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استفاده از منابع هيدروكربوري در راستاي پيشرفت ملي

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

 وحيد دخاني

اشاره:

تداوم رش�د مصرف از جمله در بخش نفت و گاز ،كه از اش�ارههاي
مطرح ش�ده مقام معظم رهبري در بيانات نوروزي ميباش�د سبب
ش�ده ت�ا ديدگاههاي مختلف�ي در اين خصوص مطرح ش�ود .بديهي
اس�ت كه اي�ن موضوع ميتوان�د قابل توج�ه بخشهاي باالدس�تي
صنع�ت نفت قرار گي�رد .در اين رابط�ه موضوعات�ي از قبيل اتخاذ
الگوهاي صحيح توليد و تخصيص خوراك نيز بايد مورد نظر قرار
داده ش�ود .در نوش�تار پيشرو سعي ميش�ود تا با بررسي برخي
از اي�ن مصادي�ق زمينه را براي طرح ديدگاهه�اي تخصصي در اين
رابطه گشود:

افزايش رش��د اقتصادي جه��ان در دهههاي اخير مدي��ون بهرهگيري از
حاملهاي انرژي بهويژه س��وختهاي فس��يلي ميباش��د .مصرف جهاني
انرژي ساليانه  2.5درصد افزايش مييابد .گرچه تقاضاي روزافزون انرژي
در دهههاي اخير نش��انگر برخي ش��اخصههاي توسعه اقتصادي و انساني
كش��ورهاي در حال توسعه بوده است ،اما از اين نكته نبايد غافل شد كه
بهرهگيري از انرژيهاي تجديدناپذير در جهت س��رعت بخشيدن به رشد
متوازن بخشهاي مختلف جامع��ه توجيهپذير خواهد بود و مصرف نابجا
* شركت ملي نفت ايران

*

و خ��ارج از الگوي مصرف عالوهبر از دس��ت دادن اين ذخاير ارزش��مند،
زيانهاي زيستمحيطي نيز بر جامعه تحميل خواهد كرد.
در كش��ور ما اي��ران حدود  99درصد انرژي عرضه ش��ده اوليه از طريق
س��وختهاي هيدروكربوري (نفت و گاز) تأمين ميش��ود .مجموع توليد
نفت و گاز كش��ور در س��ال  1386در حدود  2800ميليون بشكه معادل
نفت خام بوده كه حاكي از توليد متوس��ط  7.674ميليون بش��كه معادل
نفت خام در روز ميباشد .عرضه انرژي اوليه به كشور در سال  86حدود
 1536.8ميليون بش��كه مع��ادل نفت خام بوده ك��ه بيانگر عرضه 4.21
ميليون بشكه معادل نفت خام در روز است ،عددي كه همتراز توليد نفت
خام كشور در س��ال مورد بحث ميباشد .در دهههاي گذشته با توجه به
سياست جايگزيني س��وختهاي مايع با گاز طبيعي و استفاده از مزاياي
س��وخت پاك ،تمركز فعاليتهاي شركت ملي نفت در زنجيره اكتشاف و
توليد گاز س��بب شد تا سهم گاز در توليد انرژي اوليه از  31.4درصد در
سال  76به  43.2درصد در سال  86برسد .فعاليتهاي شركت ملي نفت
در توس��عه ميادين گازي سبب شده تا رشد توليد گاز غني در سالهاي
اخير به  9درصد برسد .طبق آمار ،متوسط توليد گاز غني در سال 1383

ح��دود  407ميليون مترمكعب در روز بوده و در پايان س��ال  87به رقم
متوسط 550ميليون مترمكعب در روز رسيده است.
با توجه به آمار منتش��ر شده ،رش��د مصرف انرژي نهايي در دهه 76-86
( 5.9درصد) از رش��د توليد ناخالص داخلي كش��ور ( 5.1درصد) پيش��ي
گرفت��ه كه بيانگر ع��دم مصرف بهينه و اختصاص بي��ش از حد انرژي به
بخشهاي غيرمولد (خانگي) بوده است.

اصلاح الگوي مصرف ميتواند داراي معان�ي و كاربردهاي مختلفي در
بخش انرژي داش�ته باش�د كه به مواردي نظير اس�تفاده بهينه از منابع
موجود ،جلوگيري از هرزروي گاز ،بهينهسازي تأسيسات ميتوان اشاره
كرد .مس�وولين شركت ملي نفت ايران هرس�اله در فصول سرد سال با
افزايش تقاضاي كش�ور براي عرضه بيش�تر گاز مواجه ش�ده و مجبور
به چشمپوش�ي از برنامههاي تخصيص گاز ب�راي تزريق گاز و صادرات
ش�ده ،در برخي موارد با ايجاد محدوديت در مصارف برخي كارخانجات
صنعتي يا موافقت با برداشت گاز از كالهك گازي ميادين نفتي بهعنوان
راهحلي براي گذر از بحران مينگرند .بديهي است كه ضررهاي آشكار و
پنهان جامعه ،با گذر از فصل سرما به فراموشي سپرده ميشود .مصرف
روز اف�زون نفت و گاز در جامعه ما خود به مثابه اهرمي بر روي ش�ركت
مل�ي نفت اي�ران قرار گرفت�ه تا جايي ك�ه مجبور ميش�ود برنامههاي
نگهداش�ت توليد و توسعهاي خود را متناسب با
خواستههاي جامعه تطبيق دهد.

كش��ور ما هماكنون در رتبه سوم جهاني از لحاظ حجم گازهاي سوزانده
ش��ده در مشعلها قرار دارد .سهم گازهاي سوزانده شده از كل توليد گاز
در جهان براس��اس آمار سال  2005حدود  4درصد بوده كه اين رقم در
كشور ما در سالهاي گذشته حدود  8درصد بوده است .با توجه به ارسال
گاز توليدي ميادين مس��تقل گازي جهت فرآورش در پااليشگاههاي گاز،
س��هم عمده از حجم گازهاي سوزانده در بخش گازهاي همراه نفت خام
در ميادين نفتي بهويژه در دريا (بهدليل عدم وجود تأسيسات فرآورش يا
ارسال گازهاي تفكيك شده) رخ ميدهد .در حال حاضر شركت ملي نفت
ايران به منظور جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت خام پروژههاي
متع��ددي را در ميادين مختلف نفت��ي در برنامههاي خود دارد .از جمله
مهمتري��ن آنها ميتوان به طرح آماك ،جمعآوري گازهاي همراه ميادين
قلعه نار ،نرگس��ي در مناطق خشكي و جمعآوري گازهاي همراه مناطق
خارگ و س��يري در خليج فارس اش��اره كرد .با توجه ب��ه پروژههاي در
دس��ت اجراي ش��ركت ملي نفت ايران اميد ميرود با بهرهبرداري از اين
طرحها ،از س��وزاندن حجم قابل مالحظ��هاي از گازهاي همراه نفت خام
جلوگيري ش��ده و فرآوردههاي استحصالي نيز در اختيار ساير بخشهاي
توليدي قرار گيرد.
بديهي اس�ت در اين راه سياس�تگذاران بايد با اتخاذ راهكارهاي الزم ،تأمين
مناب�ع مال�ي م�ورد ني�از را از طري�ق بهرهگي�ري از
تش�ويقهاي بينالمللي در خط مشي خود قرار داده
و منابع داخلي ش�ركتها را به سمت توسعه و توليد
صيانتي از مخازن هيدروكربوري هدايت كنند.

در واق��ع با اختص��اص گاز مورد ني��از تزريق به
بخش خانگ��ي -تج��اري ،تولي��د غيرصيانتي از
بهينهس��ازي فرآيندهاي توليد نيز از الزامات مهم
مخ��ازن نفتي ش��دت مييابد و اي��ن چرخه در
در بح��ث صرفهجويي و توليد صيانتي ميباش��د.
سالهاي اخير تكرار شده است .بنابراين ميتوان
براس��اس آمار منتشره در س��ال  2005ميالدي،
گف��ت كه توليد صيانتي از مخازن هيدروكربوري
مصرف گاز در بخشهاي باالدستي و مياندستي
در س��الهاي اخي��ر عالوهبر وابس��تگي به برخي
ب��ه ترتي��ب  4و  5درصد از كل گاز عرضه ش��ده
پارامترهاي مهندسي ،به نوعي به تابعي از مصرف
در جه��ان بوده اس��ت .اجراي پروژهه�اي بهبود
انرژي كشور تبديل شده است .به عبارت ديگر با
فرآين�دي ب�ا رويك�رد كاه�ش اتلاف مناب�ع
برهم خوردن موازنه توليد و مصرف انرژي كشور،
هيدروكرب�وري ميتوان�د صرفهجوييهاي قابل
روند دور شدن از توليد صيانتي مخازن نيز فزوني
مالحظهاي در بلندمدت به همراه داشته باشد.
مييابد.
از س��ويي در راستاي تحقق برنامههاي كالن اقتصادي كشور و تأمين ارز
و بودجه مورد نياز براي رش��د س��اير بخشهاي جامعه ،حفظ و افزايش نتيجهگيري
س��قف توليد نفت خام از وظايف ش��ركت ملي نفت ايران برشمرده شده اس��تفاده از داراييهاي تجديدناپذير بايد بگونهاي در خدمت پيش��رفت
كه در اين راس��تا از مهمترين اولويتهاي تخصيص گاز ،تحقق و توسعه اقتصاد ملي قرار گيرد تا اهداف توس��عهاي جامعه برآورده شود .با رعايت
برنامهه��اي تزريق گاز به ميادين نفتي ميباش��د .الزم به ذكر اس��ت كه صرفهجوييهاي مناس��ب از سوي آحاد مردم و ساخت و سازهاي اصولي
قري�ب به چه�ل درصد توليد فعلي نفت خام كش�ور از مياديني صورت از سوي نهادهاي مسوول ،نه تنها تأمين نياز نفت و گاز كشور به سادگي
ميگيرد كه برنامههاي تزريق گاز در آنها اجرا ميش�ود و حفظ س�طح ميس��ر ميش��ود بلكه ش��ركت ملي نفت ايران نيز ميتواند بدون دغدغه
توليد آنها وابس�ته به تزريق گاز ميباش�د .به طور كلي مديريت مصرف در راس��تاي اه��داف توليد صيانت��ي از ميادين نفتي – كه س��رمايههاي
گاز در تمامي بخشهاي جامعه (اعم از خانگي ،تجاري و صنعتي) ،منجر تجديدناپذير اين ملت هس��تند -گام بردارد .در كنار آن ايجاد و پيگيري
ب��ه اختصاصي گاز به م��وارد داراي اولويت (نظير تزريق) ،اعمال مديريت پروژههاي مربوط به بهينهس��ازي فرآيندهاي توليد نيز ميسر خواهد بود.
صحيح در مهندس��ي مخازن و جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي همراه در واقع توانايي ش��ركت ملي نفت ايران در پرداختن به صرفهجوييهاي
و در نهايت صيانت از منابع هيدروكربوري را در پي خواهد داشت .امروزه مرتبط با توليد انرژي به نوعي وابس��ته به رعايت اصول مصرف از س��وي
در كش��ورمان به دليل عدم مصرف بهين��ه فرآوردههاي نفتي در مصارف تمامي جامعه اس��ت ت��ا بتواند با اختصاص وزن مناس��بي از تحقيقات و
داخل��ي و عدم جايگزيني مناس��ب انرژي ،همواره بي��م آن ميرود كه با فعاليته��اي مورد نياز به اهداف صرفهجويي مورد نظر دس��ت يابد .اميد
كاه��ش توان صادرات نفت خام و حتي عدم تأمين نياز انرژي كش��ور در اس��ت با تحقق مصرف بهينه گاز ،عالوه بر منافع زيس��تمحيطي حاصل
برخي فصول مواجه ش��ويم .گرچه نبايد اين نكته را از ذهن دور داش��ت از مصرف س��وخت پاك ،گامي مهم در راس��تاي شكوفايي هر چه بيشتر
كه وجود زيرس��اختهاي مورد نياز در جهت عرضه مناسب فرآوردههاي اقتصاد ملي برداشته شود.
نف��ت و گاز از پيش نيازهاي ضروري در مبح��ث مديريت مصرف انرژي
منبع :
ميباشد.
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 ترازنامه هيدروكربوري كش��ور در س��ال  -1386معاونت برنامهريزي و نظارت برملي نفت ايران كنترل و مهار گازهاي س��وزانده ش��ده و استفاده بهينه از منابع هيدروكربوري وزارت نفت
اين منابع در راس��تاي افزايش بهرهوري منابع هيدروكربوري بوده است.
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