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* مديريت برنامه ريزي تلفيقي 

مقدمه 
مطالبي كه در ادامه ارائه مي ش��ود تالشي است براي به تصوير 
كش��يدن گوشه اي از فعاليت هاي انجام شده در شركت ملي ايران در 
س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اس��المي و چالش هاي پيش روي 
بخش باالدس��تي صنعت نفت؛ هر چند تبيين جنبه هاي مختلف اين 
صنعت نيازمن��د تعمق الزم در حوزه هاي مختلف فعاليت هاي بخش 
باالدس��تي اس��ت. فارغ از توصيف آماري برخي از شاخص هاي مهم 
عملكردي، شايد مهمترين دستاوردهاي به دست آمده طي سال هاي 

پس از پيروزي انقالب اسالمي را بتوان به شرح زير بيان كرد:  
 ب��ه عنوان يكي از مهم ترين دس��تاورد س��ال هاي پس از پيروزي 
انقالب اسالمي مي توان به اداره صنعت نفت توسط نيروهاي داخلي 
اش��اره كرد. شرايط هش��ت س��ال جنگ تحميلي و تداوم توليد و 
اجراي برنامه هاي توسعه با توجه به بحران ها و مسائل مختلفي مثل 
تحريم اقتصادي، موجب ش��د قابليت هاي نيروي انساني در شركت 

ملي نفت ايران به فعل درآيد. 
 مديريت بخش باالدس��تي صنعت نفت و رسيدن به خودباوري در 

اداره اين صنعت عظيم از ديگر بركات پيروزي ش��كوهمند انقالب 
اس��المي به شمار مي رود. ش��ايد كمتر كسي قبل از پيروزي انقالب 
مديريت اين صنعت را در س��ايه انديش��ه هاي خالق به وجود آمده 

پس از پيروزي انقالب اسالمي باور داشت.
 دس��تيابي به دانش بومي شده فعاليت هاي مختلف زنجيره عرضه 
بخش باالدس��تي نفت و گاز )اكتش��اف، حفاري، توس��عه، توليد و 
تزري��ق( به همراه عل��وم گوناگون مرتبط با مخ��ازن نفت  و گاز از 

جمله دستاورهاي ديگر پس از پيروزي انقالب اسالمي است.
 و باالخره ش��ايد؛ مهم ترين تحول پس از پيروزي انقالب اسالمي 
معطوف به توس��عه ش��گرف س��اخت و س��از داخلي اعم از كاال و 
تأسيس��ات باش��د. طي س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
پيچيده تري��ن تجهي��زات مثل واحده��اي بهره ب��رداري، واحدهاي 
پااليش��گاهي، سكوها و سازه هاي دريايي، احداث خطوط لوله و . . . 

در داخل كشور ساخته و به بهره برداري مي رسد.
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1� اكتشاف و توليد
در ادامه به مهمترين شاخص هاي عملكردي شركت ملي نفت 

ايران مي پردازيم كه آغازگر آن اكتشاف و توليد است.

اكتشاف
افزايش ريسك اكتشاف؛ طي چند دهه اخير، رفته رفته كشف 
ميادي��ن بزرگ نفتي و گازي را بس��يار كاه��ش داده و تالش براي 
رس��يدن به اكتش��افات جديد در اليه هاي عميق تر نيازمند صرف 

زمان و هزينه هاي زيادتري است.
بررسي اكتش��افات انجام شده نش��انگر آن است كه طي دوره 
57-1333، ح��دود 376 ميليارد بش��كه هيدروكربور مايع درجا و 
حدود 18 تريليون گاز درجا كش��ف شده است كه متوسط ساليانه 
آن براي نفت و گاز به ترتيب؛ 12/5 ميليارد بش��كه و 902 ميليارد 

مترمكعب است.  براي سال هاي پس از 
پيروزي انقالب اس��المي )1358-86( 
كل اكتش��اف هيدروكربور مايع درجا 
111 ميليارد بش��كه )متوسط ساالنه 
3/8 ميلي��ارد بش��كه( و مي��زان گاز 
كشف ش��ده درجا حدود 24 تريليون 
 825 س��االنه  )متوس��ط  مترمكع��ب 
ميليارد مترمكعب( مي باشد. علي رغم 
كاهش روند اكتشافات، همواره ميزان 
اكتش��افات بيش از توليد يا برداش��ت 
از مخ��ازن بوده اس��ت. اي��ن در حالي 
اس��ت كه ضرورت بهينه سازي عرضه 
و تقاضاي انرژي از يك س��و و رعايت 
مالحظات چشم انداز ميان و بلندمدت 
نظ��ام در جهت تخصي��ص درآمدهاي 
حاصل��ه از ص��ادرات نفت خ��ام براي 
تقويت زيرس��اخت هاي اقتصاد ملي از 
سوي ديگر، با توجه به اين آمار و ارقام 

توجيه مي شود.

توليد
در ادامه به تشريح چگونگي آمار و ارقام عمده ترين محصوالت 
توليدي ش��ركت ملي نفت اي��ران مي پردازيم. تولي��د نفت يكي از 
مهم ترين حامل هاي انرژي جهان و كش��ور محسوب مي شود كه نه 
تنها از لحاظ اقتصادي، بلكه از نظر سياس��ي نيز بسيار حائز اهميت 
است. اين محصول در اقتصاد ايران داراي نقش  هاي متفاوتي است، 
به ط��وري كه هم به صورت نهاده پس از ف��رآورش و تبديل آن به 
فرآورده ه��اي نفتي در خدمت بخش ه��اي توليدي قرار گرفته و در 
چرخه اقتصاد كش��ور موجب ايجاد ارزش��ي افزوده مي شود؛ و هم 
در برخي نقاط كش��ور از طريق مص��رف فرآورده هاي نفتي موجب 
كس��ب رفاه براي خانواده هاي ايراني مي گردد. اين در حالي اس��ت 
ك��ه صادرات نفت خام عمده ترين بخش مناب��ع مالي اقتصاد ايران 
را تأمين مي كند. توليد نفت و گاز در ش��رايط فعلي از حساس��يت 
بيش��تري برخوردار بوده و با چالش هايي مواجه است؛ كه اهم آنها 

به شرح زير است:
 توليد نفت خام از اليه هاي عميق تر؛ كه با دش��واري بهره برداري و 

به كارگيري تكنولوژي پيشرفته همراه است.
 افزايش س��هم توليد نفت خام هاي س��نگين و گاز ترش به همراه 
افزايش ناخالصي ها )مثل آب نمك، H2S و . . .(؛ اين امر باعث شده 
اس��ت هزينه هاي توليد سير فزوني داشته و تداوم توليد نيازمند به 

سرمايه گذاري بيشتري باشد.
 كاهش ميزان بهره دهي چاه هاي نفت كه موجب پيچيدگي فرايند 

بهره برداري و افزايش س��رمايه گذاري هاي بيش��تر به منظور حفظ 
سطح توليد مي شود.

در همين راستا ارزيابي عملكرد بلندمدت توليد نفت خام نشان 
مي ده��د كه توليد تجمعي نفت خام ط��ي دوره )56-1327( يعني 
30 س��ال قبل از پيروزي انقالب اسالمي، 26/2 ميليارد بشكه بوده 
كه اين ميزان به 36/4 ميليارد بشكه طي 30 سال پس از پيروزي 
ش��كوهمند انقالب اسالمي بالغ شده است. همچنين متوسط توليد 
روزانه نفت خام طي 30 س��ال قبل از انقالب اسالمي، حدود 2394 
هزار بش��كه بوده است كه متوس��ط اين رقم طي سي سال پس از 

انقالب به حدود 3318 هزار بشكه در روز بالغ مي شود.
تولي��د گاز طبيعي يكي ديگ��ر از توليدات ش��ركت ملي نفت 
ايران بش��مار مي رود؛ اين حامل انرژي ط��ي دهه هاي اخير به طور 
چش��مگيري جايگزين س��وخت هاي مايع شده است و سهم زيادي 
از سبد مصرف انرژي كشور را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. ارزيابي توليد 
بلندم��دت اي��ن حامل انرژي نش��ان 
مي دهد كه توليد تجمعي گاز طبيعي 
ط��ي دوره )56-1327( يعن��ي 30 
س��ال قبل از پيروزي انقالب اسالمي، 
مع��ادل 526/45 ميلي��ارد مترمكعب 
بوده كه اين ميزان به 2194 ميليارد 
مترمكع��ب ط��ي 30 س��ال پ��س از 
پيروزي انقالب اسالمي افزايش يافته 
اس��ت. همچنين متوسط توليد روزانه 
گاز طبيع��ي ط��ي 30 س��ال قبل از 
پيروزي انقالب اس��المي 48 ميليون 
مترمكع��ب بوده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه متوسط اين رقم براي دوره 
30 س��اله پس از انقالب بالغ بر 200 

ميليون مترمكعب در روز مي باشد.
بخش ديگري از توليدات شركت 
اي��ران ك��ه تأمين كننده  ملي نف��ت 
خوراك پتروش��يمي بوده و صادرات 
طرح ه��اي  س��رمايه اي  مناب��ع  آن 
توس��عه اي را تأمين مي كند، مايعات و ميعانات گازي است. بررسي 
چگونگي توليد اين محص��والت طي يك دوره بلندمدت مبين اين 
اس��ت كه توليد مايعات و ميعانات گازي از ميزان 13/3 هزار بشكه 
در روز در س��ال 1358 به حدود 409 هزار بش��كه در روز در سال 
1386 افزايش يافته اس��ت. بررسي ها نشان دهنده رشد فزاينده اين 
توليدات در پايان برنامه هاي توس��عه  مي باش��د. به طوري كه ميزان 
توليد در سال 1386 نسبت به پايان برنامه اول توسعه بيش از سه 
برابر و نس��بت به پايان برنامه دوم و سوم توسعه، از رشدي معادل 

155 و 31 درصد برخوردار بوده است.

2- حفاري
عملكرد حفاري طي س��ال هاي )56-1335( نش��انگر حفاري 
س��االنه 117 هزار متر طي دوره مزبور بوده اس��ت. طي س��ال هاي 
پس از پيروزي انقالب اس��المي )86-1357( اين ش��اخص نشانگر 
متوس��ط حفاري بيش از 228 هزار متر در س��ال مي باشد. گفتني 
اس��ت كه متوسط ساالنه حفاري طي سه س��ال اول برنامه چهارم 

توسعه حدود 459 هزار متر بوده است.
نياز به حفاري هاي توس��عه اي، تعميري و ترميمي شركت ملي 
نفت ايران را در صدد تأمين دكل و يا توس��عه ناوگان حفاري كرده 
است. به طوري كه انتظار مي رود طي سال هاي آتي، تعداد دكل هاي 
موجود خشكي از 65 دستگاه به حدود 94 دستگاه و تعداد دكل هاي 
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دريايي از 15 دستگاه به 34 دستگاه افزايش يابد.
3- پيامدهاي جنگ تحميلي بر بخش باالدستي صنعت نفت 

)شركت ملي نفت ايران(
در جنگ تحميلي، صنعت نفت بيش از ساير بخش هاي اقتصادي 
كش��ور صدمه ديد و اين موجب شد تا تأسيسات از ميزان جزئي تا 
صد درصد آسيب ببيند. به طوري كه حمالت به تأسيسات مناطق 
خشكي بيش از 140 بار به تلمبه خانه ها، واحدهاي بهره برداري )سه 
واحد بهره برداري به طور كامل منهدم شد(، كارخانجات نمك زدايي، 
ايس��تگاه تقويت فشار گاز و تزريق گاز، كارخانجات گاز و گاز مايع 
و به تعداد بي شمار به اس��كله هاي بارگيري و مخازن ذخيره سازي 
بوده است. آتش سوزي سكوهاي ميدان نوروز، انهدام كامل ميادين 
بهرگانس��ر، هنديجان، س��روش و ابوذر، آتش سوزي چاه ها و انهدام 
مجتمع بهره برداري ميدان س��لمان و انهدام تأسيسات بهره برداري 

دريايي  ميدان رس��الت و رشادت و  
همچنين مخ��ازن اي��ن ميادين در 
جزيره الوان عالوه ب��ر نابودي كامل 
دو مخزن 500 هزار بش��كه اي نيز از 
جمله عوارض حمالت ناشي از جنگ 
تحميلي است كه موجب شد بخش 
قابل توجهي از فعاليت ها معطوف به 
جايگزين كردن اين تأسيسات شود. 

4- طرح ه�ا و پروژه هاي تكميل 
و راه اندازي ش�ده طي س�ال هاي 

1358-1386
در اي��ن قس��مت ب��ه اختص��ار 
مهم تري��ن طرح ه��ا و پروژه هاي به 
بهره برداري رس��يده طي س��ال هاي 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ارائه 

مي شود.

4-1- توس�عه ميدان ه�اي نفت�ي و 
احداث واحدهاي بهره برداري

 واحده��اي بهره برداري ميدان هاي 
سركان/ ماله كوه، قلعه نار، نرگس��ي، كوپال، چشمه خوش، دهلران، 
آب تيم��ور، نفت ش��هر، منصوري آس��ماري، پايدار، پاي��دار غرب و 

شادگان
 احداث تسهيالت اوليه بهره برداري از ميدان هاي گلخاري، زيالئي، 

كارون، گرنكان، خويز، كبود و دالپري
 نوسازي تأسيس��ات دريايي ميدان مشترك سلمان و ميدان هاي 
سيوند و دنا و احداث كارخانه هاي فرآورش نفت و تأسيسات تزريق 

آب درود 3 و جزيره سيري
 توس��عه ميدان نفتي دارخوين، سروش، نوروز، الوند، اسفند، بالل، 

نصرت و توليد زودهنگام ميدان آزادگان

4-2- توسعه ميادين گازي و پااليشگاه هاي گازي
 توس��عه ميدان هاي نار و كنگان، آغار و داالن، گورزين، گنبدلي، 
خانگي��ران، تابن��اك، هما و ش��انول و وراوي )واحداث پااليش��گاه 

پارسيان(، تنگ بيجار، مارون خامي و اليه گازي سلمان
 بهره برداري كامل از فازهاي 1، 2 و 3، 4 و 5 و بهره برداري اوليه 

از فازهاي 6، 7 و 8 و پااليشگاه هاي 9و10 پارس جنوبي.
4-3- احداث كارخانجات گاز و گاز مايع و پااليشگاه گاز مايع

 احداث كارخانجات گاز و گاز مايع 1200، 1300، 1500 و 1600
 تكمي��ل و راه ان��دازي كارخانج��ات گاز و گاز مايع 700 و 800 و 

انجام اصالحات و بازسازي كارخانجات 900 و 1000

 احداث پااليشگاه گاز مايع مارون
4-4- ايس�تگاه هاي جم�ع آوري گازه�اي هم�راه، تقويت فش�ار و 

تزريق گاز
 تكميل و راه اندازي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز همراه واحدهاي 

بهره برداري اهواز 
)ش��امل 5 ايس��تگاه(، مارون )شامل 5 ايس��تگاه(، پازنان )شامل 2 
ايس��تگاه( واحدهاي بهره برداري گچس��اران در گچساران، كرنج و 
پارس��ي در كرنج و رگ سفيد، بي بي حكيمه و حوزه هاي اقماري در 
بي بي حكيمه، كوپال و مارون 3 به همراه واحدهاي شيرين س��ازي 

در طرح آماك
 تكميل و راه اندازي ايس��تگاه هاي تزريق گاز مارون و لب  س��فيد، 
احداث ايستگاه هاي تزريق گاز كوپال و بازگرداني پازنان، تكميل و 
بهره  برداري از پروژه تزريق امتزاجي گاز به ميدان رامش��ير و طرح 

جمع آوري گازهاي همراه بينك
 تكميل و راه اندازي ايس��تگاه تزريق 

گاز مارون 
 آماده سازي ايس��تگاه تزريق گاز در 

ميدان نفتي آغاجاري

5- س�اير فعاليت هاي مهم مرتبط 
با توليد

 اح��داث واحده��اي نمك زدايي در 
واحدهاي بهره برداري اهواز )آسماري 
و بنگستان(، مارون، رگ سفيد، پازنان، 

بي بي حكيمه و چشمه خوش
 خط��وط انتقال جريان��ي و خطوط 

لوله اصلي انتقال نفت و گاز
 احداث مخ��ازن ذخيره جديد نفت 
در به��رگان و جزاير خ��ارگ، الوان و 

سيري
 نوسازي اسكله نفتي سيري

 افزايش ظرفيت اس��كله نفتي الوان 
و اح��داث SBM براي صادرات از اين 
جزيره به ع��الوه SBM فازهاي 6، 7 

و 8
 ساخت سكوي حفاري نيمه شناور البرز
 CNG 6� بهينه سازي مصرف سوخت و

 احداث ح��دود 730 جاي��گاه س��وختگيري CNG دو منظوره و 
تك منظوره 

 گازسوزنمودن بالغ بر 1.200.000 خودرو
 انج��ام فعاليت  ه��اي مختل��ف بهينه س��ازي مصرف س��وخت در 

بخش هاي مسكن و ساختمان و صنعت

7- طرح ه�اي كم�ك به عم�ران مناطق نفت خي�ز و مصوبات 
سفرهاي استاني هيأت محترم دولت نهم

 تا پايان س��ال 1386 تعداد پروژه هاي مصوب در سطح 12 استان 
نفت خيز محروم كشور 362 فقره بوده كه 307 پروژه از اين تعداد 
خاتم��ه يافته اس��ت. اعتبار كل ط��رح در اين پ��روژه معادل 799 

ميليارد ريال است.
 در قالب س��فرهاي استاني هيئت محترم دولت تعهد شركت ملي 
نف��ت ايران به 267 پروژه در 19 اس��تان افزايش يافته كه اعتباري 

معادل 19194 ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است.


