
نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

فعاليت هاي اكتشافي قبل از كشف نفت در مسجد سليمان6
گرچ��ه آغاز فعاليت صنعت نفت در ايران به كش��ف نفت در 
چ��اه ش��ماره 1 در 5 خ��رداد 1287 بر مي  گردد، ام��ا قبل از آن 
نيز فعاليت هاي اكتش��افي در برخي نقاط ص��ورت گرفته بود. از 
آن جمله به فعاليت ش��ركت Hotz در دالكي )1884( و فعاليت 
شركت معدن ايران در حوالي قشم )1893-1892( مي توان اشاره 
كرد. هيچ يك از اين فعاليت ها منجر به كشف نفت نشد تا اينكه 
در س��ال 1901 »ويليام ناكس دارسي« توانست امتياز اكتشاف، 
استخراج و فروش نفت را در سرتاسر ايران به جز مناطق هم مرز 
با شوروي سابق، به مدت 60 سال به دست آورد. »دارسي« عده اي 
را به سرپرس��تي »رينولدز« روانه ايران نمود. اين گروه در مناطق 
مختلف از جمله »چپا س��رخ« در ش��مال قصرش��يرين)1903(، 
»ماماتين« در شرق رامهرمز )1906-1907( به فعاليت اكتشافي 
پرداختن��د كه هيچ ي��ك از يافته هاي آنها منجر ب��ه توليد نفت 
اقتصادي نش��د. نياز دارس��ي به سرمايه بيش��تر براي ادامه كار، 
س��بب شد تا »ش��ركت نفت برمه« به تش��ويق دولت انگليس به 
كمك دارسي بشتابد )1905( و شركتي را تحت عنوان سنديكاي 
امتيازات تأس��يس كنند. پس از تغيير مكان دكلها از رامهرمز به 
ميدان »نفتون« )نام قديم مس��جد س��ليمان( رينولدز به حفر دو 
حلقه چاه اقدام كرد كه چاه ش��ماره 1 در عمق 356 متري در 5 
خرداد 1287 و چاه شماره 2 در عمق 308 متري به نفت رسيد 
و صنعت نفت در منطقه خاورميانه متولد گرديد. يك س��ال بعد 
از كشف نفت، سنديكاي امتيازات تبديل به شركت نفت انگليس 

و ايران شد.

آغاز بهره برداري از منابع نفتي زاگرس
پس از كشف نفت، انتقال آن و احداث پااليشگاه آبادان مورد 
توج��ه ق��رار گرفت و قرارداد آن در س��ال 1909 اجرايي ش��د و 
احداث پااليش��گاه در س��ال 1912 به پايان رس��يد و توليد نفت 
ايران از س��ال 1912 ميالدي تاكنون ادامه داش��ته است )نمودار 

شماره 1(.
 از س��ال 1910 ت��ا س��ال 1930 فعاليت هاي اكتش��افي در 
بخش ه��اي مختل��ف زاگرس پي گرفته ش��د كه منجر به كش��ف 
ميدان هاي »چلينگر« )1925(، »آغاجاري« )1926(، »گچساران« 
)1927(، »هفتگل« )1928( و »پازنان« )1930( گرديد. در بين 
س��الهاي 1920 تا 1930 فعاليت ه��اي ژئوفيزيكي در ايران آغاز 
ش��د؛ اولين كار ژئوفيزيكي در س��ال  1924 در مسجد سليمان و 

اولين لرزه نگاري در ايران در سال 1928 انجام گرفت.

لغو امتياز دارسي
در سال 1932 )1311 شمسي( پس از يك سري اختالفات 
بين دولت و شركت، امتياز دارسي ملغي شد. در خرداد ماه 1312 
قرارداد جديدي بين دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران به 
منظور بهره برداري از نفت ايران به مدت 60 سال ديگر امضاء شد. 
در اين دوره ميدان هاي »نفت سفيد« )1934( و »اللي« )1938( 
نيز كش��ف گرديدن��د. در اين دوره اولين چ��اه پيمايي الكتريكي 
توس��ط »برادران شلمبرژه« در چاه ش��ماره 1 اللي بين سالهاي 

1936 تا 1938 بكارگرفته شد.

* مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز 
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ملي شدن صنعت نفت
رخداده��اي ده��ه 1320 زمينه را براي ملي ش��دن صنعت 
نفت مهيا س��اخت تا اينكه در اس��فند 1329 قانون ملي ش��دن 
نفت به تصويب مجلس س��نا رسيد. تاريخ كشمكش هاي سياسي 
پيرامون مسأله نفت بس��يار طوالني است. پس از امضاي قرارداد 
كنسرس��يوم در 7 آبان 1333 )اكتبر1954( بهره برداري از منابع 
نفتي ايران ش��دت بيش��تري گرفت. قرارداد كنسرسيوم هرچند 
به ظاهر ملي ش��دن صنعت نفت را پذيرفته بود ولي در حقيقت 
ش��ركت هاي آمريكايي پيروز شدند. اظهار نظر رسمي زمين شناس 
معروف »دي گلوير« در سال 1943 در پي بازديد از خاورميانه در واقع 
پي�ش بيني دقيق�ي از حضور آتي آمريكا در منطقه ب�ود: »با توجه به 
منابع سرش�ارنفت در اين ناحيه، نقطه ثقل جهان از خليج مكزيك به 

خليج فارس منتقل خواهد شد.«
بدين ترتيب اكتشاف ميادين نفتي و گازي توسط كنسرسيوم 
از س��ال 1333 تا 1352 بسيار پرشتاب دنبال شد و شركت هاي 
مختل��ف خارجي به اكتش��اف نف��ت و گاز در پهنه كش��ور ايران 
پرداختن��د و ميادين بزرگ نفتي زاگرس مانند »اهواز« )1337( 
و »مارون« )1342( در اين دوره كش��ف ش��د. ميدان »سراجه« 
اولين ميدان گازي كشف شده در ايران )1337( خارج از حوضه 
رس��وبي زاگرس واقع شده اس��ت. بزرگترين ميدان گازي كشف 
ش��ده در اين دوره ميدان »پارس ش��مالي« )1346( با حجم 66 
تريليون فوت مكعب گاز درجا و ميدان گازي »كنگان« )1354( 
با حجم گاز در جاي 32 تريليون فوت مكعب از جمله بزرگترين 
ميادين كش��ف ش��ده گازي قبل از انقالب هستند. ميدان گازي 
»مزدوران« )1347( در خراس��ان ني��ز به عنوان بزرگترين ميدان 

گازي خارج از حوضه زاگرس در اين دوره كشف شده است.
با اس��تخراج بيشتر از مخازن و افت بهره دهي چاه ها به تدريج 
روش هاي بازيافت ثانويه نفت اهميت يافت. براي افزايش بازيافت 
نفت خام و فش��ارافزايي ميادين نفت��ي روش هاي مختلفي وجود 
دارد ك��ه تزريق گاز يا آب به درون مخزن از آن جمله اند. تا قبل 
از انقالب اسالمي تنها دو پروژه تزريق گاز به مرحله اجراء درآمد 
كه اولين آن تأسيسات تزريق گاز در »هفتگل« )1355( و سپس 

»فاز يك گچساران« )1356( بود.
ميدان نفتي »بهرگانس��ر« اولين ميدان نفتي كشف شده در 
خليج فارس در س��ال 1338بود كه اولين سكوي نفتي در خليج 
فارس نيز در همين ميدان در سال 1340 نصب و راه اندازي شد. 
اولين پااليشگاه گاز كشور پااليشگاه گاز »بيدبلند« مي باشد 
كه به منظور تصفيه گاز ترش ميدان آغاجاري در سال 1349 به 

بهره برداري رسيد.
همانطور كه در نمودار ش��ماره 1 نش��ان داده ش��ده اس��ت، روند 
صعودي توليد نفت تا س��ال 1974 ادامه داش��ت. حداكثر توليد نفت 
ايران در سال 1353 اتفاق افتاد )روزانه 6.06 ميليون بشكه در روز(. 
رون��د توليد گاز در اي��ران در اين دوره از روندي افزايش��ي 
برخوردار بود ك��ه عمدتاً گازهاي همراه ميادين نفتي را ش��امل 
مي شد. مطابق آمار موجود توليد گاز از 0/5 ميليون مترمكعب در 
روز در س��ال 1332 به 110/1 ميليون مترمكعب در سال 1357 
رس��يد. تا قبل از احداث ايستگاه هاي جمع آوري گازهاي همراه، 
گاز توليدي س��وخته مي شد. حتي با ايجاد تأسيسات جمع آوري؛ 
تزري��ق گاز و نيز پااليش��گاه گاز »بيدبلند« ح��دود نيمي از گاز 

همراه نفت خام توليدي مناطق جنوب مي سوخت.

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

� 

� 

نمودار شماره 1 – روند توليد نفت خام در ايران از سال 1912 تا 2006
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نمودار شماره 2 – روند توليد گاز غني و سبك در ايران از سال 1954 تا 2007
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پيروزي انقالب اسالمي ايران
با وقوع انقالب اسالمي و خروج شركت هاي خارجي از ايران 
فعاليت ه��اي نفتي و گازي و ب��ه تبع آن توليد نفت و گاز كاهش 
يافت. با وقوع جنگ تحميلي، كاهش توليد به دليل حمالت عراق 
به تأسيس��ات نفتي بيش��تر نمايان ش��د. به گونه اي كه كمترين 
توليد نفت و گاز در چهل س��ال گذش��ته در سال 1360 )1981 
مي��الدي( به ترتيب به رق��م 1.32 ميليون بش��كه در روز و 45 

ميليون مترمكعب در روز رسيد. 
با وجود بمباران هاي مكرر تأسيسات و منهدم شدن برخي از 
سكوهاي نفتي در خليج فارس به دست نيروهاي عراق و آمريكا؛ 
ب��ا تالش صنعتگ��ران ايراني توليد نفت تا پاي��ان جنگ تحميلي 
ب��ه رقم 2/3 ميليون بش��كه در روز رس��يد. با اين همه توس��عه 
صنعت گاز در اين دوره متوقف نش��د و پااليش��گاه گاز خانگيران 
در خراس��ان در سال 1362 به بهره برداري رسيد. توليد گاز غني 
در پايان جنگ به رقم 97 ميليون مترمكعب در روز و گاز سبك 

به 55 ميليون مترمكعب در روز رسيد.
پس از جنگ، عالوه بر بازسازي تأسيسات صدمه ديده نفتي، 
اكتش��اف و توسعه ميادين جديد در دستور كار دولتهاي مختلف 
قرار گرفت. در اين دوره بزرگترين ميدان نفتي كشف شده ميدان 
آزادگان )1378( ب��ا حجم ذخيره نفت در جاي اوليه بيش از 30 
ميليارد بشكه، بزرگترين ميدان گاز دريايي ميدان »پارس جنوبي« 
)1370( ب��ا حجم ذخيره گاز درجاي اوليه بيش از 460 تريليون 
ف��وت مكعب، بزرگترين ميدان گازي خش��كي، ميدان »تابناك« 
)1378( ب��ا ذخيره گاز در جاي اولي��ه 30 تريليون فوت مكعب 

گاز شيرين بود.
بهره برداري از 30 مخزن نفتي پس از انقالب آغاز و در همين 
م��دت 9 ميدان گازي به همراه 5 ف��از از ميدان پارس جنوبي به 
توليد رس��يدند. برخي از دس��تاورد هاي نوين در همين مدت به 
دس��ت مهندسين تواناي ايراني در كشور براي اولين بار اجرا شد 

كه به برخي از آنها اشاره مي شود: 
  اولين لرزه  نگاري سه بعدي در ميدان پارس جنوبي در سال 1373؛ 
 اولين حفاري انحرافي در چاه 106 گچساران در سال 1366؛ 

  اولين حفاري افقي در س��ال 1371 در چاه 242 اهواز؛ اولين 
حفاري چند شاخه اي در ميدان سلمان در سال 1378؛ و 

 اولين فرازآوري مصنوعي در ميادين خشكي در سال 1370 
در چاه 76 گچساران.

روند تولي��د نفت خام در اين مدت افزايش��ي بوده و به رقم 
4200 هزار بش��كه در روز بالغ گرديد. اعمال سياست جايگزيني 

گاز با ديگر حاملهاي انرژي، زمينه س��از تقاضاي بيشتر گاز بود و 
توليد آن در سالهاي اخير رشد 9 درصدي را تجربه كرده و توليد 

گاز غني به سقف 505 ميليون مترمكعب در روز رسيده است.
س��ير تقريبي حفاري هاي انجام ش��ده در مناطق خشكي و 
دريايي ايران از س��ال 1330 تا س��ال 1386 در نمودار شماره 3 
ارائه ش��ده است. در اين مدت متراژ حفاري به مرز 500 كيلومتر 

در سال نزديك شده است.
  

سخن پاياني
در سده گذشته فراز و نشيب هاي فراوان سياسي، توليد نفت 
ايران را دستخوش تغييرات نموده است. اما به طور يقين حاصل 
تالشهاي شبانه روزي كاركنان خدوم اين صنعت، عرضه بيش از 
61 ميليارد بش��كه نفت به بازار مص��رف داخل و خارج  بوده كه 
سهم عمده اي در تأمين انرژي جهان داشته و در اين مدت افزون 
بر 2/8 تريليون مترمكعب گاز طبيعي نيز از منابع هيدروكربوري 
كشور توليد شده است، گرچه عرضه تمامي گاز توليدي به دست 
مصرف كننده نهاي��ي ممكن نبوده ولي تالش ب�راي كاهش حجم 
گازهاي س�وزانده شده و استفاده مناس�ب از اين منايع جهت ازدياد 
برداش�ت از مخ�ازن نفت�ي، از اقدامات اج�را ش�ده و برنامه هاي آتي 
ش�ركت ملي نفت ايران اس�ت. الزم به ذكر مي باشد بيش از نيمي 
از توليد نفت و نزديك به هش��تاد درصد توليد گاز پس از انقالب 
اسالمي محقق شده اس��ت. تالش براي كشف و شناسايي منابع 
جديد هيدروكربوري و س��عي در بهره برداري بهينه از اين ذخاير 
ب��ه منظور افزايش توان اقتصادي كش��ور و دس��تيابي به اهداف 
چش��م انداز توس��عه جامعه، پيش روي سياستگذاران عرصه نفت 

و گاز خواهد بود.
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نمودار شماره 3 – متراژ حفاري ساليانه در ايران 


