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افزايش روزافزون جمعيت جهان، پيشــرفت و توســعه تكنولوژي و رشد باالي فناوري و 
نياز گســترده به انرژي، منجر به برداشــت بيشتر از منابع طبيعي انرژي شده است ؛ آمار مربوطه  
گوياي اين هســتند كه تا دهة آينده انرژي فســيلي هم چنان نقش موثري در تامين انرژي ايفا 
خواهــد كرد. توليد و صــادرات نفت ايران عمًال از بيش از يكصد ســال پيــش با راه اندازي 
پااليشــگاه آبادان آغاز گرديد و تاكنون، توليد آن با فراز و نشــيب هاي فراواني روبه رو بوده 
اســت. پس از گذشــت يك ســده هنوز هم نفت منبع اصلي درآمد اقتصاد ايران اســت و در 
خوشــبينانه ترين حالت هم در ســال هاي نزديك نمي توان وابستگي به اين محصول پر ارزش 

را انكاركرد.
هنوز هم نوســانات قيمت در كنار افزايش و كاهــش توليد نفت خام يكي از دغدغه هاي 
اصلي در حوزه اقتصاد انرژي بوده و سرنوشــت بودجه را تغيير مي دهد و در همين راستاست 
كه حفظ ســقف توليد مخازن نفتي كشــور در كنار توليد صيانتي از آنها به عنوان اصلي ترين 
تعهد وزارت نفت مي باشــد و تاكنون برنامه هاي زيادي در اين زمينه طراحي و اجرا شــده كه 

برخي از آنها قرين موفقيت بوده و بعضاً تحقق نيافته اند.
جمهوري اســالمي ايران حائز رتبــه اول جهان در ذخاير توامان نفت و گاز (معادل بشــكه 
نفتخام) است و اين مزيت ممتاز و بي بديل كشورمان در توليد ثروت مي باشد. همچنين ايران با 
دارا بودن 155 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال، در رديف كشورهاي مطرح دارندة ذخاير غني 
نفتي است اما اين ميزان ذخاير اثبات شده، پتانسيل بالقوه اي است كه در صورت استفادة مناسب 
از روش هاي بهبود و ازدياد برداشت نفت، به ذخاير بالفعل قابل بهره برداري تبديل خواهند شد. 
نگاهي به اهداف كمي برنامه پنجم توسعه نشان مي دهد كه توليد نفت خام كشور طي اين 
برنامه حداكثر به329/5 هزار بشــكه در روز در ســال 1394 و توليد نفت از ميادين مشترك به 
حدود يك ميليون بشــكه در روز در سال 1394 خواهد رسيد. اين آمار بيانگر تعهد و تكليف 

وزارت نفت بر افزايش توليد نفت خام كشور در طي برنامه پنجم مي باشد. 
در حال حاضر،  حدود 80 درصد توليد نفت كشــور از مياديني صورت مي گيرد كه براي 
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افزايش توليد نياز به اعمال روش هاي بهبود و ازدياد برداشــت دارند. لذا وزارت نفت بايد در 
راستاي افزايش توان توليد نفت خام، با ارائه راهكارهاى زير، همت مضاعف و اعمال توجه و 

تدابير ويژه به تعهدات خود در 5 سال آينده عمل نمايد:
• تدوين استراتژي جامع براي سرمايه گذاري در استحصال و استخراج ميادين نفتي 
• اجــراي طرح هاي توســعه ميادين جديد و به كارگيــري روش هاي بهبود و ازدياد 

برداشت  صيانتي از مخازن
• افزايش ضريب بازيافت ميادين نفت كشور

• نوسازي و بهسازي تاسيسات توليد
• بهره برداري از ميادين نفت و استفاده بهينه از پتانسيل مخازن

• ارتقاء سطح امنيت سرمايه گذاري و پشتيباني از سرمايه گذاري هاي خطرپذير و
• اســتفاده از روش هــاي مختلف تامين مالي براي اجــراي طرح هاي نفت و گاز با 
اولويــت توجه به ميادين مشــترك براي توســعه و توليد حداكثــري از اين ميادين 

در حداقل زمان و جلوگيري از هرز رفت ثروت ملي به سمت كشورهاي شريك.
 ســخن آخر اينكه حفظ جايــگاه دوم در اوپك و افزايش قــدرت چانه زني بين المللي و 
منطقه اي از راهبردهاي اســتراتژيك افزايش توان و ظرفيت توليد نفت كشــور است. هرچند 
تالش هايي براي مقابله با كاهش توليد نفت خصوصاً با ورود وزير جديد نفت آغاز شده است 
و براي حفــظ و افزايش توليد، اقداماتى از جمله افزايش حفاري ها با افزايش تعداد دكل هاي 
حفــاري- از طريق خريد، ســاخت داخل و يا اجاره دكل هاي حفاري خشــكي و دريايي- و 
توســعه فناوري تكميل چاه، فرازآوري مصنوعي بــا گاز، نصب و راه اندازي پمپ هاي درون 
چاهي و بومي نمودن ساخت اين محصول و افزايش ميزان تزريق آب و گاز را در دستور كار 
قرار داده اســت، اما بي ترديد راه مقابله با كاهش توليد نفت در خشكي و دريا به عزمي راسخ 
نياز داشــته و ســرمايه گذاري و مديريت صحيح منابع و ميادين نفتي، مى تواند راهكار دقيق و 
مناسبى براى مقابله با كاهش توليد نفت باشد.                                                         سر دبير


