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مقدمه
كشور قطر با در اختيار داشتن 13/5 درصد از كل 
ذخايــر گاز جهــان، پس از روســيه و ايران كه به 
ترتيب سهمي معادل 23/9 و 15/8 درصد در اختيار 
دارند، در رتبه سوم جهان قرار دارد[1]. تقريباً كل 
ذخاير گاز قطر در ميدان مشــترك گنبدشــمالي 
(بخش قطــري ميدان پارس جنوبــي) قرار گرفته 
اســت. بر اساس برآورد آژانس بين المللي انرژي، 
حجــم گاز درجاي ميــدان گنبدشــمالي، حدود 
51 ميليــارد متــر مكعب و حجم ميعانــات آن نيز 
حدود 50 ميليارد بشــكه است كه ذخاير گاز قابل 
اســتحصال قطر معادل 25/5 ميليارد متر مكعب و 
ايران برابر 14/2 ميليارد متر مكعب مي باشــد[2] . 
 LNG در حال حاضر، قطر بزرگترين صادركننده
جهان اســت. سهم اين كشــور از مبادالت جهاني 
LNG در ســال 2010 با بيش از 5 درصد افزايش 
نسبت به سال 2009 به 25 درصد رسيده است[1]. 
 LNG كشــور قطر داراي 14 واحد عملياتي توليد
مي باشــد كه در مجموع توان توليد 77 ميليون تن 
LNG در سال را دارا هستند. از اين تعداد، 5 واحد 
در سال هاي 2009 و 2010 به بهره برداري رسيده 
است[3]. درآمد قطر در ســال 2011 از صادرات 
LNG حدود 30 ميليارد دالر برآورد مي شــود كه 

اين ميزان نسبت به 5 سال گذشته (2007) تقريبا 3 
برابر شده است[4].

قطر به كشــورهاي امارات متحده عربي و عمان 
نيــز از طريــق خــط لولــه گاز صــادر مي كند. 
صــادرات گاز قطر از طريق خــط لوله از 18/75 
ميليارد مترمكعب در سال 2009 به 19/15 ميليارد 
مترمكعب در سال 2010 افزايش پيدا كرده است.

در مجموع سهم قطر از كل صادرات گاز طبيعي 
در جهــان در ســال 2010 برابر 9/7 درصد بوده 
كه اين امر قطر را به سومين صادركننده بزرگ 
گاز جهان پس از روســيه و نروژ (با ســهمي به 
ترتيب معادل 20/5 و 10/3 درصد) تبديل كرده 
اســت[1]. در واقــع موقعيت قطــر در بازارهاي 
جهاني گاز متناســب با حجم ذخاير اين كشور 
مي باشد. حضور قطر در بازارهاي جهاني گاز و 
استفاده قابل مالحظه اين كشور از منافع آن، اين 
كشور را به فكر اتخاذ راهبردهايي براي حضور 
بلندمدت در اين عرصه كرده است كه در ادامه 

به برخي از مهم ترين آنها اشاره خواهد شد.

ميـدان  از  حداكثـري  و  صيانتـي  توليـد   -1  
گنبدشمالي

اولين راهبرد قطر در راســتاي دستيابي به هدف 

خــود مبني بر حضــور بلند مــدت در بازارهاي 
جهاني گاز، توليد صيانتي و حداكثري از ميدان 

گنبدشمالي در درازمدت مي باشد. 
وزير انــرژي قطــر در ابتداي ســال 2011 و در 
حاشيه جشن دستيابي به ظرفيت توليد 77 ميليون 
تن LNG در ســال و تبديل اين كشــور از يك 
بازيگر حاشــيه اي بازار نفت خام به بزرگ ترين 
صادركننده LNG جهان گفته اســت اين كشور 
به علــت در نظر گرفتن مالحظات توليد صيانتي 
از ميدان گنبدشمالي و همچنين هزينه هاي الزم 
براي برگزاري جام جهاني فوتبال در سال 2022 
كه حــدود 70 ميليــارد دالر برآورد مي شــود، 
برنامه اي براي تعريف طــرح جديد توليدي در 
ميدان گنبدشــمالي ندارد و در صورت نياز بازار 
بــه افزايش توليد، اين هدف را از طريق ارتقاء و 
افزايش ظرفيت تاسيسات موجود پيگيري خواهد 
كرد[5]. البته به نظر مي رســد دورنماي ضعيف 
قيمــت LNG در بازارهاي جهاني كه ناشــي از 
ظرفيــت مازاد توليــد از يكســو و روند كاهش 
مصرف گاز در جهان از سوي ديگر مي باشد نيز 

در اين تصميم بي تأثير نبوده است.
قطر قصد دارد تا سال 2014 مطالعه جامعي روي 
ميدان گنبدشــمالي و طرح هاي توسعه اي آتي 

علي خواجوي1 معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
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آن انجام دهد. چرا كه اخيراً ابهامات و سؤاالت 
متعددي در خصوص آينده ميدان گنبدشمالي و 
نرخ تخليه آن مطرح شده است و حفاري برخي 
از چاه هــا و نرخ توليــد پايين تــر از انتظار آنها، 
مقامات قطــري را در خصوص آينده اين ميدان 
نگران كرده اســت. اين مطالعات توسط شركت 
اگزون موبيل طي 4 سال انجام خواهد پذيرفت، 
امــا به گفته وزير انرژي قطر ممكن اســت زمان 

بيشتري به اين منظور اختصاص يابد [6].
الزم به ذكر است قطر پروژه هاي از پيش طراحي 
شــده خود در اين ميدان را بــه پيش خواهد برد 
و تنهــا از تعريــف پروژه هــاي توليــدي جديد 
خودداري خواهد كرد. به عنــوان نمونه آخرين 
پروژه اي كه در ميدان گنبدشمالي در حال اجرا 
مي باشــد، پروژه برزان (Barzan) مي باشد كه 
توسط شركت هاي قطرپتروليوم و اگزون موبيل 
در حــال اجرا بــوده و طبق برنامه تا ســال 2015 
معادل 50 ميليون مترمكعــب در روز توليد گاز 
خواهد داشت[7]. گاز توليدي در اين پروژه 10 
ميليارد دالري براي نيازهاي داخلي و رو به رشد 

قطر مصرف خواهد شد[15]. 
با اين وجود آژانس بين المللي انرژي در آخرين 
گــزارش خود برآورد كرده اســت كه تا ســال 
2016 توليــد گاز قطــر از كل توليــد گاز ايران 
بيشتر شود و در نتيجه جايگاه ايران در بازارهاي 
جهاني گاز از رتبه چهارم به رتبه پنجم تنزل پيدا 
نمايد[8]. اين در حالي است كه توليد گاز ايران 
در ســال 2000 بيش از 2/5 برابر توليد قطر بوده 
كه اين نســبت در سال 2010 به حدود 1/2 برابر 

كاهش پيدا كرده است [1].
 

2- ارتقاء تأسيسـات موجود به جـاي راه اندازي 
واحدهاي جديد

همان طور كه گفته شــد، وزير انرژي قطر اعالم 
كرده اســت كه تا ســال 2014 پــروژه جديدي 
براي افزايش توليد از ميدان گازي گنبدشــمالي 
تعريف نخواهد شــد و صرفاً اجراي پروژه هاي 
در دســت اجرا و يــا پايين دســتي و درصورت 
نيــاز تعميــرات تأسيســات موجــود را پيگيري 
خواهد نمود. در همين راســتا كشــور قطر موفق 
شده است با ارتقاء تاسيســات موجود در پروژه

Qatargas1 ظرفيــت توليــد LNG اين واحد را 
از 6 بــه 10 ميليــون تن در ســال افزايش دهد. با 
موفقيت آميز بودن اجراي اين پروژه، اين كشور 
قصــد دارد در صورت نياز بازار به افزايش توليد 
LNG، با ايجاد تغيير و رفع مشكالت عملياتي در 
4 واحــد از مجتمع هاي موجود، معادل10ميليون 
تن به ظرفيت توليد خود بيفزايد. شركت اگزون 
موبيل آمريكا سهم عمده اي در احداث و توليد 
مجتمع هــاي LNG در قطــر دارد بــه طوري كه 
اين شــركت در 12 مجتمــع از 14 مجتمع توليد 
LNG ايــن كشــور مشــاركت دارد. البته وزير 
انرژي قطر اعالم كرده اســت، اگــر بازار نيازي 
به توليد مازاد نداشــته باشد، پروژه هاي برطرف 
كردن مشكالت واحدهاي عملياتي موجود نيز تا 
سال 2014 به اجرا در نخواهند آمد. وي افزايش 
ظرفيت واحدهاي موجود را اقتصادي تر از ايجاد 
واحدهاي جديد اعالم كرده و اظهار داشته است 
ايــن به معنــاي تعطيلي و ركــود در فعاليت ها و 
پروژه هاي صنعت نفت و گاز اين كشور نخواهد 
بود و قطر با جديت پروژه هاي عظيم و در دست 
اجراي خود در ساير زمينه ها از جمله بخش هاي 
پتروشــيمي، پااليشگاهي و توليد برق را به پيش 
خواهد برد. قطر در حال حاضر تنها كشور عضو 
شــوراي همكاري خليج فارس مي باشد كه برق 

توليدي مازاد دارد [9]. 

3- مشـاركت در طرح ها و بازار سايركشـورهاي 
صادركننده گاز

راهبــرد ديگــر قطــر بــراي گســترش و تداوم 
حضــور بلندمدت خــود در بازارهــاي جهاني 
گاز، عقــد قراردادهاي اســتراتژيك دو جانبه با 
سايركشورهاي صادركننده گاز جهان مي باشد. 
در اين قراردادها، قطر در ازاي مشاركت خود در 
پروژه ها و بازار گاز ساير شركت ها و كشورها، 
سهام پروژه هاي موجود و يا آتي خود در ميدان 
گنبدشــمالي را در اختيــار آنهــا قــرار مي دهد. 
به عنــوان نمونــه قطر و روســيه در حــال نهايي 
نمودن توافقنامه اي هســتند كه بر اســاس آن در 
ازاي مشــاركت قطر در توسعه بزرگترين ميدان 
مستقل گازي روســيه (ميدان نواتك) و حضور 
در پــروژه توليد LNG ميدان يمــال (با ظرفيت 

توليد 15 ميليون تن LNG در ســال)، شــركت 
گازپروم روســيه نيز امكان خريد سهام و حضور 
در پروژه هاي اجرا شــده و يا برنامه ريزي شــده 
LNG ميدان گنبد شــمالي را داشــته باشد. قطر 
پيشــنهاد داده است كه در زمينه هاي تكنولوژي، 
حمل و نقل، بازاريابي و فاينانس پروژه 15 تا 20 
ميليارد دالري توليد LNG ميدان يمال مشاركت 
نمايد. از ديگر توافقــات در حال انجام، حضور 
طرف هــاي قطــري و روس در هيــأت مديــره 
شركت هاي يكديگر (گازپروم و قطرپتروليوم) 
و امكان گازرساني به مشتريان اروپايي يكديگر 
در مواقع مورد نياز مي باشد. شركت Total كه 
در ميدان نواتك و پروژه يمال به ترتيب 12 و 20 
درصد سهام دارد، از حضور قطر در اين پروژه ها 
استقبال كرده و اظهار اميدواري نموده است كه 
توافق الزم بين روســيه و قطر در اين زمينه نهايي 
شــود [10]. پيش از اين در سال 2010 ، مقامات 
روسي و مديران شركت گازپروم براي شركت 
در پروژه هاي توســعه گنبد شــمالي و گسترش 
همكاري هــاي راهبردي در بــازار جهاني گاز، 
مالقاتي را با وزير و مديران ارشــد شركت قطر 
گاز در دوحــه برگــزار كرده بودنــد. البته پس 
از اين نشســت اعالم شــده بود، مقامات قطري 
برنامه اي براي تعريف طرح جديد براي توليد از 
ميدان گنبد شــمالي تا پايان سال 2014 ندارند و 
شركت گازپروم نيز بايد تا آن سال براي حضور 

در پروژه هاي اين ميدان منتظر بماند [11].

4- استفاده حداكثري از وضعيت فعلي بازار LNG جهان
بروز ســونامي ژاپن در سال 2011 موجب بهبود 
چشــمگير چشــم انداز تقاضاي LNG نسبت به 
قبل شــد. چرا كه افزايش توليد شيل هاي گازي 
در آمريــكا و كاهــش مصــرف گاز در اروپا و 
آمريكا به دليــل بحران اقتصــادي منجر به تيره 
شدن چشــم انداز بازار گازطبيعي و به خصوص 
طرح هــاي LNG در جهــان شــده بــود و طي 
ســال هاي 2007 تــا 2010، در مجمــوع حدود 
يــك ســوم از كل واردات گاز آمريكا كاهش 
يافــت. در پي افزايش توليد از شــيل هاي گازي 
در امريكا واردات اين كشــور از طريق خط لوله 
حدود 28 درصد كاهش داشته است (80 درصد 
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از گاز وارداتــي آمريكا از طريق خط لوله تامين 
مي شــود)[12]. اما ســونامي ژاپن افق ديگري را 
در پيش رو قرار داد. فشارهاي اجتماعي حاصل 
از خســارت هاي وارد شــده بــه نيــروگاه اتمي 
فوكوشــيما، جهانيان را در توســعه نيروگاه هاي 

هسته اي محتاط كرده است.
در حــال حاضــر نيروگاه هــاي هســته اي ژاپن 
يكي پــس از ديگري بــراي عمليــات تعمير و 
ايمن سازي از مدار توليد خارج شده اند. ظرفيت 
عملياتي نيروگاه هاي هســته اي ژاپــن در زمان 
بروز ســونامي 34 گيگاوات بوده اســت كه در 
حــال حاضر اين نيروگاه ها يكي پس از ديگري 
براي عمليات تعمير و ايمن سازي از مدار توليد 
خارج شده اند و در 14 اكتبر 2011 ظرفيت مورد 
اســتفاده از اين نيروگاه ها معادل 8/6 گيگاوات 
بوده اســت و احتماالً در ســال 2012 تنها يكي 
از 38 نيروگاه هســته اي ايــن كشــور فعال باقي 
خواهــد ماند. ايــن موضوع باعــث افزايش بي 
ســابقه واردات LNG ژاپن شده است به طوري 
كه واردات LNG ژاپن در ســال 2011 به ميزان 
21/1 ميليون تن بيش از ســال 2010 بوده است 
كه 10 ميليون تن آن را از طريق قطر تأمين كرده 
است. بروز حادثه ســونامي در ژاپن باعث شده 
است كه كشورهاي آلمان و ايتاليا نيز در آينده، 
توليد برق از انرژي هسته اي و احداث واحدهاي 
جديد اتمي را از اســتراتژي انرژي خود خارج 
نمايند[10]. همچنين با توجه به آاليندگي شديد 
زيست محيطي نيروگاه هاي توليد برق با سوخت 
زغال ســنگ، اســتفاده از LNG يك آلترناتيو 
مناســب براي آنها محســوب مي شــود. عالوه 
بر مالحظــات زيســت محيطي، تجربــه بحران 
ژاپن ثابت كرد كه بر خــالف خط لوله، تأمين 
انرژي از طريق LNG يك فرصت مناسب براي 
امنيت انرژي كشورهاي مصرف كننده محسوب 
مي شــود زيرا كه قابليــت تحويل در هر نقطه را 
دارا اســت و ايــن انعطاف پذيــري مي تواند در 

مواقع بحران بسيار با اهميت باشد.

5- متنوع سازي بازار و عقد قرارداد با قيمت هاي مناسب
كشور قطر متنوع ســازي مقاصد صادراتي را به 
عنوان يك راهبرد كليدي در دســتور كار دارد 

و امكان صادرات LNG به مقاصد مختلف بسته 
به كشــش بازار و نشــانه هاي عرضه و تقاضا در 
بازارهاي مختلف را براي خود محفوظ مي دارد. 
همين امر نحوه عقــد قرارداد فروش و قيمت در 
بازار LNG را به موضوع چالش برانگيزي تبديل 
نموده اســت؛ زيرا واردكنندگان اروپايي بيشتر 
تمايل به عقد قراردادهاي بلند مدت با قيمت هاي 
مشــخص LNG دارند. اما قطر اعالم كرده است 
كه اگر كشورهاي اروپايي به دنبال قراردادهاي 
بلند مدت هستند، مي بايســت قيمت هايي را در 
قرارداد مد نظر داشــته باشند كه امكان رقابت با 
شــرايط و بازارهاي مختلف را داشــته باشد. در 
زمينه قيمت نيز قطر برخالف تمايل كشــورهاي 
واردكننده گاز همواره از قيمت هاي گاز متصل 
به قيمت جهاني نفت خام دفاع كرده اســت، هر 
چند قصد دارد به منظور رقابت با روســيه و نروژ 
در بازار اروپا، قيمت بخش كوچكي از صادرات 
خود بــه اين بازار را مســتقل از قيمت نفت خام 

تعيين كند[10].  
در ســال 2009 ميالدي 40 درصد LNG قطر به 
كشــورهاي ژاپن، كره جنوبي و هند، 37 درصد 
به كشــورهاي اروپايي شــامل انگليس، اسپانيا، 
فرانســه و بلغارســتان و 1/7 درصد نيز به آمريكا 

صادر شده است (شكل 1). در سال2010 معادل  
11 درصد از كل واردات LNG آمريكا توســط 
قطر تامين شــد. اين در حالي اســت كه واردات 
LNG  آمريــكا طي ســال هاي2007 تــا 2010 
معادل 50 درصد كاهش داشــته اســت. ظرفيت 
تبديــل مجــدد گاز مايع شــده به حالــت اوليه

(Regasification) در آمريــكا در حــدود 180 
ميليــارد متر مكعب اســت كه بخــش عمده آن 
طي چند سال اخير ايجاد شده، اما در سال 2010 
به دليل افزايش توليد گاز از شــيل هاي گازي در 
آمريــكا و همچنين كاهش تقاضا به دليل بحران 
اقتصــادي، فقــط از 12 ميليارد متــر مكعب آن 

استفاده شده است [3].
قيمــت LNG در مناطــق و بازارهــاي مختلف 
متفاوت اســت. طي 3 سال گذشته آسيا باالترين 
قيمت و منطقه آمريكا كمترين قيمت را به خود 
اختصاص داده اند. چراكه مكانيسم قيمت گذاري 
گاز در آســيا غالباً به صورت ســنتي يعني تابعي 
Oil- Linked Pric-) از قيمــت نفت خام اســت

ing). اما در بازارهاي آمريكا آزادسازي صورت 
گرفته و بازارها رقابتي هســتند. در شكل 2 روند 
تغيير قيمت گاز در بازارهاي عمده جهان طي 3 
سال گذشــته (11-2008) نشان داده شده است. 

36.647.8

0.2

1.33.4
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همانطور كه مشــاهده مي شود در ماه هاي منتهي 
به ژانويه 2011 قيمت گاز در ژاپن حدوداً 3 برابر 

بازار آمريكا بوده است. 

6- افزايش توليد نفت خام و ميعانات گازي 
قطر يكــي از توليدكنندگان عمــده مايعات 
هيدروكربوري مي باشــد. اين كشور در سال 
2010 معادل 1 ميليون و 569 هزار بشــكه در 
روز ظرفيــت توليد مايعــات هيدروكربوري 
(نفت خام، مايعات و ميعانات گازي) داشــته 
اســت[1]. برخالف روند رو به كاهش توليد 
نفت خام اين كشــور، ميــزان توليد ميعانات 
گازي و مايعــات گازي(NGL) قطــر رو به 
افزايش مي باشــد. توليد ميعانــات و مايعات 
گازي قطر در ســال 2007 معــادل 287 هزار 
بشــكه در روز بــوده كه اين ميزان در ســال 
2010 به حدود دوبرابر يعني 567 هزار بشكه 

در روز افزايش يافته است[3].
در اين ميان توليد ميدان نفتي الشــاهين نقش 
مهمــي در توليد نفت خام كشــور قطر دارد. 
الشــاهين در ميدان  پارس جنوبي قرار گرفته 
اســت و در واقع با ايران مشــترك مي باشد. 
(اليه هــاي نفتي ميدان پارس جنوبي) ظرفيت 
توليــد ميــدان نفتي الشــاهين در حال حاضر 
مي باشــد[14]. روز  در  بشــكه  هــزار   450
Qatar) قطــر  نفــت  شــركت  مقامــات 

Petroleum) به دنبــال افزايش ظرفيت توليد 
از اين ميدان تا سقف 525 هزار بشكه در روز 
بودند كــه به تازگي اعالم شــد اين پروژه با 
موفقيت همراه نبوده و حداكثر توان توليد اين 

ميدان 450 هزار بشكه در روز مي باشد[5].
كار توسعه ميدان الشــاهين در قطر را شركت 
دانماركي Maersk بصورت قرارداد مشاركت 
در توليــد از ســال 1992 (1371 شمســي) بر 
عهده گرفته و اوليــن توليد از اين ميدان نيز از 
ســال 1994 آغاز گرديده است. اين شركت 6 
ميليارد دالر در ميدان الشاهين سرمايه گذاري 
كرده و تا كنون 15 ســكو و 163 چاه توليدي 
و تزريق آب در اين ميدان حفر كرده اســت. 
از آنجايي كه توســعه اين ميدان به داليل فني 
از پيچيدگي بســيار زيادي برخوردار اســت، 

ركوردهاي ثبت شــده اين شــركت در ميدان 
الشــاهين نيز در صنعت نفت بي نظير اســت. به 
گونه اي كه شــركت Maersk در ســال 2008 
طوالنى تريــن چــاه جهــان را به طــول12/3 
كيلومتــر در اين ميدان حفاري نموده اســت. 
همچنين طول قسمت حفاري افقي انجام شده 
در اين ميــدان معادل 10/9 كيلومتر مي باشــد 
كه باالترين ركــورد در صنعت حفاري جهان 
محســوب مي شــود. دليل اين امر نيز ضخامت 
كــم اليه نفتي (6 متر) در اين ميدان مي باشــد 
و لذا براي توســعه آن از حفاري افقي استفاده 
كرده اند كه با افزايش سطح تماس ديواره چاه 

و ميدان، نرخ توليد افزايش يابد [14].
 

جمع بندي و ارائه راهكار
كشور قطر با استفاده از مشاركت شركت هاي 
توانمنــد بين المللي توانســته اســت حداكثر 
استفاده را از ذخاير گاز خود ببرد و به جايگاه 
ويژه اي در بازارهاي جهاني دست يابد. لذا با 
توجه به برنامه هاي آتي قطر در برداشــت از 
اين ميدان، پيشــنهادات ذيل جهت استفاده از 
فرصت هاي موجــود در ميدان پارس جنوبي 

ارائه مي گردد.

1- مطالعه جامع جهت توليد بيشتر از فازهاي 
توليدي موجود

بــا توجه بــه زمــان طوالنــي و هزينــه زياد 
راه انــدازي فازهــاي جديد، بررســي امكان 
توليد بيشــتر از فازهــاي راه اندازي شــده با 

اعمال تغييرات در تأسيسات سطح االرضي و 
يا چاه هاي موجود مانند افقي كردن چاه ها و 

تغيير نوع تكميل آنها ضروري مي باشد. 

2- مطالعـه و اعمـال روش هاي نويـن حفاري و 
تكميل چاه در چاه هاي جديد

تكنولــوژي حفــاري مــورد اســتفاده و نوع 
تكميــل چاه يكي از عوامــل مهم در عملكرد 
چاه مي باشــد. لذا تشكيل تيم هاي پژوهشي و 
كارشناســي به اين منظور و استفاده از آخرين 
تكنولوژي هــا مــي توانــد عالوه بــر كاهش 
هزينــه و زمــان در انجــام عمليــات حفاري، 
منجر به توليد بيشــتر نيز گردد. به عنوان نمونه 
شركت هاي بين المللي در قطر، رشته تكميلي 
60 حلقــه از چاه هاي توليــدي را از 7 اينچ به

5 9 اينچ تغييــر داده اند كه نتيجه آن افزايش 
ميــزان توليــد و در عين حال كاهــش تعداد 8

 Big bore چاه ها بوده اســت.(حفره بزرگ يا
hole) همچنيــن تغيير اســتراتژي تكميل چاه 
به حفره بــاز (Open hole) مي تواند در نقاط 
مركزي ميدان موثر باشــد. استفاده از حفاري 
افقي نيز يكي ديگر از مواردي اســت كه مي 
تواند منجر بــه افزايش توليد از چاه ها شــود. 
اين امر در فاز 12 توســط شــركت پتروپارس 
به اجرا گذاشــته شد كه نتايج خوبي نيز در بر 
داشته است. برنامه ريزي اصولي براي كاهش 
زمان حفــاري نيز ضروري اســت. زمان حفر 
يــك حلقه چاه جديد در ميدان گنبدشــمالي 

حدود 35 روز مي باشد. 
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3- تخصيص دكل حفاري به تعداد مورد نياز در 
فازهاي پارس جنوبي

يكــي از مهم ترين عوامل تاخيــر در راه اندازي 
فازهاي پارس جنوبي، حفاري چاه ها مي باشــد. 
در حــال حاضر 8 دســتگاه حفــاري در فازهاي 
پارس جنوبي فعال هســتند كه حداقل 15 دكل 
حفــاري ديگر در ايــن ميدان مورد نياز اســت. 
تامين اين دكل ها مي تواند نقش تاثيرگذاري در 

راه اندازي سريع تر فازها داشته باشد.
 

4- بازنگري در تعريف محدوده فازهاي 11 و 12
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته ذخيره گاز 
فاز 12 كمتــر از برآوردهاي اوليه بوده و ميزان 
گاز توليــدي ايــن فاز براي تاسيســات طراحي 
شده تناســب ندارد و مي توان با الحاق فازهاي 
11 و 12 توليد فاز 11 را با اســتفاده از تأسيسات 
موجود در فاز 12 پوشش داد. الزم به ذكر است 
توســعه فاز 11 در دســت شــركت هاي چيني 
مي باشد و متاسفانه عملكرد قابل مالحظه اي نيز 
در اين زمينه نداشته اند. بنابراين با ادغام فازهاي 
11 و 12 بــا يكديگــر مي توان فــاز جديدي با 
ظرفيــت 3/5 ميليارد فوت مكعب در روز ايجاد 
نمود. در اين صورت با حذف تاسيسات فاز 11 
عالوه بر صرفه جويي مستقيم 4 ميليارد دالري، 
در زمان راه اندازي اين فاز نيز تعجيل مي شود.

5- متمركـز كردن تـوان مالـي و پيمانكاري در 
فازهايي با بيشترين پيشرفت فيزيكي 

با توجه به تحريم هاي بين المللي و مشــكالت 
تاميــن منابع مالي و قطعــات و تجهيزات الزم 
براي توســعه فازهاي پارس جنوبي الزم است 
تمام تمركز سرمايه گذاري و توان پيمانكاري 
كشــور بر روي فازهايي كه بيشترين پيشرفت 
فيزيكــي را تاكنــون دارا مي باشــند، متمركز 
گردد و تا اتمام اين فازها از انجام فعاليت هاي 
مــوازي در ســاير فازهــا كه منجر بــه تحليل 
رفتن توان كارفرما و پيمانكاران خواهد شــد 
خودداري گردد. در همين زمينه اتمام فازهاي 
9و10، 15و16،  12 و 17و18 بايد در اولويت 
قــرار گيرند. الزم به ذكر اســت تنهــا با اتمام 
فازهاي مذكور طي 5 سال آتي حداقل معادل 

فازهاي توليدي موجــود به ظرفيت توليد گاز 
غني از ميــدان پارس جنوبي افــزوده خواهد 
شــد كه منجر به پيشــي گرفتن توليد ايران از 
قطر و فراهم كردن امكان جبران نســبي تاخير 
تاريخــي ايــران از قطر در بهره گيــري از اين 

ميدان خواهد شد. 

6- انتشار اوراق مشاركت براي تامين منابع مالي 
الزم با نرخ سود رقابتي و باال

براي توسعه ميادين مشترك مي بايست از منابع 
مالــي داخلي و قطعي اســتفاده گــردد (اعم از 
منابع شــركت ملي نفت ايران و سرمايه داخل 
كشــور) و منابــع خارجي در صــورت وجود 
براي توسعه ميادين مستقل داخلي به كارگرفته 
شــوند. به انتظار نشســتن براي عقد قرارداد بيع 
متقابل با شركت هاي خارجي در شرايط حاضر 
تنها به معني عقب مانــدن از توليد خواهد بود. 
در هميــن زمينه مي توان عــالوه بر درآمدهاي 
داخلي شــركت ملــي نفت از ســاير درآمدها 
نظير انتشار اوراق مشاركت نيز بهره برد. انتشار 

اوراق مشــاركت با نرخ رقابتي مناســب براي 
ايــن ميدان (با رقمي بيش از نرخ تورم رســمي 
كشور) مي تواند منابع مالي مناسبي را در اختيار 
پروژه هاي پارس جنوبي قرار دهد. متاســفانه به 
دليل ســود پايين در نظر گرفته شــده (پايين تر 
از نرخ تورم رسمي كشور) در اوراق مشاركت 
منتشر شده در دوره هاي پيش اين شيوه نتوانسته 
اســت به اندازه الزم در پيشبرد اهداف صنعت 

نفت كشور موثر واقع شود.

 7- استفاده و عقد قرارداد با متخصصين توانمند 
خارجي به صورت فردي

هر چنــد در شــرايط تحريــم عقد قــرارداد با 
شــركت هاي بين المللــي نفتي دشــوار شــده 
اســت، اما مي تــوان بــا شناســايي و مذاكره با 
متخصصيــن توانمند غربي به صورت فردي، از 
دانش و تجربه آنهــا در زمنيه هاي مختلف اعم 
از مهندسي مخزن، تأسيســات، حفاري و غيره 
استفاده نمود. قطعاً اين امر منجر به انتقال دانش 
فنــي آنها به كارشناســان ايراني و پيشــبرد بهتر 
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پروژه هاي پارس جنوبي خواهد شــد. همچنين 
در هميــن زمينه مــي توان از برخــي از ايرانيان 
مقيم خارج از كشور كه در شركت هاي مطرح 

دنيا در حال فعاليت مي باشند نيز استفاده نمود.

8- برنامه ريـزي اصولـي بـراي بهره بـرداري از 
اليه هاي نفتي پارس جنوبي

بحث توســعه اليه هاي نفتي ميــدان پارس جنوبي 
از ســال 1380 آغاز شــده و در حال حاضر پس از 
گذشت 10 سال نتيجه مطلوبي در اين زمينه حاصل 
نشده است. تنها در بخش كوچكي از ميدان فعاليت 
اجرايي توسعه انجام شده و در ساير بخش ها حتي 
كار اكتشــافي جامعي نيز صورت نگرفته اســت. 
همچنين توليد از اين بخش نيز به رغم اتمام حفاري 
چاه ها در ســال 1385 عملياتي نشده و در صورت 
ادامه روند موجود، پيش بيني مي شود تا چند سال 
آتي نيز بهره برداري از اين بخش آغاز نگردد. اين 
در حالي اســت كه در آبان ماه 1389 اعالم گرديد 
كه بر اساس مطالعات مشترك شركت نفت و گاز 
پارس و پژوهشگاه صنعت نفت محدوده اليه هاي 
نفتي نسبت به پيش بيني هاي گذشته 2/5 برابر افزايش 
داشــته است. لذا الزم اســت جهت سامان دادن به 
وضعيت اين ميدان، كارگروه ميادين مشترك اين 
موضوع را به طور ويژه پيگيري نمايد. به عنوان مثال 
پيمانكار اين پروژه مهم شــركت پتروايران اســت 

كه حدود سه سال اســت در بالتكليفي واگذاري 
به بخش خصوصي به ســر مي برد و اين بالتكليفي 
به پروژه هاي اين شركت كه عمدتاً نيز پروژه هاي 
ميادين مشترك هســتند لطمه فراواني وارد نموده 

است و هرچه سريع تر بايد تعيين تكليف شود.

9- عدم توسـعه ميادين مسـتقل داخلي مگر با 
استفاده از منابع مالي مستقل از شركت

در برنامه پنجم صنعت نفت، شركت ملي نفت ايران 
پيشنهاد توسعه 59 مخزن را ارائه نموده است. توسعه 
اين مخــازن با توجه به محدويت هاي مالي و اجرايي 
(توان پيمانكاري و ساخت) كشور و در شرايط تحريم 
و وجود ميادين مشترك، در اولويت قرار ندارند. لذا 
بايد توسعه ميادين مستقل تا برطرف شدن مشكالت 
و محدوديت هاي موجود و نيز تا كم كردن شــكاف 
توليد در ميادين مشــترك با كشــورهاي همسايه به 
تعويق افتد. البته برخي از اين مخازن به دليل مســائل 
فني و عقد قرارداد در گذشته مي بايست توسعه يابند، 
اما در ساير موارد در صورتي كه منابع سرمايه گذاري 
خارج از منابع داخلي شــركت ملي نفت ايران براي 

آنها وجود ندارد، توسعه آنها منطقي نمي باشد. 

10- اجـراي پايلوت بازگرداني گاز به ميدان 
در فازهاي با فاصله زياد از مرز مشترك

افت فشار و تشكيل ميعانات گازي در داخل 

مخزن ســبب از دســت رفتن منابع كثيري از 
ميعانات گازي موجود در ميدان پارس جنوبي 
مي شــود. لذا پيشنهاد مي شود در فازهايي كه 
فاصلــه زيادي از مرز دارند پس از توليد گاز 
و پااليش آن و جداسازي ميعانات و مايعات 
با ارزش آن، عمليــات بازگرداني گاز انجام 
شود تا فشار مخزن در دراز مدت حفظ شود 
و در آينــده و بــا تخليه ميعانــات و مايعات 
مخــزن بتوان گاز آن را مجــدداً توليد نمود. 
الزم به ذكر اســت ارزش ميعانات و مايعات 
درون هــر فاز ميدان پــارس جنوبي با ارزش 

گاز آن برابر است. 

11- مسـتند نمودن دانش مديريت پروژه در 
فازهاي مختلف پارس جنوبي

در طي ســال هاي گذشته تجارب بسياري در 
پروژه هاي عظيم پارس جنوبي بدســت آمده 
است. كسب اين تجارب با صرف هزينه هاي 
بســيار حاصل شده اما متاسفانه تنها در اختيار 
افــراد دخيل در اين پروژه ها مي باشــد و لذا 
قابليت انتقال به ســاير شركت ها و افراد فعال 
در اين زمينه وجود ندارد. مســتند ســازي و 
انتقال اين تجارب مي تواند نقش بســزايي در 
افزايش كارآيي پروژه هاي برنامه ريزي شده 

در سال هاي آتي داشته باشد.
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