

به اطالع برخـی   1385که نویسنده در خرداد 

نه تنها تاکنون رفـع   )6(ربط رساند مقامات ذي

بلکه این ترازنامه در شورایعالی انـرژي   ،نشده

ز بـه تصـویب   یا هیچ نهـاد رسـمی دیگـر نیـ    

  . نرسیده است

هاي توسعه صـادرات   برنامه -5

گاز و منفی بودن تراز عرضـه و  

تقاضــاي گــاز طبیعــی در افــق 

تناقضـی دیگـر در   : انـداز  چشم

ــت ــدروکربوري  سیاس ــاي هی ه

  کشور

اظهار نظر کارشناسی که نویسـنده ایـن   

هـاي   در مورد برنامـه  1381مقاله در شهریور 

اجــراي  پیشــنهادي وزارت نفــت در خصــوص

 ،مطــرح نمــود )LNG )7چهــار پــروژه بــزرگ 

داللــت بــر ایــن داشــت کــه عــالوه بــر       

ــدان  حداکثرســـازي تولیـــد صـــیانتی از میـ

دربـاره    مشترك پارس جنوبی، اتخاذ تصـمیم 

صدور گاز طبیعی به صـورت خـط لولـه و یـا     

LNG   مستلزم تهیه و تدوین ترازنامه عرضه و

ــه    ــوان ب ــا بت ــت ت ــاز طبیعــی اس تقاضــاي گ

وردهاي قابل اطمینانی از موارد زیر دسـت  برآ

  : یافت

انـداز از   عرضـه گـاز در افـق چشـم     )الف

   ؛مخازن مشترك و مستقل گازي

گــاز در  هتقاضــاي مــدیریت شــد   )ب

ــاي خــانگی، تجــاري، حمــل  بخــش ونقــل،  ه

   ؛ها صنعتی به ویژه پتروشیمی، نیروگاه

نیاز میادین نفتی به تزریق گاز بـراي   )ج

تولیـد صـیانتی بـه منظـور      ازدیاد برداشـت و 

  . هاي آینده تأمین منافع نسل فعلی و نسل

تـوان حجـم گـاز     مـی   با برآوردهاي فوق

مازاد را محاسبه نمود و نسبت به صدور آن از 

آن هـم بعـد از     LNGطریق خـط لولـه و یـا    

انجام مطالعات کارشناسی در خصـوص رونـد   

تغییـــرات قیمـــت نفـــت و گـــاز در آینـــده 

بـرآورد دقیقـی از حجـم    . گیري کـرد  تصمیم

تواند از تزریـق گـاز بـه     ازدیاد برداشت که می

شود نیـز ضـروري    میادین نفتی کشور حاصل 

تـوان هزینـه    زیرا تنها بدین وسیله مـی  ،است

فرصت گاز را معلوم کرد و چارچوب مناسـبی  

. گذاري گاز صادراتی تدوین نمـود  براي قیمت

گاز  متأسفانه تدوین ترازنامه عرضه و تقاضاي

در دسـتور کـار قـرار     1384طبیعی تـا سـال   

  . نگرفت

بر اساس آمارهاي رسمی وزارت نفت که 

به کمیسیون انرژي مجلـس شـوراي اسـالمی    
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 ،1384درخشـان،  ( ارائه شده بود، نویسـنده  

نشــان داد کــه بــدون صــدور گــاز ) الـف و ب 

طبیعی به هند و پاکستان و اروپا، تراز عرضـه  

ــاي گــاز طبیعــی کشــو    ر در نیمــه و تقاض

تـا   4دست کم بـین  ) 1393سال (انداز  چشم

رو  همیلیون مترمکعب در روز با کمبود روب 44

خوشـبختانه طـرح ایـن مباحـث     . خواهد شد

موجب شد که ضرورت تدوین تـراز عرضـه و   

تقاضاي گاز مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و 

سرانجام وزارت نفت ترازنامه عرضه و تقاضاي 

 1385ا در خـرداد مـاه   گاز طبیعـی کشـور ر  

سـند  «این ترازنامه کـه  . تدوین و عرضه نمود

براي » ریزي رسمی و مرجع نهایی نظام برنامه

داراي  ،صدور گاز طبیعی کشـور نامیـده شـد   

هـاي متعـددي اسـت کـه      اشکاالت و کاستی

 مربوطـه توسط نویسنده به اطـالع مسـئوالن   

رسید که بحث آن از حوصله این مقاله خـارج  

رسـد تـاکنون ایـن ترازنامـه      نظر میبه . است

تجدیــد نظــر نشــده و بــه تصــویب نهادهــاي 

رســمی همچــون شــورایعالی انــرژي نرســیده 

تــوان ادعــا کــرد کــه در  بنــابراین مــی. اســت

وضــعیت کنــونی، بــرآورد رضــایت بخشــی از 

عرضــه و تقاضــاي گـــاز طبیعــی در افـــق    

هـاي تولیـد    انداز نداریم که بتوان برنامه چشم

ازن نفتی و صدور گـاز طبیعـی   صیانتی از مخ

را در چارچوبی واحد و با هماهنگی و تجانس، 

  . تدوین و اجرا نمود

  فرجام

حجم عظیم نفـت درجـا و پـائین بـودن     

ضریب بازیافت در تخلیـه طبیعـی از مخـازن    

نفتی کشور که نوعاً از جنس آهکی شـکافدار  

کند کـه   ایجاب می ،با تراوایی بسیار کم است

زن و اجــراي هــر چــه مــدیریت صــحیح مخــا

هاي ازدیاد برداشت در اولویـت   تر برنامه سریع

دسترسی به حجم عظیمـی از گـاز   . قرار گیرد

طبیعی جهت تزریق به آن دسـته از میـادین   

شـرط   ،نفتی که از اولویت تزریق برخوردارنـد 

تولید . الزم براي افزایش ضریب بازیافت است

توانـد گـاز    صیانتی از میدان پارس جنوبی می

بعـد از  . مورد نیاز را بـراي تزریـق مهیـا کنـد    

تکمیل فرآینـد ازدیـاد برداشـت، گـاز تزریـق      

هاي آینـده   اي براي استفاده نسل شده ذخیره

ــادرات     ــی و ص ــارف داخل ــه مص ــا ب ــت ت اس

  . اختصاص یابد

با توجه به اینکه میادین عظیم نفتی مـا  

در نیمه دوم عمر خود هستند و فشـار عمـوم   

اي کـاهش یافتـه    مالحظه آنها به صورت قابل

ــایعات  ،اســـت تـــأخیر در تزریـــق گـــاز ضـ

ناپـذیري بــه همـراه داشـته و خواهــد     جبـران 

ــاي بهینـــه  رو سیاســـت از ایـــن. داشـــت هـ

ــره ــی را نمــی  به ــایر نفت ــرداري از ذخ ــوان  ب ت
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هـاي بهینـه تولیـد گـاز و      مستقل از سیاست

صــارف خــانگی، تجــاري، تخصــیص آن بــه م

و تزریـق بـه    هـا  نقل، نیروگـاه و صنعتی، حمل

ازدیـاد برداشـت از   . میادین نفتی تدوین نمود

هاي نفت و  مخازن نفتی حلقه واسطه سیاست

هاي  گاز است تا بدان وسیله بتوان به سیاست

بـرداري از ذخـایر هیـدروکربوري     بهینه بهـره 

کشــور و تخصــیص آن بــه مصــارف مختلــف 

  . دست یافت

تحقق هدف فوق مستلزم برآورد دقیقـی  

سه معیار . ضه و تقاضاي کشور استاز تراز عر

اساسی را در تـدوین ایـن تـراز بایـد در نظـر      

حداکثرسـازي   )الـف : نـد از ا گرفت که عبـارت 

تولید گاز از میادین مشترك بـه ویـژه پـارس    

 ؛جنوبی با رعایت کامل اصول تولیـد صـیانتی  

برآورد دقیقی از حجم گاز مورد نیاز براي  )ب

کثرسـازي  تزریق به میادین نفتـی جهـت حدا  

مدیریت تقاضـاي داخلـی    )ج ؛ضریب بازیافت

ــراي گــاز طبیعــی از طریــق حداکثرســازي   ب

جویی در مصارف مختلـف گـاز طبیعـی     صرفه

ــش ــنعتی،    در بخ ــاري، ص ــانگی، تج ــاي خ ه

  . ها پتروشیمی و نیروگاه

هاي صدور گـاز طبیعـی از طریـق     برنامه

ــا    ــه و ی ــوط لول ــه   LNGخط ــوقعی توجی م

تراز عرضه و تقاضـاي   کارشناسی دارد که اوالً

گاز طبیعی، مـازادي را نشـان دهـد، ثانیـاً بـا      

توجه به تحوالت بازار جهـانی انـرژي و رشـد    

هاي فسیلی، برنامه صـدور   سریع قیمت انرژي

گاز طبیعی چنـان طراحـی و اجـرا شـود کـه      

حداکثر بازده اقتصادي را نصیب کشور کنـد،  

ــر اســاس اصــل حداکثرســازي ارزش   ــاً ب ثالث

المقدور تولیـد و صـدور    ذخایر، حتی اقتصادي

  . فروشی شود فرآورده، جایگزین خام

مطالعات درخشان، سـعیدي و همکـاران   

دهد کـه بـا تزریـق حـدود      نشان می) 1386(

تریلیون مترمکعب گاز طبیعی بـه مـدت    2/6

سال به آن دسته از مخـازن نفتـی کـه از     30

تـوان بـا فشـار     می ،اولویت تزریق برخوردارند

 70کامــل مخــازن نفتــی، بــه حــدود  افزایــی

میلیارد بشکه ازدیاد برداشـت دسـت یافـت و    

میلیون 4استمرار تولید را دست کم به میزان 

سـال بعـد از فشـار     50بشکه در روز به مدت 

در خـالل دوره  . افزایی کامل مخازن ادامه داد

ساله به منظور فشار افزایی کامـل،   30تزریق 

ــه  ــراي برنام ــاز م  اج ــدور گ ــاي ص ــتلزم ه س

دسترسی به مازاد گاز است، امـا بعـد از آنکـه    

فشار مخازن به سطح اولیه آنها رسـید حجـم   

عظیمی گاز براي صـادرات در دسـترس قـرار    

  .خواهد گرفت

ادعاي نویسـنده ایـن نیسـت کـه نتـایج      

بلکـه ایـن    ،حاصل از مطالعه فوق قطعی است

هـاي جدیـدي را در    مطالعه توانسته است افق
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بـرداري و   ي بهینـه بهـره  هـا  طراحی سیاسـت 

تخصیص از ذخایر هیدروکربوري کشور نشان 

دهد و لذا ضروري است مطالعات مشابهی بـه  

سرعت در دسـتور کـار وزارت نفـت، شـرکت     

ملی نفت و مراکز پژوهشی مرتبط بـا مسـائل   

هـاي دورتـر را    انرژي قرار گیرد تا بتـوان افـق  

بهتر دید و منافع ملـی را در بلندمـدت بهتـر    

  . نمود تأمین

  

  ها پانوشت

 و مدیریت هاي سیاست بررسی کارگاه« به همچنین. 1

 علـی  شـرکت  بـا  »گـاز  و نفـت  مخـازن  از برداري بهره

 درخشـان،  مسـعود  و دانشـیار  کمـال  سعیدي، محمد

 -00632 خبر کد 24/6/1386 مورخ ایسنا خبرگزاري

 .شود مراجعه 8506

 مـه روزنا در وقت نفـت  وزیر سابق مشاور نظر اظهار. 2

 ماه دي دوم شنبه سه ،4 صفحه ،17841 شماره کیهان

1382. 

 همچنـین . سعیدي محمد علی گفتگوي اینجانب با. 3

 و نفـت  نامـه  ویـژه  در ایشـان  مقـاالت  به شود مراجعه

 ،34 شـماره  ،پـژوهش  و نشـریه مجلـس   ،ملـی  منافع

 .1381 تابستان

اظهار نظر شفاهی یکی از مقامات ارشد وزارت نفت . 4

هاي مجلس شـوراي   در مرکز پژوهش 1386 در مرداد

 .اسالمی

گفتگوي اینجانب با یکـی از مقامـات ارشـد وزارت    . 5

 .1386نفت در سال 

تـوان بـه    ها، مـی  ی با مضون این گزارشبراي آشنای. 6

 .مراجعه نمود) 1384(هاي درخشان  سخنرانی

 ,NIOC LNGنـد از  ا ایـن چهـار پـروژه عبـارت     . 7

Persian LNG, Pars LNG, Iran LNG .  بـراي

توضیحات بیشتر در خصوص این چهار پروژه به کتاب 

از انتشـارات وزارت نفـت، شـهریور     )2(نفت و توسـعه  

 .مراجعه شود 115، صفحه 1381

  

  منابع

منافع ملی و سیاسـتهاي  «، )1381(درخشان، مسعود  .1

نامـه نفـت و    ویژه، »برداري از منابع نفت و گـاز  بهره

، سال نهم، 34، شماره هشمجلس و پژو، منافع ملی

  . تابستان

اقتصــاد جهــانی،   ، )الــف) (1384( ،---------- .2

، ارائه شده وضعیت کنونی و آینده نفت و گاز ایران

چالشـها و  : اقتصاد ایران و اقتصاد جهـانی «در همایش 

ریـزي، شـیراز،    ، سـازمان مـدیریت و برنامـه   »ها فرصت

 . اردیبهشت

ی در وضـعیت  مالحظات، )ب) (1384( ،---------- .3

، ارائـه  هاي انـرژي کشـور   کنونی و آینده سیاست

شده در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش ملی انـرژي،  

 . وزارت نیرو، هفدهم اردیبهشت

درخشان، مسـعود و علـی محمـد سـعیدي و دیگـران       .4

هــاي موجــود در   بررســی کاســتی ، )1385(

قراردادهاي بیع متقابل و ارائه الگوي قـراردادي  

نفت  یتامین مالی در بخش باال دست مناسب براي

آوري  ، طرح پژوهشی، دفتـر همکـاري هـاي فـن    و گاز

 .ریاست جمهوري، اردیبهشت

بررسی وضعیت ذخایر نفت ، )1386( ،---------- .5

سنجی تولید کنـونی در افـق    خام کشور و امکان

آوري  ، طرح پژوهشی، دفتر همکاریهاي فنانداز چشم

 . ریاست جمهوري
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بـه   1378درباره الیحه بودجه «، )1377(زنگنه، بیژن  .6

، نشســـت دوم، مـــورخ »مجلـــس شـــوراي اســـالمی

شـماره   مجلس و پـژوهش به نقـل از   22/10/1377

 .1378، اردیبهشت و خرداد 27

قســـمت  نفـــت و توســـعه «، )1380( ،---------- .7

، سـال هفـتم، نیمـه    205، شماره مجله مشعل، »آخر

 . دوم خرداد

، وزارت )2(ت و توســعه نفــ،  )1381( ،---------- .8

 .نفت، شهریور

سه مقالـه در بررسـی   «، )1381(سعیدي، علی محمد  .9

، نامه نفت و منـافع ملـی   ویژه، »صنعت نفت کشور

 . ، سال نهم، تابستان34، شماره مجلس و پژوهش

ــی، )1377(وزارت نفــت  .10 ــزارش فن ــادي  -گ اقتص

 . الملل، دي ماه ، معاونت امور بینطرحهاي بیع متقابل

ــعه ، )1381(نفــت  وزارت .11 ــت و توس ــط )2(نف ، رواب

 . عمومی وزارت نفت، شهریور

ترازنامـه  ریـزي،   ، معاونت برنامـه )1374(وزارت نیرو  .12

 . انرژي

میثاق نفت در دولـت  ، )1385(وزیري هامانه، کاظم  .13

  ، برنامه وزیر نفت جمهوري اسالمی ایران، زمستاننهم




