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سرمايه گذارى 8 ميليارد دالرى در ميدان هاى مشترك نفتى و گازى خليج فارس
مهندس محمــود زيركچيان زاده تأكيد كرد: 
ايران براى بهره بردارى و افزايش توليد از 15 ميدان 
نفتى و گازى مشــترك با كشورهاى حاشيه خليج 

فارس، بايد 8 ميليارد دالر سرمايه گذارى كند. 
بــه گزارش اكتشــاف و توليــد، مديرعامل 
شــركت نفت فالت قاره با بيان اين كه بيشترين 
ميدان هــاى نفتى و گازى مشــترك در ايران در 

حوزه عملياتى اين شــركت اســت، گفت: هم 
اكنون بيشترين توليد نفت از ميدان هاى مشترك 

در خليج فارس انجام مى شود.
وى بــه نيــاز هشــت ميليــارد دالرى براى 
از  بهره بــردارى  و  توســعه  در  ســرمايه گذارى 
ميدان هاى نفتى مشترك موجود در خليج فارس 
در ســال هاى آينده اشاره كرد و گفت: بر اساس 

برنامه ريزى ها، از ميدان هاى گازى مشترك تحت 
مديريت اين شركت در خليج فارس روزانه سه تا 
چهار ميليارد فوت مكعب گاز توليد خواهد شد.

مهندس زيركچيان زاده درباره راهكارهاى 
شــركت نفت فالت قاره ايران براى جذب منابع 
مالى گفت: منابع مورد نياز بيشــتر از بخش هاى 

داخلى و فاينانس تأمين خواهد شد.

مشاركت بخش خصوصي مي تواند صنعت نفت را در مسير توسعه كمك كند
وزير نفت در جمع فعاالن بخش خصوصي 
از حضــور اين بخــش براي اجــراي پروژه هاي 

صنعت نفت ايران استقبال كرد.
به گزارش اكتشاف و توليد، مهندس رستم 
قاســمي روز يكشنبه 27 شــهريور با حضور در 
اتــاق بازرگاني و صنايــع معادن ايــران با اعالم 
حمايت و توجه بيشــتر به بخش خصوصي براي 
ســرمايه گذاري و حضور در پروژه هاي صنعت 
نفت و گاز اظهار كرد: تحقق اهداف برنامه پنجم 
و سند چشم انداز افق 1404 به عنوان يك هدف 
ملي مورد نظر وزارت نفت است و براي رسيدن 

به اين هدف بايد نقشه راه مطمئني داشته باشيم.

مهندس رستم قاسمي افزود: با توجه به معيارها 
و شــاخص هاي كمي و كيفــي و با تكيه بر علم و 
تدبير مي توانيم اين مســير را طي كنيم. وي افزود: 
صنعت نفــت به عنوان يكــي از محورهاي اصلي 
سند چشم  انداز، نقش تعيين كننده اي براي رسيدن 
به اهداف برنامه چشم انداز را ايفا مى كند و با توجه 
بــه اينكه صنعت نفت ركن اصلي اقتصاد كشــور 
است مشــاركت فعاالن بخش خصوصي مي تواند 
اين صنعت پيشران را در مسير توسعه كمك كند.

مهندس قاســمي گفت: بنگاه هاي اقتصادي 
كشور بايد بزرگ تر و فعال تر شوند، به اين معني 
كه شركت هاي بزرگ تشكيل شود و به صورت 

كنسرســيوم در پروژه ها و برنامه هاي آتي صنعت 
نفــت حضور يابند و بايد در اين راه كمك كنيم 
بخش خصوصي به صورت فعال تري حضور يابد.

تمامي كاركنان شركت نفت از درآمد حاصل از افرايش توليد منتفع مي شوند؛كاركنان مناطق عملياتي بيشتر

مدير عامل شــركت ملي نفــت ايران اعالم 
كرد: از ســال آينده كاركنان شركت ملي نفت 
ايران از درآمد ناشي از افزايش توليد نفت منتفع 

خواهند شد. 
احمد قلعه باني؛ مديرعامل شركت ملي نفت 
ايــران در گفت و گو بــا خبرنگار پايــگاه اطالع 
رساني شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه كاركنان 
صنعت نفت از سال آينده از درآمدهاي حاصل از 
افزايش توليد منتفع خواهند شــد افزود: در ســال 
آينــده، درصدي از مازاد توليــد برنامه مصوب به 
عنوان پاداش به تمامــي كاركنان صنعت نفت (از 

پايين ترين تا باالترين رده) پرداخت مي شود.
مديرعامل شــركت ملي نفــت ايران كه در 
حاشيه آيين شــكوفه هاي انقالب با خبرنگار ما 

گفت و گو مي كرد گفت: البته سهم كاركناني 
كه به طور مســتقيم در توليد نقــش دارند و در 
مناطق دشــوار عملياتي در حال پيشبرد توليد در 

صنعت عظيم نفت هستند از اين پاداش به مراتب 
بيشتر از همكاران مناطق غير عملياتي خواهد بود.

وي بــه تالش شــركت ملي نفت ايــران به 
منظور جذب نخبگان و دانش آموختگان ممتاز 
دانشــگاهي اشــاره كرد و گفــت: در اين زمينه 
برنامه ريزي هاي مدوني انجام شــده تا بتوانيم با 
افزايش سطوح علمي و فرهنگي موجبات تعالي 
و حضور بيشتر اين عزيزان را در عرصه هاي بين 
المللي و و كسب رتبه هاي جهاني فراهم كنيم.   

قلعــه باني اظهار اميدواري كــرد كه روزي فرا 
برســد كه هر كــدام از فرزنــدان كاركنان صنعت 
نفت، سكان هدايت بخشي از واحد هاي توليدي و 
عملياتي را در دستان پرتوان خود بگيرند و بتوانند در 
توسعه و بهره وري كشور نقش مهمي را ايفا كنند.    
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خبر خارجى

از سر گيرى اكتشاف در خليج مكزيك توسط بي پي
شــركت بى پــى پس از گذشــت حدود 
يك سال و نيم از فاجعه نشت نفت در خليج 
مكزيك، نخســتين طرح خود براى حفارى 
اكتشــافى در اين منطقــه را بــه اداره انرژى 

آمريكا ارائه كرد. 
به گزارش اكتشــاف و توليــد به نقل از 
پايــگاه خبرى آرگــوس از هوســتون، طبق 

اين طرح شــركت بي پي با اســتفاده از يك 
ســكوى نيمه شناور، در ميدان نفتى كاسكيدا 

فعاليت هاى اكتشافى بيشترى انجام مي دهد.
ميــدان نفتى كاســكيدا در منطقــه ويژه 
اقتصــادى آمريــكا در خليــج مكزيك قرار 
دارد كه شــركت آمريكايى اكســون موبيل 
بــه تازگى دو ميدان نفتى بــزرگ با مجموع 

ظرفيت حدود 700 ميليون بشكه نفت خام در 
آن كشف كرده است.

انفجار ســكوى ديپواتر هرايزن شــركت 
بى پى در فروردين ســال گذشــته، عالوه بر 
كشــته شــدن 11نفر و غرق شــدن ســكوى 
مذكور سبب شد بيش از 4 ميليون بشكه نفت 

به خليج مكزيك وارد شود.

چشم انداز نامعلوم تقاضاي جهاني نفت خام در سال 2012
رئيــس مركــز تحقيقــات اوپــك گفــت: 
چشم انداز تقاضاي جهاني نفت خام در سال آينده 

ميالدي با ترديد رو به روست. 
بــه گــزارش اكتشــاف و توليــد، ســازمان 
كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در بيانيه اي 
خطاب به صنــدوق بين المللي (آي.ام.اف) اعالم 
كرد: قيمت هاي جهاني نفت خام در ســال 2011 
بي ثبــات بــوده و چشــم انداز تقاضــاي جهاني 

نفت خام براي سال آينده نامشخص است.
حسن قبازرد، رئيس مركز تحقيقات اوپك 

گفت: ترديدها در بازارهاي جهاني نفت خام از 
جمله روند رشد اقتصادي در كشورهاي عضو 
سازمان توســعه و همكاري هاي اقتصادي (او.

يي.سي.دي) و رشد تأثير سياست گذاري ها در 
حوزه انرژي و قوانين مرتبط با آن، چشم انداز 
تقاضــاي جهاني اين ماده را با دشــواري هايي 

روبرو ساخته است.
وي پيش بيني كرد: تقاضاي جهاني نفت خام 
در سال آينده ميالدي روزانه با يك ميليون و 130 
هزار بشــكه افزايش همراه خواهد بود، در حالي 

كه برآوردها براي تقاضاي جهاني نفت در ســال 
جاري 300 هزار بشكه در روز كاهش يافته است.

قبازرد تصريح كــرد: چالش هاي جديد 
پيــش روي توليد نفت از پروژه هاي آب هاي 
عميق به ترديدها در باره شــرايط عرضه نفت 
در بازارهاي جهاني افزوده است. وي گفت: 
اوپك همواره نســبت به برقــراري ثبات در 
بازارهــاي جهاني نفت خــام و تضمين عرضه 
منظــم نفــت بــه مصرف كنندگان بــا قيمت 

مناسب متعهد بوده است.

كشف ذخيره جديد گازى در چين
بــه گــزارش اكتشــاف و توليــد، يكى از 
شــركت هاى زير مجموعه شركت سينوپك در 
استان سيچوآن چين اعالم كرد: يك ميدان گاز 
طبيعى با ذخاير اثبات شــده حدود 160 ميليارد 
مترمكعــب را در عمــق حــدود 7 كيلومتــرى 

كشف كرده است.
بر اساس اين گزارش، ميدان گازى «يوآنبا» 
در اســتان ســيچوآن، عميق ترين ميــدان گازى 
كشــف شــده در بخش دريايى چين اســت كه 
عمق آن به 6 هزار و 950متر مى رســد. شــركت 
ســينوپك همچنين اعالم كرد: ايــن ميدان 159 
ميليــارد و 250 ميليون مترمكعــب ذخاير گازى 
دارد و قرار است ظرفيت توليد ساالنه آن تا سال 
2015 به 3 ميليارد و 400 ميليون مترمكعب برسد.

شركت سينوپك در سال 2006 عمليات 

اكتشــاف گاز در منطقه يوآنبا را آغاز كرد، اما توســعه اين ميدان گازى به طور رســمى اوت 
گذشته آغاز شده اســت. اين شركت آوريل گذشته اعالم كرده بود: ميدان يوآنبا نقش مهمى 

در تأمين امنيت انرژى چين خواهد داشت.
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تازه ها و فن آورى

فناوري توربوكمپرسورهاي آلماني در دست متخصصان صنعت نفت 
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي 
با اشــاره بــه راه انــدازي مجدد ايســتگاه 
تقويت فشــار نــار به دســت متخصصان 
شــركت نفت مناطق مركزي ايران گفت: 
اخيــراً به دليــل ايجاد مشــكالت فني در 
ساخت  شده  نصب  توربوكمپرســورهاي 
شــركت زيمنس آلمان، اين ايســتگاه از 

مدار خارج شده بود.
مهندس فكور با بيــان اين كه با حضور 
نيافتن متخصصان آلماني شــركت زيمنس 
بــراي همــكاري و جبــران خســارت هاي 
وارد شــده بــه ايســتگاه تقويت فشــار نار، 
مناطــق مركزي  متخصصان شــركت نفت 
ايران دست به كار شدند و در كمترين زمان 

ممكن توربوكمپرســورهاي اين ايستگاه را 
تعمير اساســي كردند و هــم اكنون يكي از 
توربوكمپرســورهاي اين ايستگاه با ظرفيت 
9 ميليــون متر مكعــب در روز در حال كار 

است.
مديرعامل شــركت نفت مناطق مركزي 
ايران با تأكيد بر اين كه توربوكمپرسورهاي 
ساخت شركت زيمنس از فناوري پيچيده اي 
ايــن شــركت  اســت، گفــت:  برخــوردار 
نرم افزارهاي رايانه اي پيچيده اي را در طراحي 
و ساخت اين دســتگاه ها به كار برده بود كه 
هيچ كشوري نتواند آن را مهندسي معكوس 
كند، اما اين كار به دست متخصصان داخلي 

ايراني محقق شد.

دستيابي به دانش فنى توليد پيوسته نانو لوله هاى كربنى 
رئيس مركــز تحقيقات نانو پژوهشــگاه 
صنعت نفت از دستيابى به دانش فرآيند توليد 
پيوســته نانو لوله هاى كربنى و ثبت نهايى آن 

در اروپا خبر داد. 
بــه گــزارش اكتشــاف و توليد بــه نقل از 
روابــط عمومي پژوهشــگاه صنعــت نفت، على 
مراد رشــيدى تصريح كرد: نانو لوله هاى كربنى 
اســتوانه هاى تو خالى از جنس كربن با قطرى در 
حــد نانومتر و طولى در حد ميكرومتر هســتند و 

از خصوصيــات ســاختارى مكانيكى و حرارتى 
آن ها مى توان اســتحكام عالى (صد برابر فوالد)، 
هدايت الكتريكى مناسب و هدايت حرارتى باال 

را نام برد.
از مهم ترين كاربردهــاى اين فرآيند در 
صنعت نفــت مى تــوان به حــذف تركيبات 
گوگــردى از تركيبــات نفتــى بــر اســاس 
استاندارد يورو 5، ســاخت فيلتر و غشا براى 
جداسازى هيدروكربن ها و حذف آالينده ها 

از آب و پساب و استفاده از آن به عنوان نانو 
جاذب ها براى شيرين سازى گاز طبيعى اشاره 

كرد.
نكته مهم در دستيابى به اين فناورى از سوى 
پژوهشــگاه صنعت نفت، پيوســته بودن فرآيند 
توليد نانو لوله هاى كربنى به صورت كامل است 
و اين در حالى است كه اين فرآيند در دنيا پيوسته 
نيست و براى توليد نانو كربن از گاز مونوكسيد 

كربن استفاده مى شود.

موفقيت محققان كشور در استانداردسازي نمك موجود در نفت
محققان ايراني موفق شــدند با دستيابي به 
دانــش فني توليد مواد تعليق شــكن، صنعت 
نفت كشــور را در نمك زدايي نفت سنگين 

به خودكفايي برسانند. 
به گــزارش اكتشــاف و توليــد، رئيس 
پژوهش و توسعه شركت نفت مناطق مركزي 
ايران در اين باره گفت: آب شور به صورت 
امولســيون در نفت موجود است و بايد براي 

بهبود و افزايش كيفيت نفت، اين آب شــور 
از آن جدا شود. 

دكتــر غالمحســين منتظــري اظهــار 
داشــت:  با توجه به ايــن كه ايران يكي از 
مهم تريــن صادركننــدگان نفت در جهان 
اســت تاكنون براي استانداردسازي نمك 
موجود در نفت بايد مواد تعليق شــكن را 
از خارج وارد مي كرد. به گفته وي اكنون 

ايــران با تالش محققان دانشــگاه شــيراز 
بــه دانش فني توليد اين مواد دســت يافته 

است. 
منتظري يادآور شــد: با حمايت شركت 
نفت مناطق مركزي ايران يك واحد پايلوت 
در دانشــگاه شيراز ساخته شــده است و اين 
مواد تعليق شــكن كارايي خود را با موفقيت 

نشان دادند. 
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حفاري پيوسته به كمك تراش خودكار
در نمايشگاه تكنولوژي هاي دريايي سال 
2011 (OTC)، ابزار جديد شركت پارادايم 
اويل سرويســز كه به منظور تراش بهتر چاه 
طراحي و ساخته شده بود، به نمايش درآمد. 
ايــن ابداع جديد كه تحت عنوان ريمر خود 
 Hydraulic Activation) فعال هيدروليكي
Drilling Reamer) نــام بــرده مي شــود با 
تغييرات فشار در رشته حفاري فعال مي شود 
و به اپراتور حفاري اين امكان را مي دهد كه 
بــدون نياز به خارج كــردن ابزارها از داخل 

چاه، تراشيدن چاه را ادامه دهد. 
به گفته رئيس مهندســي شــركت پارادايم، 
آنچــه اين ابزار را از ســاير ابزارهــاي موجود در 

بــازار متفاوت مي كند تيغه هــاي منحصر به فرد و 
سيستم فعال ســازي خودكار و هم زمان آن است. 
ساير ابزارهاي مشابه نيازمند استفاده از توپ هايي 
هســتند كه بايد توســط اپراتور از سطح به درون 
رشته حفاري رانده شوند تا پس از رسيدن به عمق 

قرارگيري ابزار، باعث فعال شدن ريمر شوند.
ايــن ابزار كــه با ســه تيغه طراحي شــده، 

بيشــترين پايــداري رشــته حفــاري و كمترين 
ارتعاش در حين حفاري خصوصاً در حفره هاي 
مورب را فراهم مي كند. نشت بندهاي اين ابزار 
تا فشــار 8000 پام آزمايش شــده اند. حداكثر 
شــعاع تراش اين ابزار تــا 25 درصد بيش تر از 

حفره اصلي ذكر شده است.
www.oilonline.com :منبع

تزريق پالكت براى جلوگيرى از نشت در لوله هاي نفت و گاز
 Brinker)شــركت برينكــر تكنولــوژى
Technology) اخيراً ســامانه اى را توسعه داده 
اســت كه پالكــت (Platelet) نــام دارد. اين 
ســامانه مى تواند بــدون نياز بــه دكل حفاري 
پاره اي از مشكالت نشتى در لوله هاى آسترى، 
لوله هــاي جــدارى، شــيرهاى ســرچاهى و 
اتصاالت را ســريع و توأم با حفظ ايمنى رفع 

كند.
اســاس اين تكنولــوژى همانند پاســخ بدن 
انســان در مواجهه با جراحات و زخم ها اســت 
و مشــابه پالكت هاى خون كه هنــگام بريدگى 

بــا تجمع در محل آســيب مانــع از از خونريزى 
مى شوند، عمل مى كند. حالت بهينه شده اين ت 
كنولوژى در صنعت نفت و گاز، در واقع استفاده 
از پالكت هاى شــناور در سيالى است كه بتواند 

آن ها را حمل و به نقطه آسيب ديده برساند.
ايــن  در  اســتفاده  مــورد  پالكت هــاى 
تكنولوژى، به طور ويژه متناســب با اندازه نشتى 
و شرايط عملياتى، مهندسى و طراحى مى شوند. 
پالكت ها به همراه ســيال حمل كننده به خطوط 
لوله پايين دســتى پمپ مى شــوند و زمانى كه به 
محل نشتى در طول لوله مى رسند، اختالف فشار 

آن ها را به محل نشــتى هدايت مى كند. با تجمع 
پالكت ها در آنجا، نشــت بندى فيزيكى شــكل 
مى گيرد. مواد پليمرى و االســتومرى به كار رفته 
در اين تكنولوژى، با دوام تر از استيل مى باشند و 
اثر تخريبى بر زيرساخت هاى مورد تعمير ندارند.

قابليت حمل آســان و اســتفاده سريع از اين 
سامانه، اين امكان را مى دهد كه چاه هايى كه بر 
اثر نشتى بسته شده اند يا توليد محدود دارند، در 
عرض فقط چند ساعت احيا شده و به خط توليد 

بازگردند.
www.spe.org/jpt/2010/10/9 :منبع

روش جديد BCX در ازدياد برداشت ثالثيه و شيرين سازي نفت
 (BCX) Bio-Competitiveتكنولوژي جديد
Exclusion ضمن آن كه توليد نفت را به مقدار 

قابــل توجهي افزايــش مي دهــد، از توليد گاز 
خورنده و ســمي ســولفيد هيدروژن از مخزن 

هيدروكربني جلوگيري مي كند.
بــه گــزارش اكتشــاف و توليد بــه نقل از 
بولتــن مديريــت پژوهــش و فنــاوري، در اين 
 Max-Wellروش بــا اســتفاده از افزايه جديــد
2000 مــواد آلي براى تحريــك و مهار قدرت 

عظيم ميكروارگانيســم هاي موجــود در مخازن 
نفت و گاز اســتفاده مي شــود. رشــد سريع اين 
ميكروارگانيسم ها در مخزن عالوه بر آن كه باعث 
توقف توليد سولفيد هيدروژن و باكتري هاي مضر 
مي شود با توليد يك محصول جانبي در مخزن، 
ســبب تحريك نفــت باقي مانده نيــز مي گردد. 
سولفيد هيدروژن با فعاليت باكتري هاي مضري 

موسوم به SRB توليد مي شود.
افزودنــي  مــاده  ايــن  عملكردهــاي  از 

مي توان به حذف ســولفيدهاي موجود توســط 
واكنش هاي غير آلي و تجزيه باكتريايي اشــاره 
كرد. رشد سريع باكتري هاي سودمند در مخزن 
همچنين باعث توليد حالل، ســورفكتانت، دي 
اكسيدكربن و نيتروژن مي شود كه تمامي آن ها 
باعث جابجايــي و حركت نفت به تله افتاده در 
مخزن مي شــود. توانايي ايــن روش در مقياس 

آزمايشگاهي و ميداني به اثبات رسيده است.
www.nvel.gov :منبع
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رقابت براي تصاحب جايگاه دوم اوپك
صــادرات نفــت عــراق در ماه گذشــته 
ميالدي به 2/2 ميليون بشــكه در روز رسيده 
اســت كه پيــش بيني مي شــود بــا افزايش 
صادرات نفت اين كشور به بيش از 3 ميليون 
بشــكه در روز، رتبه ايران را به طور رســمي 
به عنــوان دوميــن توليد كننــده نفت اوپك 

تصاحب كند. 
در حال حاضر ايــران با صادرات روزانه 
2/2 تــا2/250 ميليون بشــكه نفــت، دومين 
صادركننــده نفــت ســازمان اوپــك پس از 
عربستان سعودي است. با اين وجود همزمان 
بــا كاهش توليــد نفت ايــران، اســتخراج و 
صادرات طالي ســياه در كشــور عراق رو به 
افزايش است به طوري كه پيش بيني مي شود 
اين كشــور نفت خيز تا پايان ســال جاري از 

ايران در سازمان اوپك سبقت بگيرد. 
از ســوي ديگر با گذشــت حدود هشت 
ســال از ســقوط رژيم صدام و اشــغال عراق 
توســط آمريــكا و انگليس، توليــد نفت خام 
اين كشــور به عنــوان مهم تريــن رقيب نفتي 
ايران بــه باالترين رقم در يك دهه گذشــته 
رسيده است. بر اين اساس وزارت نفت عراق 
با انتشــار گزارشــي با تأكيد بر اينكه در حال 
حاضر توليد نفت عــراق به دو ميليون و 810 
هزار بشــكه در روز رسيده است، اعالم كرد: 
برداشت نفت از ميادين  نفتي بصره در جنوب 
عراق به دو ميليون و 130 هزار بشكه در روز 
و در منطقه شــمالي كركوك بــه 697 هزار 
بشكه در روز رسيده است. اين در حالي است 
كه توليد نفت خام عــراق به دنبال واگذاري 
حق امتياز توســعه ميدان هاي نفتي اين كشور 
به شــركت هاي نفتــي بين المللي بــا افزايش 
همراه بوده اســت. در ماه جوالي سال جاري 
توليــد روزانه نفت عراق به طور متوســط دو 
ميليون و 750 هزار بشكه در روز بوده كه اين 
باالترين توليد روزانه نفتي اين كشــور عربي 
از سال 2003 ميالدي تاكنون به شمار مي رود 

و از اين ميزان توليد، در حدود دو ميليون و 200 هزار بشكه در روز صادر شده است. وزارت 
نفت عراق پيش بيني كرده اســت تا پايان سال جاري توليد نفت اين شريك نفتي ايران به 3/3 

ميليون بشكه در روز افزايش يابد. 
عراق به عنوان چهارمين كشور دارنده بزرگترين ذخاير نفتي در جهان در تالش است تا با 
افزايش صادرات منابع انرژي، درآمدهاي نفتي خود را افزايش دهد. اين كشــور همسايه براي 
بازسازي زيرساخت هاي آسيب ديده در طول سال هاي جنگ و تحريم و احياي اقتصاد خود، 
نياز به افزايش صادرات نفت و كســب درآمدهاي بيشــتر دارد. حدود 95 درصد درآمدهاي 
عراق از محل فروش نفت خام اين كشــور به دست مي آيد. اين كشور تاكنون دو دور مناقصه 
نفتي و يك دور مناقصه گازي برگزار و در اين مناقصه ها حق امتياز توســعه و برداشت از 12 

ميدان نفتي و 3 ميدان گازي را به شركت هاي بين المللي نفتي واگذار كرده است. 
در عين حال جمهوري اســالمي ايران علي رغم ســه دهه بحران ناشــي از جنگ تحميلي 
و تحريم هــاي اقتصــادي، بــا وجــود ذخاير عظيم نفتــي و نيروي انســاني ماهري كــه زمينه 
مســاعدي را براي تداوم توليد فراهم كرده اســت، توانســته همچنان جايگاه خود را به عنوان 
دوميــن توليدكننده نفت اوپك حفظ كند. اما اين هشــدار نيز بســيار ضروري اســت كه اگر 
از فرصت هاي ســرمايه گذاري استفاده سريع نشــود، موقعيت كنوني ايران در آينده نه چندان 
دور توســط توليدكنندگان ديگر اين سازمان به شدت تهديد خواهد شد. به طور مثال در سال 
1970، درآمد نفتي كشــورهاي ايران، عربســتان و ونزوئال با فاصله اندكي تقريباً با هم برابري 
داشت. اما امروزه به دليل افزايش مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي در كشور و كاهش توليد 
نفت خام، درآمدهاي نفتي ايران كاهش يافته اســت. اكنون عالوه بر عربســتان، درآمد نفتي 

برخي از كشورهاي عضو اوپك نيز از ايران بيشتر شده است.
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ضرورت تزريق گاز به مخازن نفتي

ســابقه صد ســاله در توليد نفت خام و حضور فعال در گروه صادركنندگان بزرگ نفت خام در 
سال هاي گذشته موجب شده كه بسياري از مسؤالن و سياست گذاران اقتصادي كشور به اشتباه بر اين 
باور باشــند كه در آينده نيز اين روند همچنان ادامه خواهد يافت. از ســوي ديگر، اين باور نيز وجود 
دارد كه با بهره برداري بيشــتر از ذخاير گازي به وي ژه از ميدان عظيم پارس جنوبي مي توان عالوه بر 
پاسخ گويي به تقاضاي داخلي براي گاز طبيعي در بخش هاي خانگي، تجاري، صنعت و پتروشيمي، 
حمل ونقــل، نيروگاه هــا و تزريق به ميادين نفتي، حجم قابل مالحظــه اي از گاز طبيعي را صادر كرد 
و با درآمدهاي ارزي آن، فرآيند توســعه اقتصادي را ســرعت بخشــيد و به جايگاهي برتر در گروه 
خام فروشــان بازار جهاني نفت و گاز دســت يافت تا عالوه بر تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادي، 

مواضع سياسي كشور را در روابط بين المللي تقويت كرد. 
حجم عظيم نفت درجا و پايين بودن ضريب بازيافت در تخليه طبيعي از مخازن نفتي كشــور كه 
نوعاً از جنس آهكي شكاف دار با تراوايي بسيار كم است، ايجاب مي كند كه مديريت صحيح مخازن 
و اجراي هر چه سريع تر برنامه هاي ازدياد برداشت در اولويت قرار گيرد. دسترسي به حجم عظيمي از 
گاز طبيعي براي تزريق به آن دسته از ميادين نفتي كه از اولويت تزريق برخوردارند، شرط الزم براي 
افزايش ضريب بازيافت است. توليد صيانتي از ميدان پارس جنوبي مي تواند گاز مورد نياز براي تزريق 
را مهيا كند. بعد از تكميل فرآيند ازدياد برداشــت، گاز تزريق شده، ذخيره اي براي استفاده نسل هاي 

آينده است تا به مصارف داخلي و صادرات اختصاص يابد. 
با توجه به اينكه ميادين عظيم نفتي ما در نيمه دوم عمر خود هستند و فشار اكثر آن ها به صورت 
قابل مالحظه اي كاهش يافته اســت، تأخير در تزريق گاز ضايعات جبران ناپذيري به همراه داشــته و 
خواهد داشت. از اين رو سياست هاي بهينه بهره برداري از ذخاير نفتي را نمي توان مستقل از سياست هاي 
بهينــه توليد گاز و تخصيص آن به مصارف خانگي، تجاري، صنعتي، حمل ونقل، نيروگاه ها و تزريق 
به ميادين نفتي تدوين نمود. ازدياد برداشــت از مخازن نفتي حلقه واســطه سياســت هاي نفت و گاز 

است تا به اين وســيله بتوان به سياست هاي بهينه 
بهره بــرداري از ذخاير هيدروكربوري كشــور و 

تخصيص آن به مصارف مختلف دست يافت. 
تحقق هدف فوق مســتلزم بــرآورد دقيقي 
از تراز عرضه و تقاضاي كشــور است. سه معيار 
اساسي در تدوين اين تراز بايد در نظر گرفته شود 
كه عبارت اند از: (1) حداكثرسازي توليد گاز از 
ميادين مشــترك به ويژه پارس جنوبي با رعايت 
كامل اصول توليــد صيانتي، (2) برآورد دقيق از 
حجم گاز مورد نياز براي تزريق به ميادين نفتي، 
(3) مديريت تقاضاي داخلي براي گاز طبيعي از 
طريق حداكثرســازي صرفه جويــي در مصارف 
مختلــف گاز طبيعــي در بخش هــاي خانگي، 

تجاري، صنعتي، پتروشيمي و نيروگاه ها. 
برنامه هاي صدور گاز طبيعي از طريق خطوط 
لوله و يا LNG موقعي توجيه كارشناســي دارد 
كه اوالً تراز عرضه و تقاضاي گاز طبيعي، حجم 
گاز مازادي را نشان دهد. ثانياً با توجه به تحوالت 
بازار جهاني انرژي و رشد سريع قيمت انرژي هاي 
فسيلي، برنامه صدور گاز طبيعي چنان طراحي و 
اجرا شــود كه حداكثر بازده اقتصادي را نصيب 
كشــور كند. ثالثاً بر اســاس اصل حداكثرسازي 
ارزش اقتصــادي ذخاير، حتي المقــدور توليد و 

صدور فرآورده جايگزين خام فروشي شود. 
مطالعات نشان مي دهد كه با تزريق حدود 6/2 
تريليــون مترمكعب گاز طبيعي به مدت 30 ســال 
به آن دســته از مخازن نفتي كــه از اولويت تزريق 
برخوردارند، مي توان با فشــارافزايي كامل مخازن 
نفتي، به حدود 70 ميليارد بشكه ازدياد برداشت از 
مخازن نفتي دست يافت و استمرار توليد را دست 
كم به ميزان 4 ميليون بشكه در روز به مدت 50 سال 
بعد از فشارافزايي كامل مخازن ادامه داد. در خالل 
دوره تزريق 30 ســاله به منظور فشارافزايي كامل، 
اجراي برنامه هاي صدور گاز مســتلزم دسترسي به 
مازاد گاز اســت، اما بعد از آن كه فشار مخازن به 
مقدار اوليه آن ها رسيد حجم عظيمي از گاز براي 

صادرات در دسترس قرار خواهد گرفت. 


