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مقدمه
از بزرگترين کارخانۀ تبديل  امير قطر بهره برداری  چندی پيش 
 Pearl GTL جهان، موسوم به پروژه )GTL(گاز به فرآورده های نفتی
بزرگترين  قباًل  که  قطر  کشور  ترتيب  اين  به  کرد.  افتتاح  رسماً  را 
بزرگترين  به  بود،  جهان   )LNG( شده  مايع  گازطبيعی  توليدکنندۀ 
توليدکنندۀ GTL نيز تبديل شد. پروژۀِ پرل )Pearl( همچنين بزرگترين 
پروژۀ انرژی قطر نيز هست و ميزان بهره برداری قطر از ميدان مشترک 
گازی با ايران )پارس جنوبی( را نيز به ميزان قابل توجهی افزايش داده 

است.
پروژۀ پرل که با مشارکت شرکت دولتی نفت قطر و شرکت شل 
اجرا شده است، به صورت يک پروژۀ يكپارچه از باالدستی تا پائين 
در  گنبد شمالی  به  موسوم  ميدان  در  از حفرچاه  يعنی  است،  دستی 
قطر تا توليد و بارگيری فرآورده های حاصله را شامل می شود. توليد 
چاه ها مانند همۀ فازهای پارس جنوبی يا پروژه های قبلی قطر، شامل 
گاز و ميعانات يا مايعات گازی است. در مورد ميزان گاز استخراجی 
و  قطری ها  اما  است،  نشده  منتشر  دقيقی  اطالعات  پروژه  اين  در 
اين پروژه را معادل 120 هزار  شرکت شل ميزان ميعانات توليدی 

فازهای  با  مقايسه  با  طريق  اين  از  و  کرده اند  اعالم  روز  در  بشكه 
پارس جنوبی می توان حدس زد که ميزان گاز توليدی آن حدود 75 
تا 80 ميليون مترمكعب در روز و در واقع معادل سه فاز از فازهای 
است  آن  در  پروژه  اين  اهميت خاص  است.  پارس جنوبی  معمول 
که گاز آن به کارخانه يا پااليشگاه GTL می رود و به فرآورده های 
بنزين و گازوئيل تبديل می شود. در ادامه  ميان تقطير نفتی و عمدتاً 
پس  از بيان اهميت و تاريخچه ای از فناوری GTL در جهان به بيان 

دقيق تر اهميت اين تحول خواهم پرداخت.

GTL چیست و چه اهمیتی دارد؟
فرآورده های  به  متان  گاز  از  رسيدن  فناوری   Gas To Liquid

ميان تقطير نفت است. اهميت اين فناوری زمانی آشكار می شود که 
بدانيم بدون اين فناوری، گازطبيعی جايگزين کامل نفت خام نيست 
و به همين دليل است که نفت خام هنوز جايگاه و اهميت محوری 
خود را در ميان تمامی حامل های انرژی حفظ کرده است. نفت خام 
به محصوالت  پااليش  فرآيند  ندارد، در  کاربردی  هيچ  که مستقيماً 
متعددی تبديل می شود که هريک نيازی از نيازهای انسان در بخش 

 LNG قطر از بزرگ ترین تولید کننده
تا بزرگترین تولید کننده GTL در جهان
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توليد، گرمايش، حمل و نقل و روشنائی را تأمين می کنند. 
تبديل  نيروگاه ها  در  می توانند  هم  نفتی  فرآورده های  از  برخی 
به برق شوند و مجموعۀ اين فرآورده ها نفت خام را به يک سوخت 
جامع و کامل تبديل می کنند که اگر نباشد مجموعه متنوعی از ديگر 
آن کرد. و  فرآورده های  از  آن و هريک  بايد جايگزين  را  انرژی ها 
در  را  رهبری  و  محوريت  نقش  نفت خام  که  است  دليل  همين  به 
بازار انرژی جهان ايفا می کند و قيمت آن )يا فرآورده های( شاخص 
قيمت گذاری گاز و نيز شاخص اقتصادی بودن و يا اقتصادی نبودن 
توليد ساير انرژی ها است. گازطبيعی که هيدروکربن و نزديک ترين 
سوخت به نفت خام است، تاکنون جايگزين بعضی از فرآورده های 
در  خصوصاً  است.  نبوده  ديگر  برخی  جايگزين  ولی  بوده،  نفتی 
در  که  و تالش هائی  تحقيقات  همۀ  علی رغم  نقل  و  صنعت حمل 
سطح جهان شده است، بنزين و نفت گاز جايگاه بی رقيب خود را 
حفظ کرده اند و گاز نقش جدی ايفا نكرده است. هم اکنون بيش از 
70 درصد از نفت خام مصرفی در جهان تنها در بخش حمل و نقل 
به فرآورده های  بيشترين وابستگی را  اين بخش  استفاده می شود و 
ميان تقطير نفتی دارا است. فناوری GTL در صورت اقتصادی شدن 
و گسترش آن، گازطبيعی را به جايگزين کاملی برای نفت خام تبديل 

می کند. 
قابل توجه  ظرفيت  با  قطر،  جديدالتأسيس   GTL پااليشگاه 
صنعتی، اگر از نظر فنی بدون مشكل باشد و از نظر اقتصادی بتواند 
فرآورده های ميان تقطير را با قيمت تمام شده قابل رقابت با محصوالت 
رقابت  را در جهت  بزرگی  کند، تحول  نفتی عرضه  پااليشگاه های 
کامل گازطبيعی با نفت خام ايجاد خواهد کرد. در صورت موفقيت 
اين طرح ممكن است توسعه اين فناوری در ديگر نقاط جهان در 
دستور کار قرارگيرد و دراين صورت چشم اندازهای بلندمدت انرژی 

به زيان نفت خام و به سود گازطبيعی تغيير خواهد نمود. 
فرايند  از  آمده  بدست  فرآورده های  که  نمود  توجه  بايد  ضمناً 
با  سازگارتر  و  مرغوب تر  بسيار  نفتی  مشابه  فرآورده های  از   GTL

محيط زيست هستند و آاليندگی شان بسيار محدودتر است. به همين 
را  حاصله  نفت گاز  و  بنزين   ،GTL محصوالت  توليدکنندگان  دليل 
باالترين  از  بيشتر  آنها  کيفيت  چون  نمی کنند،  بازار  وارد  مستقيماً 
با  فرآورده ها  اين  معموالً  است و  استانداردهای حال حاضر جهان 
مشخصات  به  را  آنها  تا  می شود  مخلوط  نفتی  مشابه  فرآورده های 

استاندارد برساند.

)GTL( تاریخچه تبدیل گاز به مایعات نفتی
برخوردار  نود سال  تاريخ حدود  از يک  اينک   GTL فناوری 
نام هاي  به  آلماني  دانشمند  دو   1923 سال  در  بار  اولين  است. 
به  را  گاز  که  کنند  ابداع  را  فرآيندی  توانستند  تروپش  و  فيشر 
مطلوب  راندمان  از  فرآيند  آن  اما  کنند،  تبديل  مايع  فرآورده هاي 
برخوردار نبود و ميزان ارزش حرارتی فرآورده های حاصله بسيار 

کمتر از ارزش حرارتی گاز وارده يا گاز خوراک بود و با مشكالت 
فنی زيادی هم مواجه بود. بنابراين گرچه به لحاظ فنی امكانپذير 
شده بود، اما فرآورده های آن در مقايسه با فرآورده های حاصله از 
پااليشگاه های نفتی، با پيدا کردن توجيه اقتصادی و تجاری شدن، 

فاصله زيادی داشت. 
اين فناوری در جريان جنگ دوم جهاني توسعه بيشتری يافت. 
در اين دوره متفقين تالش کردند که برای مختل کردن ناوگان نظامی 
متحدين و خصوصا آلماِن نازی، از رسيدن سوخت به آنها جلوگيری 
کنند ولذا اين فناوری بعنوان يک راه نجات، توسط ژاپن و آلمان به 
کارگرفته شد و اهميت استراتژيک آن ابعاد اقتصادی را تحت الشعاع 
قرار می داد. هيتلر و عواملش، شيميدان ها و مهندسان شيمی را بسيج 
کردند و امكانات کافی را در اختيار آنها قراردادند که از گاز متان 
حاصله از معادن ذغال سنگ، سوخت مايع مورد نياز ماشين جنگی 
با تجاری شدن فاصله  فناوری هنوز  اين  اما  کنند.  تأمين  را  تجاوز 
عليه  ملل  سازمان  نفتي  تحريم هاي   ،1960 دهۀ  در  داشت.  زيادی 

رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي، يكبار ديگر موجب جهش فناوری 
GTL شد. متخصصان و مهندسان آلمانی متهم به همكاری با نازی ها 

ايفای نقش کردند.  اين زمينه  نيز در  آفريقای جنوبی  به  برده  پناه  و 
رژيم نژاد پرست، دو پااليشگاه 22500 بشكه اي GTL را که بزرگترين 
کارخانه جهان از اين نوع بود با کمک متخصصان آلماني در بندر 
ماسل آن کشور احداث نمود و شرکت SASOL افريقای جنوبی به 
يكی از مهمترين شرکت های پيشرو در زمينۀ اين فناوری تبديل شد. 
البته در آنجا از متان حاصله از ذغال سنگ استفاده می شد و به عبارت 
دقيق تر فرآيند CTL( Coal To Liquid( بود. توليد فرآورده هائی مثل 
بنزين و نفت گاز و غيره به اين روش، در آفريقای جنوبی، اقتصادی 
بود  مجبور  بود  قرارگرفته  تحريم  تحت  که  آپارتايد  رژيم  اما  نبود 

حداقل های مورد نيازش را از اين طريق تأمين کند. 
از آن پس و تا دهۀ 1990 بسياری از شرکت های بزرگ نفتی 
بر روی GTL و فرايند FT )فيشر-تروپش( سرمايه گذاری کردند و 
فعاليت هايی تحقيقاتی انجام دادند و بسياری از شرکت ها هم اکنون 
حل  جهت  در  تحقيقات  برای   GTL پايلوت  واحدهای  دارای 
مشكالت فنی و افزايش راندمان و اقتصادی نمودن آن هستند. اما 
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برداشت و  را  بلندی  ميان شرکت شل در سال 1993 گام  اين  در 
به  را   GTL بزرگ  واحد  يک  مالزی  کشور  در  »بينتولو«  شهر  در 
ظرفيت 12500 بشكه در روز سرمايه گذاری و احداث نمود. البته 
اين واحد در سال 1997 دچار سانحه شد و انفجاري در آن رخ داد 
و تا سال 2000 تعطيل و در حال بازسازي بود و شرکت شل نيز 
از نظر اطالع رساني در مورد داليل انفجار بسيار بسته با اين مسأله 
در سال  اما  نگه ميداشت.  محرمانه  را  آن  اطالعات  و  کرد  برخورد 
2000 مجدداً از آن بهره برداري شد. 50 درصد توليد واحد مذکور 
پارافين و واکس و غيره  بقيه آن نرمال  فرآورده هاي ميان تقطير و 
است که روزانه از 100 الي 120 ميليون فوت مكعب گاز براي اين 

منظور استفاده مي شود.
دولت قطر در سال های گذشته نيز يک کارخانۀ 34 هزاربشكه ای 
شرکت  مشارکت  با  را  بشكه ای  هزار   17 واحد  دو  شامل   GTL

بهره برداری  به  آن  واحد  يک  حداقل  که  است  ساخته  »ساسول« 
رسيده است.

يكی از مشكالت فناوری GTL که تاکنون مانع اقتصادی شدن 
آن بوده، مسألۀ راندمان پائين آن بوده است. به اين معنا که در ابتدا 
فرآيند  وارد  گاز  صورت  به  که  حرارتی  ارزش  واحد  صد  هر  از 
فرآورده  واحد   50 از  کمتر  حرارتی  ارزش  نظر  از  می شد،   GTL

توليد می شد. اما شرکت شل ادعا می کند که اين راندمان در فناوری 
اين شرکت، به 86 درصد رسيده است که 70 درصد آن بصورت 
فرآورده های نفتی است و 16 درصد آن ارزش آب شيرينی است 
که در کارخانه GTL توليد می شود. فرآيند FT در مجاورت اکسيژن 
سبک  هيدروکربن های  ملكولی  ادغام  شرايط  در  و  می شود  انجام 
آزاد  هيدروژن  سنگين تر،  هيدروکربن های  به  شدن  تبديل  برای 
می شود. اين هيدروژن با ترکيب با اکسيژن توليد آب می کند و اگر 
با دستگاه های آب شيرين کن  را  ميزان آب شيرين  بخواهند همين 
توليد کنند مقدار قابل توجهی انرژی)برق( مصرف می شود. بنابراين 
 16 و  دارد  اهميت  انرژی  در  نظر صرفه جوئی  از  نيز  توليدی  آب 
ميتوان  البته  می شود.  حاصل  طريق  اين  از  حرارتی  ارزش  درصد 
حدث زد که سرمايه گذاری های GTL در جاهائی مانند قطر که نياز 
به مصرف انرژی برای تأمين آب شيرين دارند مقرون به صرفه تر 

است.
 GTL شرکت شل در زمان عقد قرارداد ادعا می کرد که هزينۀ
قطر با پااليشگاه های نفتی قابل رقابت است، که البته با افزايش شديد 
قيمت جهانی نفت پس از سال 2004 تمام هزينه های سرمايه گذاری 
در صنايع نفت جهان افزايش قابل توجه چند برابری پيدا کرد و چند 
بزرگ  قطر و شرکت های  دولت  بين  که   GTL ديگر  بزرگ  پروژه 
نفتی جهان تفاهم شده بود منتفی شد. هنوز معلوم نيست که هزينۀ 
نهائی اين پروژ چقدر بوده است. و البته يكپارچه بودن پروژه )از 
چاه تا محصول( ممكن است موجب شود که هرگز هم اين مسأله 

کامال شفاف نشود. 

ارتقاء جایگاه قطر در صنایع انرژی جهان 
کشور قطر که به مدد ثروت افسانه ای نفت و گاز، اينک ايفای 
نقش کليدی در صنايع انرژی جهان را در دستور کار خود قرار داده 
 )CGEF( گاز«  صادرکننده  کشورهای  »مجمع  دبيرخانه  مقر  است. 
است، اخيراً بزرگترين تجمع نفتی جهان، يعنی »کنگره جهانی نفت« 
)WPC(، را که هرگز در خاورميانه برگزار نشده بود در اين کشور 
برگزار نمود و سرمايه گذاری در بخش های باالدستی و پائين دستی 
اينک  کشور  اين  است.  کرده  آغاز  را  جهان  نقاط  ديگر  در  نفت 
بزرگترين توليد کنندۀ LNG و بزرگترين توليدکنندۀ GTL در جهان 
و  به سطح صنعتی  مهم  فناوری  يک  مرکز جهش  به  و  نيز هست 

تجاری تبديل شده است.
عالوه بر اين با بهره برداری از اين پروژه، توليد فرآورده های سبک 
نفتی قطر به ميزان 260 هزار بشكه افزايش يافته است. زيرا عالوه بر 
140 هزار بشكه توليد GTL آن 120 هزار بشكه ميعانات گازی نيز در 
واقع يک نفت خام بسيار سبک است که عمدتاً به فرآورده های سبک 
)بنزين و نفت گاز( تبديل می شود. ارزش اين مقدار فرآوردۀ سبک را 
می توان با بيش از سيصدهزار بشكه نفت خامی که به پااليشگاه های 
نفتی می رود مقايسه نمود و اين می تواند بخش قابل توجهی از کسر 

توليد و صادرات دو کشور ليبی و سوريه را جبران کند. 
تبديالت  به  مربوط  فناوری های  همه  اصوالً  و   ،GTL فناوری 
گازی، برای کشورما با در اختيار داشتن حدود 17 درصد از ذخائر 
گاز جهان از اهميت زيادی برخوردار است. اما تاکنون برنامه مدونی 
در اين زمينه دنبال نشده است. در مقاطع مختلف زمانی در گذشته 
اما  شده  انجام  کشور  در  فناوری  اين  به  ورود  جهت  در  اقداماتی 

هيچكدام تداوم پيدا نكرده و به نتيجه نرسيده است.
تقريبًا تمامی صادرات گاز و محصوالت گازی و بيش از نيمی 
از نفت خام قطر از ميادين مشترک استخراج و توليد می شود و دولت 
برای استخراج و  ميلياردی را  قطر سرمايه گذاری عظيم چند صد 
فرآورش و تبديل نفت و گاز انجام داده است. بديهی است که در 
صورت افت فشار و کاهش توليد ميادين )مشترک( نفت و گاز اين 
کشور، همه اين سرمايه گذاری ها، چه در بخش باالدستی)اکتشاف 
و استخراج( و چه در بخش پائين دستی )فرآوری(، دچار مشكل 
بابت  اين  از  قطر  دولت  که  ميدهد  نشان  نيز  خواهد شد. شواهد 
دل نگران است و از چند سال پيش پروژه های جديد برای توسعۀ 
بيشتر، خصوصًا در ميدان گازی، را بر مبنای همين نگرانی متوقف 
که  نيست  ضعيفی  احتمال  اين  شرايطی  چنين  در  است.  نموده 
پيشرفت  از  جلوگيری  و  ميادين  اين  از  صيانت  برای  قطر  دولت 
رقيب، و در واقع صيانت از سرمايه گذاری های خود، درصدی از 
زمينه  اين  در  بايد  رقيب  و  کند  هزينه  را  دالر  ميليارد  صدها  آن 

 .بسيار هشيار باشد

مدير مسئول
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نظام شایسته ساالری و لیاقت در وزارت نفت

اسدا... ملك نژاد
عضو انجمن

مسئولين محترم ماهنامه اقتصاد انرژي؛ سرمقالۀ شماره قبل شما 
تحت عنوان ساختار سازماني صنعت نفت تحّوالت و مشكالت را 
خوبي  به  سرمقاله  آن  در  صنعت نفت  ساختاري  تحوالت  خواندم 
بررسي شده بود. از آنجا که مديريت مكمل ساختار است، بنظرم 
رسيد که با ياداشتي در زمينه ضعف هاي مديريتي به تكميل مطالب 

آن سر مقاله کمک کنم. 
اکثر  که  می دهد  نشان  شده  انجام  بررسی های  و  مطالعات 
وزارت نفت،  ازجمله  دولتی  موسسات  پوشش  تحت  سازمان های 
و  انتخاب  در  لياقت،  و  شايسته ساالری  نظام  رعايت  عدم  دليل  به 
رضايت  عملكرد  بهره وری،  اصل  به  بی توجهی  و  مديران  انتصاب 
تعيين  و  ارزشيابی  نظام های  در  متاسفانه ضعف  نداشته اند.  بخشی 
لياقت ها و ارزش ندادن به آن، بخصوص در انتصابات و جايگزينی 
مديران، و ناتوانی سيستم های انگيزشی در وزارت نفت، خصوصًا 
و  بهره وری  اعتالی  و  ايجاد  برای  را  زمينه ای  اخير،  دهه  يک  در 
بهبود در اداره امور به وجود نياورده است. لذا تجديدنظر در نظام 
اداری وزارت نفت عالوه برادغام صحيح، اصولی و علمی برخی از 
کيفيت  آنها،  امور  اداره  در  بهبود  اجرايی موجود، سبب  واحدهای 
بهتر در ارائه خدمات و اجرای پروژه ها و درنتيجه کاهش هزينه ها 

خواهد شد.
کارکنان مسئول تدوين سياست ها و کارکنان مجری خط مشی 
اصالحات، اغلب پيش از آغاز اصالحات، از حداقل آموزش الزم 
برخوردار نبوده اند. کمبود درک و تخصص افرادی که در فرآيندهای 
اصالح، در مقام فرماندهی قرار داشته و يا دارند، به کاهش کيفيت 
تاثير تغييرات منجر شده است. ضمن تعميم اين نقيصه به اکثر  و 
مسئولين تدوين سياست ها در وزارت نفت، بايد گفت که غالبًا عدم 
تجربه و آگاهی بعضی از مديران اجرائی از کيفيت و سوابق سازمان 
بسياری  آشنائی  عدم  حداقل  يا  و  جديدشان  ماموريت های  محل 
از  تعدادی  و  شده  علت  بر  مزيد  اصالحات،  خط مشی  با  آنها  از 
ماموريت ها نا تمام و يا نيمه تمام مانده اند. جای تاسف است که حتی 
ارتقاء مديران  انتصاب و  نيز به ارزشهای تجربی در  قوانين کشور 

بهای چندانی نداده است.
هر چند که دولت های گذشته و حال موضوع ارزشيابی مديران، 
افراد برای پست های  انتخاب و آماده سازی بهترين و شايسته ترين 
کليدی و حساس را همواره مد نظر داشته و بدين منظور از سال ها 
قبل سازمانی بنام »شورای  عالی  اداری« را تاسيس نموده و مصوبات 
حرفه ای  مديران  انتصاب  و  انتخاب  نحوه  خصوص  در  متعددی 
وضع نموده اند، معذالک در عمل بدليل مدرک گرائی و نا ديده گرفتن 
ارزش تجربه، توفيقی نيافته اند. در اين رابطه ميتوان به بند الف از 
ماده 3 )وتبصره های ذيل بند الف( ازمصوبه يكصدوچهل وهفتمين 
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جلسه مورخ 1389/12/9 شورای عالی اداری و دستورالعمل اجرايی 
استناد  حرفه ای  مديران  انتصاب  و  انتخاب  نحوه  در خصوص  آن 
نمود. ماده 3 دستورالعمل مذکور، بند الف وتبصره های ذيل آن عينًا 

بشرح ذيل درج می گردد:
انتصاب  و  انتخاب  در  موظفند  اجرايی  دستگاه های   -3 "ماده 
مديران حرفه ای، شرايط عمومی، شايستگی های عمومی و تخصصی 
و صالحيت اخالقی و رفتاری فرد يا افراد منتخب پست مديريت 
احراز شرايط،  بررسی و در صورت  بندهای زير  را طبق  حرفه ای 
انتصاب  وجود شايستگی ها و برخورداری از صالحيت، نسبت به 

آنان اقدام نمايند:

الف- شرایط عمومی انتصاب مدیران 
حرفه ای:

شرايط عمومی انتصاب در پست های مديريت حرفه ای، شرايط 
مديريتی  در سطح  را  آنها  تمامی  بايستی  افراد  که  هستند  حداقلی 
پست های  به  انتصاب  عمومی  شرايط  جدول  براساس  مربوط 
باشند. }توضيح{: مدارک تحصيلی همتراز  دارا  مديريت حرفه ای 
مورد  حسب  آنها  دارندگان  که  می شود  اطالق  گواهينامه هايی  به 
تحصيلی  مدارک  از  يكی  استخدامی  و  اداری  مزايای  از  می توانند 

رسمی برخوردار گردند.
دولتی  خدمت  سابقه  سال   10 حداقل  بودن  دارا   -1 تبصره 
مرتبط برای کارمندان واحدهای صنفی جهت انتصاب در پست های 
بر ديگر شرايط جدول  مديريت حرفه ای واحدهای ستادی عالوه 

فوق الزامی است.
تبصره 2- افرادی که قبل از ابالغ اين دستورالعمل در پست های 
مديريت حرفه ای در يكی از سطوح فوق منصوب شده اند از شرايط 
عمومی جدول فوق در همان سطح مستثنی خواهند بود .در صورت 
شرايط  تمامی  کسب  باالتر،  مديريت  سطوح  به  افراد  اين  ارتقاء 

عمومی سطح باالتر الزامی است.
فرد  که  مواردی  در  می توانند  اجرايی  دستگاه های   -3 تبصره 
انتخاب شده برای پست های مديريتی دارای توانمندی باال بوده و 
تمامی شرايط پيش بينی شده در جدول فوق منجمله سطح مديريت 
پيش نياز را دارا باشد و صرفًا از حداقل تجربه موردنياز طبق جدول 
تأييد  با  را  تجربه  حداقل  شرط  نباشد،  برخوردار   3 ماده  موضوع 
شورای تحول اداری دستگاه برای مديران پايه، تاييد رييس دستگاه 
برای مديران ميانی و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
رييس جمهور برای مديران ارشد، در مورد شخص مورد نظر حذف 

نمايند.
از طرف ديگرگاهی اوقات به دليل وجود فاصله بسيار زياد در 
تحصيالت، تجارب، نحوه تفكر، وسعت نظر و کالن نگری برخی 
از مديران با بدنه مديريتی تحميل شده )از درون و يا بيرون وزارت 
اعتماد و  ايجاد  انتصابات خويشاوندی و دوستانه،  از طريق  نفت( 
اجرائی  واحدهای  از  بسياری  درون  در  کارِگروهی  اصل  بر  تكيه 
نظرهای شخصی  اعمال  و  با مالحظه کاری ها  يا  و  نگرديده  عملی 
عمل شده است. گاهی اوقات به دليل چند پيشگی مديران سطوح 
عالی، اين مديران رده ميانی بوده اند که برای آنها و واحد مربوطه 
خط مشی ترسيم کرده و مديران رده عالی تنها نقش امضاءکننده را 

ايفا نموده اند.
ضمنًا يكی از شرايط ايجاد تفكر سيستمی در سازمان ها وجود 
امنيت شغلی در محيط کار است. بی ثباتی شغلی، ايجاد جو تملق و 
چاپلوسی، ارعاب و افتادن بعضی از مديران در دام ماديات، موجب 
شده تا کارکنان نيز بيشتر به فكر آينده خود باشند تا به فكر وظايف 

سازمانی که نسبت به آن تعهد دارند.
از  لياقت ها  تعيين  و  ارزشيابی  نظام های  ضعف  آينكه  نتيجه 
يک طرف وعدم توجه به ارزش های تجربی درانتخاب و انتصاب 
مديران صنعت نفت ازطرف ديگر، همراه با خرد کردن غير ضروری 
در  )که  کوچک  شرکت های  ايجاد  بصورت  يكپارچه  فعاليت های 
برای تحول  تنها زمينه ای  نه  سر مقاله شماره قبل شما آمده بود(، 
بلكه  نياورده  وجود  به  امور  دراداره  بهبود  و  بهره وری  اعتالی  و 
مجرب  کارشناسان  و  شايسته  مديران  از  عده ای  خروج  موجبات 
صنعت نفت را تسريع نموده است. ولذا تجديد نظر در نظام اداری 
از  برخی  علمی  و  اصولی  صحيح،  برادغام  عالوه  نفت  وزارت 
واحدهای اجرايی موجود، در اين بازه زمانی يک ضرورت فوری 

 .وحياتی است
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فقدان زیرساخت هاي الزم براي
افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتي کشور

علي خواجوي
كارشناس معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

پنجم  برنامه  قانون   130 ماده  در 
توسعه)94-1390( وزارت نفت موظف شده 
است که به منظور افزايش يک درصد ضريب 
بازيافت مخازن کشور تا پايان برنامه، طرحهاي 
مخازن  از  برداشت  ازدياد  و  صيانتي  جامع 
اولويت بندي  رعايت  با  را  هيدروکربوري 
مناطق  و  نواحي خشكي  تفكيک  به  مخازن 
دريايي تا پايان سال1390 تهيه و براي حسن 
تا  آورد.  به عمل  را  الزم  اقدامات  آن  اجراي 
کنون که 9 ماه از سال 1390 مي گذرد، اطالع 
رساني دقيقي از عملكرد وزارت نفت در اين 
تازگي  به  چند  هر  نپذيرفته  صورت  زمينه 
احكام برخي مديران براي عضويت در کميته 
صيانت و افزايش ضريب بازيافت از مخازن 
نفت و گاز کشور توسط وزير محترم نفت 

صادر شده است.
نفت  روزانه  توليد  از  درصد   70 حدود 
خام و حدود 90 درصد از توليد انباشتي نفت 
خام ايران طي يک قرن گذشته از بيست ميدان 
نفتي صورت گرفته است که يا در نيمه دوم 
عمر خود به سر مي برند و يا در آستانه ورود 
به اين مرحله مي باشند. کاهش فشار طبيعي 

و هدف  باشد  نمي  نفت  ميادين  از  بازيافت 
آن طرح سواالتي براي مسوالن و کارشناسان 
مي  که  است  کشور  نفت  باالدستي  بخش 
آنها،  به  پاسخ هاي مشخص  ارائه  با  بايست 
موضوع  مناسب  ساختاري  جايگاه  و  مفهوم 
که  اميد  نمايند.  روشن  را  بازيافت  ضريب 
و  بحث  آغاز  به  منجر  سئواالت،  اين  طرح 
گفتماني سازنده پيرامون اين موضوع مهم و 

کليدي براي صنعت نفت کشورمان باشد.
فقدان يک درک مشترک و جامع نسبت 
به مباني نظري بحث ضريب بازيافت، اولين 
مشكلي است که بر سر راه عمل به تكاليف 
قانوني وزارت نفت در زمينه صيانت و افزايش 
ضريب بازيافت از منابع هيدروکربوري وجود 
دارد. در واقع تا زماني که افكار سياستگذاران 
و مسئوالن صنعت نفت، نسبت به اين بحث 
روشن نباشد، انتظار حرکت موثر در اين راستا 
برخي  به  نمونه  بعنوان  است.  بيجا  توقعي 
زمينه  در  موجود  مهم  ابهامات  و  سئواالت 
مباني نظري و مفهوم افزايش ضريب بازيافت 
در ميادين نفتي کشور در ذيل اشاره مي شود:
متوسط ضريب بازيافت)مجموع اوليه    -1
و ثانويه( ميادين نفت کشور در ابتداي 
اعالم  درصد   26 معادل   1389 سال 
شده است. از آنجا که تغيير در فروض 

اين مخازن و افت توليد از آنها در حالي است 
توسعه  نفتي  ميادين  توليد  توان  حداکثر  که 
روز  در  بشكه  ميليون  نيافته کشور حدود 1 

برآورد مي شود.
موضوع  گذشته،  دهه  يک  حداقل  طي 
بازيافت  ضريب  افزايش  و  ازديادبرداشت 
مهمترين  از  يكي  کشور  عمده  نفتي  ميادين 
شده،  مي  محسوب  نفت  وزارت  اولويتهاي 
اما متاسفانه پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه 
کسب نشده است که بنظر مي رسد از داليل 
اين امر، فقدان يک تفكر جامع و نظام مند از 
يكسو و ساختار منسجم و يكپارچه سازماني 
افزاري و  از سوي ديگر بوده باشد )بُعد نرم 
مسئوالن  هرچند  اجرايي(.  و  اداري  ساختار 
محترم غالبا عملكرد ناموفق خود در اين زمينه 
را در مشكالت مربوط به بخش سخت افزاري 
)سرمايه گذاري و تامين تجهيزات( جستجو مي 
کنند، اما بي شک نبود نگاه جامع و سيستماتيک 

بيش از اين مشكالت موثر بوده است.
به  سئواالتي،  طرح  با  يادداشت  اين  در 
بازيافت  ضريب  موضوع  جوانب  از  برخي 
جهت  در  گامي  تواند  مي  آنها  به  پاسخ  که 
موفقيت برنامه هاي مربوط به آن باشد اشاره 
مي نمائيم. در واقع هدف اين نوشتار، انتقال 
زمينه ضريب  در  خاص  ديدگاهي  نقد  يا  و 
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نتايج  در  تغيير  به  منجر  تواند  مي 
اينكه  اول  سوال  لذا  باشد،  حاصله 
براي محاسبه  چه رويه ها و فروضي 
ضريب بازيافت ميادين نفتي کشور در 

نظر گرفته شده است؟ 
در  شده  گرفته  نظر  در  اوليه  بازيافت    -2
پياده سازي  بازيافت، به شرط  ضريب 
از  استفاده  و  توليدي  فرآيندهاي  چه 
چه تكنولوژيهايي مي باشد؟ آيا توليد 
اين  اساس  بر  کشور  نفت  ميادين 
عدم  است؟  پذيرفته  فرآيندها صورت 
فرآيندهاي  اساس  بر  توليد  اجراي 
چه  گذشته،  ساليان  طي  در  مذکور 
بازيافت  ضريب  کاهش  در  نتايجي 

اعالم شده خواهد داشت؟ 
تكنولوژي هاي مفروض ما براي دستيابي    -3
به ضريب بازيافت ثانويه چه مي باشند؟ 
و امكان دستيابي به اين تكنولوژي ها به 

چه ميزان مهيا مي باشد؟
از آنجا که نرخ تخليه مخزن در بازيافت    -4
نهايي آن تاثير مي گذارد، پروفايل توليد 
ضريب  محاسبه  براي  کشور  ميادين 
گرفته  نظر  در  ساله  آنها چند  بازيافت 

شده است؟
مبناي  که  کشور  مخازن  مطالعات    -5
شده  اعالم  بازيافت  ضريب  محاسبه 
روزرساني  به  حد  چه  تا  اند،  بوده 

شده اند؟
به  متعلق  شده  اعالم  بازيافت  ضريب    -6
ميادين توسعه يافته و توليدي است و 
يا ميادين توسعه نيافته را نيز شامل مي 

شود؟ 
به  متعلق  شده  اعالم  بازيافت  ضريب   -7
ميادين نفت خام مي باشد و يا مايعات 
و ميعانات گازي را نيز شامل مي شود؟
شده،  اعالم  بازيافت  ضريب  اساس  بر   -8
حجم نفت اوليه و ثانويه کشور چقدر 

است؟ 
شده  اعالم  بازيافت  ضريب  که  آنجا  از   -9
براي ميادين نفت کشور شامل بازيافت 
اوليه و ثانويه مي باشد و بازيافت ثانويه 
نيز با فرض سرمايه گذاري هاي الزم 

ازديادبرداشت  روشهاي  بكارگيري  و 
محقق مي شود، آيا يک درصد افزايش 
ضريب بازيافت به معني محقق نمودن 
ثانويه  بازيافت  ضريب  از  درصد  يک 
مي باشد يا يک درصد به کل ضريب 
بازيافت )مجموع اوليه و ثانويه( ميادين 

نفت کشور مي بايست اضافه نمود؟
افزايش ضريب بازيافت چه تاثيري بر    -10
توليد نفت خام ميادين کشور در طول 
برنامه خواهد داشت؟ )قابل توجه قانون 

گذاران و مديران صنعت نفت کشور(
براي  فرآيندهايي  و  شاخص ها  چه    -11
ارزيابي تحقق افزايش ضريب بازيافت 
ميادين نفت در طول برنامه هاي پنجم 

و آتي وجود دارد؟
انجام عمليات  بدون  نفت  اگر وزارت    -12
خاصي و تنها با ارزيابي مجدد از منابع 
که  نمود  اعالم  کشور  هيدروکربوري 
ضريب بازيافت ميادين نفت کشور مثال 
1 درصد زياد شده است، اين افزايش 
آن  قانوني  تكليف  معادل  تواند  مي 

محسوب شود؟
نفت  وزارت  عملكرد  سنجش  براي    -13
در پايان برنامه، تغيير ضريب بازيافت 
ميادين توليدي ابتداي برنامه مالک مي 
باشد و يا ضريب بازيافت کل ميادين 
نفت کشور اعم از منابع کشف شده در 
طول برنامه نيز در اين محاسبه استفاده 

خواهند شد؟ 
آيا مي توان طرحهاي نگهداشت توان    -14
توليد ميادين نفت کشور را جزو برنامه 
محسوب   )IOR( ازديادبرداشت  هاي 
پاسخ،  بودن  مثبت  صورت  در  کرد؟ 
نگهداشت  و  توليد  افت  واقعي  ميزان 
در ميادين توليدي کشور چه مقدار مي 

باشد؟ 
را  بازيافت  ضريب  افزايش  اصوال    -15
گيري  اندازه  ساالنه  شود  مي  چگونه 
به  برنامه  عملكرد  قالب  در  و  نمود 

نهادهاي قانوني کشور گزارش نمود؟

شود،  مي  مشاهده  که  طور  همان  لذا 

سواالت متعددي نسبت به مفاهيم اوليه بحث 
افزايش ضريب بازيافت وجود دارند که هر 
نيز  پاسخهايي  آنها  براي  است  ممكن  چند 
وجود داشته باشد، اما اين پاسخها از مسئولي 
فقدان  بود.  متفاوت خواهد  ديگر  مسئول  به 
موضوع  پيرامون  واحد  رويكرد  و  بينش 
افزايش ضريب بازيافت منجر به عدم روشن 
کاهش  نتيجه  در  و  مسئله  صورت  شدن 
کارآيي و اثربخشي اقدامات طراحي و برنامه 

ريزي شده مي شود.
در  نيز  پرسشهايي  و  چالشها  همچنين 
زمينه جايگاه و ساختار مناسب براي دستيابي 
است.  مطرح  نيز  برداشت  ازدياد  اهداف  به 
بعنوان نمونه به برخي از آنها در ذيل اشاره 

مي شود:
بر  نظارت  و  ارزيابي  مديريت،  متولي    -1
و  برداشت  ازدياد  هاي  برنامه  اجراي 
صنعت  در  بازيافت  ضريب  افزايش 
نفت کشور چه شرکت، مديريت و يا 

بخشي مي باشد؟ 
موجود  ساختار  بدليل  حال حاضر  در    -2
وزير  معاون  که  کشور  نفت  صنعت 
ملي  شرکت  مديرعاملي  نقش  نفت، 
وظايف  نمايد،  مي  ايفا  نيز  را  نفت 
حاکميتي)سياستگذاري، برنامه ريزي و 
نظارت( وزارت نفت با وظايف تصدي 
گري )عمليات و بهره برداري( شرکت 
ملي نفت ايران در يكديگر ادغام شده 
است. در واقع جايگاه سياست گذاري 
و اجرا با يكديگر يكي شده اند. حال 
آيا تفكيک وظايف حاکميتي از تصدي 
تر  مناسب  اجراي  به  تواند  مي  گري، 
کشور  هيدروکربوري  منابع  از  صيانت 

بيانجامد يا خير؟
نقش حاکميتي، سياستگذاري و نظارت    -3
و  برداشت  ازدياد  در  نفت  وزارت 
صيانت از منابع هيدروکربوري چيست 
چه  به  و  است  اجرا  قابل  چگونه  و 
نحوي از وظايف تصدي گري شرکت 

ملي نفت ايران قابل تفكيک است؟
آيا مي توان انتظار داشت شرکتهاي بهره    -4
نفت  ملي  شرکت  زيرمجموعه  بردار 
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و  جنوب  نفتخيز  مناطق  شرکت  نظير 
ازدياد  هاي  برنامه  غيره،  و  قاره  فالت 
برداشت را به خوبي انجام دهند؟ آيا در 
اجرا  بخشي جهت  توليدي،  شرکتهاي 
برداشت  ازدياد  بر طرحهاي  و نظارت 
و افزايش ضريب بازيافت وجود دارد 
چه  آن  اجرايي  قدرت  هست  اگر  و 
ميزان است؟ آيا مقتضيات و مشكالت 
عملياتي اين شرکتها مجالي براي اجراي 
برنامه هاي ازدياد برداشت که در دراز 
مدت به نتيجه مي رسند باقي ميگذارد؟ 
همت  آن  تبع  به  و  مديران  تالش  آيا 
شرکتهاي  اين  متخصصان  و  کارکنان 
بهره برداري، معطوف به پاسخگويي به 

نيازهاي عاجل و روزمره نمي باشد؟
بازيافت  ضريب  تعيين  که  زماني  در    -5
مي  بردار  بهره  شرکتهاي  براي  مخازن 
نيز  توليد  تعهد  معناي  نوعي  به  تواند 
باشد، آيا اين شرکتها عالقه اي به واقعي 
و احتماال باالنشان دادن ضريب بازيافت 
ميادين دارند؟ آيا طبيعي نيست که اين 
شرکتها بدليل عهده دار بودن توليد از 
بازيافت را در  ميادين، حداقِل ضريب 
نظر بگيرند تا براي عملكرد اين شرکتها 

نيز مشكلي بوجود نيايد؟ 
بهره  شرکتهاي  کارکنان  و  مديران  آيا    -6
بردار تابعه شرکت ملي نفت ايران که 
از حقوق ثابت دولتي بهره مند هستد، 
و  مضاعف  تالش  براي  اي  انگيزه 
طرحهاي  در  گذاري  سرمايه  انجام 

ازديادبرداشت خواهند داشت؟ 
عدم  و  مديريتي  مكرر  تغييرات  تاثير    -7
ثبات در رويكردهاي کالن وزارت نفت 
و شرکتهاي تابعه بر پيگيري و اجراي 
موثر موضوع ازديادبرداشت و ضريب 

بازيافت چيست؟
بررسي  و  اعالم  براي  مناسب  مرجع    -8
مخازن  بازيافت  ضريب  واقعي 
هيدروکربوري کشور چه نهادي است؟ 
اين نهاد مي بايست چه صالحيتهايي از 
نظر نيروي انساني و سطح توامنديهاي 
فني برخودار باشد تا بتواند گزارشات 

مستقل و صحيحي ارائه دهد؟
برخي از مديران و صاحبنظران صنعت    -9
نفت براي برانگيختن انگيزه شرکتهاي 
بهره بردار به توليد بيشتر، از تعلق پاداش 
به ازاي توليد هر بشكه مازاد نفت خام 
سخن گفته اند. اما با چه مكانيزمهايي 
مي توان اطمينان حاصل نمود که توليد 
و  اصول  رعايت  با  مذکور  ميدانهاي 
ضوابط توليد صيانتي افزايش پيدا کرده 
است؟ آيا اين احتمال وجود ندارد که 
کافي  و  الزم  زيرساختهاي  فقدان  در 
صيانتي،  نظارت  و  گيري  اندازه  براي 
خود  مدت  کوتاه  منافع  بداليل  برخي 
آينده منابع کشور را به خطر بياندازند؟

و  المللي  بين  تحريم هاي  وجود    -10
به  دسترسي  در  گسترده  محدوديت 
و  يكسو  از  خارجي  گذاري  سرمايه 
قوانين  و  بودجه  از  نفت  سهم  کاهش 
نيز  داخلي  گذاري  سرمايه  غيرجذاب 
منابع  تامين  وضعيت  ديگر،  سوي  از 
سخت  سال  هر  را  نفت  صنعت  مالي 
تر از پيش مي کند. در اين ميان سهم 
نيز  تخصيصي  بودجه  از  اي  عمده 
بويژه  گازي  ميادين  توسعه  بخش  در 
سرمايه  جنوبي  پارس  مشترک  ميدان 
گذاري مي شود که البته اقدام صحيحي 
باقيمانده  اندک  بودجه  با  لذا  است. 
ملي  شرکت  اگر  نفتي،  ميادين  براي 
نفت بتواند از افت توليد ميادين نفتي 
بزرگ  هنري  خود  نمايد  جلوگيري 
طرحهاي  اجراي  به  برسد  چه  است 
آيا  شرايطي  چنين  در  برداشت.  ازدياد 
مي توان با مهيا نمودن زمينه هاي الزم، 
برداشت  ازدياد  هاي  پروژه  از  بخشي 
صالحيت  صاحب  شرکتهاي  به  را 
بخش خصوصي سپرد؟ آيا مي بايست 
انحصار بخش دولتي در بهره برداري از 
ميادين هيدروکربوري را حتي به قيمت 
به هدر رفتن اين منابع حفظ کرد؟ )ماده 
129 قانون برنامه پنجم توسعه، سعي در 

فراهم نمودن اين شرايط دارد.(
ازدياد  طرحهاي  بتوان  صورتيكه  در    -11

برداشت در هر ميدان را در غالب پروژه 
صالحيت  صاحب  شرکتهاي  به  اي 
با  و  چگونه  سپرد،  خصوصي  بخش 
عملكرد  توان  مي  مكانيزمهايي  چه 
اين شرکتها را نظارت نمود تا از توليد 
خاطر  اطمينان  ميادين  اين  صيانتي 

حاصل نمود؟ 
داراي  کشورهاي  ساير  تجارب    -12
افزايش  شرکتهاي ملي نفت، در زمينه 
آيا  باشد؟  مي  چه  بازيافت  ضريب 
پروژه  پيشبرد  براي  کشورها  اين 
به  متكي  تنها  ازديادبرداشت  هاي 
توانمنديهاي بخش دولتي بوده اند و يا 
از توان و پتانسيل شرکتهاي خصوصي 
نيز بهره برده اند؟ اگر پاسخ مثبت است 
طي چه مكانيزمهايي و با چه رويه اي 

اين مهم را به سرانجام رسانده اند؟
توان  مي  نيز  ديگري  متعدد  سواالت 
آنها مي  اضافه کرد که همگي  اين زمينه  در 
و  کارشناسان  بررسي  و  بحث  مورد  بايست 
شايد  گيرند.  قرار  نفت  صنعت  متخصصين 
تكليف  به  نشدن  داليل عمده عمل  از  يكي 
ضريب  درصدي  نيم  و  يک  افزايش  قانوني 
برنامه چهارم  نفتي در طول  ميادين  بازيافت 
پاسخ  نبودن  روشن   ،)1383-88( توسعه 
فقدان  نتيجه  در  و  فوق  سئواالت  از  برخي 
درک روشن از صورت مسئله بوده باشد. در 
طي سالهاي گذشته بدون توجه به مهيا بودن 
زيرساختها و مباني اوليه بحث ازدياد برداشت 
که همانا فهم و ديدگاهي مشترک و روشن 
در اين زمينه مي باشد، پروژه ها و اقداماتي 
انجام شده است. صرف نظر از ارزيابي نتايج 
اين اقدامات، بديهي است که تنها در صورت 
اصالح بينش و ساختار سازماني صنعت نفت 
کشور است که مي توان به تنظيم برنامه ها و 

اجراي موثر آنها اميد داشت.
موضوع  شدن  روشن  از  پس  همچنين 
از لحاظ مفهومي و جايگاه  بازيافت  ضريب 
و  راهكارها  به  بايست  مي  ساختاري، 
چگونگي پيشبرد اين موضوع در کوتاه مدت 
و بلندمدت پرداخت که چالشهاي اين بخش 
 .را به فرصت هاي آتي واگذار مي نمائيم



10

شماره 146-145   آذر و دی ماه 1390

بازی بازها و کبوترها

سعید خوشرو

اوپک در يكصدوشصتمين نشست خود 
در 14 دسامبر، تصميم گرفت که مقدار توليد 
عملی کنونی خود يعنی 30 ميليون بشكه در 
روز را حفظ کند و آن را بعنوان سقف جديد 
توليد در نظر بگيرد. اين مقدار، توليد فعلی و 
البته اعضای  آتی ليبی را نيز در بر می گيرد. 
اوپک آمادگی خود را برای رويارويی فوری 
بازار  شرايط  در  ناگهانی  تغيير  هرگونه  با 
تحوالت  دبيرخانه،  که  کردند  مقرر  و  اعالم 
و  باشد  داشته  نظر  زير  نزديک  از  را  بازار 
تقاضا،  و  عرضه  توازن  در  تغيير  هرگونه 
به  را  اقتصادی  متغيرهای کالن  سفته بازی و 
جز  به  البته  کند.  گزارش  عضو  کشورهای 
سقف  )نه  توليد  مقدار  درباره  تصميم گيری 

توليد( که اين بار به شكل متفاوتی صورت 
پذيرفت، ساير تصميم ها نظير تصويب بودجه 
ساالنه، تشكرها و انتصابات و... در چارچوب 
روش های متداول و هميشگی به انجام رسيد.

اوپک  پيشين  جلسه  اينكه  به  توجه  با 
پايان  به  مشخصی  تصميم گيری  هيچ  بدون 
رسيده و زمينه های تنش ميان دور گروه بازها 
و کبوترها به شدت افزايش يافته بود، انتظار 
به  دستيابی  برای  بار  اين  اوپک  که  می رفت 
تنش های  و  دردسرها  مشترک،  تصميم  يک 
قرار  از  اما  باشد.  داشته  پيش  در  را  بيشتری 
تشكيل  از  قبل  بازها،  و  کبوترها  معلوم، 
واکنده  هم  با  را  خود  سنگ های  اجالس، 
عربستان  و  ايران  نفت  وزرای  ديدار  بودند. 
قبل از تشكيل اجالس و انتشار اخباری مبنی 
دو  ميان  صميمانه  و  دوستانه  جو  وجود  بر 

بار  اين  که  کرد  ايجاد  را  گمان  اين  وزير، 
منافع جمعی اوپک در گير و دار رقابت ميان 
بازها و کبوترها قربانی نخواهد شد. از قضا 
اطالعات  وزير  سفر  با  ديدار  اين  همزمانی 
ايران به عربستان، اين گمان را تقويت کرد که 
دو کشور برای دستيابی به تصميم مشترک، 

رايزنی گسترده ای را آغاز کرده اند. 
در اجالس قبلی، بازهای اوپک کوشيدند 
پايين  شيطان  از خر  را  اوپک  کبوترهای  که 
بياورند تا بر طبل افزايش سهميه توليد ندمند. 
در آن اجالس، عربستان سعودی به نمايندگی 
از دو عضو ديگر اوپک که همسويی بيشتری 
با سياست های اين کشور دارند، برای افزايش 
که  کرد  برخورد  بن بستی  به  توليد  سهميه 
اوپک،  بازهای  ديگر  از  نمايندگی  به  ايران، 
بر سر راهش ايجاد کرده بود. سرانجام نتيجه 
اين شد که عربستان نتوانست برای افزدون بر 
سهميه توليد، آن هم به مقداری نزديک به 4 
ميليون بشكه، حرف خود را بر کرسی بنشاند 
اما، توانست بازی را به زيان اوپک به گونه ای 
به مخاطره  اوپک  منافع جمعی  که  زند  رقم 
تصميم گيری  بدون  اوپک  اجالس  و  افتد 
و  ايران  از سوی  اجالس  آن  رسد.  پايان  به 
همفكرانش يک پيروزی بزرگ تفسير شد اما 
عادت  که  عربستان سعودی  برای  نتيجه  اين 
اوپک  حرف  را  خودش  حرف  بود  کرده 
قلمداد کند و همواره به طور غيررسمی خود 
را رهبر معنوی اوپک تلقی می کرد، چندان 

خوشايند نبود.
اما بايد ديد که در فاصله ميان دو اجالس 
ايران و عربستان جو  ميان  که  داد  چه روی 
دوستانه ای برقرار شد و در نهايت تصميمی 
در  را  اعضا  همه  رضايت  که  شد  گرفته 
در  ژوئن  ماه  در  قبلی  اجالس  داشت؟!  پی 
کمتر  به  ليبی  توليد  که  شد  برگزار  شرايطی 
و  يافته  کاهش  روز  در  بشكه  هزار   50 از 
 29/4 به  عراق  احتساب  با  اوپک  کل  توليد 
توليد  همچنين،  بود.  رسيده  بشكه  ميليون 
بشكه  ميليون   9/3 به   8/6 از  عربستان  نفت 
در روز افزايش يافته بود. طبيعی بود که در 
افزايش  بكوشد  عربستان  شرايطی،  چنين 
در  را  خود  تخلف  واقع  در  يا  خود  توليد 
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چارچوب سهميه بندی اوپک رسميت بخشد 
و بدون توجه به ماهيت موقتی بودن کاهش 
کند  بهانه  را  بازار  بودن  آشفته  ليبی،  توليد 
به  نزديک  را  اوپک  توليد  رسمی  سقف  تا 
درحالی  اين  دهد.  افزايش  بشكه  ميليون   4
است که ميزان پايبندی اعضا اوپک به آخرين 
سهميه بندی توليد در سال 2008، به کمترين 
مقدار رسيده بود. به گونه ای که مقدار توليد 
اوپک بدون عراق، به مرز 28 ميليون بشكه 
و توليد عراق نيز به حد نصاب 2/7 ميليون 

بشكه در روز افزايش يافته بود. 
پس از پايان بی نتيجه اجالس 159 در 
با ياری  ماه ژوئن، اوپک عالوه بر عربستان 
دو کشور امارات و کويت تا سر حد امكان 
بر توليد خود افزود و توليد اوپک با احتساب 
عراق از 30 ميليون بشكه در روز بيشتر بود. 
ميليون   30/7 مرز  از  نوامبر  ماه  در  رقم  اين 
به  مربوط  گزارش های  گذشت.  نيز  بشكه 
توليد ماه نوامبر يكی دو روز قبل از اجالس 
انتشار يافت و عربستان نيز قبل از اجالس، 
ماه  در  کشورش  نفت  توليد  که  کرد  اعالم 
رسيده  روز  در  بشكه  ميليون   10 به  نوامبر 
اوپک  واقعی  توليد  ترتيب،  اين  به  است. 
بدون احتساب عراق از مرز 28 ميليون بشكه 
در روز گذشته بود که البته اين روند از چند 
ماه قبل از آن، آغاز شده بود. اقدام يک جانبه 
عربستان که از سوی يكی دو هم پيمان عرب 
نيز حمايت شد، در واقع نوعی قدرت نمايی 
وزير  اما  بود.  اوپک  تصميمات  با  مقابله  در 
نفت جديد ايران که به واسطه سابقه اش در 
بخش های عملياتی و پيمانكاری صنعت نفت 
کار  به  متفاوتی  رويكرد  داشت،  شهرت 
گرفت. ديدار وزير نفت با دبيرکل اوپک در 
تهران و ديدار ايشان با چند وزير عضو اوپک 
در حاشيه کنگره جهانی انرژی در قطر، نشان 
داد که برای اجالس بعدی اوپک بر مذاکره 
با ديگر اعضای اوپک متمرکز شده است. از 
سوی ديگر، همواره می توان کبوترهای اوپک 
مصرف کنندگان  با  بی منطق  همسويی  به  را 
نفت متهم کرد. در معرض اتهام قرار گرفتن 
کسانی که برای خوش خدمتی به غرب، از 
درآمدهای بالقوه مردم خود مايه می گذارند، 

نياز به تاکيد ندارد. 
به هر تقدير در فاصله ميان دو اجالس، 
کبوترها نشان دادند که به لحاظ توان توليد، 
مازاد  می توانند  و  هستند  قوی تر  بازها  از 

بازار تحميل کنند و در عوض  به  عرضه را 
مذاکرات گسترده و  با  که  دادند  نشان  بازها 
فشرده دو جانبه و چند جانبه و در سايه تاکيد 
بر حفظ ثبات بازار، می توانند کبوترها را وادار 
سازند تا منافع جمعی اوپک را مد نظر قرار 
داده و از اقدامات يک جانبه خودداری کنند. 
توليد  برای  اوپک  اخير  تصميم  نهايت،  در 
روزانه 30 ميليون بشكه نفت، از چند جهت 
تامل برانگيز است. نخست اينكه اين مقدار 
توليد گرچه از سقف رسمی قبلی بيشتر است 
ميزان  از  کمتر  بشكه  هزار   700 تا   500 اما 
توليد واقعی اوپک در چند ماه گذشته است. 
لذا به عبارتی می توان آن را تصميم به کاهش 
اوپک  بيانيه  در  اينكه  دوم  کرد.  تلقی  توليد 
تاکيد شده است که اين مقدار توليد با لحاظ 
توليد کنونی و آينده ليبی است. به اين ترتيب، 
کاهش  بايد  ليبی  توليد  تدريجی  افزايش 

تدريجی توليد نفت عربستان را در پی داشته 
باشد مشروط بر آنكه عربستان به قول خود 
انگيزه ای  عربستان  برای  البته  باشد.  وفادار 
را  خود  پيمان  اين  بخواهد  که  ندارد  وجود 

نقض کند مگر اينكه بازهم بخواهد غرب را 
در قطع صادرات نفت کشور ديگری همراهی 
کند. نكته آخر اينكه در بيانيه اوپک به سهميه 
توليد اعضا، هيچ اشاره نشده است. اين نكته 
اوپک  اعضای  که  دارد  اهميت  آن جهت  از 
سهميه ها  تعيين  سر  بر  بار  چند  حال،  به  تا 
لذا  اند.  از سرگذرانده  را  درگيری  و  رقابت 
به سهميه  بيانيه اجالس اوپک  همين که در 
اشاره ای نشده است نشان می دهد که  توليد 
و  بازار  ثبات  حفظ  بر  بيشتر  اوپک  اعضای 
جايگاه اوپک تاکيد داشته و جنگ سهميه ها 
به  کرده اند.  موکول  ديگری  فرصت  به  را 
اين  نشانگر  اوپک  اخير  اجالس  تقدير  هر 
می تواند  کبوترها  و  بازها  بازی  که  بود  معنا 
به گونه ای طراحی و اجرا شود که نه به سود 
بازها و نه به سود کبوترها بلكه شايد به سود 

 .اوپک پايان يابد
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بازار نفت در غیاب مكانیزم کنترلی

بهروز بیك علیزاده
تحليلگر ارشد بازار نفت

تصميم   ،  2011 دسامبر   14 در  خود   160 اجالس  در  اوپک 
گرفت که توليد خود را از ابتداي سال 2012 در سطح 30 ميليون 
بشكه در روز تنظيم نمايد. براساس اطالعيۀ مطبوعاتي اين سازمان، 
مقدار توافق شده شامل توليد فعلي و آتي ليبي و توليد عراق نيز 

مي باشد.
توليد اوپک در ماه نوامبر 2011 به سطح 30/367 ميليون بشكه 
در روز و توليد ليبي در اين ماه به 570 هزار بشكه در روز  رسيد. 
توليد  که  کرد  اعالم  اوپک  اجالس  از  بعد  ليبي  نفت  جديد  وزير 
کشورش از مرز يک ميليون بشكه در روز فراتر رفته و  تا سه ماهۀ 

اول 2012 به 1/3 و تا سه ماهۀ دوم به 1/5 ميليون بشكه در روز 
در  اوپک  بعدي  اجالس  برگزاري  زمان  تا  يعني  شد.  خواهد  بالغ 
ليبي حداقل يک ميليون بشكه نسبت به ماه  14ژوئن 2012 توليد 
اوپک  اعضاي  بنابراين ساير  افزايش خواهد داشت.  نوامبر گذشته 
براي حفظ توليد 30 ميليون بشكه در روز بايد يک ميليون بشكه 
توليد خود را کاهش دهند. عراق نيز در صدد افزايش توليد خود 
مي باشد. توليد نفت عراق در ماه نوامبر 2/681 ميليون بشكه بود اما 
وزير نفت اين کشور اعالم کرده که اين رقم در سال 2012 با 700 
هزار بشكه افزايش به 3/4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. گرچه 
توليد توافق شده در اجالس 160 شامل عراق نيز مي شود اما عراق 
همچنان خارج از نظام سهميه بندي اوپک است و آنچه در اجالس 
اخير به توافق رسيده است ارتباطي به سقف رسمي سازمان اوپک 
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ندارد، بنابراين عراق مجاز خواهد بود که توليد خود را تا هر سطحي 
که مي تواند افزايش دهد. 

تصميم گيري  دراين  اعضا  سهميه هاي  اينكه  به  توجه  با 
توليد  افزايش  با  که  مي گردد  مطرح  سؤال  اين  نشده،  مشخص 
ليبي و عراق کدام يک از اعضا توليد خود را کاهش خواهند داد. 
اولين  اما  است,  نداده  سؤال  اين  به  پاسخي  اوپک  رسمي  بيانيۀ 
پاسخي که به ذهن مي آيد اين است که کشورهايي که براي جبران 
توليد خود  مي بايست  بودند  داده  افزايش  را  توليدشان  ليبي  نفت  
را کاهش دهند. توليد نفت خام اعضاي اوپک در ماه ژانويه 2011 
نوامبر  ماه  در  و  داشت  جريان  ليبي  نفت  توليد  که  زماني  يعني 
2011  که آمار آن در زمان تصميم گيري در دسترس وزيران اوپک 
قرار داشت درجدول)1( مقايسه شده است. مشاهده مي گردد که 
صدر  در  بشكه،  هزار   938 ميزان  به  توليد  افزايش  با  عربستان 
 297 افزايش  با   کويت  و  ليبي  نفت  جايگزين کنندگان  فهرست 
هزار بشكه در مرتبه بعدي قرار دارد. آنگوال، امارات، اکوادرو و 
قطر نيز به ترتيب توليد خود را 177 ، 132 ، 12 و 8 هزار بشكه 

در روز افزايش داده اند. 
 اما وزير نفت عربستان بعد از اجالس  اعالم کرد که: " افزايش 
توليد ليبي ضرورتًا به اين معني نيست که عربستان توليد خود را 
بازار  تقاضاي  به  بلكه  ليبي  توليد  به  نه  عربستان  زيرا  دهد  کاهش 
واکنش نشان مي دهد". به اين ترتيب نمي توان به طور قطع انتظار 
بازار  از  ليبي  خروج  از  را  منافع  بيشترين  که  عربستان  که  داشت 
دهد.  کاهش  را  توليد خود  ليبي  توليد  افزايش  با  آورده،  به دست 
بنابراين از ساير اعضا نيز نمي توان توقع داشت که به کاهش توليد 
مبادرت کنند. بويژه اينكه وزير نفت عربستان توليد نفت اين کشور 
در ماه نوامبر 2011 را 10 ميليون بشكه در روز اعالم کرد که 403 
هزار بشكه بيشتر از تخمين منابع ثانويه است. وزير نفت کويت نيز 
اعالم کرد که: توليد نفت کويت  در ماه دسامبر به 3 ميليون بشكه در 
روز رسيده و اگر تقاضا وجود داشته باشد اين سطح همچنان ادامه 

خواهد يافت و اين ميزان توليد  365 هزار بشكه بيشتر از توليد ماه 
نوامبر اين کشور است. 

بنابراين نظام سهميه بندي اوپک که براي آخرين بار در اجالس 
کارکاس  اجالس  در   2007 در  و  تعيين شد  مارس2006  در   141
نيز مورد استفاده قرار گرفت، ديرزماني است متوقف شده و سقف 
سطح  در    2008 دسامبر  در   151 اجالس  در  شده  توافق  توليد 
24/845 نيز رها شده است. در اين شرايط اين سؤال مطرح مي گردد 
که در غياب  مكانيزم کنترل توليد اوپک چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 
در چند  مي توان  را  افتاد  اتفاق خواهد  کوتاه مدت  آينده  در  آنچه 

سناريو پيش بيني کرد. 

سناریوي اول: فرض عدم تأثیرگذاري 
بنیادهاي بازار بر قیمت ها

بااليي  قيمت هاي  با   160 اجالس  برگزاري  زمان  در  اوپک 
روبه رو بود و قيمت سبد اوپک به 106/88 دالر در بشكه رسيد. 
ميانگين قيمت  نيز از ابتداي سال تا نهم دسامبر به 107/53 دالردر 
بود.  بي سابقه  جهاني،  رکود  از  بعد  سال  چند  در  که  رسيد  بشكه 
در اين سطح از قيمت  نمي توان انتظار داشت که کشورها به پايين 
آوردن توليد خود مبادرت کنند و براي استفاده از قيمت هاي باال تا 

جايي که بتوانند توليد خواهند کرد.
نگراني هاي ژئوپلتيک، تحوالت  بپذيريم که  را  اين فرض  اگر 
است  شده  باعث  نانوشته  وتوافقات  بورس بازي  مالي،  بازار هاي 
بنابراين  شود،  بازار سست  بنيادهاي  و  نفت  قيمت هاي  ارتباط  که 
بهترين شرايط براي توليد نفت و افزايش درآمدهاي نفتي کشورهاي 
عضو فراهم آمده است. به ويژه اينكه درآمدهاي نفتي براي پيگيري 

جدول)1(: توليد نفت اعضاء اوپک )هزار بشکه در روز (

Sources: OPEC Monthly Oil Market Report, April 2011 & December 2011

تغيير نوامبر 2011ژانويه 2011
26-1,2651,239الجزاير 
1,6561,833177آنگوال
47949112اكوادور
103-3,6563,553ايران
2,6582,68123عراق
2,3382,635297كويت
1,013-1,583570ليبي

110-2,1872,077نيجريه
8108188قطر

8,6599,597938عربستان
2,3832,515132امارت
2,3352,36126ونزوئال

30,00930,370361كل اوپك
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برنامه هاي توسعه دربسياري از کشورهاي عضو  اوپک  از اهميت 
نيست که در شرايط  نيازي  ترتيب  اين  به  حياتي برخوردار است. 
فعلي اوپک خودرا درگير موضوع سهميه بندي کند و بهترين تصميم 
و  عرضه  تراز  يعني  ابزار  راحت ترين  از  استفاده  با  که  است  اين 
تقاضاي نفت  به توافق کلي در بارۀ توليد دست يابد و به بازار نيز 
اطمينان دهدکه اوپک حداکثر تالش خود را براي برقراري تعادل 

بازار خواهد نمود.
که  مي دهد  نشان  نفت  جهاني  تقاضاي  و  عرضه  تراز  بررسي 
ميليون  اين سازمان در سال 2012 در سطح 30  براي نفت  تقاضا 
توليد  اين است که  بهترين تصميم  بود. پس  بشكه درروز خواهد 
اوپک در سطح 30 ميليون بشكه تنظيم گردد و  اگر به رغم اضافه 
توليد اعضا که ممكن است حجم آن به بيش از 1/5 ميليون بشكه 
در روز برسد،  قيمت هاي نفت در سطح بااليي باقي بمانند، اعضا 
مي توانند همچنان به توليد خود ادامه دهند و تنها اتفاقي که خواهد 

با رقم30  با توافق کلي يعني  افتاد تخلف کلي است که حجم آن 
ميليون بشكه در روز سنجيده خواهد شد. 

سناریوي دوم: تاثیرگذاري بنیادها بر 
قیمت هاي نفت 

  ،)2 )جدول   2012 اول  ماهه  سه  در  اوپک  نفت  براي  تقاضا 
29/8 ميليون بشكه در روز خواهد بود و در سه ماهۀ دوم به 29 
ميليون بشكه درروز خواهد رسيد. يعني اگر اوپک توليد خود را در 
سطح 30 ميليون بشكه ادامه دهد در سه ماهۀ اول بازار با200 هزار 
بشكه مازاد روبه رو خواهد شد و در سه ماهۀ دوم مازاد عرضه به 1 
ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. هرچند به طور معمول در سه 
ماهۀ اول برداشت از ذخيره سازي ها صورت مي گيرد اما 200 هزار 
بشكه در روز مازاد عرضه تأثير چنداني بر بازار نخواهد داشت. ولي 
به هر حال اگر عراق برنامۀ افزايش توليد خود را ادامه دهد و ليبي 
نيز توليد خود را افزايش دهد و عربستان و کويت و ساير اعضاء نيز 
توليد خود را در سطح فعلي ادامه دهند،  بازار در سه ماهۀ اول با  

2 ميليون بشكه و در سه ماهه دوم با 3 ميليون بشكه در روز مازاد 
عرضه روبه رو خواهد شد.

اگر دراين وضعيت برآوردهاي عرضه و تقاضا از صحت کافي 
برخوردار باشند و حجم چشمگير مازاد عرضه، بازار نفت را تحت 
شديد  کاهش   دچار  نفت  قيمت هاي  ترديد  بدون  دهد  قرار  تأثير 
خواهد شد. در چنين وضعيتي که  بازار نفت به دليل مازاد عرضه 
به  عربستان  تصميم  خواهد گشت,   روبه رو  قيمت هاي  واکنش  با 
شرايط  دراين  عربستان  بود.  خواهد  سرنوشت ساز  توليد،  کاهش 

مي تواند به دو صورت تصميم بگيرد:
توليد خود  و  دهد  نشان  واکنش  قيمت   کاهش  برابر  در  الف: 
شده  متوقف  قيمت   نزولي  روند  صورت  دراين  نمايد.  محدود  را 
و قيمت  در سطح 80 الي 100  دالر در بشكه متوقف خواهد شد. 

ب:  به شرايط بازار واکنش نشان ندهد و يا براي اتخاذ تصميم 
اين صورت  در  باشد.  اعضا  بين  در  توليد  يكسان  کاهش  منتظر 

اختالف در بين اعضا اوپک تشديد خواهد شد و بازار نفت دچار 
تالطم شده و قيمت ها به سطحي کمتر از 80 دالر در بشكه تنزل 
خواهد کرد تا جايي که تحمل آن براي اعضاي اوپک دشوار گردد 
حفاظت  براي  شد  خواهند  ناچار  اعضا  تمامي  وضعيت  اين  در   .
از سهميه ها و مكانيزم کنترل  به تعريف جديدي  از کف قيمت ها 
توليد روي آورند.  همانگونه که اعضا در اجالس 151 در دسامبر 
2008  توافق کردند که براي ايجاد تعادل در بازار از ابتداي سال 
دهند  کاهش  بشكه  ميليون    4/2 ميزان  به  را  خود  توليد   2009
تعيين گرديد.  ماه سپتامبر 2008  واقعي  توليد  نيز  مبناي کاهش  و 
برخي بررسي ها نشان مي دهد که بودجۀ عربستان در سال 2012 
با قيمت 74 دالر در بشكه تراز خواهد شد و با دردسترس داشتن 
تجربه تصميم اوپک در اجالس 151 که توانست به برقراري تعادل 
در بازار کمک کند، احتمال تصميم گيري مشابه در صورت سقوط 
قيمت ها وجود دارد. اما بايد منتظر بود و ديد که آيا عربستان  و 
ساير اعضاي اوپک صبر خواهند کرد تا قيمت ها تا اين سطح تنزل 

 يابد يا نه؟

تراز عرضه و تقاضاي جهاني نفت در سال 2012 در مقايسه با 2011

فصل چهارم فصل سوم 2012فصل دوم 2012فصل اول 2012
تغيير 2012 نسبت متوسط 20122012

به 2011
88/487/589/59088/91/1تقاضاي جهاني نفت 

53/252/95353/453/10/7عرضه غير اوپك 
 NGL 5/55/65/75/85/70/4اوپك

58/758/658/759/258/81كل عرضه شامل NGL اوپك 
3030توليد اوپك

29/82930/730/930/10/1تقاضا براي نفت اوپك 
0/21تراز

Sources: OPEC Monthly Oil Market Report, December 2011
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چالش هاي تحریم نفتي ایران و تبعات آن
موضوع تحريم نفتی ايران نسبت به گذشته شدت پيدا کرده است. 
سياستمداران اروپائي تحت فشار اياالت متحده به قصد تحت فشار 
را  ايران، موضوع تحريم  اقتصاد  آن  تبع  به  و  نفتي  قراردادن درآمد 
مطرح مي کنند.  اما بايد ديد که آيا نفت ايران به لحاظ مقدار، نوع و 
مقصدهای صادراتی به گونه ای هست که اروپاييان بتوانند سياست 
تحريم را در مورد آن به اجرا بگذارند؟ داليلي وجود دارد که اجرای 

اين سياست، دست کم در کوتاه مدت، بسيار دشوار است. 
براساس آمار ادارۀ اطالعات انرژی آمريكا، ايران در چند ماه    -1
گذشته به طور ميانگين روزانه 2/5 ميليون بشكه نفت خام و 
ميعانات گازی صادر کرده است. از اين ميان، کمتر از 7 درصد 
انرژی  بين المللی  آژانس  عضو  اروپايی  کشورهای  مقصد  به 
بارگيری شده است. در حالی که بازار شرق و عمدتاً چين و 
هند، در مجموع بيش از 65 درصد از نفت ايران را خريداری 
اروپا  به  چندان  ايران  نفت  صادرات  ترتيب،  اين  به  کرده اند. 
وابسته نيست. آن هم اروپايی که بر اساس آمار همين مؤسسه، 
تقاضای کاهنده دارد و سال آينده نيز تقاضای روزانۀ نفت آن 
نزديک به300 هزار بشكه کاهش خواهد يافت. ترکيه، ايتاليا، 
اسپانيا و يونان به ترتيب با واردات روزانه 196، 185،161 و 
103 هزار بشكه نفت از ايران، بزرگترين واردکنندگان اروپايی 

نفت ايران هستند که عمدتاً نفت خام سبک ايران را خريداری 
می کنند. ترکيه که نزديک به 30 درصد از نفت موردنياز خود 
را از ايران تأمين می کند، هم اکنون قرارداد خريد نفت خود از 
ايران را برای سال 2012 نهايی کرده و ديگر کشورهای اروپايی 
نيز کم و بيش همين رويه را در پيش گرفته اند. هر پااليشگاه 
مي تواند نفت خام خاصی را به عنوان خوراک به مصرف برساند. 
نه  کند،  تأمين  ديگری  منبع  از  را  نفت خود  بخواهد  اگر  لذا 
تنها بايد افزايش توليد نفت در جای ديگر ممكن باشد، بلكه 
بايد نفت خاصی باشد که به لحاظ سبكی و سنگينی، ترشی و 
شيرينی و وجود ناخالصی های ديگر، کم و بيش مشابه همان 
نفت خام باشد و در غير اين صورت بايد انواع نفت خام ها را 

ترکيب کند تا به مشخصات خوراک خود برساند. 
نفت خام های  مانند   ( ايران،  سنگين  و  سبک  نفت خام های    -2
سروش و نوروز و مخلوط فروزان( از اصلی ترين نفت خام های 
صادارتی ايران هستند که بيشتر به بازار شرق روانه می شوند. 
درجه API نفت سبک و سنگين ايران به ترتيب 33/4 و 29/6 
و مقدار گوگرد آنها برابر با 1/4 و 2 درصد است. بيش از 85 
درصد نفت صادراتی ايران از اين دو نوع تشكيل شده است. 
ايران را جبران کند الزم است که  اگر کشوري بخواهد نفت 
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نفت خامی را توليد کند که مشخصاتی مشابه با نفت خام های 
عربستان سعودی  مانند  اگر کشوری  باشد. حتی  داشته  ايران 
بخواهد و بتواند بيش از اين بر توليد خود بيفزايد، به سادگي 
جهان  پااليشگاه های  در  که  کند  توليد  نفت خامی  نمی تواند 
قابليت جانشينی با نفت  ايران را داشته باشد. بيش از نيمی از 
نفت  صادراتی ايران، نفت خام سنگين است و کمتر از 35 درصد 
سبک، در حالی که ظرفيت مازاد توليد عربستان نفت خام های 
نفت خام های سروش  با  برای جانشينی  که  است  فوق سنگين 
ونوروز مناسب است که توليد و صادراتشان بيش از 110 هزار 
از  استفاده  برای  عربستان  اينكه  نيست. ضمن  روز  در  بشكه 
ظرفيت مازاد خود و افزودن 1/5 ميليون بشكه بر توليد روزانه، 
شش ماه زمان الزم دارد. چرا که بيشتر اين ظرفيت مربوط به 
مياديني است که هنوز از آنها بهره برداری نشده و دست نخورده 
باقی مانده است و آغاز بهره برداری از آنها دست کم شش ماه 

زمان می برد. 
های  نفت خام  توليد  برای  ظرفيت خود  تمام  تقريبا  عربستان   
سبک  نفت  است.  گرفته  بكار  را  سنگين  و  متوسط  و  سبک 
عربستان که درجه API نزديک به 33/6 و مقدار گوگرد نزديک 
به 2 درصد، کيفيتی کم و بيش مشابه نفت سبک ايران دارد که 
با تمام ظرفيت توليد می شود. نفت خام های متوسط عربستان که 
بيشترين سهم توليد اين کشور را تشكيل می دهند، با نفت خام 
نوع  اين  توليد  افزودن  اما  دارند  بيشتری  تشابه  ايران  سنگين 
نفت خام برای عربستان شدنی نيست. لذا وجود ظرفيت مازاد 

توليد عربستان که عمدتاً نفت فوق سنگين است، نبايد در کوتاه 
مدت خطری برای ايران به شمار آيد.

ميزان ظرفيت مازاد توليد نفت اوپک رو به کاهش است و هم    -3
اکنون کمتر از 4 ميليون بشكه در روز گزارش می شود. براساس 
گزارش اداره اطالعات انرژی آمريكا، ظرفيت توليد پايدار و 
ميليون بشكه در روز  از 35  قابل تداوم اعضای اوپک، کمتر 
است در حالی که توليد فعلي اوپک نزديک به 30/7 ميليون 
ماه  از سوی ديگر، عربستان در چند  بشكه گزارش می شود. 
گذشته به سبب شرايط خاص بازار نفت ناشی از توقف توليد 
نفت ليبی، تا سرحد امكان بر توليد خود افزوده و در نوامبر 
گذشته ميانگين توليد خود را به 10 ميليون بشكه در روز رساند. 
با وجود اين، توليد نفت اوپک با احتساب عراق در مجموع 
به 30 ميليون و 700 هزار بشكه رسيد، که نتوانست نياز بازار 
را به قدر کافی تامين کند و در نتيجه مقدار ذخيره سازی های 
در  آمريكا  نفت خام  ذخاير  مقدار  يافت.  کاهش  نيز  نفت خام 
ميليون   328 به  بشكه ای  ميليون   10 کاهش  با  گذشته  هفته 
بشكه رسيد. مجموع ذخيره سازی های کشورهای عضو سازمان 
همكاری های اقتصادی و توسعه )OECD( نيز با بيش از 36 
ميليون بشكه کاهش به کمتر از 2 ميليارد و 630 ميليون بشكه 
رسيده است که مصرف 57 روز اين دسته از کشورها را پوشش 

می دهد که از نرخ متداول 60 روز کمتر است.
بحران اقتصادی آمريكا و اخيرا اروپا سبب شده است که طی    -4
چند سال گذشته تقاضای نفت اين دسته از کشورها کاهش 
يابد. به عنوان نمونه تقاضای نفت اروپا در سال 2010، نزديک 
به 15/3 ميليون بشكه در روز بود که امسال به 15 ميليون بشكه 
رسيد و پيش بينی می شود که در سال آينده به 14/8 ميليون بشكه 
در روز کاهش يابد. اين در حالی است که تقاضای جهانی نفت 
از 88/3 ميليون بشكه در سال 2010 به 89 ميليون بشكه در 
سال 2011 رسيد و پيش بينی می شود که در سال 2012 به 90/3 
ميليون بشكه برسد. چين و هند بيشترين نقش را در افزايش 
تقاضای جهانی داشته و دارند. چين با مصرف روزانه 10 ميليون 
نيروی  به 5/5 ميليون بشكه،  بشكه و واردات روزانه نزديک 
محرک بازار نفت به شمار می آيد. زمامداران چينی، بر اين نكته 
واقف هستند که با تحريم نفت ايران،آمريكا هيچ چيز و اروپا 
نيز چيز زيادی از دست نمی دهند چرا که از نفت ايران سهم 
قابل توجهي ندارند، اما چين و هند و به طور کل بازار شرق 
می بايست از خير روزانه بيش از 1/3 ميليون بشكه نفت خام 
ايران بگذرند. لذا ممكن است غربي ها نتوانند مصرف کنندگان 
شرقی نفت خام ايران را متقاعد سازند که از چنين منبع بزرگی 

دست بشويند و تاوان تمايالت سياسي آنها را بپردازند.
توليد غير اوپک به اوج خود نزديک شده و انتظار نمی رود که    -5
بتواند سهم خود را در تامين تقاضای جهانی نفت حفظ کند. 

جدول)1(: ميانگين واردات نفت خام از ايران )نه ماه نخست 2011(

كشور
مقدار  
 1000(
بشكه(

سهم 
ازكل 

)درصد( 

سهم از 
صادرات 

ايران )درصد(
2 3 53فرانسه
1 1 15آلمان
4 30 103يونان
7 13 185ايتاليا
6 12 161اسپانيا
8 29 196تركيه
ناچيز1 11بريتانيا

IEA 31 7 792كل اعضای اروپايی
IEA 22 6 555كل اعضای آسيا- پاسفيك

IEA 53 7 1347كل اعضای
22 6 555چين 
12 3109هند

44 5 1655كل آسيا
100 2527كل جهان
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در سال 2011 توليد غيراوپک تنها 100هزار بشكه افزايش يافته 
و به 53/4 ميليون بشكه در روز رسيد. روسيه که چند سالی 
است جايگاه بزرگترين توليدکننده نفت جهان را از آن خود 
کرده است، با توليد روزانه 10/2 ميليون بشكه، تمام توان خود 
را برای افزايش توليد به کار گرفته و انتظار نمی رود که در آينده 
بيفزايد. و در عين حال مصرف  بر توليد خود  بتواند  نزديک 
نفت اين کشور به شدت رو به افزايش است. توليد نفت دريای 
به  رو  توقف هايی  و  با مشكالت  نيز همواره  برزيل  و  شمال 
رو بوده است. بعنوان نمونه ميزان صادرات نفت مكزيک در 
قبل 14/9 درصد  به دوره مشابه سال  نوامبر 2011نسبت  ماه 
کاهش يافت و به حدود 1/375 ميليون بشكه در روز رسيد. 
اين روند کم و بيش برای ديگر توليدکنندگان غير اوپک مصداق 
دارد و جهان نمی تواند برای تامين نياز اضافي خود به افزايش 
توليد غيراوپک چشم بدوزد به عالوه اينكه ناآرامی های سياسی 
همواره می تواند بر توليد نفت اين دسته از کشورها تاثير گذاشته 
و از مقدار آن بكاهد. اعتراضات مردمی در قزاقستان و روسيه را 
نبايد برای بازار نفت، چندان بی   اثر دانست. ناآرامی های سوريه 
و مصر هم ادامه دارد و تاثير خود را بر عرضه نفت نشان داده 

است.
6-  اگر امريكا بتواند هم پيمانان اروپايی خود را متقاعد سازد تا 
خريد نفت خود را از ايران متوقف کنند، اين نكته مهم است که 
به طور معمول 95 درصد از نفت کشور بر مبنای قراردادهای 
دقيق  مقدار  سال  هر  آغاز  در  و  می شود  فروخته  درازمدت 
دوره های ماهيانه تحويل آن نهايی می شود، بيشتر شرکت های 
و  کرده اند  نهايی  را  توافق های خود  تاکنون  نيز  اروپائي  نفتی 
متعهد هستند که مقدار توافق شده را با دامنه تغييرات حداکثر 

10 درصد، برداشت نمايند. 
اما به فرض عملی بودن تحريم در کوتاه مدت، در بازار نفت   
چه اتفاقی روی خواهد داد؟ بازار رو به رشد شرق از سال ها 
پيش صادرکنندگان نفت را بر آن داشته است که سهم شرق را 
در بازار صادراتی خود افزايش دهند. حتی نفت خامی که به بازار 
می تواند  نرود  غرب 
بازار رو به رشد  راهی 
که  هرچند  شود.  آسيا 
در شرايط بحرانی شايد 
اندکی  تا  باشد  الزم 
کار  چاشنی  تخفيف، 
بيشتری  انگيزه  تا  شود 

ايجاد شود. 
تحريم نفت   
غرب،  سوی  از  ايران 
قيمت ها  ساختار  بر 

تاثير  نيز  سنگين  و  سبک  نفت خام های  قيمت های  تفاوت  و 
چشمگيری بر جای خواهد گذاشت. اول اينكه ساختار بازار 
غرب به حالت بكوارديشن )قيمت  ماه های نزديكتر بيشتر از 
قيمت ماه های دورتر( قرار خواهد گرفت. همچين بازار آسيا به 
سبب افزايش عرضه، در قياس با بازار اروپا ضعيف تر خواهد 
شد. از طرفی اختالف قيمت نفت خام های سبک و سنگين در 
غرب کاهش اما در آسيا افزايش مي يابد که به اين ترتيب جريان 
آربيتراژ از منطقه آسيا به اروپا باز خواهد شد. نتيجه اينكه نفت  
بازار آسيا و در عوض، ديگر نفت خام های منطقه  ايران وارد 
راهی بازار اروپا مي شود. به اين ترتيب فقط جابجايی صورت 
خواهد گرفت و نفت خام ايران از بازار حذف نخواهد شد بلكه 

از منطقه ای به منطقه ديگر منتقل می شود. 
هم اکنون بدون احتساب نفت ايران، روزانه بيش از 10 ميليون    -7
و  امارات  عراق،  کويت،  عربستان،  کشورهای  نفت  از  بشكه 
ميعانات گازی و  اين،  بر  افزون  تنگه هرمز می گذرد.  از  قطر 
اين  از  بنزين عبوری  و  نفتكوره  نفتا،  نظير  نفتی  فرآورده های 
منطقه نيز بيش از يک ميليون بشكه در روز است. همچنين قطر 
و امارات به ترتيب ساالنه 76 و 8 ميليارد مترمكعب گازطبيعی 
هر  می کنند.  صادر  آبراه  اين  مسير  از  را   )LNG( شده  مايع 
تهديدي در مورد اين تنگه افزايش شديد قيمت نفت خام و گاز 
طبيعي را در پي خواهد داشت و اين کمترين خطری است که 
در کوتاه مدت اقتصاد جهان را تهديد می کند. تاثير رواني چنين 

چيزي حتي از تاثير فيزيكي آن بيشتر خواهد بود.
سبب  اتفاقی  چنين  بنينی،  يوهان  موسسه  محاسبات  براساس   
می شود که اقتصاد جهان چنان راکد شود که تقاضای نفت به 
شدت کاهش يافته و طی 5 سال در مجموع از تقاضای روزانه 
نفت 4/4 ميليون بشكه کاسته شود. آشكار است که اقتصاد جهان 
به گريبان است که  با چنان مخاطراتی دست  همين حاال هم 
تحمل چنين تكانه ای برايش ناممكن می نمايد.  در ميان مّدت 
عراق هم افزايش توليد خواهد داشت، هم اينک توليد نفت اين 
کشور به مرز 3 ميليون بشكه در روز رسيده است. در حالی که تا 
سه ماه قبل به سختی 2/6 ميليون بشكه نفت توليد می کرد. حتی 
اگر نيمی از برنامه ها توسعه نفتی عراق به سرانجام برسد، به طور 
کل توازن اقتصادی، سياسی و امنيتی منطقه را تغيير خواهد داد و 
همزمان توليد نفت ليبي هم در حال برگشتن به رکوردهاي قبلي 

است و در بازار گاز ) و LNG( نيز مازاد وجود دارد.
 بنابراين تحريم کامل نفتي ايران بيش از همه اقتصادهاي رشد 
يابنده چين و هند و تا حدودي اقتصاد ژاپن را تحت فشار قرار خواهد 
داد که ممكن است اين امر در شرايط فعلي اقتصاد جهان خصوصًا 

 .براي آمريكائي ها چندان نامطلوب نباشد

برگرفته از هفته نامۀ آسمان - سعيد خوشرو

جدول)2(: نفت خام های عبوری از 
تنگه هرمز

مقداركشور
)ميليون بشكه در روز(

5 عربستان
1/5كويت
0/9امارات
1/7عراق 
0/6قطر
9/7جمع
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میدان نفتی زاغه  و  شرکت تات نفت

سیدغالمحسین حسنتاش

در خبرهای ماه گذشته آمده بود که شرکت مهندسی و توسعه 
نفت )متن( و شرکت تات نفت در روز 18 دسامبر سال 2011 در 
رئيس  مينيخانف  رستم  و  ايران  نفت  وزير  قاسمی  رستم  حضور 
جمهور تاتارستان، تفاهم نامه ای را جهت توسعه ميدان نفتی زاغه به 
امضاء رسانده اند. و لذا بران شديم که مشخصات ميدان نفتی زاغه 
و نيز اطالعاتی در مورد شرکت تات نفت را به اطالع خوانندگان 

اقتصاد انرزی برسانيم.

میدان زاغه
ميدان زاغه که نفت آن در سازند پابده قرار دارد در سال 1358 
شمسی کشف شده است. ميدان نفتی زاغه در 25 کيلومتری شمال 

بندر ديلم و در مرز دو استان خوزستان و بوشهر قراردارد. 
 درجه API )سبكی و سنگينی( نفت اين مخزن 15 می باشد که 

مشخصه يک نفت خام بسيار سنگين است. مقدار نفت درجای اوليه 
اين ميدان حدود 1/25 ميليارد بشكه برآورد شده و ضريب بازيافت 
آن 16 درصد تخمين زده شده و با احتساب اين ضريب بازيافت، 
ميزان نفت قابل بازيافت ميدان 194 ميليون بشكه برآورد می شود. 
متوسط عمق اليه نفتی حدود 4300 متر از سطح زمين و ضخامت 
چاه  يک  تنها   1373 سال  در  است.  متر   250 حدود  نفتی  اليه 
اکتشافی در اين ميدان حفر گرديده بود که برای تكميل اطالعات 
از سنگ مخزن و اطالعات مخزن کفايت نمی کرد. درجه گرانروی 
نفت مخزن نيز باالبوده و ميزان گوگرد و هيدروژن سولفوره موجود 
در نفت مخزن به ترتيب 3/8 و 0/068 درصد وزنی است. ميزان 
گاز همراه مخزن نيز 95 فوت مكعب به ازاء هر بشكه نفت برآورد 
گرديده است. ظاهرا بعد از سال 1373 از همان چاه اکتشافی برای 
ادامه  نفت،  سنگينی  بدليل  که  بود  گرديده  استخراج  نفت  مدتی 
استخراج آن ممكن نشد. قبال قرار بود که در سال 81 استخراج از 
اين ميدان با 5 هزار بشكه در روز آغاز گردد و نفت در تاسيسات 
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بودن  سنگين  بدليل  نشد.  اجرا  که  شود  فراوری  رگ سفيد  ميدان 
فناوری  نيازمند  آن  از  استخراج  ميدان،  فنی  مشخصات  و  نفت 
پبشرفته است و متخصصين معتقد بودند که براي ازدياد برداشت 
از اين ميدان، شيوه هايي مانند تزريق آب و گاز موثر نبوده و بايد 
از شيوه هاي پيشرفته تري که در کشورهاي پيشرفته استفاده مي شود 
بودن  باال  شود.  استفاده  خاص  باکتري هاي  يا  اسيد  تزريق  مانند 
خاصي  سرچاهي  تجهيزات  که  شود  مي  موجب  نيز  ميدان  فشار 

مورد نياز باشد. 
برنامه  که  است  گفته  متن  مديرعامل شرکت  ناجی سعدونی   
ميدان 60 هزار بشكه  اين  از  توليد  تات نفت جهت  با  توافق شده 

در روز است و اگر هزينه سرمايه گذاری برای هر بشكه بين 20 تا 
25 هزار دالر باشد ميزان سرمايه گذاری مورد نياز آن بيش از يک 

ميليارد دالر خواهد بود.

شرکت تات نفت
هلدينک يا گروه تات نفت يک شرکت روسی است که در دهه 
نفتی  از شرکت های  ادغام و تجميع مجموعه ای  از  1950 ميالدی 

کوچک محلی و صنايع مرتبط تشكيل شده است. 
اين شرکت ششمين شرکت نفتی روسيه است که در بخش های 
دفتر  دارد.  فعاليت  صنعت نفت  پائين دستی  و  باالدستی  مختلف 
مرکزی اين شرکت در شهر اِلِمت تاتارستان واقع است. تاتارستان 
نيز  نفت خيز  که  است  روسيه  مختار  خود  جمهوری های  از  يكی 
سهامدارن  از  يكی  سهام  درصد   34 با  تاتارستان  دولت  می باشد. 
عمده تات نفت است و بخش از سهام اين شرکت نيز در بورس های 

سهام اروپای غربی خريد و فروش می شود. 
ايران  تاتارستان مدتهاست که عالقمند است در  ظاهرا دولت 
فعاليت داشته باشد و رئيس جمهور اين دولت خود مختار، شخصا 
اين کار را پيگيری می کند و در طول سال های گذشته بارها به دفاتر 

مديران صنعت نفت برای گرفتن کار سر زده است. 
اما شرکت تات نفت يک روز بعداز اعالم خبر، هر گونه امضاء 
تكذيب  اين  متن  و  نمود  تكذيب  را  ايران  با  همكاری  و  قرارداد 
سهام  حضور  به  توجه  با  است.  موجود  شرکت  اين  سايت  روی 
خاطر  به  تكذيب  اين  شايد  بين المللي،  بورس هاي  در  تات نفت 
ترس از تحريم هاي بين المللي بر عليه ايران بوده باشد بدنبال اين 

تكذيب فردی بنام صادق علی ناصری مدير عامل شرکتی بنام »تات 
نفت ايران اويل کمپانی کيش« مطالب قبلی را يک اشتباه رسانه يی 
دانست و به ايسنا گفت که قرار دادی که برای توسعه ی ميدان نفت 
سنگين زاغه به امضاء رسيده، ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت 
نداده  بوده است، وی توضيح  اويل کمپانی کيش  ايران  نفت  تات 
تاتارستان  جمهوری  و  روسيه  تات نفت  با  شرکتش  ارتباط  است 
چيست؟ در بعضي خبرها از شرکتي بنام تات نفت تاتارستان نيز نام 
برده شده و متفاوت با تات نفت اصلي ذکر شده اما چنين شرکتي 

وجود ندارد. 
سعدوني گفته است که اين تفاهم نامه ظرف سه ماه تبديل به 
قرارداد خواهد شد. بايد ديد که رئيس جمهوري تاتارستان موفق 
مي شود که شرکت تات نفت را بصورت مستقيم يا غير مستقيم وارد 
خوبي  سابقه  روسي  شرکت هاي  نه؟  يا  نمايد  سرمايه گذاري  اين 
در ايران ندارد و کمتر به تعهدات خود پايبند بوده اند. بايد منتظر 
شد و ديد که تات نفت مي تواند سرمايه کافي و فناوري الزم براي 
توسعه چنين ميداني را فراهم کند و يا پيگيري هاي رئيس جمهور 
تاتارستان موجب شده است که مديران صنعت نفت کشور با ارائه 
يک ميدان نفتي که توسعه آن از اولويت چنداني برخوردار نيست، 
عزم و توانائي ايشان را بيازمايند. البته اگر شرکت های جدی، توانا 
و پایِ کاری وجود داشته باشند بايد ميادين اولويت دار و خصوصا 

ميادين مشترک را به آنها واگذار نمود. 
در هرحال اينگونه تفاهم نامه ها برای باال بردن آمار قراردادهای 
است  خوب  است.  مطلوب  نيز  نفتی  ميادين  توسعه  برای  منعقده 
در  شده  منعقد  قراردادهای  و  تفاهم نامه ها  اينگونه  از  سياهه ای 
چندسال گذشته همراه با اخرين وضعيت آنها تهيه شود و به طالع 

 .مردم ويا حداقل نمايندگان مردم رسانده شود
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بررسي مشكالت توسعه میادین مشترك
سي ام  روز  در  اميركبير  دانشگاه 
آبان ماه ميزبان نشستي با عنوان بررسي 
نفتي  مشترك  ميادين  توسعه  مشكالت 
آقايان  نشست  اين  سخنرانان  بود. 
سابق  )قائم مقام  وحيدي آل آقا  علي اكبر 
حسيني  عماد  سيد  و  متن(  شركت 
مجلس  انرژي  كميسيون  سخنگوي 
اين  طي  كه  بودند  اسالمي  شوراي 
و  مسايل  بررسي  به  ساعته  دو  جلسه 
مشكالت پيش روي توسعه اين ميادين 
در  ايشان  صحبت هاي  اهم  پرداختند. 

ادامه آمده است.
نفتي  مشترک  ميادين  وحيدي آل آقا: 
به  پيداست  نيز  اسم شان  از  که  همانطور 
يک  از  بيش  که  مي شود  اطالق  مياديني 
مالک دارند که البته ممكن است اين مالكيت 
اين  نفتي  اليه هاي  برخي  در  فقط  اشتراکي 
اليه هاي  از  ديگر  برخي  در  و  بوده  ميادين 
نفتي اشتراک در مالكيت وجود نداشته باشد. 
ميادين،  اين  مالكيت  در  تفاوت  به  توجه  با 
از توسعۀ  متفاوت  نيز مقوله اي  توسعه آن ها 
که  چرا  است  غيرمشترک  و  داخلي  ميادين 
در ميادين غيرمشترک، يک کشور يا شرکت 

از طرفين نگران صرف هزينه هايي است که 
منفعتش را نهايتاً طرف مقابل رايگان کسب 
تزريق  با  رابطه  در  علي الخصوص  مي کند. 
گاز که موجب ازدياد فشار در محل تزريق 
شده و موجب مهاجرت نفت به سمت فشار 
کمتر يعني کشور رقيب خواهد شد که گازي 
مديريت  يک  نبود  لذا  است.  نكرده  تزريق 
محسوس  کاماًل  مشترک  ميادين  در  واحد 
توسعه  راه  سر  بر  مشكالت  ديگر  از  است. 
مرزي  خطوط  تعيين  عدم  مشترک  ميادين 
پرنفوذ  و  بزرگ  شرکت هاي  است.  دريايي 
توسعۀ  براي  کمتري  تمايل  نيز  بين المللي 
با  حتي  و  مي دهند  نشان  ما  مشترک  ميادين 
توسعه  قراردادهاي  کردن  جذاب تر  اندکي 
که ضرر  است  بعيد  باز  ميادين  نوع  اين  در 
ناشي از دلخوري کشور رقيب ما در ميدان از 
ايشان و از دست دادن نفوذشان در آن کشور 
به  نمايد. چراکه کشورهاي رقيب  را جبران 
خود  مشترک  ميادين  از  بهره برداري  ارزش 
تنبيه  کاماًل واقفند و از روش هاي تشويق و 
ويژه اي در رابطه با شرکت هاي بهره بردار در 
اين  توسعه  لذا  مي کنند.  استفاده  ميادين  اين 
ميادين از طرف کشور ما نيازمند عزم جدي 

و سرمايه و توان ملي است.
نهايتاً همانطور که پيشتر ذکر شد وجود 

توسعه ميدان را به تنهايي در دست داشته و 
تضاد منافعي با ديگري ندارد و طبيعتاً منطق 
اقتصادي اش وي را به اين سمت سوق مي دهد 
که بدنبال توليد صيانتي و بهينه از ميدان تحت 
مشترک  ميادين  در  اما  باشد.  خود  نظارت 
قضيه بنحو ديگري دنبال مي شود و اگر قوانين 
و تفاهم نامه هاي دوجانبه بر سيستم برداشت 
از مخزن حاکم نباشد، طرفين سعي مي کنند 
که هرچه سريعتر و بيشتر، از ميدان برداشت 
نمايند که در نتيجه اولين قرباني اين بي نظمي، 
البته اين جدل ها بر  عمر ميدان خواهد بود. 
سر ميادين مشترک گويا مختص کشورهاي 
در حال توسعه است، چراکه هيچگاه شاهد 
اختالفات و کشمكش هايي اينچنيني که منجر 
ميادين  در  شود،  ميدان  به  آسيب رساني  به 
نبوده ايم.  يافته  توسعه  کشورهاي  مشترک 
بطور مثال در ميادين نفتي درياي شمال که 
اکثراً بين نروژ و انگلستان و هلند مشترکند، 
کشورهاي شريک از همان ابتدا بر جداسازي 
و تعيين سهم طرفين همت گماشته و به نتيجه 
رسيده اند و برداشتشان از ميدان کامال صيانتي 
است. اما در ميادين مشترک ما با کشورهاي 
همسايه چنين هماهنگي مشاهده نمي شود و 
ازدياد  براي  گاز  تزريق  شاهد  هيچگاه  مثاًل 
آن است که هريک  نيستيم. علتش  برداشت 

تهیه کننده: سیاوش صمیمي
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يک مديريت واحد بر ميادين مشترک بهترين 
راهكار براي توسعه اين دسته از ميادين است 
که همزمان هم مانع توليد غيرصيانتي شود و 
هم مانع از دست رفتن ذخاير ملي. جهت نيل 
به اين مهم الزم است مذاکراتي با کشورهاي 
همسايه و رقيب صورت بگيرد که منجر به 
تحت  ميدان  از  برداشت  تفاهم نامه  امضاي 
گردد.  آمده  بدست  تفاهم نامه هاي  حاکميت 
مذاکره  ميز  پاي  در  بتوانيم  که  آن  براي  البته 
قوي عمل کنيم الزم است ابزارهاي بازي را 
بايد  مثال چرا  بطور  باشيم.  داشته  اختيار  در 
هفتاد  ميدان  از  استخراج  در  که  کشوري 
درصد از ما جلوتر است و تمام امكانات را 
دارد و اصاًل هم نگران نيست که حتي اندکي 
از سهمش نهايتاً نصيب ما شود بيايد و با ما 
اساس  بر  ميدان  از  برداشت  که  کند  توافق 
شرط انصاف و عدالت و سهم صحيح صورت 
برداشت  در  که  ماست  وظيفه  اين  بگيرد؟ 
اگر  از ميادين مشترک فعال شويم و مطمئناً 
کشور رقيب عزم جدي ما را مشاهده کند و 
ميدان  در  ما  حفاري  دکل هاي  که  ببيند  مثاًل 
ما  به سراغ  که  اوست  شده اند،  فعال  مشترک 
خواهد آمد تا ما را به پاي ميز مذاکره بكشاند.
سيد عماد حسيني: متاسفانه در سال هاي 
مالي  منابع  کمبود  جمله  از  داليلي  به  اخير 
دانش  نبود  مناسب،  سرمايه گذاري  عدم  و 
تجهيزات  برخي  فقدان  فنآوري،  نبود  فني، 
حفاري،  دکل هاي  تعداد  بودن  ناکافي  نيز  و 
کاسته شده است. طبق  نفت  توليد  ميزان  از 
سند چشم انداز در سال 1404 کشور ما ملزم 
است به قدرت اول در منطقه بدل شود و در 
اين راستا مجلس شوراي اسالمي تكاليف و 
اين  به  برنامه هاي مربوطه را جهت دستيابي 
خواسته ملي بر عهده دولت محترم گذاشته 
برنامه ها،  اين  اجراي صحيح  اما عدم  است، 
توسعه،  چهارم  برنامه  مورد  در  خصوصاً 
تا  تعيين شده  اهداف  از  دورافتادن  به  منجر 
به اينجاي کار شده است. از نظر من يكي از 
چالش عمده و اساسي امروز کشور در رابطه 
با توليد نفت است. از يک طرف منابع کشور 
توسط کشورهاي همسايه به تاراج مي رود و 
که  شده ايم  روبرو   توليد  کاهش  با  طرفي  از 
اين خود مشكل را دوچندان مي کند. کشور 
ما در 28 ميدان با کشورهاي همسايه اشتراک 
مالكيت دارد که ازاين تعداد بيشترين اشتراک 
ما با کشور عراق با وجود 12 ميدان مشترک 

است و مابقي با کشورهاي عربستان، کويت، 
قطر، امارات، عمان، آذربايجان و ترکمنستان 
است. هم اکنون برداشت ما از ميادين مشترک 
شامل 290 هزار بشكه نفت خام و 250ميليون 
مترمكعب گاز است، در حالي که در صورت 
قادرخواهيم  معقول  بهره برداري  و  فعاليت 
و  نفت  بشكه  ميليون   3 الي   2 روزانه  بود 
در حدود 700 ميليون مترمكعب گاز از اين 
عمده  دليل  کنيم.  برداشت  مشترک  ميادين 
عدم بهره برداري مناسب ازاين ميادين نيز به 
فقدان سرمايه گذاري مورد نياز برمي گردد. از 
ابتداي کار دولت نهم تا به امروز بيش از 600 
ميليارد دالر درآمد نفتي عايد کشور شده اما 
کمتر از 20ميليارد دالر به توسعه صنعت نفت 
اختصاص داده  شده است. صنعت نفت کشور 
سابقه توليد 6 ميليون بشكه اي نفت خام را در 
اما توليد  کارنامه  خود به ثبت رسانده است 
حال حاضر کشور طبق آمار رسمي 3 ميليون 
و 950هزار بشكه در روز است که البته آمار 
غير رسمي اين ميزان را کمتر از 3ميليون و 
که  مي دارد  اعالم  روز  در  بشكه  700هزار 
ما  صنعت نفت  پسرفت  نشان دهنده  خود 
ميادين  از  بهره برداري  ما در  پيشرفت  است. 
مشترک متاسفانه بسيار نابسامان است، بطور 
مثال کشور قطر از اليه نفتي ميدان مشترک 
در  بشكه  پارس جنوبي در حدود 450 هزار 
ما  نفت  توليد  استخراج مي کند و سهم  روز 
از اين ميدان صفر است. ما تنها 200ميليون 
مترمكعب ازين ميدان گاز استحصال مي کنيم 
که  است  گازي  ميزان  سوم  يک  نيز  اين  که 

کشور قطر در حال حاضر استخراج مي کند.
ميادين  توسعه  در  ديگر  عمده  مشكل 
در  است.  مديريتي  مشكالت  مشترک 
معرفي  شاهد  دهم  و  نهم  دولت هاي 
به معناي  اين  که  بوده ايم  مجلس  به  11وزير 
نابساماني هاي  و  است  مختلف  سياست   11
بسياري  البته  است.  داشته  درپي  را  بسياري 
از افراد معرفي شده از همان ابتدا مورد قبول 
سرپرست  حد  در  نهايتاً  و  نبودند  مجلس 
وزارت خانه  وظايف  عهده دار  نفت  وزارت 
وزراي  تغيير  در  که  نابساماني هايي  شدند. 
تغيير يک وزير  تنها شامل  نفت بوجود آمد 
و حتي معاونان ايشان نبوده است، بلكه در پي 
اين جابه جايي ها اکثر مديران بااليي و مياني 
و حتي تا مديران ناظر بر سر چاه هاي نفت 

کشور تغيير داده شدند.

عدم تمكين دولت محترم به قوانين وضع 
شده توسط مجلس نيز از داليل عقب ماندن 
کشور در توسعه ميادين مشترک است. مجلس 
در ماده 229 برنامه پنجم توسعه 10درصد از 
و  نفت خام  فروش  از  حاصل  درآمدهاي 
ميعانات گازي را به سه امر مهم شامل: توسعه 
پارس جنوبي، جمع آوري گازهاي همراه نفت 
و توليد صيانتي از مخازن نفتي، اختصاص داد 
بودجه  در  اما  کرد،  تاکيد  پروژه ها  اين  بر  و 
سال 90 که توسط دولت به مجلس تقديم شد 
مشاهده گرديد که دولت اين 10درصد را به 
کل صنعت نفت تعميم داده  است. لذا مجلس 
ناچار شد اين بودجه را به 14/5درصد افزايش 
شود  محقق  نظر  مورد  10درصد  آن  تا  دهد 
و 4/5درصد باقيمانده، مخارج ساير فعاليت ها 
و هزينه هاي بخش نفت را پوشش دهد. اما 
دريافتي  گزارش هاي  طبق  بازهم  متاسفانه 
شاهديم پروژه هاي مورد تاکيد هيچيک انجام 
نمي گيرد و حتي دچار عقبگرد نيز شده ايم و 
سال 1390  در  که  گفت  مي توان  اطمينان  با 
در برداشت از ميادين مشترک حتي يک درصد 

هم پيشرفت نداشته ايم.
نفت  وزارت  که  زماني  تا  مي رسد  بنظر 
اين  نمي توان  باشد  مشترک  ميادين  متولي 
مشكالت را حل نمود و تنها راه برون رفت 
ميادين مشترک،  در  نابسامان  ازاين وضعيت 
آن است که به اين ميادين بصورت حاکميتي 
نگاه شود. قانون نفت و گاز را اخيراً مجلس 
تصويب کرده و طي آن کميته عالي صيانت از 
مخازن را که افراد آن از هر سه قوه گرد هم 
مربوط  مسائل  تا  است  داده  تشكيل  مي آيند 
نمايد  رصد  کامل  بطور  را  نفت  صنعت  به 
منابع مان  از  بتوانيم  که  شود  آن  به  منجر  و 
بطور کاماًل صيانتي استفاده کنيم. اين کميته 
شامل وزير نفت و دو تن از معاونان ايشان، 
دادستان کل کشور، 2نماينده از کميسيون هاي 
برنامه ريزي  برنامه بودجه و معاون  انرژي و 
و نظارت راهبردي رئيس جمهور است. الزم 
از  بهره برداري  در  تاخير  ضررهاي  است 
ميادين مشترک بخوبي توسط آحاد مسئوالن 
نظام درک شود. بايد دانست که ما در اصل 
و  فرانسه  و  انگليس  امريكا،  کشورهاي  با 
ميادين  کشورها  اين  توانمند  شرکت هاي 
مشترک داريم نه با عربستان و قطر و عراق، 
و  جدي  عزمي  کشورها  اين  با  رقابت  لذا 

 .راسخ در سطح ملي را مي طلبد
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تحلیلی بر حضور شرکت های آمریكایی در 
منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر

قادر شادی وند
كارشناس معاونت برنامه ريزی وزارت نفت

مقدمه: 
عربستان  و  روسيه  کشورهای  از  بعد   2010 سال  در  آمريكا 
توليد کننده  سومين  بشكه،  ميليون   7/5 روزانه  توليد  با  سعودی 
ميليون   19/1 روزانه  مصرف  با  حال  عين  در  و  نفت خام  بزرگ 
بشكه بزرگترين مصرف کننده نفت جهان به شمار می رود. بنابراين 
در  و  جهان(  ام   29 آمريكا)رتبه  نفت  اندک  ذخاير  به  توجه  با 
به  که  آمريكايی  شرکت های  انرژی،  عرضه  امنيت  تأمين  راستای 
فناوری تراز اول دنيا دسترسی دارند در کشورهای نفت خيز جهان 
چشم گيری  حضور  دريای خزر  و  خليج فارس  منطقه  در  بويژه  و 
همسايه  نفت خيز  کشورهای  نفت  صنعت  به  گذرا  نگاهی  دارند. 
در حال حاضر شرکت های  بود.  موضوع خواهد  اين  مؤيد  ايران 
دريای خزر  و  خليج فارس  حوزه های  در  پروژه   41 در  آمريكايی 
 6 گاز،  و  نفت  توليد  پروژه   27 تعداد،  اين  از  که  دارند  فعاليت 

مجتمع   4 و  پااليشگاه   1 لوله،  پروژه خط   3  ،LNG توليد  پروژه 
پتروشيمی می باشد.

در حال حاضر 9 پروژه از 27 پروژه توليد نفت و گاز در حال 
و  نفت خام  بشكه  ميليون  روزانه 2/57  در مجموع  که  است  توليد 
با تكميل  ميليارد متر مكعب گاز طبيعی توليد می کنند.  ساالنه 16/3 
ميليون   8 تا  نفت حداقل  توليد  ميزان  پروژه ها،  کل  توسعه  فرآيند 
پروژه   6 نهايی  ظرفيت  براين  عالوه  يافت.  خواهد  افزايش  بشكه 

توليد LNG نيز 91 ميليارد مترمكعب می باشد. 
در منطقه دريای خزر، 2 خط لوله مهم انتقال نفت وجود دارد 
غرب  سمت  به  را   )BTC(آذربايجان و   )CPC(قزاقستان نفت  که 
انتقال می دهند شرکت های آمريكايی در هر دو سهام دار می باشند. 
در  آمريكايی  گسترده شرکت های  به حضور  توجه  با  مجموع،  در 
اين  منافع  شناسايی  ايران،  همسايه  کشورهای  گاز  و  نفت  منابع 
شرکت ها در منطقه و برنامه های آتی آنها کمک شايانی در جهت 
تحليل رفتارهای آتی آمريكا در منطقه و در عين حال بهره گيری از 

شرايط جهت حداکثر نمودن منافع ملی خواهد بود.
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1. کشورهای حاشیه خلیج فارس
اقتصادی  و  سياسی  روابط  خليج فارس  حاشيه  کشورهای 
گسترده ای با آمريكا برقرار نموده و در همين راستا شرکت های نفتی 
اين  گاز  و  نفت  پايين دستی  و  باالدستی  فعاليت های  در  آمريكايی 
کشورها حضور چشم گيری دارند. از مهمترين شرکت های آمريكايی 
کونوکوفيليپس،  شورون،  به  می توان  خليج فارس  منطقه  در  فعال 
اشاره کرد. حضور شرکت های  پتروليوم  اکسيدنتال  اکسون موبيل و 
آمريكايی در کشورهای عربستان، عراق و قطر که در مجموع بيش از 
29 درصد ذخاير نفت و 19/5 درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار 
دارند قابل توجه است. بطور کل، شرکت هاي آمريكايي در منطقه 
خليج فارس در 20 پروژه اکتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز فعاليت 
دارند که از 5 پروژه در حال توليد آن در مجموع روزانه 920 هزار 
بشكه نفت  توليد می شود و با تكميل فرآيند توسعه ميادين موجود و 
جديد، اين ميزان تا 4,37 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. 
از مهمترين ميادين در حال توسعه با مشارکت شرکت های آمريكايی 
ميادين زبير و ُقرنه غربی در عراق هستند که پيش بينی می شود توليد 

آنها در مجموع به 3/45ميليون بشكه در روز برسد. 
يک   ،LNG پروژه   6 در  همچنين  آمريكايی  شرکت های 
انتقال گاز  لوله  پروژه خط  پتروشيمي و يک  پااليشگاه، 4 مجتمع 
 LNG پروژه های  نهايی  ظرفيت  کل  بطور  دارند.  عمده  مشارکت 
مورد نظر 91 ميليارد متر مكعب، پااليشگاه 375 هزاربشكه در روز و 

خط لوله انتقال گاز 20 ميليارد متر مكعب در سال می باشد.
عراق، شرکت  نفتی  ميدان های  مناقصات  اول  دور  در   : عراق 
اکسون موبيل)60درصد سهام( به همراه شرکت شل)15 درصد سهام( 
برنامه  براساس  ُقرنه غربی شد.  فاز اول ميدان  برنده مناقصه توسعه 
موجود، روزانه 2/325ميليون بشكه نفت  از فاز اول اين ميدان توليد 
کنسرسيومی  همراه  به  نيز  پتروليوم  اکسيدنتال  خواهد شد. شرکت 
شامل Eni ايتاليا، Kogas کره جنوبی و Sinopec چين، برنده توسعه 
برنامه موجود،  براساس  استان بصره شدند که  زبير در  نفتی  ميدان 
توليد آن به روزانه 1/125 ميليون بشكه خواهد رسيد. شرکت ماراتن 
اويل نيز در 4 بلوک اکتشافی در منطقه کردستان عراق فعاليت دارد.

كويت: شرکت شورن عالوه بر فعاليت در منطقه مرزی مشترک 
عربستان و کويت، مجری کنسرسيوم توسعه ميادين شمالی کويت 
شورون  شرکت  حاضر  حال  در  می باشد.  نيز  کويت  پروژه  نام  به 
طی قراردادی با شرکت ملی نفت کويت)KNPC( به عنوان مشاور 
پااليشی پااليشگاه های شعيبا، ميناعبداهلل و منيا االحمدی اين شرکت 

در زمينه بهبود کيفيت محصوالت پااليشی همكاری دارد.
عربستان سعودی: شرکت شورون، به عنوان تنها شرکت نفتی 
سال  از  عربستان سعودی،  نفت  باالدستی  بخش  در  فعال  خارجی 
و  عربستان  مرزی  منطقه  از  نفت  توليد  کنسرسيوم  رهبری   1949
 30 مدت  به  قرارداد  اين   2009 سال  در  دارد.  برعهده  را  کويت 
 Wafra، South ميدان   3 از  شرکت  اين  شد.  تمديد  ديگر  سال 

 103 روزانه  مزبور  منطقه  در   South Umm Gudair و   Fawaris

 Saudi Chevron هزار بشكه نفت توليد می کند. عالوه براين شرکت
Phillips Co که مجتمع پتروشيمی الجبيل در سواحل خليج فارس 

 Arabian مالكيت شرکت  بطور مشترک تحت  آن است  کنترل  در 
 ChevronPhillips زير مجموعه Chevron Phillips Petrochemical

قرار   )SIIG(عربستان صنعتی  سرمايه گذاری  گروه  و   Chemical

پتروشيمی  شرکت  سهام  درصد  کونوکوفيليپس50  شرکت  دارد. 
شورون  شرکت  دارد.  اختيار  در  را   ChevronPhillips Chemical

همچنين بخشی از سهام مجتمع توليد مواد اوليه شيميايی" سعودي 
پليمر "واقع در الجبيل را نيز در اختيار دارد. عالوه بر اين شورون به 
عنوان يكی از بزرگترين خريداران نفت عربستان، براساس قراردادی 
به پااليشگاه های  با شرکت آرامكو نفت عربستان را جهت عرضه 
قابل  اکسون موبيل سرمايه گذاری  خود خريداری می نمايد. شرکت 
توجهی در بخش پايين دستی نفت و گاز عربستان انجام داده است 
با شرکت آرامكو  آنها سرمايه گذاری مشترک 50-50  که مهمترين 
با  مشارکت 50 -50  و   Samref بشكه ای  هزار  پااليشگاه 375  در 
در پتروشيمی Yanpet در شهر ينبوع است. اين  شرکت "سابيک" 
شرکت همچنين به عنوان ليدر پروژه توسعه گاز منطقه دريای سرخ 

عربستان فعاليت دارد.
امارات متحده عربی: شرکت کونوکوفيليپس 40 درصد سهام 
پروژه توسعه ميدان Shah را در اختيار دارد و 60 درصد باقيمانده 
ملی  شرکت  مجموعه  زير   GASCO اماراتی  شرکت  اختيار  در 
کنسرسيوم  دو  در  نيز  موبيل  اکسون  شرکت  است.  ابوظبی1  نفت 
باالدستی امارات متحده عربی سهام دارد. اين شرکت9/5درصد سهام 
کنسرسيوم دريايی به رهبری شرکتADCO 2 با توليد روزانه بالغ 
بر 130 هزار بشكه نفت و همچنين 28 درصد سهام ميدان عظيم 
زقوم باال را با توليد روزانه 550 هزار بشكه نفت  در اختيار دارد. 
اکسون موبيل بزرگترين عرضه کننده روغن صنعتی در امارات نيز 

به شمار می رود. 
شرکت اکسيدنتال در سال 2008 با پرداخت 550 ميليون دالر 

شکل)1(: فعاليت شرکت های آمريکايی در کشورهای حاشيه خليج فارس

منطقه مشترک 
مرزی کويت و 

عربستان
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به شرکت "ادناک" صددرصد امتياز اکتشاف، توسعه و برداشت دو 
ميدان نفتی "رحمان" و Jarn Yaphour در ابوظبی را بدست آورد. 
اين شرکت 24/5درصد سهام پروژه دلفين انرژی را نيز در اختيار 
دارد. مابقی سهام پروژه به شرکت اماراتی مبادله )51 درصد( وتوتال 

فرانسه )24/5 درصد( تعلق دارد. 

گاز  و  نفت  عمده  پروژه   14 در  آمريكايی  شرکت های  قطر: 
قطر  پروژه های  در  موبيل  اکسون  دارند. شرکت  مشارکت  قطر  در 
گاز 1و2)10درصد سهام پروژه قطرگاز1، 30 درصد سهام فاز 4 و 
18/3درصد فاز 5 قطرگاز 2( و رأس گاز 1و2و3 )25درصد سهام 
رأس گاز 1، 30 درصد سهام رأس گاز 2 و 30درصد سهام رأس گاز 
3( مشارکت دارد که ظرفيت آنها به ترتيب 29/7 و 50/3 ميليارد 
متر مكعب می باشد. همچنين اين شرکت در پروژه های توليد گاز 

الخليج و برزان مشارکت دارد.
به  را  گاز3  قطر  پروژه  کونوکوفيليپس 30درصد سهام  شرکت 
همراه شرکت های قطرگاز )68/5درصد( و Mitsui )1/5درصد( در 

اختيار دارند. ظرفيت اين پروژه 10/8 ميليارد متر مكعب است. 
شرکت اکسيدنتال توسعه و عمليات اجرايی ميادين نفتی دريايی 
الشرقی جنوبی و شمالی و الريان قطر را برعهده دارد که در سال 
2010 توليد نفت اين ميادين روزانه 139 هزاربشكه بوده است.اين 
شرکت همچنين 24/5درصد سهام پروژه دلفين انرژی را در اختيار 
درصد   49(11 و   4 بلوک های  در  آنادارکو  شرکت  همچنين  دارد. 

سهم( فعاليت می کند. 

2. کشورهای حاشیه دریای خزر
بعد از فروپاشی شوروی )1991( و استقالل کشورهای حاشيه 
شرکت های  کشورها  اين  گاز  و  نفت  ذخاير  به  توجه  با  خزر، 
آمريكايی به حضور در اين کشورها عالقمند شدند و اين شرکت ها 

از اولين شرکت های خارجی در اين کشورها به شمار می روند. 
حوزه  در  آمريكايی  شرکت های  حاضر  حال  در  کل  بطور 
دارند.  فعاليت  نفت  انتقال  خط لوله   2 و  ميدان   7 در  خزر  درياي 
و  قزاقستان  نورسلطان  و  کاشاگان  کاراچاگانک،  تنگيز،  ميدان های 
به  خزر  دريای  حوزه  در  ميادين  بزرگترين  جزء  آذربايجان   ACG

شمار می روند که شرکت های آمريكايی در همه آنها سهامدارهستند. 
 1,65 روزانه  مجموع  در   ACG و  کاراچاگانک  تنگيز،  ميدان  سه 
ميليون بشكه نفت و 16/3 ميليارد متر مكعب گازطبيعی توليد می کنند 
که البته با تكميل فرآيند توسعه ميادين فعلی و جديد، توليد نفت  
حداقل تا 3/8ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. نكته قابل 
توجه آنكه بيشترين افزايش در توليد آتی نفت  منطقه دريای خزر از 
ناحيه ميادينی که شرکت های آمريكايی در آنها سهامدار می باشند، 

تحقق خواهد يافت.
تركمنستان : شرکت اکسون موبيل در حوزه Nebitdag ميدان 
Burun که اکنون در اختيار شرکت ايتاليائی انی است، و همچنين 

سال  از  اما  داشت  ترکمنستان حضور  در   2-Garashsyzlyk پروژه 
2002 فعاليت های خود را در ترکمنستان متوقف کرد. با اين وجود، 
اين   ،2006 سال  در  ترکمنستان  جديد  دولت  آمدن  کار  روی  با 
رايزنی های رئيس جمهور  بدنبال  نهايت در سال 2010  در  شرکت 
ترکمنستان، دفتر خود را بازگشايی کرد و اعالم نمود که فعاليت های 
شورون  شرکت  همچنين  گرفت.  خواهد  سر  از  را  خود  اکتشافی 
ميدان  توسعه  در خصوص  ترکمنستان  دولت  با  را  مذاکرات خود 

يوالتان جنوبی ادامه می دهد.
شرکت های  همراه  به  موبيل  اکسون  شرکت  قزاقستان: 
کازمونايگاز، انی، توتال و شل هرکدام 16,81درصد، کونوکوفيليپس 
8,4 درصد و اينپكس ژاپن 7,55 درصد سهام ميدان عظيم کاشاگان 
را در اختيار دارند. ذخاير کشف شده اين ميدان بين 9 تا 13 ميليارد 
بشكه بوده و انتظار می رود با تكميل سه فاز توسعه، توليد نفت آن 

شکل)3(: ميادين تنگيز ، Karachanganak و کاشقان قزاقستان شکل)2(: فعاليت شرکت های آمريکايی در قطر
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به 1/2 ميليون بشكه در روز در سال2016 برسد.
که   TengizChevoil شرکت  سهام  درصد   50 شورون  شرکت 
عمليات توسعه و بهره برداری از ميدان تنگيز را برعهده دارد را دارا 
می باشد. مابقی سهام اين شرکت در اختيار شرکت های اکسون موبيل 
)25 درصد(، کازمونايگاز )20درصد( و لوک آرکو روسيه) 5 درصد( 

روزانه   2010 سال  در  است. 
450 هزار بشكه نفت و ساالنه 
از  گاز  متر مكعب  ميليارد   6
بر  و  شد  توليد  ميدان  اين 
اساس برنامه، توليد اين ميدان 
 1 به   2014 سال  انتهای  در 
ميليون بشكه در روز افزايش 
براين  عالوه  يافت.  خواهد 
درصد   20 شورون  شرکت 
بهره برداری  شرکت  سهام 
مجری  کاراچگانک  نفت 
در  کاراچگانک  عظيم  ميدان 
شمالغرب قزاقستان که دارای 
فوت مكعب  تريليون   1/2
ذخاير گاز طبيعی و بيش از 7 
ميعانات  ذخاير  بشكه  ميليارد 
در  را  می باشد  نفت خام  و 
سهام  باقيمانده  دارد.  اختيار 

انی، بی جی هرکدام 32/5 درصد و  شرکت در اختيار شرکت های 
ميدان در سال  اين  توليد نفت خام  دارد.  قرار  لوک اويل 15 درصد 
2010 معادل 200 هزار بشكه در روز و توليد گاز آن 6/7ميليارد 
متر مكعب در سال بوده است. براساس برنامه موجود، توليد نفت و 

گاز اين ميدان در 6 تا 8 سال آينده سه برابر خواهد شد.
 همچنين شرکت شورون 15 درصد سهام خط لوله 980 مايلی 
انتقال نفت خام CPC که نفت خام قزاقستان را به بندر نوروسيسک 
روسيه در ساحل دريای سياه منتقل می کند را نيز در مالكيت دارد. 
خط لوله از سال 2001 آغاز به کار کرده است و ظرفيت فعلی آن 

800 هزاربشكه در روز است. 

شرکت کونوکوفيليپس در سال 2008 طی يک قرارداد مشارکت 
با شرکت کازمونايگاز، توسعه  در توليد به ارزش 40 ميليارد دالر 
ميدان دريايی نورسلطان واقع در جنوب شهر آکتائو و در نزديكی 
بندر Kuryk که دارای 4/65 ميليارد بشكه ذخاير نفت خام می باشد 
را با مشارکت شرکت المبادله)با همكاری شل( برعهده گرفت. سهام 

اين شرکت از اين ميدان 24/5درصد است. 
 ACG دريايی  بزرگ  ميدان  در  شورون  شرکت  آذربايجان: 
آذربايجان فعاليت دارد. ذخاير برآورد شده اين ميدان 5 تا 6 ميليارد 
که  بی پی  شرکت  گزارش  براساس  است.  شده  زده  تخمين  بشكه 
اختيار  در  را  ميدان  اين  بهره برداری  و  توسعه  کنسرسيوم  رهبری 
 11 تا   10 و  نفت  بشكه  ميليون  يک  روزانه   2010 سال  در  دارد، 
ميليون متر مكعب گاز همراه از اين ميدان توليد شده است. اعضای 
شورون)10/3(،  بی پی)34/1(،  از:  عبارتند  آنها  سهم  و  کنسرسيوم 
اويل)8/6(،  استات  سوکار)10(،  اينپكس)10(،  اکسون موبيل)8(، 
 TPAO و  انرژی)2/7(  هس  ايتوک)3/9(،  انرژی)5/6(،  دوون 

ترکيه)6/8(
انتقال  خط لوله  سهام  درصد   8/9 همچنين  شورون  شرکت 
دارد.  اختيار  در  نيز  را   )BTC(جيحان  – تفليس   – نفت باکو 
ظرفيت فعلی اين خط لوله روزانه يک ميليون بشكه است که نفت 
به  را  قزاقستان  نفت  از  آذربايجان و همچنين بخشی   ACG ميدان 
شرکت  می دهد.  انتقال  مديترانه  سواحل  در  ترکيه  جيحان  بندر 
کونوکوفيليپس نيز 2/5 درصد سهام اين خط لوله را در اختيار دارد. 
سهام  درصد   15  ،ACG ميدان  بر  عالوه  اکسون موبيل  شرکت 
آبهای  در  واقع   Araz-Alov-Sharg ميدان  توسعه  کنسرسيوم 

CPC شکل)4(: خط لوله نفت خام
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سوکار  شرکت های  مشارکت  با  دنيز  شاه  ميدان  جنوب  عميق 
آذربايجان)40 درصد(، بی پی)15 درصد(، استات اويل )15 درصد(، 
مطالعات  دارد.  دراختيار  را  درصد(   5( ان کانا  TPAO)10درصد(، 

زمين شناسی و لرزه نگاری ميدان مزبور انجام شده است اما با مخالفت 
ايران شرکت بی پی برنامه توسعه ميدان را متوقف نموده است. 

نفت  بين المللی  شرکت  سهام  درصد   45 نيز  پنزويل  شرکت 
 ACGرا که اپراتور توسعه ميدان ُقره باغ در نزديكی )CIPCO(کاسپين
است را در اختيار دارد. ذخاير نفت اين ميدان 620 ميليون بشكه 
برآورد شده است. ديگر سهامداران CIPCO عبارتند از: )7/5درصد(
)12/5درصد(لوک اويل،)30درصد(  )5درصد(آجيپ،  سوکار، 

.LUKAgip

3. نتیجه گیری و پیشنهادات
کشورهای منطقه خاورميانه و دريای خزر در مجموع 70 درصد 
ذخاير گاز طبيعی و حدود 64 درصد ذخاير نفت خام جهان را دارا 
می باشند و اين موضع موجب اهميت ويژه منطقه در تأمين انرژی 
جهان شده است. آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف کننده نفت و گاز 
جهان، عالوه بر دنبال نمودن مقاصد سياسی، به منظور تأمين امنيت 
به دنبال حضور مستمر و مؤثر در کشورهای  انرژی خود همواره 
نفت و گاز خيز منطقه خاورميانه و دريای خزر بوده است. روابط 
جنوبی  حاشيه  عربی  نفت خيز  کشورهای  با  آمريكا  نزديک  بسيار 
اين  در  آمريكايی  شرکت های  فعال  حضور  موجب  فارس  خليج 
استقالل  تازه  کشورهای  ديگر  سويی  از  است.  گرديده  کشورها 
يافته شوروی سابق که از منابع نفت و گاز قابل توجهی برخوردار 
می باشند، با هدف کاهش سلطه روسيه بر منابع هيدروکربوری خود 
و همچنين به دليل ضعف فناوری و منابع مالی، بازارهای نفت و گاز 
خود را بر روی شرکت های نفتی غربی گشوده اند و در حال حاضر 
بخش  در  را  قابل توجهی  گازی  و  نفتی  دارايی های  شرکت ها  اين 
باالدستی و پايين دستی نفت و گاز در اين کشورها دارا می باشند. 
مانند  کشورهای  در  حضور  با  آمريكايی  شرکت های  کل،  بطور 
عربستان، عراق، قطر، امارات، قزاقستان و آذربايجان در دو منطقه 
نفت و گاز خيز خليج فارس و دريای خزر، نقش خود را در آينده 

شکل)6(: فعاليت های شرکت های آمريکايی در ميادين نفت و گاز آذربايجان

بازار انرژی جهان تثبيت نموده اند. در عين حال حضور شرکت های 
معتبر غربی که همگام با سياست های جهانی آمريكا پيش می روند 
بر نقش تعيين کننده اين کشور در بازار انرژی جهانی افزوده اند. در 
از سوی  انرژی هوشمندانه  بكارگيری سياست خارجی  اين شرايط 
انرژی  منطقه ای  همكاری های  افزايش  در  جمهوری اسالمی ايران 

تأمين کننده منافع ملی و بين المللی کشور خواهد بود.
آنچه مسلم است، علی رغم تالش های آمريكا در جهت منزوی 
کردن ايران، عواملی همچون عدم تالش در جهت افزايش اطمينان 
شرکای بين المللی و تقويت روابط چندجانبه انرژی محور منطقه ای، 
کم کاری در جذب سرمايه و فناوری شرکت های معتبر بين المللی 
و عدم احداث خطوط انتقال نفت و گاز جهت ترانزيت و صادرات 
نفت  و گاز کشورهای همسايه، موجب کم رنگ شدن نقش ايران 
در معادالت بين المللی انرژی خواهد شد. از جمله موارد قابل ذکر 
می توان به عدم حضور فعال شرکت های داخلی در مناقصات ميادين 
و  نمود  اشاره  خزر  دريای  حاشيه  و کشورهای  عراق  گاز  و  نفت 
برخی  در  حضور  جهت  ايران  پيش دستی  که  است  حالی  در  اين 
ميادين و کنسرسيوم ها)مانند ميدان شاه دنيز، ميدان لنكران-تالش و 
خط لوله گاز باکو- تفليس- ارزروم در آذربايجان( مانع از مشارکت 
است.  شده  کنسرسيوم ها  و  ميادين  اين  در  آمريكايی  شرکت های 
بنابراين پيشنهاد می شود با تقويت روابط انرژی محور با کشورهای 
همسايه و حضور در توسعه ميادين و احداث خطوط لوله نفت و 
گاز آنها با مشارکت شرکت های معتبر بين المللی، زمينه ارتقای سطح 
فناوری و توانمنديهای شرکت های داخلی، مشارکت در توليد نفت 
انرژی  بازار  در  کشور  نقش  افزايش  و  همسايه  کشورهای  گاز  و 

 .منطقه و جهان فراهم آيد
 فهرست منابع و مأخذ در دفتر نشريه موجود است.

پی نوشت:
1   Abu Dhabi National Oil Company 
2  Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations

شکل)5(: خط لوله نفت خام باکو-تفليس-جيحان
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در نخستین جشنوارة ملي انرژي هاي تجدیدپذیر مطرح شد:

ظرفیت باالی تولید
انرژی های تجدیدپذیر در ایران

محمدعلی دیانتی زاده

انرژی روبرو است؛  با دو بحران بزرگ در زمينه  امروز  دنيای 
آلودگی محيط زيست در اثر احتراق سوخت های فسيلی و پايان پذير 
بودن اين سوخت ها. در اين ميان، يكی از مهم ترين عوامل آلوده کننده 
انرژی  ما، مصرف  در کشور  به خصوص  و  محيط زيست در جهان 
تأمين  فسيلی در فضاهای مسكونی برای تهيه آب گرم مصرفی و 

گرمای فضای آپارتمانی است که با مهاجرت 
روزافزون از روستاها به شهرها و رشد تعداد 
آن  بر  فسيلی  سوخت های  مصرف کنندگان 

افزوده می شود.
آينده  سال   30 در  جهانی  سطح  در 
اثر توليد و  انتشار دي اکسيدکربن در  ميزان 
رشد  از  سريع تر  آهنگي  با  انرژي،  مصرف 
يافت.  خواهد  افزايش  پايه،  انرژي  مصرف 
ميزان انتشار اين گاز بين سال هاي 2000 تا 
2030 با رشد يكنواخت 1/8 درصد در سال، 
درنهايت به 38 ميليارد تن در سال خواهد 
رسيد که به منزله 70 درصد افزايش نسبت 

به ميزان انتشار ساالنه کنوني است.
از سوی ديگر کافي نبودن سوخت هاي 

فسيلي و محدوديت آن ها در تأمين انرژي در آينده نزديک، براساس 
پيش بيني تمام سناريوها، امری غير قابل اجتناب است. طبق يكي از 
 ،)EIA( امريكا  انرژي  اطالعات  اداره  توسط  تأييدشده  سناريوهاي 
و مصرف  نفت خام  بشكه  ميليارد  ذخيره 1317  در صورت وجود 
84 ميليون بشكه در روز، منابع نفتي بعد از 43 سال به پايان خواهد 

رسيد.
در مورد گاز طبيعي درصورت ذخيره 1161 ميليارد بشكه معادل 

اين  نفت خام،  معادل  بشكه  ميليون   19 روزانه  مصرف  و  نفت خام 
با  نيز  سنگ  ذغال  رسيد.  خواهد  پايان  به  سال   167 از  بعد  منابع 
ميليون   29 مصرف  و  نفت خام  معادل  بشكه  ميليارد   4416 ذخيره 
بشكه معادل نفت خام در روز، بعد از 417 سال به اتمام خواهد رسيد.

انرژی های  مهم  منبع  سه  اخير  سال های  در  اساس  براين 
قرار  توجه  مورد  زيست توده،  و  باد  خورشيد،  شامل  تجديدپذير 
گرفته اند. بيشترين پروژه ها و مولدهای انرژی های فسيلي در مقياس 
بزرگ موجود هستند، ولی انرژی های نو را 
می توان در مقياس های کوچک يعنی نيروگاه 
نيروگاه کوچک  يا  از شبكه  کوچک خارج 
نگرانی  کرد.  استفاده  هم  شبكه  به  متصل 
کنار  در  زيست محيطی  تغييرات  درباره 
افزايش روزافزون قيمت نفت باعث گسترش 
و  بهره برداری  که  می شود  قوانينی  وضع 
تجارتی کردن اين منابع سرشار تجديدپذير 

را تشويق می کنند.
با توجه اين مسائل و با رويكرد دستيابی 
به روش ها و طرح های کاربردی در راستای 
کشور  در  تجديدناپذير  انرژی  منابع  حفظ 
برای نسل های آينده و نيز به دست آوردن 
جهت  کاربردی  و  مناسب  راهكارهای 
برون رفت از بحران آلودگی به ويژه درکالن شهرهای کشور، نخستين 
جشنواره ملي انرژي هاي تجديدپذير با همكاری ستاد توسعه فناوری 
انرژی های نو، زير نظر معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و 
دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه علم و صنعت ايران در روزهای 

29 و 30 آذرماه در محل اين دانشگاه برگزار شد.
راستای  در  دانشجويی  پروژه های  هدفمند  جهت گيری 
صنعتی سازی فناوری انرژی های تجديدپذير و تشويق صنايع کشور 
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به ساخت و توسعه تجهيزات و اجزای مرتبط در اين زمينه از ديگر 
اهداف برگزاری اين جشنواره بود و در حاشيه آن نيز نمايشگاهی 
زمينه  در  صنعت  و  علم  دانشگاه  پژوهشگران  دستاوردهاي  از 
انرژي هاي تجديدپذير برپا شد. در نخستين جشنواره ملي انرژي هاي 
اعضاي  و  مسئوالن  و  نو  انرژي هاي  سازمان  مسئوالن  تجديدپذير، 
هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت به همراه پژوهشگران اين دانشگاه 

حضور يافتند.

در بخش انرژي زمین گرمایي ضعف داریم 
انرژی های  جشنواره  نخستين  دبير  درخشان،  شهرام  دکتر 
تجديدپذير که در سه حوزه اختراع و نوآوری، طرح های توسعه ای 
آب،  خورشيدي،  انرژي  زمينه هاي  در  و  کاربردی  طرح های  و 
بخش  »در  گفت:  می شد،  برگزار  زمين گرمايي  و  پيل سوختي  باد،  
زمين گرمايي تنها دو طرح به جشنواره ارائه شد که نظر داوران را 
انرژي هاي  زمينه  در  ما  نشان دهنده ضعف  مسئله  اين  نكرد؛  جلب 
استفاده  با  که  است  در حالی  »اين  افزود:  است.« وی  زمين گرمايي 
انرژی  توليد  از مشكالت  بسياری  می توانيم  زمين گرمايی  انرژی  از 
را در کشور حل کنيم.« درخشان ادامه داد: »بحران انرژی پيش روی 
جهان و به تبع آن ايران، ستاد توسعه فناوری انرژی های نو معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری و دانشگاه علم و صنعت ايران را 
بر آن داشت تا با تكيه بر پتانسيل باالی اين دو نهاد و برخورداری 
از اساتيد و کارشناسان مجرب و همچنين امكانات عالی در زمينه 
انرژی به ويژه انرژی های نو، تصميم به برگزاری جشنواره انرژی های 

تجديدپذير گيرند.«
 2007 سال  انتهاي  تا  اين که  بيان  با  ادامه  در  جشنواره  دبير 
در  درصد   3/4 تجديدپذير  انرژي هاي  در  موجود  ظرفيت هاي 
در  بدون  ارقام  »اين  گفت:  داشته اند،  سهم  جهان  الكتريسيته  توليد 
نظر گرفتن انرژي آبي بوده است که به تنهايي 15 درصد در توليد 
 73 در  حداقل  اين که  يادآوری  با  وی  دارد.«  سهم  دنيا  الكتريسيته 
تجديدپذير  انرژي هاي  توسعه  براي  راهبردي  اهداف  جهان  کشور 
 2020 تا   2010 سال هاي  براي  الزم  سياست گذاري هاي  و  تدوين 
انجام شده است، بيان داشت: »در اين راستا کشورهاي پيشرو اروپا 
در کميسيوني در سال 2007، مقرر کردند که تا سال 2020 حداقل 
20 درصد از احتياجات انرژي خود را از منابع انرژي هاي تجديدپذير 

تأمين کنند.«
درخشان افزود: »هم اکنون سهم انرژي هاي تجديدپذير در تأمين 
انرژي مورد نياز قاره اروپا در حدود 8/5 درصد است. به طور مثال در 
کشور آلمان سهم برق توليدي از انرژی های تجديدپذير طی سال های 
2000 تا 2006 تقريبا دوبرابر شد، و از 6/3 درصد به 12 درصد رسيد 
و هدف اين کشور افزايش اين مقدار به 27 درصد در سال 2020 
و حداقل 45 درصد تا سال 2030 است« وي ادامه داد: »در کشور 
آمريكا نيز پيش بيني شده است منابع تجديدپذير تا سال 2030 بيش 

از 12/5درصد از برق اين کشور را تأمين کند و حتی کشور فقيري 
مانند هند از لحاظ ظرفيت نصب شده انرژي تجديدپذير، مقام پنجم 

و از لحاظ ظرفيت بادي موجود، مقام چهارم جهان را داراست.«
وی با بيان اين که رشد ساالنه به کارگيری انرژی بادی در اروپا، 
آسيا و آمريكا 30 درصد است، افزود: »ظرفيت نصب شده اين انرژی 
در اين مناطق از جهان تا پايان سال 2009، 157900 مگاوات بوده و 
مجموع انرژی توليدی به وسيله فتوولتائيک )سلول های خورشيدی( 

نيز تا پايان همين سال به بيش از 21000 مگاوات رسيده است.«
بازار  يک  انرژی  تأمين  »بازار  ساخت:  خاطرنشان  درخشان 
رقابتی است که در آن توليد برق در نيروگاه های بادی در مقايسه 
نيروگاه های سوخت های فسيلی برتری های نوينی را پيش روی  با 
اين  بادی  نيروگاه های  برتری های  ازجمله  است.  داده  قرار  کاربران 
است که در طول مدت زمان عمر خود، سال های زيادی انرژی را 
بدون نياز به هزينه سوخت توليد خواهد کرد، در حالی که هزينه 

ديگر منابع توليد انرژی در طول اين سال ها افزايش خواهد يافت.« 
»فعاليت گسترده بسياری از کشورهای جهان برای توليد الكتريسيته 
از انرژی باد، سرمشقی برای ديگر کشورهايی است که در اين زمينه 
راه درازی در پيش دارند.« »بسياری از منابع اقتصادی در حال رشد، 
در منطقه آسيا واقع شده اند و اقتصاد رو به رشد کشورهای آسيايی از 
جمله ايران، باعث شده است که اين کشورها بيش از پيش به توليد 
از منابع  الكتريسيته  به توليد  اقدام  نياز کرده و  الكتريسيته احساس 
نبود شبكه برق سراسری در  اين موارد،  بر  افزون  غيرفسيلی کنند. 
بسياری از بخش های روستايی در کشورهای آسيايی نيز مهر تأييدی 

بر سيستم های توليد الكتريسيته از انرژی باد زده است.«
درخشان درخصوص دورنمای آينده اقتصادی استفاده از انرژی 
صرفه جويی  موجب  انرژی  اين  از  »استفاده  گفت:  ايران  در  باد 
به عنوان سوخت می شود و صرفه جويی حاصله  نفتی  فرآورده های 
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در درجه اول موجب حفظ فرآورده های نفتی خواهد شد که امكان 
صادرات و مهم تر از آن تبديل آن ها به مشتقات پتروشيمی با ارزش 
افزوده باال را فراهم می سازد. در درجه دوم نيز توليد الكتريسيته از 
اين انرژی فاقد هرگونه آلودگی زيست محيطی است که همين عامل 
کمک شايانی به حفظ طبيعت سالم و محيط زيست بشری می کند 
و درنتيجه بستر نيل به توسعه پايدار اقتصادی، اجتماعی را فراهم 

می سازد.« 
دبير جشنواره انرژی های تجديدپذير گزينه مطرح ديگر در بحث 
انرژي هاي تجديدپذير را اشتغال زايي آن برشمرد و گفت: »استفاده از 
انرژی باد و بومی سازی فناوری آن در ايران عالوه بر عمران و آبادانی 
موجبات ايجاد مشاغل جديد خواهد شد.« وی افزود: »بررسي هاي 
انجام شده روي وضعيت اشتغال زايي اين سيستم ها نشان می دهد که 
به دليل ماهيت جديدشان، اشتغال زايي بيشتری از سوخت هاي فسيلي 
به ويژه به صورت بومي و محلي دارند.« درخشان توضيح داد: »فرايند 

تجديدپذير،  انرژي هاي  از  نگهداري  و  بهره برداري  اجرا،  نصب، 
عمدتاً در مناطق روستايي و محروم انجام مي شود؛ چنين مناطقي از 
نرخ بيكاري بيشتري برخوردارند و کاربرد اين سيستم ها مي تواند در 
تثبيت جمعيت ساکن در اين مناطق مفيد واقع شده و تأثير به سزايي 
در کاهش ميزان محروميت اين مناطق و افزايش رشد و بهره وري 

کشور داشته باشد.«

میزان تابش انرژی خورشید در ایران؛ 
5کیلووات ساعت در روز

در مراسم افتتاحيه جشنواره انرژي هاي تجديدپذير، مديرعامل 
فناوری  توسعه  ستاد  دبير  و  )سانا(  ايران  نو  انرژی های  سازمان 
انرژی های نو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری با بيان اين که 
در عمق سه هزار متری زمين حرارت باال است و اين ميزان در عمق 

10 هزار متری بيشتر نيز مي شود، بيان داشت: »ما می توانيم از اين 
حرارت برای توليد انرژی در کشور بهره بگيريم.« مهندس يوسف 
ساختمان ها  گرمايش  سيستم  برای  مثال  »به عنوان  افزود:  آرمودلی 
می توان از عمق 200 تا 300 متری زمين انرژی توليد کرد که اين کار 
کمک بزرگی به صرفه جويی در مصرف انرژی های فسيلی و همچنين 

حفظ محيط زيست خواهد کرد.«
چاه های  ايجاد  و  حفاری  خوشبختانه  اين که  اعالم  با  وی 
کشور  در  چاه ها  اين  تميزکننده  و  نگهداری  ادوات  زمين گرمايی، 
قابل  توانمندي هاي  کشور،  »امروز  گفت:  است،  شده  بومی سازی 
و  کرده  کسب  زمين گرمايی  انرژی های  توليد  زمينه  در  توجهي 
خورشيدی  انرژی  از  بهره برداری  درباره  هم  خوبي  استعدادهاي 
در کشور مطرح است.« به گفته مديرعامل سازمان انرژی های نو، 
ميزان تابش انرژی خورشيد در ايران 5 کيلووات ساعت در روز 
است که اگر از يک درصد مجموع اين انرژی در يک روز استفاده 
کشور  در  را  انرژی  توليد  مشكالت  از  بسياری  مي توانيم  کنيم، 

برطرف کنيم.
آرمودلی با تأکيد بر اين که ما بايد برنامه ريزی های مدون و علمی 
داشته باشيم تا بتوانيم به نحو مطلوب از اين منابع خدادادی در کشور 
استفاده کنيم، ادامه داد: »به عنوان نمونه در ساعت سه بعدازظهر در 
فصل تابستان مصرف کولرهای گازی به 41 هزار مگاوات می رسد و 
اين در حالی است که در آن زمان بيشترين تابش خورشيد را داريم 
که می توان با برنامه ريزی اصولی بهترين بهره برداری را از آن داشته 

باشيم، آن هم بدون اين که از انرژی های فسيلی استفاده کنيم.«
داريم،  کشور  در  آفتابی  روز   300 از  بيش  اين که  بيان  با  وی 
خاطرنشان ساخت: »ايران يكی از کشورهای مناسب در جهت تابش 
خورشيد، روزهای آفتابی، درجه حرارت مناسب در نقاط مختلف با 
تابش خوب و شبكه های گسترده برق برای جابه جايی توليد انرژی 
الكتريكی از خورشيد است، زيرا در بين مدارهای 25 تا 40 درجه 
عرض شمالی قرار گرفته و ميزان تابش خورشيدی آن بين 1800 تا 
2200 کيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است که 

باالتر از ميزان متوسط جهانی است.«

امکان افزایش ظرفیت نیروگاه های بادی 
کشور تا 40 هزار مگاوات

دبير ستاد توسعه فناوری انرژی های نو معاونت علمی و فناوری 
»کشور  گفت:  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  رياست جمهوری 
را  برق  با ظرفيت 15هزار مگاوات  بادی  نيروگاه  توانايی نصب  ما 
تا  می توان  را  ظرفيت  اين  که  می دهد  نشان  اخير  مطالعات  و  دارد 
حاضر  حال  »در  افزود:  آرمودلی  داد.«  افزايش  مگاوات  هزار   40
نيروگاه بادی نصب شده در کشور 300 ميليون کيلو وات  توان دو 
ساعت است که توسط دو نيروگاه دولتی توليد می شود.« وی با اعالم 
اين که بومی سازی مواد اوليه ساخت توربين های بادی در دست اجرا 
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توربين ها  اين  پره های  از  »خوشبختانه ساخت خشی  گفت:  است، 
بومی سازی شده است.« وي با اشاره به پتانسيل سنجی انجام شده در 
کل کشور گفت: »نقشه پتانسيل بادی کشور به صورت سه بعدی تهيه 
شده که براساس آن، نقاط مناسب برای احداث نيروگاه بادی در بيش 
از 15 استان کشور مشخص شده است.« »با تهيه نقشه پتانسيل بادی 
کشور و تنظيم دستورالعمل ماده 62 که شامل فرم قرارداد و مقررات 
تجديدپذير  انرژی های  نيروگاه های  برای  سرمايه گذاری  به  مربوط 
است، می توانيم بخش خصوصی را تشويق و ساماندهی کنيم تا در 
بخش انرژی های تجديدپذير کشور سرمايه گذاری کند. زيرا معتقديم 
بخش  مشارکت  طريق  از  بايد  کشور  در  پروژه ها  اين  اجرای  که 

خصوصی صورت گيرد.«
وی ادامه داد: »در عين حال بايد نقش صنعت در اين پروژه ها نيز 
مورد توجه قرار گيرد و از صنايع مرتبط با انرژی های نو، حمايت 
الزم صورت پذيرد. با حمايت هايی که تاکنون صورت گرفته، صنعت 
داخلی می تواند مبدل های تجديدپذير مانند توربين های باد و پنل های 

فتوولتائيک را ساخته و راه اندازی کند.«

حجم باالی هر چهار منبع زیست توده در 
ایران

مديرعامل سازمان انرژی های نو در ادامه با اشاره به توليد انرژی 
از زيست توده ها خاطرنشان کرد: »روزانه 44 هزار تن زباله در کشور 
توليد می شود که در حال حاضر دفع آن ها مشكالتی را به دنبال دارد. 
اين در حالی است که می توان با برنامه ريزی درست و کمی تالش، 
اين معضل را به فرصت تبديل کرد و به جای دور ريختن، از آن ها 
چهارمين  »زيست توده  شد:  يادآور  آرمودلی  آورد.«  به دست  انرژی 
منبع انرژی جهان است و حدود 14 درصد از نيازهای انرژی جهان 

را برای توليد الكتريسيته و گرما تأمين می کند.«
از  درصد   10 تنها  اگر  که  است  شده  زده  »تخمين  گفت:  وی 
زمين های کشاورزی و جنگل ها به تأمين و تهيه زيست توده اختصاص 
يابد، توليد ساالنه انرژی حاصل از زيست توده، معادل چهار پنجم 
مصرف کنونی انرژی در جهان خواهد بود و در حال حاضر نيز در 
جوامع در حال توسعه که حدود سه چهارم جمعيت جهان را شامل 
تأمين  از طريق زيست توده  انرژی مصرفی  از  می شوند، 35 درصد 

می شود.«
آرمودلي با برشمردن جنگل ها و ضايعات جنگلی، محصوالت و 
ضايعات کشاورزی، ضايعات و فاضالب های صنعتی و نيز ضايعات 
منبع  چهار  به عنوان  دامی  فضوالت  و  شهری  فاضالب های  جامد، 
زيست توده تأکيد کرد: »در ايران با توجه به حجم باالی هر چهار 
منبع عمده زيست توده و فوايد زيست محيطی اين انرژی تجديدپذير، 
توسعه کاربرد آن منطقی و مقرون به صرفه است. بر اين اساس بايد در 
راستای بومي سازي همه امكانات مورد نياز براي ساخت دستگاه های 

توليد انرژی از اين منبع تجديدپذير تالش کنيم.«

انرژی های تجدیدپذیر ارزان تر از انرژی های 
فسیلی خواهند شد

آرمودلی با تأکيد دوباره بر استفاده روزافزون از منابع تجديدپذير 
منظور  اين  »برای  کرد:  تصريح  نياز،  مورد  انرژی های  تأمين  برای 
نياز  به سازمان مستقلی برای مديريت منابع و کمک به توسعه آن 
داريم، ولی متأسفانه با وجود تمامی تأکيداتی که شده است، برخی 
انرژی های  زمينه  در  موجود  سازمان  حذف  درصدد  مسئوالن  از 
داد:  ادامه  نو  انرژی های  سازمان  مديرعامل  هستند.«  تجديدپذير 
الگوی  اصالح  تبصره   8 بند  در  اسالمی  شورای  مجلس  »مصوبه 
مصرف به وزارت نيرو اجازه می دهد تا سازمانی را تشكيل دهد که 
متولی انرژی های تجديدپذير در کشور باشد. هم اکنون نيز اساسنامه 
سازمان انرژی های نو در هيأت دولت است و اميدواريم در هيأت 

دولت تصويب و بعد از آن به مجلس برده شود.«
هندوستان،  و  ترکيه  مانند  کشورهايی  »در  داشت:  بيان  وی 
سازمان های مسئولی در زمينه انرژی های تجديدپذير ايجاد شده که 
هندوستان  در  که  به گونه ای  است؛  وزارتخانه  در حد  آن ها  فعاليت 
بيش از 20 هزار مگاوات نيروگاه بادی نصب شده است و اين کشور 
قصد دارد اين ميزان را به بيش از 50هزار مگاوات افزايش دهد.« وي 
تأکيد کرد: »بر اساس دستور مقام معظم رهبری، رييس جمهور و 
مجلس شورای اسالمی، ايران بايد در عرصه انرژی های تجديدپذير 
آن در  اجرايی  توان  توانمندی طبيعی و  زيرا  فعال شود،  منطقه  در 
انرژی های  کشور ما وجود دارد.« آرمودلی يكی از اهداف سازمان 
کشور  سراسر  در  بخش خصوصی  سرمايه گذاران  از  حمايت  را  نو 
خواند و گفت: »با توجه به اين که سازمان انرژی های نو قصد ندارد 
تشكيالت اداری خود را در کشور گسترش دهد. شرکت های توزيع 
و  تجربه ها  البته  شوند.  فعال  زمينه  اين  در  می توانند  برق  نيروی 
دانش فنی اين سازمان می تواند در حمايت فنی مهندسی از احداث 
اما  باشد.  مؤثر  آن ها  بر  نظارت  و  در کشور  نو  انرژی  نيروگاه های 
انرژی های  توسعه  همچون  بزرگی  و  ملی  هدف  به  رسيدن  برای 
نو، همكاری سازمان انرژی های نو، شرکت های توزيع نيروی برق، 

بخش خصوصی و دانشگاه ها ضرورت دارد.«
وی در پايان گفت: »قيمت تمام شده انرژی های تجديدپذير مرتبا 
کاهش می يابد و درمقابل انرژی های فسيلی با توجه به رو به اتمام 
بودن و ماليات های زيست محيطی که بايد از آن ها گرفته شود، گران 
می شوند. به هرحال از يک زمان به بعد، اين انرژی های تجديدپذير 
هستند که ارزان تر از انرژی های فسيلی خواهند بود و بايد از االن 

خودمان را برای آن روز آماده کنيم.«
گفتنی است در نخستين جشنواره ملي انرژي هاي تجديدپذير، 
نوآوری،  و  اختراع  حوزه  سه  در  دانشجويی  برگزيده  طرح   27
طرح های توسعه ای و طرح های کاربردی به نمايش گذاشته شد که 
پس از داوری، از هر حوزه سه طرح به عنوان طرح های برتر انتخاب 

 .و معرفی گرديد
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نگاهي به وضعیت نفت و انرژي در بحرین

هوشنگ شجاع نیا

عليرغم مقدار توليد بسيارکم نفت در بحرين، اقتصاد اين کشور 
به ميزان بسيار زيادي به صادرات هيدروکربني وابسته است و بخش 
اعظم اين صادرات را فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهد. درآمدهاي 
بدست آمده از توليد نفت خام و فرآورده بيش از 60 درصد درآمدهاي 

صادراتي و 70 درصد از درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد. 
بخش اعظم مصرف انرژي در بحرين از گاز طبيعي تأمين مي گردد 
و مابقي از نفت. هيدروکربن ها همچنين سنگ بناي دو صنعت اين 

کشور يعني پااليش و نيز ذوب آلمينيوم را تشكيل مي دهند. 
بحرين قديمي ترين توليدکننده نفت در خليج فارس است و بخش 

اعظم نفت توليدي خود را به صورت فرآورده صادر مي کند.
ذخائر اثبات شده نفت در اين کشور در ژانويه 2011 رقم 125 
ميليون بشكه ذکر شده است. تمام اين ذخائر در ميدان نفتي موسوم به 
»اولي« قرار دارد. بحرين عالوه بر توليد داخلي نفت  به ميزان 46000 
بشكه در روز، با عربستان سعودي در توليد روزانه 300000 بشكه 
نفت از ميدان درياي موسوم به»ابوصفا« مشارکت دارد. اين رقم در 
محاسبات توليد نفت در عربستان منظور مي شود. ليكن نصف آن به 
بحرين پرداخت مي شود. اين نفت از ترمينال »راس التنوره« عربستان 

صادر مي گردد.
بجاي  خليج فارس  حوزه  کشورهاي  ديگر  خالف  بر  بحرين 
نفت خام، فرآورده نفتي صادر مي  کند. خطوط لوله داخلي نفت در اين 
کشور محدود است و عمدتاً به انتقال نفت از حوزه نفتي »اولي« به 
پااليشگاهي در منطقه »سيترا« مربوط مي شود. ظرفيت پااليشي نفت  
بحرين 262000 بشكه در روز و بسيار بيشتر از توليد نفت اين کشور 
است، لذا بحرين روزانه در حدود 210000 بشكه نفت خام از نوع 
سبک را از عربستان سعودي وارد مي کند. اين نفت خام بوسيله يک 
وارد  مي سازد  مرتبط  هم  به  را  دو کشور  که  زيردريايي  انتقال  لوله 
مي گردد. اين خط لوله پنجاه کيلومتري، بسيار فرسوده و قديمي است 
و قرار است که به زودي از رده خارج شده و به جاي آن از خط لوله 
جديدي که طول آن حدود 120 کيلومتر است استفاده شود. خط لوله 

جديد قادر خواهد بود که روزانه 350 تا 450 هزار بشكه نفت خام را 
از تأسيسات نفتي عربستان موسوم به Abqaiq به پااليشگاه سيترا در 
بحرين منتقل نمايد و ظرفيت اين پااليشگاه نيز افزايش خواهد يافت. 
شرکت نفت بحرين بنام »باپكو« نفت خام را پااليش و بخش عمده 
اعظم صادرات محصوالت  قسمت  مي کند.  آن را صادر  محصوالت 
نفتي بحرين به هندوستان و ديگر بازارهاي آسيايي است. کل فعاليت 
هيدروکربني بحرين در بخش هاي باالدستي و پائين دستي و تجارت 
خارجي و داخلي به عهده باپكو است و سياست گذاري و کنترل و 

نظارت در بخش نفت را نيز بر عهده دارد. 
توليد نفت  بحرين در طي ده سال گذشته تقريبا ثابت بوده در 
ميزان  از  ولذا  داشته  صعودي  سير  داخلي  مصرف  که  است  حالي 
ميزان  کشوراحتماال  اقتصادي  رشد  با  است.  شده  کاسته  صادرات 
صاردات کاهش بيشتري هم خواهد داشت. صادرات نفت از بحرين 
از رقم 27000 بشكه در روز در سال 2005 به رقم 3000 بشكه در 

روز در سال 2009 رسيد. 
مايعات  در روز  بشكه  در سال 2010، حدود 46000  بحرين   
هيدروکربني توليد نمود که 35000 بشكه در روز آن نفت خام بود. 

البته اين رقم شامل توليد از ميدان مشترک با عربستان نيست. 
برابر  و  دهه 1970  سال هاي  به  مربوط  کشور  نفت  توليد  اوج 
با 75000 بشكه در روز بوده است. »باپكو« اعالم کرده که در سال 
به حفر چاه هاي  اقدام  توليد،  بيشتر  افت  از  براي جلوگيري   2011

توليد و مصرف نفت بحرين بين سال های 1999 تا 2009
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بسيار زيادي خواهد نمود. باپكو در اکتبر 2009 يک شرکت عملياتي 
مشترک را با کمپاني »اکسيدنتال« تشكيل داد. اين شرکت مشترک، 
حفاري هاي خود را از سال 2010 در منطقه »اولي« آغاز نموده است. 
توليد  که  را  آنچه  و  دارد  گازطبيعي  منابع  کمي  مقدار  بحرين 
بحرين  گازطبيعي  ثابت شده  ذخائر  مي نمايد.  مي کند خود مصرف 
 Oil & Gas( براساس ارقامي که در ژانويه 2011 توسط نشريه معتبر
Journal( منتشر شده برابر 3/25 تريليون فوت مكعب )tcf( بوده که 

عمده آن گاز همراه با نفت بوده است. بحرين در سال 2009 حدود 
444 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي توليد و به همين ميزان نيز مصرف 
نموده است. بحرين تمامي گاز توليدي خود را در بخش هاي: توليد 
برق، تزريق به ميادين نفتي براي افزايش بازيافت و صنايع سنگين 
مصرف مي کند. بزرگترين مصرف کننده داخلي گاز در بحرين شرکت 
»آلبا« است که  يا  آلبا« و  به »بحرين  آلومينيوم سازي بحرين موسوم 
گاز  با  که  برق  بزرگ  نيروگاه  اداره يک  و  اجرايي  مسئول عمليات 

طبيعي کار مي کند نيز هست. 
در واحدهاي پااليش گاز، ترکيبات پروپان، بوتان و نفتا از گازهاي 
همراه جدا مي گردند. ترکيب پروپان و بوتان که به صورت گاز مايع 
درمي آيند متعاقباً در بندر »سيترا« بارگيري مي شوند. ترکيب نفتا به 
پااليشگاه ارسال مي شود تا در آنجا ذخيره گشته و متعاقباً صادر گردد. 
تقاضا براي گاز طبيعي در بحرين در سال هاي اخير به سرعت 
افزايش يافته است و به نظر مي آيد که در آينده نيز اين روند همچنان 
ادامه داشته باشد. علت آن نيز نياز نيروگاه هاي گازي و با صنايع ديگر 
که بشدت انرژي بر هستند، مي باشد. براي تأمين تقاضاي رو به افزايش 
گاز سعي شده است که ميزان استخراج و عرضه آن افزايش يابد. در 
طي 5 سال گذشته توليد ساليانه گاز به طور متوسط 5 درصد افزايش 
يافته است. دولت بحرين درصدد است که کمبود گاز مورد نياز خود 
را از کشورهاي همسايه تأمين نمايد. بحرين در سال 2009 به شبكه 
کشورهاي توليدکننده برق در شوراي همكاري هاي خليج فارس وصل 
شد و بدين ترتيب اطمينان حاصل نمود که حتي در شرايط اضطراري 

الكتريسته مورد نياز خود را تأمين خواهد نمود. 
در سال 2009 ظرفيت توليد برق کشور 2/8 گيگا وات بود. تمام 
اين برق در نيروگاه هاي حرارتي و گازي توليد شده است. در مجموع 
در سال 2009 بحرين 11/2 ميليارد کيلو وات ساعت برق توليد نمود. 
توليد برق در اين کشور طي 5 سال گذشته هر سال 9 درصد رشد 
داشته است و مقامات اين کشور اميدوارند که بتوانند اين رشد را طي 

ده سال آينده نيز نگاه دارند. 
خليج  همكاري هاي  شوراي  عضو  کشورهاي   2004 سال  در   
فارس طرح شبكه مشترک برق را پي ريزي کردند. فاز اول اجرايي آن 
در فصل اول سال 2009 به مرحله بهره برداري رسيد. در اين فاز شبكه 
برق کشورهاي عربستان سعودي، قطر، بحرين و کويت به يكديگر 
پيوستند، مابقي اعضاي اين شورا يعني امارات متحده عربي و عمان نيز 
قرار است که تا پايان سال 2011 به اين شبكه بپيوندند. اين همكاري 
باعث مي شود که اعضاء حتي در شرايط اضطراري نيز کمبود برق 
نداشته باشند و هزينه هاي مربوط به توليد برق )خصوصا در ساعات 

 .حداکثر مصرف( نيز در کشورهاي عضو کاهش يابد

توليد و مصرف گاز بحرين بين سال های 1999 تا 2009
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خالصه وضعيت  انرژي در بحرين

125 ميليون بشكهذخائر اثبات شده نفت  )2011/1/1(
توليد نفت و مايعات نفتي )سال 

)2010
46000 بشكه در روز) 76 درصد  

نفت خام( 
45000 بشكه در روزمصرف نفت )2009(

262000 بشكه در روزظرفيت پااليشي )2009(
ذخائر اثبات شده گازطبيعي 

3/25 تريليون پاي مكعب)2011/1/1(

444 ميليارد پاي مكعبتوليد و مصرف گازطبيعي )2009(
ذخائر قابل استحصال زغالسنگ 

در حد صفر)2008(

در حد صفرتوليد زغالسنگ )سال 2009(
ظرفيت نصب شده توليد برق 

2/8 گيگا وات)2009(

11/2 ميليارد كيلو وات ساعتتوليد برق )2009(
10/5 ميليارد كيلو وات ساعتمصرف برق )2009(

جمع مصرف انرژي )2009(
0/55 كوادريليون )1015( 

بي تي يو* ) 85 درصد گاز و 
15درصد نفت (

762/4 ميليون بي تي يومصرف سرانه انواع انرژي )2008(

26142 بي بي يو در مقابل هر 2000 شدت انرژي )2008(
دالر**

)2009( Awali : با توليد 32192 بشكه در روزميدان مهم نفتي
)Sitra( با ظرفيت 253650 بشكه در روزپااليشگاه  مهم : سيترا

آمار مربوط به جمع مصرف  انواع انرژي )نفت ، گاز، زغالسنگ، برق آبي،    *
هسته اي، زمين گرمايي، خورشيدي، بادي و برق توليدي از زباله ها مي باشد. 

 Purchasing Pruner Parity بر مبناي برابري قدرت خريد و يا ** 
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تازه هاي انرژي باد
مهدي ملكي تهراني

انواعی از انرژی می گويند که بر خالف  انرژی تجديد پذير به 
انرژی های فنا پذير، منبع دائمي و فنا ناپذير دارند. در10 سال  اخير با 
توجه به سه دليل عمده اين منابع مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند 
که اين داليل عبارتند از: 1- اتمام منابع انرژی فنا پذير و خصوصا 
سوخت هاي  از  استفاده  روز افزون  هزينه    -2 فسيلي،  سوخت هاي 
عنوان  به  فسيلي.  منابع  توسط  محيط زيست  آلودگي   -3 و  فسيلي 
بزرگ سوخت هاي فسيلي است،  از صادرکنندگان  که  ايران  نمونه 
به زودي ديگر قادر به صادرات نفت نخواهد بود. ايران هم اکنون 
3/8 ميليون بشكه در روز نفت خام توليد مي کند. اگر در دو سناريو 
خوشبينانه و منطقي، افت توليد ساالنه را به ترتيب معادل صفر و 
ميليون بشكه در  داخلي هم، 1/7  نياز  و  بگيريم  نظر  3 درصد در 
روز  باشد که براي آن هم دو سناريو افزايش ساالنه 3 و 5 درصد 
را در نظر بگيريم، همانطور که در نمودار زير مشاهده مي گردد در 
صورت افزايش مصرف ساالنه به ميزان سه درصد و کاهش سه و 
پايان سال 1400  تا  ايران فقط  ترتيب  به  توليد،  صفر درصدي در 
فسيلي  صادرات سوخت هاي  به  قادر  1407 شمسي  حداکثر  يا  و 
خواهد بود. در صورت افزايش مصرف ساالنه به ميزان پنج درصد 

و کاهش سه و صفر درصدي در توليد، به ترتيب ايران فقط تا پايان 
سال 1404 و يا حداکثر 1417 شمسي قادر به صادرات سوخت هاي 
در  که  ديگر  خوشبينانه  سناريو  در  همچنين  بود.  خواهد  فسيلي 
نمودار نشان داده نشده است، اگر ايران موفق شود که مصرف خود 
را ثابت نگه دارد اما افت توليد نفت خام آن 3 درصد باشد،  فقط 
فسيلي  به صادرات سوخت هاي  قادر  سال 1417 شمسي  پايان  تا 
استحصال  قابل  نفتي  اين در حالي است که مجموع ذخاير  است. 

مصرف داخلی با 3 درصد افزايش ساالنه
مصرف داخلی با 5 درصد افزايش ساالنه
ميزان توليد با 3 درصد كاهش ساالنه
ميزان توليد بدون كاهش ساالنه
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نمودار مصرف و توليد روزانه نفت در ايران
)زمان سر به سر شدن توليد و مصرف و توقف صادرات(
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باقيمانده ايران حدود 60 ميليارد بشكه تخمين زده مي شود که در 
ادامه دهد )1/35  به استخراج نفت خام  با همين نرخ  صورتي که 
به  قادر  1435 شمسي  سال  پايان  تا  فقط  سال(،  در  بشكه  ميليارد 
استخراج سوخت هاي فسيلي خواهد بود. در صورتي که با 3 درصد 
کاهش توليد ساالنه به استخراج نفت خام ادامه دهد، فقط تا پايان 
خواهد  فسيلي  سوخت هاي  استخراج  به  قادر  شمسي   1490 سال 
تنها 27  ايران در خوشبينانه ترين سناريو  نفت  يعني صادرات  بود. 
سال ديگر ادامه خواهد داشت و توليد نفت ايران در خوشبينانه ترين 
تامين  را  داخلي  نياز  از  بخشي  ديگر  100سال  تا  حداکثر  حالت 
مشكلي  با  جهان  ميدهد  نشان  که  بود  نمونه اي  اين  نمود.  خواهد 

جدي در اتمام منابع سوخت هاي فسيلي مواجه است.
الكتريسيته  ساعت  کيلو وات  هر  توليد  هزينه   2008 سال  در 
بوسيله ذغال سنگ، گاز و نفت به ترتيب 0/4 دالر، 0/8 دالر و1/8 

روزافزون  قيمت  افزايش  دليل  به  هزينه  اين  و  است  بوده  دالر 
توليد  هنگام  همچنين  است.  افزايش  حال  در  فسيلي  سوخت هاي 
 350  ،484 ترتيب  به  نفت،  و  گاز  ذغال سنگ،  بوسيله  الكتريسيته 
انرژي  ازاء هر مگا وات ساعت  به  و 270 کيلوگرم دي اکسيدکربن 
توليدي، منتشر مي گردد که با توجه به مسئله گرم شدن کره زمين 
و باال آمدن سطح آب درياها بر اثر ذوب شدن يخ هاي قطبي ناشي 
اهميت  نيز  زيست محيطي  نظر  از  گلخانه اي،  گازهاي  توليد  از 
روزافزون پيدا کرده است. به عنوان مثالي از روند روزافزون استفاده 
از انرژي هاي تجديدپذير به بررسي ميزان توليد برق از انرژي باد 
مي پردازيم. همانطور که در نمودار زير مشاهده مي شود ميزان توليد 
برق از اين طريق از سال 1997 تا 2010 از 7/4 گيگاوات به 198 
گيگاوات رسيده است و به عبارت ديگر ظرف 13 سال، 26 برابر 

شده است.
  اين افزايش به مراتب باالتر از پيش بيني ها بوده است. انجمن 

جهاني انرژي باد در سال 2006 ميزان برق توليدي در سال 2010 را 
150 گيگاوات پيش بيني کرده بود.

در ادامه با توجه به اهميت انرژي هاي تجديدپذير، به بررسي 
آخرين تحوالت اين گونه انرژي ها مي پردازيم.

انرژي باد و توربین هاي بادي بلند پرواز
باد در واقع شكلي از انرژي خورشيدي است. باد از گرمايش 
عوارض  نامنظم بودن  خورشيد،  وسيله  به  اتمسفر  غيريكنواخت 
توسط  باد  الگوهاي  مي آيد.  وجود  به  زمين  گردش  و  زمين 
چين خوردگي هاي زمين، جنگل ها، مراتع و سطح  آب ها تغيير شكل 

مي دهد. 
که  است  فرآيندي  بيانگر  بادي  توان  يا  بادي  انرژي  عبارت 
يا برق استفاده مي شود.  انرژي مكانيكي  باد براي توليد  از  طي آن 
تبديل  مكانيكي  توان  به  را  بادها  جنبشي  انرژي  بادي  توربين هاي 
مختلفي  استفاده هاي  مستقيم  بطور  مكانيكي  توان  اين  از  مي کنند. 
مي توان کرد )مثل آرد کردن دانه ها يا پمپ کردن آب( يا اينكه يک 
تبديل کند که در  برق  به  را  انرژي مكانيكي  اين  ژنراتور مي تواند 
اين صورت به يک انرژي قابل انتقال و تجاري تبديل مي شود. به 
بيان ساده، يک توربين بادي درست عكس يک پنكه عمل مي کند. 
يعني به جاي اينكه از برق براي توليد باد استفاده کند از باد براي 

چرخاندن ژنراتور و توليد الكتريسيته استفاده مي کند. 
يكي از ارزانترين فناوري هاي توليد انرژي، توليد انرژي از باد 

نمودار توليد برق به وسيله انرژی باد در جهان، 1997 تا 2010
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است. هزينه توليدي بستگي به منبع باد و مقدار سرمايه گذاري دارد، 
بزرگتري  نيروگاه  باشد  بيشتر  سرمايه گذاري  ميزان  قدر  هر  طبيعتًا 
انرژي  کيلووات  هر  بهاي  بيشتر  توليد  به خاطر  و  داشت  خواهيم 
کمتر خواهد شد. برِق بادي، بايد با منابع توليدي برق سنتي از نظر 
هزينه ها رقابت کند. در مناطق بادخيز، مانند مزارع بادي )نيروگاه هاي 
بادي(، بسته به اينكه تا چه ميزان پرانرژي باشند، مي توانند از لحاظ 
اينكه در 10  با  نباشند.  يا  باشند  منابع سنتي  با  قابل رقابت  هزينه، 
سال گذشته هزينه استفاده از انرژي باد به طرز چشمگيري کاهش 
اوليه  نيازمند يک سرمايه گذاري  فنآوري  اين  اما هنوز  است،  يافته 
بسيار زياد در مقايسه با نيروگاه هاي سوخت فسيلي است. با توجه 
مهمترين  نيست،  ذخيره سازي  قابل  زياد  احجام  در  برق  اينكه  به 
چالش در برابر استفاده از باد به عنوان يک منبع انرژي اينست که باد 
ناپايدار است و هنگامي که برق موردنياز است، به صورت دائمي 
نمي وزد. منظور از ناپايداري فقط وزيدن يا نوزيدن باد نيست، بلكه 
تغيير جهت باد نيز مانع از کارکرد صحيح توربين بادي که در جهت 
فقط  باد  انرژي  از  استفاده  معيني طراحي شده است مي شود. پس 
در مناطقي که باد با سرعت باال و با تغيير جهت کم مي وزد ممكن 
خواهد بود. بنابراين هر چند که انرژي باد يک منبع مناسب براي 
توليد برق است، ولي همانطور که اشاره شد 3 عامل استفاده از آن را 
دشوار کرده است: 1- ناپايداري باد در سطح زمين، 2- سرعت کم 
باد در سطح زمين در اکثر مناطق و 3- هزينه اوليه زياد در مقايسه 
با نيروگاه هاي سوخت فسيلي با توجه به توان برق توليد شده. ولي 
به داليل ذکر شده در ابتداي اين مقاله، استفاده از انرژي باد همچنان 
رو به افزايش است لذا دانشمندان در تالشند تا با ارائه راهكار هاي 
جديد، مشكالت استفاده از انرژي باد را کاهش دهند. يكي از اين 
راهكارها استفاده از توربين هاي بادي در دريا ها است که باد در آنجا 
مي وزد.  از سطح خشكي  بيشتر  با سرعت  اندکي  و  بوده  پايدارتر 
هزينه  چون  مي برد  باال  را  اوليه  هزينه  راهكار  اين  وجود،  اين  با 
نصب توربين در دريا بسيار بيشتر از خشكي است و فقط در مناطق 
خاصي از سطح دريا قابل اجراست. يكي ديگر از جديدترين اين 
راهكارها استفاده از توربين هاي بادي در ارتفاع باالتر از سطح زمين 
است که ميزان پايداري و سرعت باد در ارتفاعات باالتر به صورت 
قابل مالحظه اي بيشتر است. نمودار سرعت باد بر حسب ارتفاع در 

نمودار شكل زير نشان داده شده است.
 بنابراين موسسات تحقيقاتي مختلفي مشغول بررسي طرح هاي 
مختلف براي بهره گيري از نيروي بالقوه بادها بر فراز ابرها هستند 
که بسيار سريع تر از سطح زمين حرکت مي کنند. در واقع در ارتفاع 
مي کنند  حرکت  سريع تر  برابر   8 بادها  زمين  سطح  از  متري   700
اين  به  براي رسيدن  کنند.  توليد  بيشتري  بسيار  انرژي  و مي توانند 
ساخته شدن  حال  در  آمريكا  در  بادي جديدي  توربين هاي  هدف 
هستند که مي توانند در فضا معلق بشوند. پره هاي اين توربين ها از 
شبيه  توربين  است.  شده  ساخته  آلومينيوم  و  سبک  کامپوزيت هاي 

است  قرار  است.  پر شده  هليوم  گاز  با  که  است  موتور جت  يک 
در يک سوم  که  پرنده  توربين  اين  از  آزمايشي  مدل هاي  نخستين 
سايز واقعي ساخته شده تا چند ماه ديگر به پرواز در بيايد. هر کدام 
توليد  الكتريسيته  کيلووات  پرنده مي تواند 100  توربين هاي  اين  از 
اين  کند که تقريبا براي 40 خانه کافي است. سازندگان مي گويند 
توربين هاي بادي پرنده در ابتدا براي مناطق دور افتاده و جاهايي که 
هم اکنون از سوخت هاي گران قيمت استفاده مي کنند، کاربرد دارد 
و نيز در مكان هايي که بالياي طبيعي رخ مي دهد مي توان سريعا با 
کمک آنها برق را به آنجا رساند. ضمن اينكه اين تنها مدل موجود 
براي توليد انرژي از باالي ابرها نيست و روش هاي ديگر نيز هم 

اکنون توسط گروه هاي مختلف در حال بررسي است. 

بزرگترین توربین بادی جهان
بزرگترين توربين بادی جهان درحال حاضر در دريای شمال 
در فاصله 24 کيلومتری سواحل اسكاتلند نصب شده و در حال 
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اين  به  توربين هايی  که  است  باری  نخستين  اين  است.  آزمايش 
 44 عمق  در  توربين ها  ژنراتور  می شوند.  آزمايش  دريا  در  ابعاد 
متری از سطح دريا کار گذاشته شده است که در نوع خود رکورد 
و  دريا  در  نصب  برای  ابعاد  اين  در  توربين هايی  است.  جديدی 
باد  تالطم  بدون  و  پيوسته  وزش  از  تا  مناسب اند  ساحل  از  دور 
اوقات  درصد   96 توربين ها  اين  می رود  انتظار  کنند.  بهره گيری 
شبانه روز )8440 ساعت در سال( در حال کار باشند. اين توربين 
علت  به  و  دارد  قطر  متر   126 است  آلمان  کشور  ساخت  که 
ارتفاعي که از سطح دارد و همچنين نصب شدن در دريا، باد به 
اين توربين  به آن مي وزد.  بيشتري  با سرعت  پايدارتر و  صورت 
)به  ميكند  کار  به  شروع  ساعت  بر  مايل   7 حداقلي  سرعت  در 

علت بزرگ بودن و اينرسي باال( و در صورتي که سرعت باد به 
بيشتر از 70 مايل بر ساعت برسد به صورت خودکار از سرعت 
ارتعاشات زياد  از  ايمني و جلوگيري  به دليل مسايل  پره توربين 
مي کاهد. هر توربين در مجموع 900 تن وزن دارد و وزن هر پره 

آن به 18 تن ميرسد.

انرژی بادی ارزانتر از انرژی گازی در برزیل
بار  اولين  برای  اعالم کرده که  برزيل  انرژی  شرکت تحقيقات 
قيمت تمام شده برِق بادی در اين کشور کمتر از برق توليدي در 
بيشتر  نصب  برای  را  فرصت  امر  اين  و  است  گازی  نيروگاه هاي 

توربين بادي در کشور ايجاد خواهد نمود.

توليد برق از انرژي باد در کشورهاي جهان بر حسب مگاوات

200520062007200820092010
126625995912122102510442800چين1
91491160316819251703520040200آمريكا2
184282062222247239032570027200آلمان3
100281163015145167401910020600اسپانيا4
44306270785095871090013000هند5
171821232726373648005700ايتاليا6
77915892477342644005600فرانسه7
135319632389328840005200انگليس8
68314601846236933004000كانادا9
313231403129316434003700دانمارك10
102217162130286235003700پرتغال11
104013091528188020002300ژاپن12
123615711759223722002200هلند13
509571831106715002100سوئد14
579817817149417002000استراليا15
3247678291100ايران16

بر همين اساس دولت برزيل در نظر دارد حدود 92 پروژه به 
ارزش بيش از دو ميليارد دالر را به مرحله اجرا در آورد که بتواند 
حدود 962 مگاوات برق از اين رهگذر توليد نمايد و قرار است 

مقدمات آن انجام و از سال 2014 عمليات آن شروع شود. 

سرمایه گذاري عظیم چین در انرژي باد در 
دو سال اخیر

چين را ميتوان به عنوان موفق ترين کشور در 5 سال اخير در 
زمينه انرژي هاي تجديدپذير و خصوصا انرژي باد دانست. چين در 
سال 2008 با توليد 12201 مگا وات برق از انرژي باد در جايگاه 
چهارم جهان از لحاظ توليد برق بعد از کشورهاي آمريكا، آلمان و 
اسپانيا قرار داشت و اين در حالي است 
که آمريكا در همين سال با توليد 25171 
مگا وات برق، بيش از دو برابر چين از 

انرژي باد استفاده مي کرد. 
تصميم  در سال 2008  دولت چين 
به گسترش سريع استفاده از انرژي هاي 
سال  تا  بنابراين  گرفت.  تجديدپذير 
برق،  مگاوات   25104 توليد  با   2009
ميزان توليد خود را به دو برابر در طول 
يک سال رساند و بعد از آمريكا و آلمان 
از  برق  بزرگ  کننده  توليد  سومين  به 
 13 افزايش  اين  شد.   تبديل  باد  انرژي 
ميزان  بيشترين  تا سال 2009  گيگاواتي 
احداث نيروگاه بادي در طول يک سال 
براي يک کشور به حساب مي آيد. ولي 
چين در سال 2010، با افزايش توليد 17 
گيگاوات انرژي برق رکورد سابق خود 
مگاوات  توليد 42800  با  و  را شكست 
از  برق  کننده  توليد  بزرگترين  به  برق 
زير  جدول  در  شد.  تبديل  باد  انرژي 
در  توليدکننده  بزرگ  در 15 کشور  باد  انرژي  از  برق  توليد  ميزان 

جهان در سال هاي 2005 تا 2010  ارائه شده است. 
در  برق  مگاوات   100 توليد  با  ايران  که  مي شود  مالحظه 
بادي  برق  از  درصد  نيم  حدود  و  دارد  قرار  جهان   39 جايگاه 
جهان را توليد مي کند عالوه بر اين که توربين هاي مورد استفاده 
بسيار  بادي  توربين  جديد  فناوري هاي  با  فني  نظر  از  ايران  در 
فاصله دارند. اين در حالي است که سبد انرژي مصرفي در ايران 
بسيار غير متنوع است و بيش از 95 درصد انرژي اوليه کشور از 
نفت و گاز تامين مي شود و پتانسيل هاي بادي ايران نيز قابل توجه 
اين  به  دقيق تري  توجه  که  است  الزم  بنابراين  است.  مطلوب  و 

 .مهم بشود
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نحوة تنظیم روابط کنسرسیوم نفتي
با شرکت ملي نفت ایران در دورة قبل از انقالب

) در مصاحبه با  جناب آقاي مهندس همداني زاده(

شادروان مهندس محمد حسين همداني زاده در سال 1310 متولد شد تحصيالت مقدماتي را در زادگاهش همدان گذراند و 
در سال 1328 در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. در سال 1345 به انگلستان اعزام شد و در رشته 
مهندس نفت از دانشگاه بيرمنگام فوق ليسانس گرفت. در سال 1334 به خدمت صنعت نفت درآمد و 24 سال از خدمت را 
در مناطق نفت خيز جنوب در مسئوليت هاي مختلف استخراج و بهره برداري نفت خام و گاز همراه سپري كرد. از سال 1358 
به تهران منتقل شد و 16 سال نيز در امور بين الملل و نهايتًا مديريت برنامه ريزي شركت نفت خدمت كرد. همداني زاده در 
سال 1374 بازنشسته شد اما باز هم به كار دعوت شد و تا سه سال قبل از مرگش به صنعت نفت مشورت داد. وي تا زمان 
رحلتش در دي ماه سال 1388 عضو انجمن نفت ايران بود و بيش از نيم قرن با صنعت نفت كشور همراهي كرده و به آن 
خدمت رسانده بود. مدتي قبل از درگذشتش مصاحبه اي با وي انجام شده بود كه موضوع آن عمدتًا بر روابط بين شركت 
ملي نفت ايران و كنسرسيوم طرف قرارداد آن، )از زمان پس از سقوط دولت ملي دكتر مصدق تا پيروزي انقالب( متمركز 
است. اينك خوش وقتيم كه در دومين سال مرگ آن متخصص خدوم، اين مصاحبه را براي اولين بار منتشر نمائيم تا هم 

قدردان زحمات او باشيم و هم روشنگر بخشي از تاريخ صنعت نفت كشور براي خوانندگان عزيز اقتصاد انرژي.
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آقاي  مهندس لطفاً خودتان را معرفي کنيد و 
بفرماييد چطور به صنعت نفت  وارد شديد؟

من درسال 1311 و در شهر همدان متولد 
به  شدم. وقتي در سال 1327 ديپلم گرفتم، 
تهران  دانشگاه  کنكور  در  و  آمدم  تهران 
مي توانست  نفر  هر  موقع  آن  کردم.  شرکت 
در چند رشته امتحان بدهد. خالصه من در 
خاطر  به  شدم.  قبول  شيمي  مهندسي  رشته 
زمان  آن  در  تهران  دانشگاه  رئيس  که  دارم 
دکتر سياسي بود. خدا رحمتش کند سخراني 
 5000 مجموع  در  که  مي گفت  و  مي کرد 

دانشجو در کشور داريم. 
اجازه بدهيد در ابتدا تصويري از فعاليت 
از  قبل   BP يا  پتروليوم  بريتيش  شرکت 
ملي شدن صنعت نفت به شما ارائه کنم. بايد 
بگويم که حوزۀ اصلي فعاليت شرکت نفت 
پااليشگاه  در   BP همان  يا  ايران  و  انگليس 
زمان  آن  در  پااليشگاه  آن  که  بود  آبادان 
غير  و  بود  جهان  نفت  پااليشگاه  بزرگترين 
ايران، قسمت  از يک مقدار مصارف داخلي 
را  انگليس  دريايي  ناوگان  سوخت  اعظم 
تمام  که  بدانيد  است  جالب  مي کرد.  تأمين 
اولدرم، بلدرم انگليس در آن زمان به نيروي 
مستعمره هاي  حقيقت  در  و  بود  دريايي 
بود.  داشته  نگه  دريايي  نيروي  را  انگلستان 
از  هم  آبادان  پااليشگاه  تأمين خوراک  براي 
چهار ميدان نفتون، مسجد سليمان،  اللي و ... 
استفاده مي شد. البته آباداني که از آن صحبت 
مي کنم با آبادان االن که هيچ، با آبادان قبل از 
دارد.  آسمان  تا  زمين  از  تفاوت  هم  انقالب 
اگر  ما نمي توانيم مقايسه کنيم، همانطور که 
شما  به  را  انقالب  از  قبل  سال  ده  قيمتهاي 
بگويم، براي شما قابل هضم نيست. مثاًل آن 
موقع ما سرشير گاو را کيلويي 15 تومان مي 
خريديم و يا تخم مرغ را يک ريال. آن موقع 
بهمن شير  پل  از  بايد  آبادان  به  ورود  براي 
تردد  براي  شبها  پل  اين  مي کرديد.  عبور 
مي شد.  بسته  روزها  و  مي شد  باز  کشتي ها 
پليس  بودند،  پل  دو طرف  در  که  مأموريني 
راه بودند. يعني شما بدون اجازۀ آن سيستم 

نمي توانستيد اصاًل وارد آبادان شويد. چه از 
نقطه نظر ايمني، چه از نقطه نظر امنيتي و چه 
از نظر تسلط بر اوضاع، خيلي تمايل به ورود 
محلي ها نداشتند. تا آنجايي که من از قديمي ها 
شنيدم کارکنان آبادان غيراز انگليسي ها اکثراً 
در  هنوز  که  بنگله،  بنگله،  بودند.  هندي 
آن  هندي هاي  يادگار  مي شود  شنيده  آبادان 
از  تا آنجايي که من شنيدم غير  زمان است. 
هم  آن  ايراني ها،  از  انگشت شمار  تعدادي 
قبل  نفت  در سيستم صنعت  مذهبي،  اقليت 
تنها  زمان  آن  نبود.  ايراني  هيچ  ملي شدن  از 
محلي که در آن کار و درآمد بود صنعت نفت 
اينكه اگر آمار و اطالعات را  به  بود. مضافاً 
نگاه کنيد قبل از ملي شدن صنعت نفت )آن 
چيزي که من در حافظه دارم ( حدود 60 تا 
65 درصد مردم در دهات زندگي مي کردند و 
فقط حدود 35 درصد شهرنشين بودند. پس 
65 درصد جمعيت به صورت خود مصرفي 
مي کردند.  زندگي  مصرف  به  توليد  از  و 
زماني که فارغ التحصيل شدم اصاًل کار وجود 
پدرم  بيامرزد،  را  شما  اموات  خدا  نداشت. 
بروم،  به خارج  اصرار زيادي داشت که من 
خارج  و  بودم  شده  فارغ التحصيل  من  چون 
من  پدر  مرحوم  بود،  شده  رسم  تازه  رفتن 
مي کرد  کار  کاميون داري  و  نقل  و  حمل  در 
و خيلي دوست داشت که من به آلمان بروم 
وزارت  بگيرم.  عهده  به  را  بنز  نمايندگي  و 
صنايع آن زمان يک آزمايشگاهي داشت که 
در اندازۀ خود، آزمايشگاه خوبي بود. به آنجا 
و  کنم  کار  اينجا  حاضرم  من  گفتم  و  رفتم 
تعهد بدهم، اوالً هيچ پولي نمي خواهم، يک 
وقت  يک  اگر  که  مي گذارم  گرو  هم  پولي 
باشم.  کرده  مافات  جبران  شكستم  چيزي 
مسئول آنجا به من گفت مي دانم پسر خوبي 
هستي و به نظر من خيلي زحمت مي کشي 
ولي به ما گفته اند کسي را راه ندهيد. منظورم 
دانشكدۀ   به  باالخره  نبود.  کار  که  است  اين 
افسري رفتم و خدمت 18 ماهه را انجام دادم. 
بعد از خدمت به ادارۀ  آلمان در کوچۀ برلن 
رفتم. آقايي بودن به نام مهندس مرتضوي که 

تحصيل کردۀ آلمان بود و زبان آلماني درس 
مي داد. عالوه بر اين براي متقاضيان پذيرش 
مي گرفت و در آلمان آنها را پانسيون مي کرد. 
همان وقت که مشغول آموختن زبان آلماني 
زمان  آن  که  نفت  شرکت  که  شنيدم  بودم، 
پذيرش  امتحان  طريق  از  بود،  ملي  باغ  در 
دارد. اواخر سال 1334 بود که کنسرسيوم از 
شرکت ملي نفت ايران خواسته بود که 12 نفر 
مهندس به آنها معرفي کند که از اين 12 نفر، 
8 نفر را براي کار در پااليشگاه آبادان و 4 نفر 
را براي کار در مناطق نفتي نياز داشتند. اگر 
اشتباه نكنم 600 تا 700 نفر در امتحان اين 
مسئله شرکت کردند. خالصه آنكه ناخودآگاه 

رفتيم و ناخودآگاه قبول شديم.
 چه سالي بود؟ 

 .33 اوايل  دقيق  بطور  و   1333 سال 
عرض کنم که بعد از قبول شدن در شرکت 
ملي نفت به من گفتند که بايد به آغاجاري 
بروي. حاال آغاجاري کجاست؟ گفتند معلوم 
کجاست؟  خوزستان  خوزستان.  ديگر  است 
برو  آغاجاري  ما  نه.  گفتم  ايران.  جنوب 
يک  درجه  قطار  با  را  شما  ما  گفتند  نيستم. 
به  ماشين  با  ازآنجا  و  مي فرستيم  اهواز  به 
الزم  چيزهم  هيچ  مي رويد.  مسجدسليمان 
ميهمان  شما  چون  بياوريد  همراه  نيست 
باشيد  آنجا  روز  چند  هستيد،  نفت  شرکت 
نخواستيد  اگر  و  بمانيد  خواستيد  اگر 
به  هم  سوغات  تازه  برگرديد  مي توانيد 
شده  ملي  نفت  موقع  دراين  مي دهيم.  شما 
بود.  امضاء  شده  کنسرسيوم  قرارداد  و حتي 
حاال از قضاي روزگار چهار مهندسي که در 
آغاجاري کار مي کردند، سربازي رفته بودند 
نفر جايگزين  اين چهار  داشتند  آنها الزم  و 
شوند. خالصه ما به مسجدسليمان و از آنجا 
به آغاجاري رفتيم و به عنوان مهندسين امور 

بهره برداري مشغول کار شديم.
يا  بوديد  ايران  نفت  شرکت  کارمند  شما 

کنسرسيوم؟ 
ملي  باغ  در  ما  ايران،  نفت  شرکت 

استخدام شديم. 
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دقيقاً به عنوان مهندس بهره بردار استخدام 
شديد؟ 

بود  بهره بردار  مهندس  من  کار  شروع 
شكل  به  آ غاجاري،   يک  شمارۀ   نيروگاه  در 

مهندس نوبت کار بود. 
قبل از اينکه شروع به انجام کار کنيد تعليم 

خاصي به شما مي دادند؟ 
اصاًل و ابداً. 

از تجهيزات فني و غيره واهمه اي نداشتيد؟ 
ترک  زهره  که  آورديم  شانس  اول  از 

نشديم. واهمه داشتيم. دروغ چرا. 

قبل از شما مهندس ديگري نبود؟  
چرا بودند. کارگر بود، مهندس هم بود.

ايراني بودند؟  
بله، ايراني بودند. يک عده ارمني و يک 
مذهبي  اقليت  ايراني ها  بودند،  آشوري  عده 
بودند که ما آنجا به مهندسين تهراني مشهور 
دانشكده  آبادان  در  موقع  آن  چون  بوديم. 
صنعت نفت فعال بود و عده اي از زماني که 
ديپلم گرفته بودند وارد دانشكده شده و کارمند 
شرکت نفت محسوب مي شدند. اينها از همان 

زمان تحصيل، کارمند نفت به حساب مي آمدند 
و بعد از تحصيل مشغول به کار مي شدند. يعني 
درتمام چهارسال تحصيل کارمند شرکت نفت 
استفاده  شرکت نفت  ازمزاياي  و  بودند 
اينها وارد  اولين گروهي که غيراز  مي کردند،  

سيستم نفت آن زمان شد، ما بوديم. 
بودند  آنجا  که  ديگري  ايراني هاي  وقت  آن 
شده  وارد  کنسرسيوم  قرارداد  عقد  از  بعد 

بودند يا از قبل هم کسي بود؟  
به  کنسرسيوم  از  قبل  که  ايراني هايي 
استثناء  بودند خيلي  نفت وارد شده  صنعت 

بودند، آن هم اقليتهاي مذهبي. 
در دورة ملي شدن که انگليسي ها رفته بودند 
و کنسرسيوم هم نيامده بود، آغاجاري چطور 

اداره مي شد؟ 
انگليسي ها تأسيسات را بسته بودند. 

 نگهداري تأسيسات برعهدة  چه کسي بود؟ 
انگليسي ها رفته بودند،  همۀ هندي ها و 
باقي مانده  کارگر  بعنوان  ايراني  عده  يک 

بودند ولي نه در ردۀ باال. 
را  تأسيسات  بودند  توانسته  عده  اين  آيا 

نگهداري کنند؟ 
انگليسي ها اين کارها را کرده بودند. 

ايراني ها هيچ نقشي نداشتند؟
نيستيد،  وارد  ما  کار  سيستم  به  شما 
بگذار  است.  خودرو  مثل  ما  کار  سيستم 
شرح بدهم تا متوجه شويد. فرض کنيم که 
مي خواهي يک  االن  و  ماشين  خريدي  شما 
سال مسافرت بروي و مي خواهي ماشين را 
ساده  خيلي  بكني؟  بايد  کار  چه  نگه داري. 
است. اول ماشين را تميز مي کني، باطري را 
درمي آوري، آب رادياتورش را خالي مي کني 

تا  چند  زيرشان  و  مي کني  باز  را  و چرخ ها 
است  سهل  که  ماه   6 حاال  مي گذاري،  آجر 
اگر 3 سال هم ماشين بي حرکت بماند، آب از 
آب تكان نمي خورد. نه قيراندود مي خواهد، 
نه تعويض شيشه و ...، انگليسي ها وقتي که 
مي گويم،  را  شنيدم  که من  آنجايي  تا  رفتند 
به  که  داشتند  اطمينان  درصد   90 از  بيش 
زودي برخواهند گشت. ممكن است از من 
بپرسيد که اين اطمينان را از کجا مي آوري؟ 
آنها  دست  تكنولوژي  آنكه  نه  گفتيد؟  اگر 
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دستگاهها  مي توانستند  خودشان  فقط  بود 
روي  را  تأسيسات  بنابراين  بيندازند،  راه  را 
ماشين   مثال  مثل همان  نكردند و  زمين رها 
که  روزي  تا  برخوردکردند  تأسيسات  با 
نو،  از  روزي  نو،  از  کار  دوباره  برمي گردند 
از  مي پرسيد  ازما  شما  که  نگهدراي  اين 
نقطه نظر فني فقط حفاظت و نگهباني براي 
نداشتيد.  کاري  ديگر  شما  و  بود  ايراني ها 
حتي  و  کرديد  تخليه  را  سيستم  که  وقتي 
ديگر  داديد  را شستشو  تأسيسات  از  بعضي 
اين  نگران  آنها  باشد  يادت  نداريد،  کاري 
بودند که نكند دستگاهها صدمه ببيند. آنها در 
ايران تأسيسات، ساختمانها،  ابزار و ... زيادي 
دچار  که  نكردند  کاري  بنابراين  داشتند. 
خراب  را  سرشان  پشت  پل  شوند.  مشكل 
ديگران  که  نكردند  کاري  بنابراين  نكردند، 
ما وارد شديم  کنند. زماني که  استفاده  سوء 
حدود 250 هزار بشكه نفت از ميدان مسجد 
به  سفيد،  نفت  و  اللي  گرد،  هفت  سليمان، 
پااليشگاه آبادان مي رفت از آنجا هم به بندر 

ماهشهر و از بندر ماهشهر صادر مي شد.
کنسرسيوم  از  بعد  آغاجاري  منطقة  اين  در 
ساير  يا  بودند  فعال  انگليسي ها  بيشتر 
نيرو  آنجا  هم  کنسرسيوم  عضو  کشورهاي 

داشتند؟
از  کدام  هر  از  قسمت  مديران  نه، نه.   

کشورها بودند. 
تقسيم کار تخصصي بود؟ 

فقط تخصص بود.
تعيين  افراد  برحسب  را  تخصص ها  اين   
را  عملياتي  حوزه هاي  آنکه  يا  مي کردند 
با  بهره برداري  مثاًل  بودند،   کرده  تقسيم 

آمريکايي ها و ...؟ 
از  يكي  نبود،  اين جوري  مطلقًا  نه.  نه، 

رموز موفقيت آنها همين جا است.
بيشتر توضيح مي دهيد؟ 

بكنيد،  کار  تقسيم بندي  شما  اگر  ببينيد،  
بدون اينكه خود شما سابقۀ کار داشته باشيد، 
هر چقدر هم تخصص داشته باشيد، جواب 
نگاه  مجموع  به صورت  اگر  اما  نمي گيريد، 

کرديد موفق مي شويد چون شما يک چيزي 
مي دانيد،  يک چيزي من مي دانم و جمع اينها 
تو،  مال  توليد  اينكه  مي کند.  را حل  مشكل 
نفت مال آن يكي، واحد در اختيار ديگري، 
موفقيت  رمز  مي گويم  نبود.  اينجوري  اصاًل 
چه بود، چه چيز در تمام آن جريانات بيشتر 
داده  انجام  را  زمين شناسي اش  بود،  مسلط 
بود، اکتشافش را انجام داده بود، مطالعاتش 

را انجام داده بود. 
ايران  به  کنسرسيوم  طرف  از  که  افرادي 

مي آمدند فني و کاربلد بودند؟ 
بله، خوشبختانه، چون هدف آنها کار و 

کسب درآمد بود. 
ايراني ها را چطور به بازي مي گرفتند؟

خدمتتان عارضم که ما سري اول بوديم 
که از خارج صنعت وارد شده بوديم، غير از 
آبادان  نفت(  )دانشكده   IT از  ما يک گروه 
بودند و اينها از خودشان محسوب مي شدند. 
زمان  همان  را  عده اي  يک  اينها  از  جداي 
بيرمنگام  دانشگاه  به  و  بودند  کرده  انتخاب 
بسيار محدود و کمي  تعداد  بودند.  فرستاده 
هم تحصيل کردۀ انگليس و آمريكا استخدام 

شده بودند.
ببخشيد، فرانسوي ها هم در امور فني حضور 

داشتند؟
خوشبختانه  بودند.  همه جا  بله، 
آنها  به  حاالچي  حاکم بود.  سيستم خوبي 
داده بودند،  درسشان  جوري  چه  گفته بودند، 
نمي دانم،  داده بودند،  يادشان  جوري  چه 
منطقۀ  رئيس  مي گفتيد  شما  که  وقتي  ولي 
آغاجاري آقاي فالن است، تمام آنها که در 
اگر  مي بردند.  فرمان  آقا  آن  از  بودند  منطقه 
وقت  در  بود  گله مندي  درصد  يک  احيانًا 
اداري قدغن بود،  من اين مطلب را چندين 
بار گفته ام که ما روز رئيس و مرئوس بوديم، 
ساعت 4 به بعد رئيس من دست مي انداخت 
افتاده  اتفاقي  اگر  نكرده  گردن من و خداي 
بود نازت مي کرد يا به شام دعوت مي کرد و 
با هم بيليارد مي زديم و شنا مي رفتيم، اما فردا 
صبح )قسم به ذات پروردگار( تا نمي گفت 

بنشين، نمي نشستم.
انگليسي  آقا  اين  که  زاويه  اين  از  اختالفي 

است، من آمريکايي مشاهده نکرديد؟ 
ابداً، مطلقًا. فقط رفتار و کردار  اصاًل و 

آنها باهم فرق مي  کرد. 
چطور؟ 

هستند،  مبادي آداب  خيلي  انگليسي ها   
را  کفشش  انگليسي  يک  نمي بيني  توهرگز 
روي ميز بگذارد، اما آمريكايي ها اين کار را 

مي کنند.
 برخوردشان با ايراني ها بد بود؟ 

شناختي  اينكه  دليل  به  بله،  کار  اوايل   
نداشتند،  مثل اين است که من 5 نفر از يک 
منطقۀ  محروم و 5 نفر از منطقۀ پيشرفته به تو 
بدهم، خودبه خدايي بگو به اين 10 نفر چطور 
نگاه مي کني؟ حاال نمي دانم خودشان خواستند 
را  اينها  از  هيچكدام  من  بود،  نفعشان  به  يا 
نمي دانم ولي آنچه اطمينان قلبي دارم آن است 
که از شرکت ملي نفت ايران نيرو خواستند، 
نكتۀ  جالب آنكه يک دفعه دل به دريا نزدند و 
بگويند 600 نفر مي خواهيم. فقط 8 نفر براي 
آبادان و 4 تا براي مسجد سليمان تقاضا کردند.

ايراني ها  به  نسبت  برتري  احساس  پس 
داشتند؟

مسلماً، اول کار مسلماً. مثل اين است که 
شما بگوييد کاپيتان هواپيما نسبت به مسافران 

برتري دارد؟ خوب مسلماً برتري دارد.
آيا فخر فروشي و اين مسايل هم بود؟ 

نه،  اصاًل. اساسًا در سيستم آنها اينطوري 
کرده ام  تحصيل  انگليس  در  هم  من  نيست. 
هم در آمريكا. اين مسئله مال ما ايراني ها و 

جهان سومي ها است.
پيشرفت شغلي براي ايراني ها ممکن بود؟

لحظه  يک  براي  شما  که  کنم  عرض 
تصور کنيد استاد يک کالس 30 نفره هستيد، 
و  مي شناسيد  قبل  از  را  از شاگردان  نفر   25
وارد  اينكه  محض  به  آمده اند.  جديد  نفر   5
کالس مي شويد اين 25 نفر بلند مي شوند و 
دست مي زنند ولي آن 5 نفر مي مانند چكار 
کنند. از همان لحظۀ اول مي فهميد که اين 5 
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تا با آن 25 تا فرق مي کنند. آيا بين اين 5 تا و 
آن 25 تا فرق نمي گذاريد؟ در ضمن فراموش 
نكن که آنها هندوانۀ  نبريده هم هستند و بايد 
شرف  قول  شما  به  من  بدهند.  پس  امتحان 
اگر گذشتهاي  ما،  فداکاري هاي  اگر  مي دهم 
ما و اگر پشت کار ما نبود، نمي گويم تا ابد 
بلكه تا مدتها ايراني پشت گوشش را مي ديد، 
نمي توانست در مناطق نفت خيز ايراني ببيند. 
ما هم مشوق ايراني هاي بعد از خودمان شديم 

و هم آنها از ايراني ها شناخت پيدا کردند.
لحاظ  ايراني ها  براي  ممنوعه اي  حوزة  هيچ   

نمي کردند؟ 
اصاًل و ابداً. 

شما  اختيار  در  را  کار  دستورالعمل 
مي گذاشتند؟ 

بله، اتفاقًا اولين چيزي که به ما مي دادند 
شرح وظايف بود. مثل ما  ايراني ها نيستند که 

موش و گربه بازي کنند.
تجهيزات  از  بهره برداري  دستورالعملهاي 
چطور؟ آيا اين دستورالعمل ها در اختيار شما 

بود؟

همه شان. البته بستگي داشت به اينكه در 
کار  پستي  هر  در  مي کرديد.  کار  پستي  چه 
به  را  بخش  همان  دستورالعمل  مي کرديد، 
که چگونه  مي دانستيد  و شما  مي دادند  شما 

بايد کار کنيد و معيارهاي کار چيست.
و  آمريکايي ها  بين  تفاوتي  نظر  اين  از 

انگليسي ها بود؟ 
مطلقًا، مطلقًا. اوايل کار ناچار شده بودند 
براي رده هاي پايين هم نيرو بياورند ولي بعد 
يواش  که  بعد  به   35 سال  از  و  ما  رفتن  از 
مرتب  هم   IT از  و  آمدند  ايراني ها  يواش 

نمي گويم  مي شد،  فارغ التحصيل  دانشجو 
همۀ ايراني ها، اما اکثراً در ردۀ  باالي مديريت 

مشغول مي شدند. 
ايران  نفت  ملي  که شرکت  ملي شدن  قبل ا ز 
ايراني ها شرکت  فعاليت مي کرد  انگليس  ـ 
و انگليسي ها را ابزار اعمال استعمار انگليس 
مي دانستند، در دوره اي که شما شروع به کار 
ديد  بود،  کنسرسيوم  فعاليت  اوايل  و  کرديد 

ايراني ها چگونه بود؟ 
و  کردم  صحبت  من  که  آنجايي  تا 

مطالعه کردم کنسرسيوم ابزار اعمال استعمار 
خوش اخالق،  آدم  نمي شد.  تلقي  انگلستان 
بداخالق، نادان و دانا همه جوره بودند. اما 
صحبت  شنيدم  و  بودم  بنده  که  آنجايي  تا 

استثمار نبود.
افراد  و  کنسرسيوم  باالي  ردة  افراد  بين  آيا 

ردة پايين بحث مي شد؟ 
تهران،  در  بود  چيزي  هم  اگر  نه.  نه، 
مطلقًا  کاري  سيستم  در  بود.  يغما  کوچه 
چيزي بروز نمي دادند، طرز رفتار و کردارشان 
به  نه  آتو مي دادند  يكديگر  به  که  بود  چنان 

ايراني ها. اگر هم اختالفي داشتند در خفا حل 
مي کردند. اجازه بدهيد اين نكته را هم اضافه 
مي کردند  کار  آنجا  که  ايراني هايي  که  کنم 
کرده  تحصيل  خارج  در  که  بودند  آنهايي 
است  جالب  بودند.  شده  فارغ التحصيل  و 
نيويورک  در  ايران  نفت  ملي  شرکت  بدانيد 
ايراني  فارغ التحصيالن  که  داشت  نمايندگي 
کنسرسيوم  به  کار  براي  و  مي کرد  را جذب 
که شرکت  همانطور  حال  هر  به  مي فرستاد. 
نفت توسعه پيدا مي کرد، روز به روز بر تعداد 
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ايراني ها اضافه مي شد. اين امر دو دليل اصلي 
داشت. يكي اين که هزينۀ  ايراني ها نسبت به 
محيط  هم  دوم  علت  بود،  کمتر  خارجي ها 
زندگي مناطق نفت خيز بود. تصورکنيد در آن 
بودند  گسترده  و  سنتي  خانواده ها  که  زماني 
نداشت، تحصيل  معنايي  و صنعت درکشور 
آنجا  زندگي  محيط  به  که  خارج  کردگان 
خوکرده بودند و حتي برخي از آنها زن فرنگي 
سنتي  محيط هاي  در  نمي توانستند  داشتند،  
زندگي  ابزار  محيط،  بر  عالوه  کنند.  زندگي 
ايران  در  زندگي  وسايل  با  آمريكا  و  اروپا 
کاماًل تفاوت داشت. مهندسان ايراني تحصيل 
کرده در خارج نمي توانستند خود را با محيط 
سنتي ايران عادت دهند. در اين شرايط مناطق 
جوي  خارجيان،  مديريت  تحت  نفت خيز 
نزديک به اروپا داشت و کليه وسايل خانه و 
زندگي مدرن در اختيار کارکنان بود. بنابراين 
شرکت و مناطق نفتي براي اين عده جذابيت 

داشت و اين عده را جذب مي کرد.
بوديد،  آن سيستم شده  وارد  که  غيراز شما 
سياسي  فعاالن  بخصوص  و  ايراني ها  افکار 

راجع به کنسرسيوم چطور بود؟
محلي  عده  يک  با  ما  سروکار  آنجا  در 
در  که  شهرکردي  و  اصفهاني  بهبهاني،  بود،  
بودند.  شده  کار  به  مشغول  سليمان  مسجد 
از محلي ها هم به عنوان نگهبان و اين قبيل 
موارد استفاده مي شد. بنابراين ما با تيپ هاي 
از  که  نداشتيم  برخورد  فكر  اهل  و  سياسي 

افكار و عقايد آنها اطالع داشته باشيم. 
قرار  هم  توسعه  برنامه هاي  جريان  در  شما 

مي گرفتيد؟
صددرصد، درست عكس االن هر کاري 
که مي خواستند در ناحيۀ ما انجام بدهند، ما 
در جريان قرار مي گرفتيم. اوايل ادارۀ مرکزي 
سفيد  کاخ  به  که  بود  سليمان  مسجد  در 
بودند،  آنجا  کنسرسيوم  سران  بود،  معروف 
داشت  چيز  همه  خود  براي  هم  ناحيه  هر 
ناحيه رئيس آزمايشگاه، رئيس  يعني در هر 
حفاري، رئيس اکتشاف، رئيس زمين شناسي،  
رئيس مهندسي نفت و ... مستقر بود. اما اگر 

تمام  بزند  ساز  خود  براي  هرکس  بود  قرار 
بدهيم  انجام  مي خواستيم  که  نفتي  حرکات 

مختل مي شد.
يک بحث هايي مثل افزايش توليد و ... توي 
آنها چه تأثيري داشت؟ تأثيري که ايراني ها 

داشتند چگونه بود؟
عرض کنم که اوايل کار تعداد ايراني ها 
آقايان  يواش  يواش  بعد  بود،  کم  خيلي 
ابوالفتحي،  مرحوم دکتر نابغ، آقاي محترمي، 
را  اصلي  نقش هاي   ... و  مختاريان  آقاي 
برعهده گرفتند. روش خوبي که کنسرسيوم 
از  من  نظر  به  بسيار  بسيار  و  مي برد  کار  به 
نقطه نظر مديريت قابل توجه است، اين است 
که بدون مشورت با متخصصين در عمليات 
در  نمي گفت  وقت  هيچ  نمي کرد.  کاري 
آغاجاري يک يونيت 600 هزار تني بسازيد، 
اگر هم  مي خواست چنين کاري کند موضوع 
را در آغاجاري مطرح مي کرد و کليۀ مسائل از 
موضوعات بزرگ تا نكات ريز را با مهندسان 
يعني  مي گذاشت.  ميان  در  منطقه  در  مستقر 
برنده  را  مناقصه اي  هرگونه  پيمانكاري،  هر 
را  منطقه  مهندسان  مثبت  نظر  بايد  مي شد 
کسب مي کرد، تا وقتي آنها نقشه ها را تأييد 

نمي کردند، اجازه کار نداشت.
در اين طراحي ها ايراني ها هم نقش داشتند؟ 
آخرش  اما  نبودند،  ايراني ها  ابتدا  در 
ايراني مثل  يا چهار شرکت  اواخر سه  چرا، 
انرشيمي يا سازه که تجربه کار با خارجيان 
را داشتند، توان انجام اين قبيل طراحي ها را 

داشتند.
آقاي مهندس، افزايش توليد زيادي که طي 

فعاليت کنسرسيوم رخ داد،  دليلش چه بود؟
مثاًل  ميادين،   توسعۀ  و  جديد  اکتشاف 

آغاجاري به 1 ميليون بشكه در روز رسيد.
 چه سالي بود؟

سال 1345 يا 44. بعد از اينكه توسعه ها 
شروع شد نفت ميادين زياد شد ولي از يک 
طرف بندر ماهشهر براي صدور جوابگو نبود 
و از طرف ديگر کشتي ها بزرگ شده بودند. 
اندک  ديگر  تني  هزار   60 يا   50 کشتي هاي 

اندک از رده خارج شده بودند و کشتي هاي 
ماهشهر  بندر  وارد  نمي توانستند  هم  بزرگ 
بنابراين به فكر اسكله و بندر جديد  شوند. 

افتادند.
 چه سالي بود؟ 

ما  براي  را  خارک  که  بود   1339 سال 
ساختند و وقتي اولين خطوط لوله اي را که 
از گچساران به خارک کشيدند، من هم آنجا 

بودم.
 اين خطوط لوله را خارجي ها ساختند؟ 
بله، همه اش را خارجي ها ساختند.

 معلوم نبود کدام شرکت و کدام کشور بود؟ 
چندين شرکت خارجي بودند،  من االن 
بخاطر ندارم، فقط همين را بگويم که، اولين 
نفتي که وارد خارک شده از گچساران بوده و 
اولين فردي که آنجا را راه انداخته من بودم. 

خارك هم جزء حوزة  کنسرسيوم بود؟ 
بله، تا شيراز جزو کنسرسيوم بود.

حوزة  در  توليد  افزايش  و  توسعه  مورد  در 
کنسرسيوم از طرف ايراني ها مسايلي مطرح 

بود؟ مثاًل بحث توليد صيانتي و ...؟
اوايل کار مطلقًا چنين حرفي نبود.  اوالً 
اين اواخر اين بحث ها مطرح شد، اوايل به 
دليل باالبودن فشار مخزن در دنيا شرکتي که 
بتواند کمپرسوري بسازد که بتواند گاز را به 
در  اصاًل  نداشت.  وجود  کند  تزريق  مخزن 
دنيا چنين چيزي مرسوم نبود. به خاطر دارم 
وقتي صحبت از صيانت از مخازن پيش آمد 
که افت فشار در مخازن شروع شد. اما قبل 
در  تحولي  برسيم  فشار  افت  به  اينكه  از 
کنسرسيوم ايجاد شد که ساخت پااليشگاه و 
انتقال گاز همراه نفت منطقه آغاجاري به شهر 
آستارا بود، آن زمان گازهاي همراه آغاجاري 
ايران  حالي که  در  مي سوخت،   ... و  اهواز 
توسط  اصفهان  ذوب آهن  احداث  درمقابل 
بود.  آنها  براي  تأمين گاز  به  متعهد  روس ها 
بنابراين خط لوله به عالوۀ تمام کمپرسورها 
توسط شرکت روسي درست شد و ما روزانه 
حدود 32 ميليون متر مكعب گاز براي تصفيه 
آستارا  به  نهايت  در  که  مي داديم  اختصاص 
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مي رسيد. البته در مسير مقداري گاز به تهران 
پس  مي رسيد.  خط لوله  اطراف  شهرهاي  و 
اين اولين حرکت استفاده از انرژي بود. در 
بسازيم  گاز مايع  کارخانۀ  شديم  ناچار  ادامه 
ابتدا در آغاجاري ساخته  که اين کارخانه ها 

شد.
کارخانه هاي گاز هم زيرنظر کنسرسيوم بود؟
بله، زيرنظر کنسرسيوم بود. به هر حال 
افت  اندک  اندک  که  بعد  به   1334 سال  از 
برداشت  فكر  به  شد  شروع  مخازن  فشار 
ثانويه افتادند، پيشنهاد کنسرسيوم تزريق آب 
بود، اما در مقابل پيشنهاد رجال قوم خودمان 
تزريق گاز بود. هرچه بود ساخت پااليشگاه،  
همراه،  گازهاي  جمع آوري  شرکت  ايجاد 
استحصال مايعات گازي و ارسال گاز منجر 
به شكل گيري شرکت ملي گاز ايران شد. آن 
موقع از 32 ميليون مترمكعبي که به خط لوله 
مي داديم حدود 2 ميليون تا 5 ميليون مصرف 
داخلي بود و مابقي صادر مي  شد. بعد از چند 
فشار  افت  و  موعد گذشت  اين  از  که  سال 
شد،   مطرح  ثانويه  بازيافت  فكر  و  پيش آمد 
پيشنهاد کنسرسيوم هم محاسني داشت و هم 
بود که آب  اين  پيشنهاد کنسرسيوم  معايبي، 
تزريق کنيم و براي اين کار خط لوله آب از 
ماهشهر کشيده شود و آب پس از تصفيه به 
مخازن تزريق شود. اين را بگويم که در مدل 
گاز  تزريق  از  بهتر  آب  تزريق  هميشه  فني 
است. اگر تاقديس مخزن را درنظر بگيريد، 
باال گاز، وسط نفت و پايين آب قرار دارد. 
حسن تزريق آب سهولت در انجام کار است 
و هزينۀ  کمتر آن، اما اين کار دو عيب دارد، 
بماند  آب  پشت  باقيمانده  نفت  اينكه  يكي 
دسترس  غيرقابل  نفت  صورت  اين  در  که 
خواهد شد و ديگر اينكه تزريق آب مخزن 
مسائل  اين  به  باتوجه  مي کند.  آب  از  پر  را 
دفاع  گاز  تزريق  از  ايراني  مهندسان  که  بود 
کردند. چراکه با اين کار هم فشار مخازن باال 
مي رفت و هم گاز را مي توان مجدد استفاده 

کرد و هدر نمي رود.
 آيا اين کار قبل از انقالب انجام شده است؟ 

نفت  و  گاز  بزرگ  ميدان  يک  ما  بله، 
نام نفت سفيد، کنارش يک ميدان  به  داريم 
نفتي داريم به نام هفتگل که آن موقع که اين 
توليدش  شدت  به  بود  شده  مطرح  بحث ها 
گاز  سفيد  نفت  از  قرارشد  بود.  آمده  پايين 

بگيريم و به هفتگل تزريق کنيم. 
قبل از آن اين کار انجام نشده بود؟ 

اصاًل و ابداً. 
بار  اولين  براي  هفتگل  ميدان  اين  در  پس 

تزريق گاز انجام شد؟
 بله، البته مقياس کار بزرگ نبود، مقدار 
گازي که الزم بود حدود 2 ميليون مترمكعب 
در روز بود و کمپرسور هم الزم نداشت و 
استفاده  سفيد  نفت  مخزن  فشار  از  مي شد 
کرد. شب و روز خواب نداشتيم،  چون تا آن 
موقع تجربه اين کار را نداشتيم واهمه داشتيم 

که حاال چه اتفاقي خواهد افتاد.
شما در اين مقطع چه مسئوليتي داشتيد؟

در  هم  دفترم  و  بودم  منطقه  رئيس  من 
پااليشگاه  تا  گرفته  خرم آباد  از  بود،  اهواز 
تجربه  اين  از  بعد  بود.  من  زيرنظر  آبادان 
به گچساران رفتيم و تزريق گاز را در آنجا 
شروع کرديم. سومين جايي که براي تزريق 
گاز آماده کرده بوديم مارون بود و چهارمين 
گاز  تزريق  شود  انجام  قراربود  که  جايي 

همراه نفت گچساران بود.
وقتي که گاز تزريق شد،  يعني نظر ايراني ها 

به کرسي نشست، درست است ؟
 بله، بله

 کنسرسيوم چطور از پيشنهادش عقب نشيني 
کرد؟ 

مي گفتند  آنها  نكرد،  عقب نشيني  نه.  نه،  
ماخدمتگزار شما هستيم، هرچه تصميم گيري 

شود اجرا مي کنيم.
اگر بخواهيم با سال هاي اول کار مقايسه کنيم 
آيا مي توان گفت در اين مقطع متخصص هاي 
توانا  نفتي  مسائل  مورد  در  قدري  به  ايراني 
شده بودند که مي توانستند وارد مذاکره شده 

و نظرشان را به کرسي بنشانند؟
بله،  قباًلهم  گفتم که اواخر بيشتر کارها 

زيرنظر ايراني ها بود اما سال هاي 34، 35 و 
36 همه کارها را خارجي ها انجام مي دادند.

اين تحول ناشي از چه بود؟
يكي  کردم،  عرض  هم  قباًل  چيز،  سه 
براي  ارزان تر  کار  نيروي  آوردن  بدست 
ايران  از  شناختي  دنيا  زمان  آن  کنسرسيوم. 
مي آوردند  اينجا  که  کساني  تمام  و  نداشت 
بايد به دالر حقوق مي دادند و بيمه مي کردند 
هزينه  ايراني   5 هزينه  اما  ديگر،   مسايل  و 
و  استعداد  ديگر  مسئله  بود.  خارجي  يک 
باالخره محيط  بود و  ايرانيان  يادگيري  توان 
يادگيري  که  کنسرسيوم  مديريتي  فضاي  و 
و  کار  توسعه  ضمن  در  مي کرد.  تشويق  را 
فعاليت ها هم در افزايش نقش ايراني ها بسيار 
توسعه ها  اين  حال  هر  به  چون  بود،  مؤثر 

احتياج به نيرو و متخصص داشت.
بدهيد  اجازه  اگر  سئوال  آخرين  عنوان  به 
کنسرسيوم  پايدار  و  ماندگار  اثرات  بپرسيم 
ارزيابي  چگونه  را  ايران  نفت  صنعت  بر 

مي کنيد؟
مشخصي  جواب  من  سئوال  اين  به 
مي دهم، ريشه و مبناي آنچه که االن در نفت 
من  است.  گرفته  شكل  دوره  آن  در  داريم 
کنديم و شما  ما جان  بگويم که  نمي خواهم 
کيف مي کنيد ولي اين را مي دانم و به راستي 
دويدن  شبانه روز  و  زحمتها  اگر  مي دانم  هم 
نمي کرديد.  راحتي سربلند  اين  به  نبود، شما 
تنها  نه  باشد ما در هشت سال جنگ  يادتان 
چيزي نساختيم بلكه خيلي از تأسيسات صدمه 
ديد و از دست رفتند. شما اگر با انصاف باشيد 
که هستيد، مي دانيد که زماني شد که گوشت 
نداشتيم، مرغ نداشتيم، شد که پنير نداشتيم ولي 
بيسكويت بود،  شد که کره نباشد ولي روغن 
بود، غير از سه روز نشد که ماشين به پمپ 
بنزين مراجعه کند و بنزين نباشد؟ اين داستان 
همان درختي است که ريشه هايش محكم و 
براي  ميوۀ خوب  است.  افراشته  شاخه هايش 
شما بارآورديم، حاال اگر اين درخت را نگه 
داشتند يا نه بحث ديگري است ولي ما کار 

 .خود را به نحو احسن انجام داديم
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بررسي فني و اقتصادي تولید برق از فشار گاز در

ایستگاه هاي تقلیل فشارگاز استان لرستان

عاطفه پورشفیع - همایون بختیاري
كارشناسان ارشد فنی برق

چکیده: 
پراكندگي منابع گاز طبيعي باعث شده است تا از سيستم هاي مختلف انتقال و توزيع براي آن استفاده شود. مايع نمودن 
گاز طبيعي و سپس حمل آن توسط تانكر و يا كشتي و همچنين استفاده از سيستم هاي شبكه گازرساني دو روش متداول 
جهت انتقال و توزيع گاز طبيعي مي باشد. در ايران اقتصادي ترين روش، استفاده از سيستم هاي خطوط لوله است. انتقال گاز 
طبيعي بوسيله خطوط لوله در فشارهاي باال انجام مي شود. با توجه به نياز مصرف كننده هاي مختلف به فشارهاي پائين تر، فشار 
در محل مصرف كاهش مي يابد. اين كار در يك ايستگاه تقليل فشار انجام مي گيرد. در اكثر اين ايستگاه ها فشار گاز توسط 
شير فشارشكن كاهش مي يابد. كاهش فشار نوعي اتالف انرژي ايجاد مي كند، انرژي ذخيره شده در گاز طبيعي را مي توان با 
بكاربردن تجهيزات مناسب به گونه اي مفيد از انرژي تبديل نمود. بوسيله توربين انبساطي مي توان از انرژي حاصل از تقليل 
فشار گاز استفاده نمود. گاز با فشار باال وارد توربين انبساطي شده و با فشار پائين از آن خارج مي شود. انرژي حاصل از 
كاهش فشار به حركت دوراني تبديل و با دوران ژنراتور، برق توليد  مي شود. به اين فناوري تبديل فشار به انرژي مي گويند. 

در اين مقاله به بررسي فني و اقتصادي استفاده از توربين انبساطي در يك ايستگاه تقليل فشار گاز پرداخته شده است. 
واژه هاي کليدي: توربين انبساطي، ايستگاه تقليل فشار، توليد برق

مقدمه
)Pressure into power(براي  انرژي  به  فشار  تبديل  فناوري 
اولين بار بصورت عملي در سال 1987 در کشور دانمارک جهت 

توليد کار محوري در کمپرسورهاي بخار مورد استفاده قرار گرفت 
و به تدريج کاربرد اين فناوري متداول شد]1[. در حال حاضر 27 
سيستم PIP در کل اروپا نصب شده است که به ژنراتور الكتريكي 

متصل هستند و در مجموع MW 20 الكتريسته توليد مي کنند. 
زير  به صورت  را  اين سيستم  از  استفاده  مزاياي  به طور کلي 

مي توان خالصه کرد:
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ايستگاه های  در  سيستم ها  اين  نصب  وسيله  به  نيز  مگاوات   1150
ورودی شهرها قابل استعمال است]7[ . به اين ترتيب می توان حدود 
کرد  توليد  سيستم  اين  از  استفاده  با  را  کشور  برق  از  درصد  سه 
فشار  تقليل  ايستگاه  در  توربين  سيستم  يک  نصب  با  تنها  امر  اين 

امكان پذير است. 
اين  و  گردد  کامل  برداري  بهر ه  کشور  در  روش  اين  از  اگر 
ميزان از توليد برق جايگزين توليد از نيروه گاه هاي حرارتی شود، 
مقدار انتشار کربن به ميزان يک ميليون تن در سال کاهش مي يابد 
و حداقل 1500 مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور اضافه مي شود 
و اين معادل با توليد يک نيروگاه سوخت فسيلي بزرگ و يا يک 
نيروگاه هسته اي است. در حال حاضر در فرايند توليد برق دو سوم 
از سوخت ورودي تلف مي شود، به عبارت ديگر به ازاي هر 100 
واحد انرژي که وارد سيستم نيروگاه مي شود به اندازه 38/5 واحد 
آن به برق تبديل شده و در شبكه ها مورد استفاده بهينه قرار مي گيرد، 
3/5 واحد نيز در طول مسير انتقال هدر مي رود )تلفات انتقال( و فقط 
35 واحد به مصرف مي رسد]5[. در کشورهايي که با مشكل کمبود 
محدوديت  به  توجه  با  بنگالدش  کشور  از جمله  مواجه اند  انرژي 
منابع گاز طبيعي پيشنهاد شده است که عالوه بر ايستگاه هاي تقليل 
فشار گاز، در کليه صنايع بزرگ و مصرف کننده هاي بخش خصوصي 
نيز از توربين انبساطي استفاده شود تا هم مشكل کمبود نيرو برطرف 

شود و هم اثرات سوء زيست محيطي به حداقل برسد]6[.

شرح موضوع
ايستگاه تقليل فشار گاز يا )CGS )City Gate Station يا ايستگاه 
دروازه ورودي شهر، جهت تقليل فشار گاز احداث می شود. يعني 
گاز قباًل براي انتقال از طريق خطوط لوله به فشار psi 1000 رسيده 
است که حاال براي ورود به شبكه شهری بايد به psi 250 برسد. 
مجدداً در مناطق داخل شهري فشار از psi 250 به psi 60 کاهش 
 TBS )Town Border يا  شهري  داخل  ايستگاه  بنابراين  مي يابد 
نحوه  مي باشند.   60  psi به   250  psi فشار  تقليل  جهت   Station(

شکل )1(: نحوه توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي

چاه گاز ايستگاه های تقويت فشار
انتقال

توزيع

ايستگاه های تقليل فشار

ايستگاه های 
تقليل 
فشار

مصرف کنندگان

فشار متوسط

فشار پايين

فشار باال

بازيافت انرژي و تبديل آن به کار محوري و در نهايت توليد  	•
انرژي الكتريكي 

توليد انرژي بدون مصرف سوخت  	•
به دليل عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي جهت ايجاد انرژي،  	•
جزء  و  نياورده  وجود  به  زيست محيطي  آلودگي  سيستم  اين 

صنايع پاک )سبز( محسوب مي شود. 
کاهش فشار گاز به وسيله توربين هاي انبساطي و يا شيرهاي  	•
فشار شكن سبب کاهش دماي گاز خروجي مي شود. با استفاده از 
توربين هاي انبساطي به جاي شيرهاي فشار شكن جهت کاهش 
فشار گاز، افت دمايي بيشتري در گاز خروجي رخ مي دهد که 
مي توان از کاهش دماي توليدي نيز در ايجاد سرمايش در صنايع 

مختلف استفاده نمود.
هرچند اين سيستم در مقايسه با استفاده از شير فشار شكن هزينه  	•
اوليه، نگهداري و نصب بيشتري دارد ولي به دليل مزاياي فوق، 
در مجموع اقتصادي تراست. هزينه توليد يک کيلووات ساعت 
الكتريسيته به اين روش بسيار کم تر از هزينه توليد همان مقدار 

انرژي در يک نيروگاه برق مي باشد]2[.
در حال حاضر در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز نيروگاه هاي نكا   
و رامين اهواز از توربين هاي انبساطي استفاده شده است]3[. به 
طور کلي عوامل موثر در انتخاب محل نصب توربين انبساطي 

عبارتند از: 
ايستگاه و ترکيب گاز  لوله  دبی گاز و اختالف فشار در خط  	•

ورودی و دما 
ارتباط با سامانه توزيع برق )وجود مصرف کننده بار ثابت، کمينه  	•

نوسانات مصرف بار(
فضای الزم برای نصب توربين ها و تجهيزات جانبی آن ها هدف  	•
ايستگاه  موردنياز  فشار  کاهش  انبساطي  توربين  از  استفاده  از 
تقليل فشار گاز و توليد برق در جريان اين تقليل فشار مي باشد

مزاياي استفاده از توربين انبساطي عبارتند از : 
بازيابی انرژی 	•

کاهش انتشار آالينده های ناشی از سوخت فسيلی 	•
توليد برق بدون مصرف سوخت 	•

ارزش  عبارتنداز:  نيز  طرح  انجام  از  ناشي  صرفه جويی هاي 
سوخت صرفه جوئي شده، ارزش آالينده هاي کاهش يافته )کاهش 
هزينه اجتماعي(، کاهش هزينه های اجرائی با توجه به موجود بودن 

سايت الزم و ارزش انرژی توليدی.
توليد  جهت  گاز  فشار  تقليل  ايستگاه هاي  از  استفاده  امروزه 
برق مي تواند کشورها را از توليد و انتشار حداقل يک ميليون تن 

االينده های کربن در سال نجات دهند.
نصب  طريق  از  برق  مگاوات   1500 حدود  می توان  ايران  در 
توربين های انبساطی در شبكه گاز کشور توليد کردکه حدود 350 
و  نيروگاه  ها  گاز  فشار  تقليل  ايستگاه های  طريق  از  برق  مگاوات 
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فشار باال

تغذيه حرارت

فشار پائين

برق توليدی

گاز
ار 

فش
ده 

کنن
م 

نظي
ت

گاز
ط 

سا
 انب

تم
يس

س
پيش گرمكن

سيستم خنک کننده
)در صورت نياز(

گاز

توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي مطابق شكل زير مي باشد.
اجزاي  در  يخ زدگي  و  هيدرات  تشكيل  از  جلوگيري  جهت 
در  فشار  کاهش  هنگام  در  گاز  جريان  مسيرهاي  و  رگوالتور 
در  مي گردد.  استفاده  مستقيم  غير  هيترهاي  از   ،CGS ايستگاه هاي 
سوختن  انرژي  با  هيتر  داخل  آب  مخزن  گرماي  هيترها  نوع  اين 
در  هيتر  تامين مي شود. در صورت خاموش شدن مشعل هاي  گاز 
به  هيترها  اين  دارد.  گاز وجود  انفجار  و  يخ زدگي  امكان  زمستان، 
 btu/h70 گاز  حجم  مترمكعب  هر  کردن  گرم  براي  متوسط  طور 
ظرفيت  با  ايستگاه  يک  در  مثال  عنوان  به  مي کنند.  مصرف  انرژي 
با  که  دارد  نياز  انرژي   7000000 btu/h به صرف   100000 h/m3

 2/051 معادل  انرژي  مقدار  اين   W  0,293  =  btu/h  1 احتساب 
براي يک سيستم  نياز  از طرفي کل هزينه مورد  مگاوات مي باشد. 
توربين انبساطي شامل هزينه تجهيزات توربين، گيربكس، ژنراتور، 

و هزينه  ارتباطي  لوله هاي  پيش گرمكن و پس گرمكن و خطوط 
طراحي مهندسي و نصب، بسته به ظرفيت توليد بين 600 تا 2300 

دالر بر کيلووات متغير مي باشد. 
 در ادامه به بررسي يک نمونه ايستگاه تقليل فشار گاز با دبي 
در  مي پردازيم.  سانتيگراد  درجه   25 دماي  و   100000 h/m3 ثابت 
اين طرح ابتدا گاز ورودي وارد پيش گرمكن مي شود و دماي آن 
انبساطي  توربين  وارد  سپس  مي روند،  باال  سانتيگراد  درجه   35 تا 
شده و ضمن از دست دادن انرژي، دماي گاز خروجي به 15 درجه 

سانتيگراد مي رسد. 
 برق توليدي در مراکز تقليل فشار را هم می توان بصورت محلي 
مورد استفاده قرارداد و هم مي توان آنرا به شبكه برق سراسري وصل 

نمود و از آن بعنوان يكي از اجزاء توليد پراکنده استفاده نمود.
تقليل فشار  ايستگاه هاي  در حال حاضر مطابق شكل زير، در 
کاهش و تنظيم فشار گاز، تامين گاز مورد نياز سيستم هاي توزيع گاز، 
اندازه گيري مقدار گاز و ساير پارامترهاي مربوطه انجام مي شود. با 
نصب توربين انبساطي در مسير گاز عبوري مي توان عالوه بر کاهش 

فشار گاز، تامين برق و کاهش هزينه ها را شاهد باشيم.
 به طور کلي يک توربين انبساطي داراي قسمتهاي زير مي باشد :
ژنراتور،   -4 پخش کننده،   -3 روتور،   -2 توربين،  بدنه   -1  

5-جعبه اتصاالت، 6-محل ورودي گاز، 7-محل گاز خروجي
در ايستگاه هاي تقليل فشار CGS مي توان تا 2 مگاوات انرژي 
 TBS ايستگاه هاي  در  و  نمود  توليد  انبساطي  توربين هاي  از  برق 

مي توان در هر ايستگاه تا 15 کيلووات برق توليد نمود]5[. 
 15 توليد  جهت  انبساطي  توربين  نمونه  يک  فني  مشخصات 

کيلووات برق به شرح زير است.
جنرال  شرکت  انبساطي  توربين هاي  توليدي  توان   )5( شكل   
گاز  حجم  ساعت  بر  مترمكعب  نرمال  اساس  بر   )GE(الكتريک

ورودي جهت استفاده در ايستگاه هاي CGS را نشان مي دهد. 
 2 حدود   100000  h/m3 گاز  دبي  با  فوق  جدول  مطابق    
مگاوات توان توليدي توربين انبساطي مي باشد که به طور تقريبي با 
توان حرارتي مورد نياز براي گرم کردن گاز برابر است. در اينجا دو 
حالت وجود دارد: يا توان الكتريكي توليد شده مانند يک نيروگاه 
مقياس کوچک به شبكه سراسري تزريق شده و فروخته مي شود و 

شکل )2(: استفاده موازي توربين انبساطي و شير فشارشکن]4[

شکل )3(: شماي کلي يک توربين انبساطي

 1- بدنه توربين، 2- روتور، 3- پخش کننده، 4- ژنراتور، 5- جعبه اتصاالت، 
6- محل ورودي گاز، 7- محل گاز خروجي

شکل )4(: معرفي اجزاي توربين انبساطي
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يا به جاي استفاده از گرمكن هاي گازي از گرمكن با المنت برقي 
استفاده مي شود و گاز هدر رفته براي گرم کردن گاز خط لوله اصلي 
صرفه جويي مي گردد که در هر صورت بهينه سازي مصرف انرژي 

صورت پذيرفته است. 
براي ايستگاه مورد نظر با فشار psi 1000 و شدت جريان گاز 
 kw/$ ،100000 و در نظر گرفتن بازده 96درصد براي ژنراتور h/m3

1600 هزينه احداث ايستگاه و $/kwh 0,12 ارزش برق توليدي]2[، 
زمان برگشت سرمايه از رابطه زير به دست مي آيد: 

 
که A سود ساالنه و P هزينه اوليه سرمايه گذاري است و i نرخ 
در  با  نظر گرفته مي شود]4[.  در  با 0/02  برابر  که  فرضي مي باشد 
نظر گرفتن قدرت توليد 2000 کيلووات، محاسبات به صورت ذيل 

انجام مي گردد : 
p=1600×2000=3200000 $
A=2000*24*365*0/12=2102400 $

N=Log)2102400 ÷ 2038400( / Log)1+0/02(=0/0134 ÷ 0/0086=1/5

  مطابق رابطه باال مدت زمان بازگشت سرمايه 1 سال و 6 ماه 
است که نشان دهنده اقتصادي بودن طرح مي باشد.

نتیجه گیري و پیشنهادات : 
در اين مقاله يک روش توليد برق بدون مصرف سوخت ارائه 
شده و اين طرح را از نظر فني و اقتصادي مورد تحليل و بررسي 
منبع  يک  مي تواند  گاز  فشار  پتانسيل  اختالف  انرژي  گرفت.  قرار 
با ارزش براي توليد برق باشد. اين طرح مي تواند در ايستگاه هاي 
تقليل فشار گاز شهري، نيروگاه ها و صنايع بزرگي که حجم بااليي 
از گاز را مصرف مي کنند، به کار گرفته شود. عالوه بر اين اثرات 
سوء زيست محيطي توربين هاي انبساطي در مقايسه با نيروگاه هاي 

توليدي  برق  از  است.  پوشي  چشم  قابل  و  ناچيز  بسيار  حرارتي 
مي توان به طور مستقيم جهت يک صنعت نزديک به محل ايستگاه 
استفاده نمود و يا پس از سنكرون کردن آن وارد شبكه سراسري نمود 
و يا جهت گرم کردن گاز به جاي هيترهاي ايستگاه استفاده نمود. 
اشكال عمده اين سيستم ثابت نبودن فلو عبوری گاز می باشد . در 
سيستم های فعلی يک مقدار حداقل جريان برای طراحی توربين های 
انبساطی در نظر گرفته می شود و بقيه جريان از يک مسير کنار گذر 
وارد سيستم های قديمی فشار شكن )مجهز به رگالتور( می شود . 
توليد  پتانسيل  مقداراز  يک  دادن  از دست  اين طرح  عمده  اشكال 
مذکور  بهبود سيستم  و  اين مشكل  رفع  توان جهت  می  کاراست. 
کارکرد  اساس  کرد.  استفاده  متغير  انبساطی ظرفيت  توربين های  از 
سيستم ظرفيت متغير، عملكرد سيستم کنترلی طراحی شده است که 
القايی محرک در ژنراتور کوپل شده  بار ميدان مغناطيسی  با تغيير 
با توربين انبساطی تغييرات جريان و فشار گاز ورودی را بصورت 

 .تغييرات در آمپراژ توليدی در می آورد

مراجع

]1[ KEMA, Inc.,"final report: New Jersey Energy Efficiency and Distributed 
Generation Market Assessment" 2005 

حشمتي  عباس  مرادي،  واحد  مهرباني،  ارجمند  محجوب،  مجيدرضا   :  ]2[
"استحصال انرژي از ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي" : دانشكده مهندسي 

شيمي- دانشگاه صنعتي اصفهان
]3[ : مهدی مقيمی " آشنايی با توربين انبساطی و کاربرد آن  در نيروگاه های توليد 

برق" وزارت نيرو، گروه مشاوران جوان
]4[ Ebrahim Khalili Ardali , Esmaeil Heybatian: "Energy Regeneration in 

Natural Gas Pressure Reduction Stations by use of Gas Turbo Expander; 
Evaluation of Available Potential in Iran" Buenos Aires , Argentina 

]5[ Dariuz kowala , " Using the Gas Pressure Potential for Electricity 
Generation at Pressure Reduction Stattions" Brussels , 4 june 2009

]6[ S.A.Mansoor and Arshad Mansoor :" Power Generation Opportunities in 
Bangladesh From Gas Pressure Reducing Stations " ICECE 2004 , Dhaka 
Bangladesh, December 2004

آب و  برق  صنايع  و  مهندسي  خدمات  رساني  اطالع  پايگاه  صبا،  سايت   :  ]7[
sabainfo.ir

جدول )1(: مشخصات فني يک نمونه توربين انبساطي جهت 
]5[TBS استفاده در ايستگاه هاي

15-11 كيلوواتتوان نامي 
2/3-1/5مگاپاسكالفشار گاز در ورودي توربين
20 درجه سانتيگراددماي گاز ورودي به توربين
1/9-0/3مگاپاسكالفشار گاز خروجي از توربين

3000 دور بر دقيقهدور نامي
50 هرتزفركانس

400 ولتولتاژ نامي 
208 كيلوگرموزن

2000-1500 نرمال متر مكعب بر ساعتدبي گاز مورد نياز

  شکل )5(: توان توليدي بر حسب حجم گاز ورودي
قدرت )کيلو وات(
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تالش قطر برای حضور در

پروژه های انرژی جهان

از قطب جنوب تا اعماق جنگل های آمريكای التين، قطر به دنبال 
سرمايه گذاری چند ميليارد دالری در انواع   پروژه های بخش انرژی 
است. هدف قطر از اين تالش متنوع سازي درآمد خود و حضور و 
دسترسی گسترده به امكانات بازار جهانی انرژی است. انگيزه و محرک 
اين کشور برای گسترش فعاليت های خود در سطح جهانی متاثر از 
چند عامل است. اين عوامل عبارتند: از پيروی از يک سياست خارجی 
منسجم و در عين حال انعطاف پذير، پايان يافتن اجرای پروژه ها در 
بزرگترين ميدان گازی خود و ضرورت دفاع از منافع اقتصادی در برابر 

نوسانات تقاضا و قيمت گازطبيعی در بازار جهانی.
قطر با دستيابی به هدف توليد ساالنه 77 ميليون تن گاز طبيعی 
مايع شده )LNG( و احراز مقام اول جهانی در صادرات اين محصول، 
اکنون درصدد سرمايه گذاری در کشورهايی چون روسيه و نيز در انواع 
صنايع مرتبط با انرژی در کشورهای ديگر و همچنين افزايش حجم 
سرمايه گذاری های خود در بازارهای به شّدت مصرفی خاوردور است.
برخی تحليلگران معتقدند که قطر از تالش خود برای حضور در 
بازارهای بين المللی و ايجاد تنوع در سرمايه گذاری ها نخواهد کاست 
زيرا تمام شواهد حاکی است که اين کشور توقف اجرای پروژه های 
توسعه اي بر روی ميدان گنبدشمالی خود را که با ايران مشترک است، 
ادامه خواهد داد. در همين ارتباط قطر اعالم نموده که تا سال 2013 
اين توقف ادامه خواهد داشت. قطر اين توقف را در سال 2005 و از 
بيم وارد آمدن آسيب های جبران ناپذير ناشی از توليد سريع به ذخيره 

گازی گنبد شمالي، اعمال نمود.
برای  داخلی  کافی  فرصت ها  و  منابع  از  قطر  که  آنجا  از 
بايد  ناچار  نيست.  برخوردار  توليد  و  وسيع  سرمايه گذاری های 
سرمايه گذاری در خارج از مرزهای ملی را دنبال کند و به همين سبب 

نيز عالقمند است که از يک بازيگری محلی تبديل به بازيگری بزرگتر 
در بازار انرژی جهان شود و اين انگيزه باعث شده که در پروژه های 
بالقوه ای که در روسيه استراليا و چين در پيش روست حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
بخش  مختلف  پروژه های  در  مشارکت  در  قطر  امروز  سياست 
با رقبا، بازتاب و نتيجه رويكرد و  انرژی جهان و همكاری های آن 
روابط خوب ديپلماتيک در عرصه جهانی است. برای مثال قطر تمايل 
 LNG خود را برای مشارکت با شرکت روسی "نواتک" در پروژه توليد
منطقه قطبی "يامال" آشكارا اعالم نموده است. در صورت تحقق اين 
مشارکت، اين نخستين اقدام قطر برای برای توليد LNG در خارج از 
مرزهای ملی آن کشور است. سرمايه گذاری مشترک قطر و "نواتک" 
در اين پروژه در زمانی اين دو رقيب در بازارگازطبيعی را به يكديگر 
نزديک می کند که روسيه در تالش است با افزايش توليد و صادرات 
گاز، سهمی اساسی در بازارهای خاوردور به دست آورد و همزمان 
قطر نيز برای جلوگيری از اُفت صادرات خود به ويژه با توجه به تغيير 
وضعيت در بازار اياالت متحده آمريكا ) که به واسطه توسعه توليد از 
شيل هاي گازي بوجود آمد(، به رشد سهم خود در بازارهای خاور دور 

چشم دوخته است.
افزايش توليد گازطبيعی غيرمتعارف )unconventional gas( در 
اياالت  متحده  امريكا که بزرگترين مشتری قطر بوده است، موانعی را 
در راه تحقق اهداف گازی اين کشور به وجود آورده است. از ديدگاه 
قطر بازار امريكا بازار بسيار مطمئنی به شمار می آمد و از اين رو  حتی 
ريسک سرمايه گذاری در يک ترمينال بازيابی گاز )regasification( در 
اين کشور را متقبل شده بود. از سوی ديگر قطر اکنون برای حضور 
در  اين  و  است  پرداخته  رقابت  به  روسيه  با  هم  اروپا  بازارهای  در 
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حالی است که تقاضا در بازار اروپا نيز به علت بدهی های هنگفت و 
وضعيت بد اقتصادي کشورها در معرض تهديد است. با اين که روسيه 
حضوری بسيار قوی در بازار گاز اروپا دارد رقابت قطر در اين بازار 

را به وضوح احساس می کنند. قطر همكاری 
با روس ها را در جهت منافع خود  نزديكتر 
ارزيابی می نمايند و به اين نتيجه دست يافته 
که بده بستان اطالعات و آمار و تبادل نظر در 
اهداف راهبردی با روسيه که بخش بزرگی از 
به خود اختصاص داده است،  اروپا را  بازار 

مفيد بوده و به نفع مصالح ملی قطر است.
سال  از  روسيه  و  قطر  نزديک  روابط 
گذشته آغاز شد زمانی که شرکت گاز پروم 
شرکت  اين  از  قطر  که  کرد  اعالم  روسيه 
دعوت نموده که پس از پايان توقف عمليات 
اين   LNG در صنايع  گنبد شمالی،  ميدان  در 
کشور فعاالنه مشارکت نمايد و اين در حالی 
است که هر دو کشور از اعضای اوپک گازی 

مستقر در شهر دوحه )پايتخت قطر( مي باشند. در اين تشكل اعضا 
می نمايند.  همكاری  يكديگر  با  پروژه ها،  و  بازار  اطالعات  تبادل  با 
بی ترديد منافع ملی ايجاب می کند که روسيه و قطر سياست های گازی 
خود را به گونه ای با يكديگر هماهنگ نمايند تا مانع افت قيمت گاز در 
بازارهای جهانی شوند )اتفاقی که در سال 2008 به علت رکود جهانی 

و توليد بيشتر گاز در اياالت متحده آمريكا شاهد آن بوديم(.
قطر تنها نگران رقابت با روسيه نيست بلكه افزايش توان صادراتی 
عنوان  به  آينده،  دهه  يک  در  استراليا   )LNG( شده  مايع  گازطبيعي 
فارس،  خليج  منطقه  کشورهای  گازطبيعی  برای  مناسبی  جايگزين 
موجب نگرانی اين کشور شده است. رويارويی با اين وضيعت ممكن 
است قطر را به سرمايه گذاری در صنايع گاز استراليا نيز متمايل نمايد.

قطر در وضعيتی قرار دارد که بايد در محدوده گزينه رقابت و 
حضور موثر در بازارهای گاز، راهبردی مناسب را برای خود طراحی 
کند. اين دو گزينه شامل مشارکت و همكاری در پروژه های رقيب 
ريسک  اما  است.  امر  اين  از  چشم پوشی  يا  ديگر  کشورهای  در 
سرمايه گذاری در پروژه های گازی کشورهای ديگر به مراتب کمتر از 
اجرای پروژهای گازی جديد در داخل و اشباع بازار و به تبع آن افت 

قيمت ها است. 
از سوی ديگر برخی تحليلگران معتقدند که يكی از انگيزه های قطر 
برای حضور در پروژه های کشور های ديگر در برابر تعليق سرمايه گذاری 
ادامه  به علت  که  است  ايران  با  روابط خوب  ايجاد  گنبد شمالی،  در 
تحريم های دست و پاگير جهانی و مشكالت دسترسی به فناوری های 
الزم، هنوز نتوانسته از اين ميدان گازی )پارس جنوبی( در اندازه مطلوب 
برداشت نمايد. قطر و ايران چاه های گازی خود را در يک مخزن حفر 
می کنند ولی به عللی که به آن اشاره شد قطر توانسته است برداشتی 

به مراتب بيش از ايران داشته باشد. تحليلگران معتقدند اين شرايط و 
در عين حال اجرای بزرگترين پروژه های گازمايع شده )LNG( جهان 
توسط قطر، بايد برای ايران که هنوز برداشتی در حد مطلوب ندارد 

وضعيتی نگران کننده به وجود آورده باشد. علی القاعده روابط خارجی 
ايران و کشورهای عرب جنوب خليج فارس هم نبايد کمک چندانی به 
بهبود اين وضعيت نموده باشد به ويژه آن که اخيراً عربستان سعودی و 
بحرين ايران را بدون در دست داشتن هرگونه دليل و مدرک، به دست 
داشتن در جنبش های مردمی کشورهای خود متهم می نمايند. از اين 
روست که اين احتمال داده می شود که ذخاير انرژی در خليج فارس 
چندان مصون از درگيری های ناخواسته نباشد. به ياد داشته باشيم که 
عراق برداشت کويت از يكی از ذخاير مشترک مرزی را بهانه ای برای 
عمليات نظامی سال 1990 قرار داد. هر چند سابقه امر نشان می دهد 
که  فعال" مشكل مشابهی بين ايران و قطر وجود ندارد و هر دو کشور 
همواره سعی نموده اند روابط خوبی با يكديگر داشته باشند، به ويژه آن 
که برای قطر داشتن روابط حسنه با ايران برای حفظ امنيت کشتی های 

LNG آن در مسير تنگه هرمز، واجد اهميتی حياتی است.

عده اي از تحليلگران معتقدند که قطر ضمن آن که عالقمند است 
در نقش کشوری صلح جو ظاهر شود از اهميت برخورداری از نقش 
ديپلماتيک بارزتر در سطح بين المللی غافل نشده است. با اين همه 
مشخص نيست که تا چه حد اين تالش ريشه در منافع اقتصادی و تا چه 
مقدار ريشه در مسايل سياسی دارد. حضور سياسی- اقتصادی قطر در 
ليبی، مشارکت در پروژه های برق شرکت "ايبروروالي "اسپانيا، حضور 
در پروژه های انرژی بادی و بازار انرژی رو به رشد آمريكای التين و 
امضای توافقی با يک شرکت چينی و شل برای احداث يک مجتمع 
پتروشيمی و پااليشگاهی در چين، همگی از اهميت پيگيری موازی و 
ترکيبی از انگيزه های سياسی و اقتصادی اين کشور برای حضور در 

 .جامعه بين المللی حكايت می کند
منبع: هرالد تريبون
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راهبردهاي محوري عراق 
در واگذاري بلوك هاي 

اکتشافي
)در دور چهارم مناقصات هیدروکربني(

علي خواجوي

مقدمه
مناقصه   3 کنون  تا  عراق  نفت  وزارت 
و  نفت  ميادين  توسعه  براي  هيدروکربني 
مناقصه  در  است.  نموده  برگزار  خود  گاز 
اول که در ژانويه 2009 برگزار شد، ميادين 
به  توسعه  براي  کشور  اين  توليدي  نفت 

در  شد.  واگذار  بين المللي  شرکت هاي 
مناقصه دوم که در دسامبر 2009 برگزار شد، 
ميادين اکتشافي توسعه نيافته به شرکت هاي 
مناقصه  سومين  گرديد.  ارائه  بين المللي 
بمنظور واگذاري ميادين توسعه نيافته مستقل 
گازي در اکتبر 2010 برگزار شد. در مجموع 
نفتي  ميدان   11 توسعه  قرارداد  مناقصه،  سه 
بين المللي،  با شرکت هاي  گازي  ميدان   3 و 

منعقد گرديد. 
اينک عراق قصد دارد تا چهارمين دور 
واگذاري  جهت  را  خود  نفتي  مناقصات  از 
بلوکهاي اکتشافي نفت و گاز برگزار نمايد. 
مشخصات  اهداف،  تشريح  به  ادامه  در 
حاضر  شرکت هاي  شده،  ارائه  بلوک هاي 
در مناقصه و چارچوب قراردادهاي در نظر 
گرفته شده براي اين دور از مناقصه، پرداخته 

مي شود. 

اهداف دور چهارم مناقصه 
وزارت نفت عراق قصد داشته است که 
چهارمين دور از مناقصات هيدروکربني خود 
برگزار  ماه 1390(  را در ژانويه 2012 )دي 
نمايد. هدف از برگزاري اين مناقصه واگذاري 
12 بلوک اکتشافي نفت و گاز بمنظور ارتقاي 
سطح ذخاير نفت خام اين کشور بميزان 10 
بميزان  گازطبيعي  ذخاير  و  بشكه  ميليارد 
820 ميليارد متر مكعب است. دستيابي به اين 
اهداف مي تواند جايگاه عراق را در بازارهاي 
جهاني نفت و گاز و بويژه اوپک ارتقا دهد.

در حال حاضر عراق با در اختيار داشتن 
143 ميليارد بشكه نفت خام در ميان دارندگان 
از  پس  را  چهارم  رتبه  جهان،  نفت  ذخاير 
و  ونزوئال  سعودي،  عربستان  کشورهاي 
ايران در اختيار دارد. حجم ذخاير گازطبيعي 
برآورد  مكعب  متر  تريليون   3/6 نيز  عراق 
تريليون   2/6 ميزان  اين  از  که  است  شده 
 991 و  همراه  گازهاي  بصورت  مترمكعب 
مستقل  ميادين  بصورت  مكعب  متر  ميليارد 
مي باشد. عراق يازدهمين دارنده ذخاير گاز 

جهان است.
مناقصه  چهارم  دور  برگزاري  واقع  در 
هيدروکربني عراق در ادامه اجراي برنامه هاي 
کشور  اين  گاز  و  توسعه صنعت نفت  جامع 
صورت مي گيرد. بر اساس قراردادهاي منعقد 
شده در مناقصات پيشين و ساير قراردادهاي 
برگزار شده  مناقصات  از  منعقد شده خارج 
نظير توسعه ميدان االحدب، توليد نفت عراق 
مي بايست در سال 2017 به 12 ميليون بشكه 
ميدان   3 توسعه  با  همچنين  برسد.  روز  در 
سوم  دور  در  شده  واگذار  مستقل  گازي 
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روز  در  مكعب  متر  ميليون   24 مناقصات، 
البته  افزوده خواهد شد.  به توليد گاز عراق 
اهداف توليد نفت خام عراق از نظر بسياري 
مستقل  کارشناسان  و  انرژي  معتبر  مراکز  از 
وزارت  و  است  شده  مواجه  ترديدهايي  با 
نفت عراق نيز به تازگي اين انتقادها را وارد 
را  مذاکراتي  که  است  کرده  اعالم  و  دانسته 
و  شده  واگذار  قراردادهاي  اصالح  براي 
کاهش سقف توليد آنها به 8 تا 8/5 ميليون 
با شرکتهاي  افق 2017(  )در  روز  در  بشكه 

طرف قرارداد آغاز خواهد کرد. 
 2011 فوريه  در  عراق  نفت  وزارت 
برنامه جديد چهارساله )14-2011( صنعت 
بند  اولين  نمود.  اعالم  را  کشور  اين  نفت 
نفت خام  ذخاير  افزايش  برنامه،  اين  مفاد  از 
از  عراق  هدف  است.  عراق  طبيعي  گاز  و 
ضريب  به  رسيدن  اکتشافي  فعاليت هاي 
با  توليدي  گاز  و  نفت  جايگزيني  جديد 

اکتشافات جديد مي باشد. 
طبق بررسي هاي بعمل آمده در سالهاي 
گذشته، وزات نفت عراق 54 بلوک اکتشافي 
در اين کشور را شناسايي کرده است. اين 54 
بلوک بر اساس برآورد ذخاير احتمالي نفت 
و گاز آنها در 5 گروه طبقه بندي شده اند که 

در جدول ذيل قابل مشاهده است:
پتانسيل  فوق،  تقسيم بندي  اساس  بر 
عراق  در  بااليي  ميزان  به  نفت خام  اکتشاف 
در نظر گرفته مي شود. همچنين در مجموع 
شده،  شناسايي  بلوک   54 از  بلوک   35
دارند  را  گاز  و  نفت  باالي  ذخاير  پتانسيل 
قابل مالحظه  افزايش  امكان  از  امر  اين  که 
در  نفت خام  بويژه  و  هيدروکربني  ذخاير 
وزارت  البته  دارد.  حكايت  آتي  سالهاي 
مجدد،  تقسيم بندي  و  آرايش  با  عراق  نفت 

براي واگذاري  را  اکتشافي جديد  بلوک   12
است.  داده  پيشنهاد  چهارم  دور  مناقصه  در 
بلوک هاي واگذار شده جديد اغلب از لحاظ 

وسعت از بلوک هاي پيشين بزرگ تر هستند 
ريسک  کاهش  بدليل  مي تواند  امر  اين  که 
فعاليت هاي اکتشافي براي شرکت هاي طرف 
قرار داد باشد. از 12 بلوک اکتشافي واگذار 
و  ايران  با  عراق  مرزهاي  در  مورد   6 شده، 
سوريه و عربستان قرار دارند که اين امر از 
اولويت اکتشاف در نقاط مرزي عراق با ساير 
کشورها حكايت دارد. در واقع بلوک هاي 1، 
2 و 3 در مرز عراق و سوريه، بلوک 6 مورد 

از  که   9 بلوک  و  عربستان  و  عراق  مرز  در 
واگذار  بلوک  کوچكترين  مساحت  لحاظ 
واقع  ايران  با  عراق  مرز  در  مي باشد،  شده 

اکتشافي  بلوک   12 از  بلوک   7 است.  شده 
واگذار شده، پتانسيل هاي گازي هستند. اين 
نيز بر اولويت کشف ذخاير گازطبيعي نسبت 
دارد.  داللت  عراق  براي  نفت خام  ذخاير  به 
در حال حاضر عراق روزانه 6500 مگاوات 
برق توليد مي کند که نياز اين کشور حداقل 
توسعه  براي  و  است  ميزان  اين  برابر  دو 
و  پتروشيمي  واحدهاي  برق،  نيروگاه هاي 
نياز  صادرات،  همچنين  و  داخلي  صنايع 
گسترده اي به گسترش ذخاير و توليد از منابع 
جغرافيايي  توزيع   1 شكل  در  دارد.  گازي 
مناقصه  در  شده  واگذار  اکتشافي  بلوکهاي 
چهارم نشان داده شده است. بلوک هاي قرمز 
نفتي  رنگ،  سبز  بلوک هاي  و  گازي  رنگ، 

هستند.
واگذار  اکتشافي  بلوک   12 مشخصات 
همان  است.  شده  بيان   2 جدول  در  شده 

جدول1. طبقه بندي 54 بلوك اکتشافي شناسايي شده عراق

شماره بلوك هاتعداد بلوك هاپتانسيل هيدروكربن 
18، 19، 20-38، 2239نفت باال 
3-7، 10-913گاز باال 

1،2، 8، 49نفت و گاز باال 
40-1049نفت متوسط 

14-17، 50-954نفت و گاز متوسط 

شکل1. نقشه بلوك هاي اکتشافي دور چهارم مناقصه هيدروکربني عراق
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طور که مشاهده مي شود در مجموع 80700 
واگذار  بلوک هاي  مساحت  مربع  کيلومتر 
درصد   65 ميزان  اين  از  مي باشد.  شده 
 35 و  گازي  اکتشافي  بلوک هاي  مساحت 
نفتي  اکتشافي  بلوک هاي  مساحت  درصد 
گازي  بلوک هاي  مساحت  متوسط  است. 
معادل 7471 کيلومتر مربع و بيشتر از متوسط 
مساحت و بلوک هاي نفتي که معادل 5680 

کيلومتر مربع هستند، مي باشد.

شرکت هاي صاحب صالحیت
وزارت نفت عراق صالحيت 46 شرکت 
را  جهان  مختلف  کشور   24 از  بين المللي 
تائيد  مناقصه  از  دور  اين  در  شرکت  براي 
بيشترين  شرکت   9 با  ژاپن  است.  کرده 
اين مناقصه داشته است. پس  حضور را در 
از آن، روسيه )5 شرکت(، چين)4 شرکت(، 
دارند.  قرار  شرکت(   3( آمريكا  و  انگليس 
آمريكايي  شرکت  عراق  نفت  وزارت  البته 
کردستان  اقليم  در  فعاليت  بدليل  را  هس 
عراق که دولت مرکزي آن را غيرقانوني مي 
شرايط  واجد  شرکت هاي  فهرست  از  داند، 
نفتي  مناقصه هاي  چهارم  دور  در  حضور 

حذف کرده است. 
اسامي شرکت هاي تائيد صالحيت شده 
ايتچو،  اينپكس،   ،ATPECO از:  عبارتند 
اندگس،  اويل  نيپون   ،JOGMEC ژاپكس، 
از  اويل  ميتسويي  ميتسوبيشي،  سوميتومو، 
اويل،  لوک  گازپروم،  باشنفت،  ژاپن،  کشور 
روسنفت، سينوک، CNPC، پتروچاينا، ژنهوآ 
موبيل،  اکسون  شورون،  چين،  کشور  از 
پريمير  بي.پي،  آمريكا،  کشور  از  اکسيدنتال 
تي.ان. انگليس،  کشور  از  سند  گلف  اويل، 
هلند،  شل  روسي-انگليسي،  کي-بي.پي 
اويل  استات  ايتاليا،  از کشور  اني  اديسون و 
نروژ، توتال فرانسه، شرکت ملي نفت ترکيه 
جنرال  اجيپتين  مالزي،  پتروناس   ،)TPAO(

کوگس  کرواسي،  از  اينا  مصر،  پتروليوم 
مبادله  از کويت،  انرژي  کره جنوبي، کويت 
 ONGC امارات،  از  اويل  دراگون  و  اويل 
پتروويتنام  پاکستان،  پتروليوم  پاکستان  هند، 
تايلند،   PTTEP اندونزي،  پرتامينا  ويتنام،  از 
اينترنشنال  گلنكور  آنگوال،  آنگول  سان 
سوئيس، رومگس روماني، ويتويل سوئيس.

حضور  براي  مي توانند  شرکت ها  اين 
را  کنسرسيوم هايي  يكديگر  با  مناقصه  در 
در  يافته  حضور  شرکتهاي  بدهند.  تشكيل 
اين دور از مناقصه يا به دنبال افزايش نقش 
خود در صنعت نفت و گاز عراق هستند و يا 
بعنوان بازيگر جديد وارد بازار نفت و گاز 

عراق شده اند. 

چارچوب قراردادهاي 
اکتشافي 

با  آشنايي  بمنظور  عراق  نفت  وزارت 
چارچوب  و  مناقصه  در  موجود  بلوک هاي 
اردن  در  را  سميناري  اکتشافي،  قراردادهاي 
براي شرکت هاي تائيد صالحيت شده در 11 
سپتامبر 2011 برگزار نمود. طي اين سمينار 
مورد  قراردادهاي  چارچوب  که  شد  اعالم 
نوع خدماتي  از  پيش،  دورهاي  همانند  نظر 
قراردادها  اين  مدت  باشند.  مي  مدت  بلند 
قابل  براي دو دوره 2 ساله  4 ساله است و 
و  دوره  اين  پايان  از  پس  مي باشد.  تمديد 
بلوک،  بودن  تجاري  تشخيص  صورت  در 
در  مي توانند  قرارداد  طرف  شرکت هاي 
صورت تمايل قرارداد 20 ساله توسعه ميدان 
را به عهده بگيرند. در صورت انصراف نيز 
با  را  گرفته  صورت  هزينه  هاي  مي توانند 
رقم  که  درصد   5 بعالوه  اليبور  سود  نرخ 
نمايند.  را دريافت  قابل مالحظه اي مي باشد 
اکتشافي،  بلوک  که  صورتي  در  همچنين 
وزارت  نشود،  داده  تشخيص  تجاري 
نقشه  به  مربوط  هزينه هاي  تنها  عراق  نفت 

محيط زيستي،  و  زمين شناسي  برداري هاي 
شده  ايجاد  زيرساخت هاي  و  مين روبي 
قرارداد  طرف  شرکت هاي  به  را  حاکميتي 

پرداخت خواهد کرد.
البته الزم بذکر است وزارت نفت عراق 
مي تواند در پايان تشخيص تجاري بودن بلوک 
اکتشافي، آغاز توسعه آن را هفت سال به تعويق 
مالحظات  بدليل  مي تواند  امر  اين  بياندازد. 
جهاني  بازار  شرايط  به  توجه  و  اقتصادي 

نفت خام از سوي وزارت نفت عراق باشد. 
اکتشاف  دوره  زمان بندي  به  توجه  با 
قراردادهاي  طبق  توسعه  آغاز  به  تصميم  و 
طول  سال   16 حداکثر  شده،  نظرگرفته  در 
مي کشد تا اولين توليد از يک بلوک اکتشافي 
فني،  از ريسک هاي  بغير  لذا  بنشيند.  ثمر  به 
اين  ريسک هاي  از  يكي  نيز  طوالني   دوره 
اين  قراردادها شناخته مي شود. چرا که طي 
نوسانات  قيمت ها  و  بازار  شرايط  مدت 

زيادي خواهند داشت. 
با واگذاري اين بلوک هاي اکتشافي بغير 
از 35 درصد مالياتي که دولت عراق در هر يک 
از قراردادها اخذ خواهد کرد، ساالنه حداقل 
معادل يک ميليون دالر صرف آموزش، انتقال 
فعال  عراقي  نيروهاي  تحصيل  و  تكنولوژي 
هر  همچنين  شد.  خواهد  ها  پروژه  اين  در 
شرکت براي حضور در دور رقابت در يک 
بلوک اکتشافي مي بايست 50 هزار دالر و در 
صورت برنده شدن و عقد قرارداد نيز 500 
به وزارت  پاداش امضاي قرارداد  هزار دالر 

نفت عراق پرداخت نمايد.
عراق  دولت  مهم  اهداف  از  يكي 
توزيع  چهارم،  دور  مناقصه  برگزاري  از 
سرمايه گذاري خارجي در پهنه سرزميني اين 
واگذار  ميادين  اغلب  که  چرا  است.  کشور 
پيشين در جنوب عراق  مناقصات  شده طي 
نارضايتي ساکنين  امر  اين  متمرکز هستند و 
است.  داشته  بهمراه  را  عراق  مناطق  ساير 

جدول2. مشخصات 12 بلوك اکتشافي عرضه شده در دور چهارم مناقصات عراق
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اين  در  شده  معرفي  اکتشافي  بلوک هاي  لذا 
مناقصه، بغير از بلوک 9 که در منطقه بصره 
و در مجاورت تاسيسات نفتي قرار دارد، در 

تاکنون سرمايه گذاري  ساير مناطق عراق که 
توزيع  نگرفته،  صورت  آنها  در  عمده اي 
از  بلوک ها  اين  بودن  دور  البته  است.  شده 
تاسيسات موجود صنعت نفت عراق نيز يكي 

از ريسک هاي اين قراردادها مي باشد. 

جمع بندي و نتیجه گیري
سه  در  عراق  وزارت نفت  مناقصات 
افزايش  بمنظور  تاکنون   2009 سال  از  دور 
و  سرمايه گذاري  افزايش  ارزي،  درآمدهاي 
گاز  و  نفت  صنعت  توسعه  اشتغال،  ايجاد 
تثبيت  هدف  با  و  کشور  اقتصادي  رشد  و 
و  نفت  جهاني  بازارهاي  در  عراق  جايگاه 
گاز برگزار شده است. هر چند در خصوص 
تمامي  به  شده  برگزار  مناقصات  دستيبابي 
دارد  وجود  گسترده اي  ابهامات  اهداف، 
و  پيشرفت  آن  نتيجه  است  مسلم  آنچه  اما 
اين  گاز  و  صنعت نفت  قابل مالحظه  توسعه 
کشور در سال هاي آتي و به تبع آن وضعيت 
همين  در  بود.  خواهد  سياسي  و  اقتصادي 

دور  چهارمين  عراق،  نفت  وزارت  راستا 
براي  را  خود  هيدروکربني  مناقصات  از 
واگذاري 12 بلوک اکتشافي در ژانويه سال 

2012 برنامه ريزي کرده است. اين مناقصه با 
هدف افزايش ذخاير نفت و گاز اين کشور و 
تثبيت موقعيت و جايگاه عراق در بازارهاي 
جهاني نفت و گاز صورت مي گيرد. راهبرد 
از  استفاده  اين هدف  به  براي رسيدن  عراق 
شرکت هاي  تكنولوژيک  توان  و  مالي  منابع 
مطرح بين المللي است. اکتشاف مناطق مرزي 
کليدي  اولويت هاي  از  گازي  بلوک هاي  و 
وزارت نفت عراق در واگذاري اين بلوک ها 
اکتشافي  بلوک   12 از  بطوريكه  مي باشد. 
با  عراق  مرزهاي  در  مورد   6 شده،  واگذار 
 7 همچنين  دارند.  قرار  همسايه  کشورهاي 
بلوک از 12 بلوک اکتشافي واگذار شده نيز 

گازي هستند. 
دولت  سياستهاي  از  ديگر  يكي 
توزيع  اکتشافي،  بلوک هاي  انتخاب  براي 
سرمايه گذاري خارجي در پهنه سرزميني است 
نواحي  در  غالبا  شده  انتخاب  بلوک هاي  و 
قرار دارند که تا پيش از اين سرمايه گذاري 
قابل مالحظه اي در آن صورت نگرفته است. 

واگذاري  با  که  دارد  انتظار  عراق  دولت 
بلوک هاي اکتشافي مدنظر، ضريب جايگزيني 
نفت و گاز اکتشافي با نفت و گاز توليدي در 
برابر يک شود. وزارت نفت  آتي،  سال هاي 
عراق صالحيت 46 شرکت بين المللي از 24 
کشور مختلف جهان را براي شرکت در اين 
 9 با  ژاپن  کرده است.  تائيد  مناقصه  از  دور 
مناقصه  اين  در  را  بيشترين حضور  شرکت، 
داشته است. پس از آن روسيه، چين، انگليس 

و آمريكا قرار دارند. 
اکتشافي  بلوک هاي  اين  واگذاري  با 
عراق  دولت  که  مالياتي  درصد   35 از  بغير 
در هر يک از قراردادها از شرکت هاي برنده 
اخذ خواهد کرد، ساالنه حداقل معادل يک 
ميليون دالر صرف آموزش، انتقال تكنولوژي 
اين  در  فعال  عراقي  نيروهاي  تحصيل  و 
شرکت  هر  همچنين  شد.  خواهد  پروژه ها 
بلوک  يک  در  رقابت  دور  در  براي حضور 
در  و  دالر  هزار   50 مي بايست  اکتشافي 
صورت برنده شدن و عقد قرارداد نيز 500 
به وزارت  پاداش امضاي قرارداد  هزار دالر 

نفت عراق پرداخت نمايد.
با توجه به فعاليت هاي گسترده عراق در 
ضروري  گاز،  و  نفت  صنعت  توسعه  زمينه 
و  دانش  از  بهره گيري  با  نيز  ايران  است 
برنامه هاي  خود،  باتجربه  نيروهاي  توان 
راهبردي را با توجه به شرايط تحريم براي 
صنعت نفت و گاز کشور تدوين نمايد. اين 
برنامه مي بايست با اولويت تمرکز توان مالي 
و پيمانكاري کشور بر توسعه ميادين مشترک 
و بويژه ميادين عظيم پارس جنوبي، آزادگان 

 .و يادآوران صورت پذيرد

منابع و مأخذ:
- The Forthcoming Exploration 

Blocks Bid Round in Iraq: Issues for 
Consideration، By Ahmed Mousa 
Jiyad، MEES، 6 June 2011

- Trading Firms Among Pre-
Qualifications For Iraq`s Forth 
Bidding Round، MEES، 12 
September 2011

- Baghdad Sets out Tough 
Exploration Terms، Rafiq Latta، 
MEES، 19 September 2011

- BP Annual Statistical Review 2011
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آخرین 
وضعیت

انرژي هاي 
نو

در ایران

به  انرژي  جديد  منابع  از  استفاده 
است.  الزامي  امري  فسيلي  منابع  جاي 
سيستم هاي جديد انرژي در آينده بايد 
بنيادي  و  ساختاري  تغييرات  به  متكي 
باشد كه در آن منابع انرژي بدون كربن 
نظير انرژي خورشيدي و بادي و زمين 
انرژي  مانند  خنثي  كربن  و  گرمايي 
مي گيرند.  قرار  استفاده  مورد  بيومس 
با  تجديدپذير  انرژي هاي  ترديد  بدون 
توجه به سادگي فناوري شان در مقابل 
فناوري انرژي هسته اي از يك طرف و 
نظير  ايجاد مشكالتي  به دليل عدم  نيز 
نقش  ديگر  طرف  از  اتمي  زباله هاي 
در  انرژي  جديد  سيستم  در  را  مهمي 
جهان ايفا خواهند كرد. نظر به اهميت 
اين موضوع، مركز پژوهشهاي مجلس 
از  تحقيقي  گزارشي  ارائة  به  اقدام 
وضعيت انرژي هاي نو در ايران نموده 
كه خالصه اي از آن در بخش تحقيقات 
در  انرژي  اقتصاد  مجله  شماره  اين 

اختيار خوانندگان قرار مي گيرد.
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مقدمه:
 30 طي  رسيده  ثبت  به  آمارهاي  طبق 
مقدار  به  انرژي جهان  احتياجات  سال گذته 
قابل مالحظه اي افزايش يافته است. در سال 
1960 مصرف انرژي جهان معادل 3/3 گيگا 
تن معادل نفت خام بوده است. در سال 1990 
اين رقم به 8/8 گيگا تن معادل نفت خام بالغ 
شد که داراي رشد متوسط ساليانۀ 3/3 درصد 
را  افزايش  درصد   166 مجموع  در  و  است 
نشان مي دهد و در حال حاضر مصرف انرژي 
بوده و  نفت خام  معادل  تن  جهان 10 گيگا 
پيش بيني مي شود اين رقم در سال هاي 2010 
نفت  معادل  تن  گيگا  و 14  به 12  و 2020 
افزايش يابد. اين ارقام نشان مي دهند که ميزان 
مصرف جهاني انرژي در قرن آينده باالست و 
بالطبع اين سؤال مهم مطرح است که آيا منابع 
جوابگوي  آينده،  قرن  در  فسيلي  انرژي هاي 
توسعه  و  تكامل  بقا،  براي  انرژي جهان  نياز 

خواهند بود يا خير؟
حداقل به دو دليل عمده پاسخ اين سؤال 
را  انرژي  جديد  منابع  بايد  و  است  منفي 
جايگزين اين منابع کرد. اين داليل عبارتند از:
حال  عين  در  و  محدوديت   -
اين  زيرا  فسيلي،  انرژي هاي  مرغوبيت 
سوخت ها از نوع انرژي شيميايي متمرکز بوده 

و مسلماً کاربردهايي بهتر از احتراق دارند.
زيست  مشكالت  و  مسائل   -
سالمت  حفظ  امروزه  که  طوري  به  محيطي 
اليه هاي جو به خصوص اتمسفر از مهمترين 
پيش شرط هاي توسعۀ اقتصادي پايدار جهاني 
به شمار مي آيد. از اين رو دهه هاي آينده به 
عنوان سال هاي تالش مشترک جامعۀ انساني 
کنترل  کربن،  دي اکسيد  انتشار  کنترل  براي 
تداوم  براي  واقع تالش  محيط زيست و در 

حيات انسان بر روي کره زمين خواهد بود.
انرژي  جديد  منابع  از  استفاده  بنابراين 
است.  الزامي  امري  فسيلي  منابع  جاي  به 
سيستم هاي جديد انرژي در آينده بايد متكي 
در  که  باشد  بنيادي  و  تغييرات ساختاري  به 
آن منابع انرژي بدون اکسيد کربن نظير انرژي 
خورشيدي و بادي و زمين گرمايي و مواد آلي 
خنثي مانند انرژي بيومس مورد استفاده قرار 

مي گيرند. بدون ترديد انرژي هاي تجديدپذير 
مقابل  در  فناوريشان  سادگي  به  توجه  با 
فناوري انرژي هسته اي از يک طرف و نيز به 
دليل عدم ايجاد مشكالتي نظير زباله هاي اتمي 
سيستم هاي  در  مهمي  نقش  ديگر  طرف  از 
هر  در  مي کنند.  ايفا  جهان  در  انرژي  جديد 
عوامل  عمل  در  که  داشت  اذعان  بايد  حال 
تمام  قيمت  و  اوليه  هزينۀ  ويژه  به  متعددي 
شدۀ باال، عدم سرمايه گذاري کافي براي بومي 
کردن و بهبود کارايي تكنولوژي هاي مربوطه، 
در  خارجي  هزينه هاي  نيامدن  حساب  به 

معادالت اقتصادي، نبود سياست هاي حمايتي 
در سطح جهاني، منطقه اي و محلي، نفوذ و 
توسعۀ انرژي هاي نو را بسيار کند و محدود 

ساخته است. 
به طور کلي عمده فعاليت هاي مربوط به 
احداث پايلوت هاي سازگار با محيط زيست 
انرژي هاي  منابع  بردن  کار  به  با  ايران  در 
و  مهندسي  پروژه هاي  اجراي  و  تجديدپذير 
انجام خدمات مشاوره اي و مديريت بر طرح، 
که  است  شده  متمرکز  ذيل  بخش  چند  در 
در ادامه به توضيح اجمالي هر يک پرداخته 

مي شود.

انرژي برق بادي:
محدوديت ها،  دقيق  شناخت  منظور  به 
موانع و امكانات موجود در جهت استفاده از 
منابع انرژي در کشور، ضروري است. ميزان 
و  انرژي  پتانسيل هاي موجود  از  بهره برداري 
انرژي تجديدپذير  روند تحوالت حامل هاي 
در کشور نيز به روش علمي و دقيق محاسبه 

و ارزيابي گردد.
کشور ايران از لحاظ منابع مختلف انرژي 
يكي از غني ترين کشورهاي جهان محسوب 
مي شود، زيرا از يک سو داراي منابع گسترده 

سوخت هاي فسيلي نظير نفت و گاز است و از 
سوي ديگر داراي پتانسيل فراوان انرژي هاي 

تجديدپذير از جمله باد است.
زيست محيطي  نگرش هاي  توسعۀ  با 
بهره برداري  در  صرفه جويانه  راهبردهاي  و 
استفاده  تجديدناپذير،  انرژي هاي  منابع  از 
از انرژي باد در مقايسه با ساير منابع انرژي 
جهان  کشورهاي  از  بسياري  در  مطرح 
روبه فزوني گذاشته است. استفاده از تكنولوژي 
توربين هاي بادي به داليل زير مي تواند يک 
انتخاب مناسب در مقايسه با ساير منابع انرژي 

تجديدپذير باشد:

جدول)1(: مشخصات سايت هاي توربين هاي بادي نصب شدة کشور

شهرستاناستانسايتنيروگاه بادي
توربين هاي نصب شده

ظرفيت )كيلووات(تعداد

منجيل

1600رودبارگيالنبابائيان
2214520رودبارگيالنپسكوالن
42150رودبارگيالنرودبار

2617160رودبارگيالنسياهپوش
3113250رودبارگيالنمنجيل
2713500رودبارگيالنهرزويل

4328380نيشابورخراسانبينالود
2260نيشابورخراسانونتيس )ديزباد(

110تبريزآذ. شرقيدانشگاه سهندسهند
3660تبريزآذ. شرقيتبريزعون ابن علي

1660زابلسيستانزابللوتك

1660شيرازفارسباباكوهيباباكوهي شيراز
1660ماهشهرخوزستانماهشهرماهشهر خوزستان

16392470--جمع
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قيمت پايين توربين هاي برق بادي   -1-1
در مقايسه در مقايسه با ديگر صور انرژي هاي 

نو:
کمک در جهت اشتغال در کشور:

عدم آلودگي محيط زيست در کشورهاي 
آمريكا،  دانمارک،  آلمان،  نظير  پيشرفته 
اسپانيا، انگلستان و بسياري کشورهاي ديگر، 
توربين هاي بادي بزرگ و کوچک ساخته شده 
است و برنامه هايي نيز جهت ادامه پژوهش ها 
و استفاده  بيشتر از انرژي باد جهت توليد برق 
مورد  مگاواتي  چند  توان  با  واحدهايي  در 

مطالعه است.
مناطق  وجود  به  توجه  با  نيز  ايران  در 
بادخيز، طراحي و ساخت آسياب هاي بادي از 
2000 سال پيش از ميالد رايج بوده و هم اکنون 
نيز بستر مناسبي جهت گسترش بهره برداري 
مولدهاي  است.  فراهم  بادي  توربين هاي  از 
براي  مناسبي  جايگزين  مي تواند  بادي  برق 
نيروگاه هاي گازي و بخاري باشند. مطالعات و 
محاسبات انجام شده در زمينۀ تخمين پتانسيل 
در  تنها  که  داده اند  نشان  ايران  در  باد  انرژي 
26 منطقه از کشور )شامل بيش از 45 سايت 
مناسب( ميزان ظرفيت اسمي سايت ها، با در 
در  درصد،   33 کلي  راندمان  يک  نظرگرفتن 
حدود 6500 مگاوات است اين در شرايطي 
است که ظرفيت اسمي کل نيروگاه هاي برق 
کشور در حال حاضر 60000 مگاوات است. 
در توربين هاي بادي، انرژي به انرژي مكانيكي 

و سپس به انري الكتريكي تبديل مي گردد.
از مزاياي استفاده از اين انرژي عدم نياز 
از  بخشي  تأمين  سوخت،  به  بادي  توربين 
تقاضاهاي انرژي برق، تنوع بخشيدن به منابع 
انرژي، قدرت  پايدار  ايجاد سيستم  و  انرژي 
تا  وات  چند  )از  بهره برداري  در  زياد  مانور 
چندين مگاوات(، عدم نياز به آب و نداشتن 

آلودگي محيط زيست است.
توربين هاي  ظرفيت  جدول)1(،  طبق 
نصب شده در کل کشور از 163 توربين بادي، 
و  تعداد  بيشترين  است.  کيلووات   92470
ظرفيت نصب شده توربين هاي بادي در استان 
 61180 ميزان  به  منجيل  شهرستان  گيالن، 
ميزان  جدول)1(  اساس  بر  است.  کيلووات 

توليد برق از نيروگاه هاي بادي از 46511471 
 162955000 به  توربين   56 با  کيلووات 

کيلووات با 160 توربين رسيده است.

انرژي خورشیدي:
خورشيدي،  انرژي  سيستم هاي 
تأمين  براي  که  هستند  جديدي  فناوري هاي 
گرما، آب گرم، الكتريسيته و حتي سرمايش 
به  صنعتي  و  تجاري  مراکز  مسكوني،  منازل 
کار مي روند. فناوري هاي حرارتي خورشيدي 
به دو بخش نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي 
سيستم هاي  غيرنيروگاهي  کاربردهاي  و 

خورشيدي تقسيم بندي مي شوند. در بسياري 
تكنولوژي هاي  از  استفاده  با  جهان  نقاط  از 
متر  يک  مساحت  در  حرارتي-خورشيدي 
مربع از زمين، 100 الي 300 گيگاوات ساعت 
الكتريسيته خورشيدي توليد کرد. اين مقدار 
متداول  نيروگاه هاي  ساليانه  توليد  معادل 
 50 ظرفيت  با  گازي  يا  زغال سنگ  فسيلي، 

مگاوات در بار متوسط است.
يک نيروگاه خورشيدي شامل تأسيساتي 
است که انرژي تابشي خورشيد را جمع کرده 
حرارت هاي  درجه  آن،  کردن  متمرکز  با  و 
از  انرژي جمع آوري شده  ايجاد مي کند.  باال 

جدول)2(: توليد برق از نيروگاه هاي بادي طي سال هاي 1389-1383

كل ظرفيت اسمي منطقهسال
توليد ناويژة برق تعداد توربين)كيلو وات(

)كيلووات ساعت(
248805646511471گيالن و خراسان1383
475809270902196گيالن و خراسان1384
58810110125313646گيالن، خراسان و تبريز1385

1386

4534087118715638گيالن، منجيل
283804324639045خراسان، بينالود
2602خراسان، ونتيس

101سهند تبريز
73990133143354683جمع

1387

61180111139838980گيالن، منجيل
283804356472212خراسان، بينالود
2602خراسان، ونتيس

101سهند تبريز
89830157196311192جمع

1388

60580110170209282گيالن، منجيل
283804353803593خراسان، بينالود

101سهند تبريز
6601100000عون ابن علي تبريز

6601498355لوتك زابل
90290156224611230جمع

1389

60580110109665050گيالن، منجيل
283804350557633خراسان، بينالود

101سهند تبريز
198031179891عون ابن علي تبريز

66011055339لوتك زابل
660193000باباكوهي شيراز

660144587ماهشهر خوزستان
92930160162595500جمع
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از  باقي مانده  سرد  آب  داغ،  آب  از  حرارت 
اين  و  شده  زمين  وارد  تزريقي  چاه  طريق 

چرخه مجدداً تكرار مي شود.
از  شده  انجام  مطالعات  با  نيز  ايران  در 
تعيين  مستعد  منطقۀ   14 چاه پيمايي،  طريق 
با حفر  اکتشاف  منطقه  تنها در يک  شده که 
سه حلقه چاه ظرفيت 250 مگاواتي به دست 

آمده است.
در حال حاضر دو پروژه زمين گرمايي در 
استان اردبيل در حال ساخت است که پروژۀ 
نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر تا پايان سال 
1389، 51 درصد و پروژۀ احداث در اردبيل 
32 درصد پيشرفت داشته است. ساخت اين 

ژنراتورها  توربين   حرارتي،  مبدل هاي  طريق 
الكتريكي  انرژي  به  بخار  موتورهاي  يا  و 
خورشيدي  نيروگاه هاي  شد.  خواهد  تبديل 
دسته  سه  به  متمرکرکننده ها  نوع  براساس 
تقسيم مي شوند: نيروگاه هاي سهموي خطي، 
ديش  نيروگاه  مرکزي،  دريافت کنندۀ  نيروگاه 

استرلينگ.
انرژي حرارتي  از  به ذکر است که  الزم 
خورشيد عالوه بر استفادۀ نيروگاهي، مي توان 
در زمينه هاي زبر به صورت صنعتي، تجاري و 
خانگي مانند گرمايش آب مصرفي و گرمايش 

فضاي داخلي ساختمان ها نيز استفاده کرد.
حال  در  پروژۀ   11 کشور  کل  در 
به  مربوط  اجراي  حال  در  يا  و  بهره برداري 
انرژي خورشيدي از طرف وزارت نيرو وجود 
در  برق خورشيدي کشور  توليد  دارد. جمع 
سال 1383، معادل 140200 کيلووات ساعت 
به   1389 سال  پايان  تا  ميزان  اين  که  بوده 

67000 کيلووات ساعت رسيده است.

انرژي زمین گرمایي:
انرژي  واقع  در  گرمايي  زمين  انرژي 
تجديدپذيري است که از گرماي ماگماي داغ 
و تخريب مواد موجود در راديواکتيو موجود 

در اعماق زمين به دست مي آيد. با قرار گرفتن 
زيرزميني  آب هاي  منابع  حاوي  اليه هاي 
داغ،  گدازه هاي  حاوي  اليه هاي  جوار  در 
حرارت به منبع آب زيرزميني منتقل شده و 
سپس اين منابع آب داغ يا از طريق گسل ها و 
شكستگي هاي فراوان و مرتبط به هم مستقيمًا 
به صورت چشمه هاي طبيعي آب يا بخار داغ 
و بعضاً در فشارهاي باالي مخازن به صورت 
ظاهر  زمين  سطح  در  فومرول  يا  و  آبفشان 
مي شوند و يا اينكه از طريق حفاري چاه هاي 
اکتشافي مي توان به آب يا بخار داغ محصور 
در اعماق دسترسي پيدا کرد و از آن در توليد 
برق بهره برداري کرد. البته پس از استحصال 

جدول)3(: مشخصات پروژه هاي در حال بهره برداري و در حال اجراي مربوط به انرژي خورشيدي در وزارت نيرو

سال منطقة پروژه )استان(نام پروژه
شروع

سال 
بهره برداري

درصد پيشرفت 
كار تا پايان 
سال 1389

ظرفيت 
طرح

)كيلو وات(

عمر 
مفيد 
)سال(

نوع اتصال به 
شبكه

خارج از شبكه137813791001225يزدتوسعه نيروگاه دربيد يزد
متصل به شبكه137813791001525سمنانتوسعه نيروگاه سركوير سمنان

متصل به شبكه137913811003025تهران، طالقان30 كيلووات

يزد، خراسان، سيستان و آبگرمكن خورشيدي
-13791381100413220اصفهان

خارج از شبكه138513861005020برق رساني به 60 خانوار روستايي

تهران، ساختمان معاونت 6 كيلووات هيبريد )باد و خورشيد(
خارج از شبكه13851387100615امور انرژي(

خارج از شبكه138313871001025تهران، طالقان10 كيلووات فتوولتائيك
خارج از شبكه1378138710025020فارسنيروگاه خورشيدي شيراز )فاز بخار(
پارك خورشيدي )خريد، ساخت 
و نصب تجهيزات به منظور انجام 

تحقيقات حرارتي خورشيدي(
خارج از شبكه--13841388100البرز، طالقان

آذربايجان شرقيخورشيدي تبريز
خارج از شبكه137813893165020سراسر كشوربرق رساني به 634 خانوار روستايي

جدول)4(: توليد برق خورشيدي کشور طي سال  هاي 1383-89

سال/
شرح

6 كيلووات هيبريد 
)باد و خورشيد(

30 كيلووات 
فتوولتائيك

خورشيدي نيروگاهنيروگاه
تبريز

جمع
سركوير سمناندربيد يزد

1383300045000890083300-140200
1384-100001800025000-53000
1385-420001700020000-79000
1386-320001500024000-71000
1387-350001900021000-75000
1388-310001500021000500072000
138932000170001800067000
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دو پروژه از سال 1384 آغاز شده که به علت 
کمبود اعتبارات مورد نياز در برنامۀ چهارم اين 

پروژه تا پايان برنامۀ پنجم تمديد شد.

بیومس و گاز
انرژي  از  استفاده  تاريخي  نظر  از 
زيست توده به ابتدايي ترين دوره هاي تاريخ 
آتش شناخته شد،  که  زماني  از  بازمي گردد. 
انسان نخستين همواره چوب و برگ خشک 
درختان را به عنوان سوخت استفاده مي کرده 
پيدا  ادامه  نيز  حاضر  قرن  تا  چرخه  اين  و 

کرده است.
مورد  قديمي ترين  بيوگاز،  در خصوص 
خروج گاز و اشتعال ناقص آن به وسيلۀ دفن 

زباله  در طبقات زيرين زمين توسط پيلي ني 
خروج  وي  است.  شده  گزارش  روس 
گاه به گاه گاز طبيعي و اشتعال ناقص آن را از 
طبقات زيرين زمين مشاهده کرد، ولي وان 
هلمونت در سال 1630 شناسايي و اشتعال 
نيز  ايران  در  کرد.  اعالم  رسمًا  را  گاز  اين 
بيوگاز سابقه اي قابل توجه دارد.  از  استفاده 
شيخ  به  معروف  عاملي  حسين  محمدبن 
بهايي نخستين کسي است که بر اساس منابع 
تاريخي اين منبع انرژي را به عنوان سوخت 

يک حمام در اصفهان به کار برده است.
ايران  در  متان  گاز  توليد  هاضم  اولين 
 1354 سال  در  لرستان  نيازآباد  روستاي  در 
به گنجايش  اين دستگاه  ساخته شده است. 

5 مترمكعب فضوالت گاوي روستا را مورد 
حمام  مصرفي  بيوگاز  و  داده  قرار  استفاده 

مجاور را تأمين مي کرد.
اسمي  ظرفيت  کل  حاضر  حال  در 
کيلووات،   1860 کشور  بيوگاز  نيروگاه هاي 
توليد  و  کيلووات  عملي 1665  ظرفيت  کل 

ناويژه 5/967 گيگاوات ساعت است.
شده  انجام  پتانسيل سنجي هاي  برمبناي 
جامد  دفن  محل  در  نصب  قابل  ظرفيت 
است،  کيلووات   1060 برابر  شيراز  شهري 
ولي با توجه به موقعيت و مشخصات دفن 
هم اکنون  گذشته،  ساليان  طول  در  زائدات 
شهر  اين  دفن  محل  از  بهره برداري  ظرفيت 

450 کيلووات است.

جدول)5(: مشخصات پروژه هاي اجرايي مربوط به انرژي زمين گرمايي

سال استاننام پروژه
شروع

سال 
بهره برداري

درصد پيشرفت 
كار تا پايان 
سال 1389

ظرفيت 
طرح )مگا 

وات(

قابليت توليد 
ساليانة انرژي 

)گيگاوات ساعت(

نوع اتصال به 
شبكه

نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر )انجام 
متصل به شبكه138413935150370اردبيلحفاري هاي اكتشافي، توليدي و تزريقي(

متصل به شبكه540-13841393323اردبيلاحداث پكيج 5-3 مگاوات

جدول)6(: مشخصات پروژه هاي انرژي واناديومي، پسماندهاي جامد و مايع شهري )بيومس( و بيوگاز وزارت نيرو

منطقة پروژه نوع فناورينام پروژه
)استان(

سال 
شروع

سال 
بهره برداري

درصد پيشرفت كار 
تا پايان سال 1389

ظرفيت طرح 
)كيلو وات(

عمر مفيد 
)سال(

ساخت سيستم ذخيره سازي انرژي 
بيش از 138113841000/0120البرز، طالقانذخيره انرژيواناديومي )تك سل(

ساخت استك نيمه صنعتي باتري 
بيش از 13841387100120البرز، طالقانذخيره انرژياكسايشي كاهشي واناديوم

پتانسيل سنجي 5 منبع زيست توده 
--13771379100كل كشورپتانسيل سنجيدر كشور

امكان سنجي نصب نيروگاه زيست 
توده در 2 منطقه كشور

پتانسيل سنجي-
13831384100106013فارس، شيرازدفنگاه

1383138410065013خراسان، مشهد
احداث نيروگاه زيست توده در 

-138813881001200فارسدفنگاهشيراز

احداث نيروگاه زيست توده در 
-13881388100660خراساندفنگاهمشهد

انجام مطالعات به منظور احداث 
نيروگاه زيست توده  

پتانسيل سنجي )مواد 
حداقل 13851390751000020كل كشورزايد جامد شهري(

پتانسيل سنجي منابع زيست توده 
--1384139046كل كشورپتانسيل سنجي)منبع پسماندهاي مايع شهري(

-1386139088600مركزيمطالعهامكان سنجي توليد بيوگاز در ساوه

مطالعه، طراحي و احداث پايلوت توليد بيوديزل
70 ليتر در 13881389100مركزيساخت

10ساعت
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جدول)8(: مشخصات پروژه هاي مربوط به پيل سوختي و هيدروژن وزارت نيرو

منطقة پروژه نوع فناورينام پروژه
)استان(

سال 
شروع

سال 
بهره برداري

درصد پيشرفت 
كار تا پايان سال 

1389

ظرفيت 
طرح

)كيلو وات(

عمر مفيد 
)سال(

--13821382100تهرانSPEپيك سايي با پيل سوختي
138413841001/210البرز، طالقانپيل سوختيخريد پيل سوختي 2/1 كيلووات

احداث پايلوت آزمايشگاهي هيدروژن خورشيدي 
20-13751384100طالقان)1(و پيل سوختي

ساخت صفحات دوقطبي پليمري ترموپالستيك 
براي پيل سوختي پليمري

ساخت اجزاي 
--13851386100-پيل سوختي

خريد، نصب و راه اندازي و بهره برداري از پيل 
138513861002510البرز، طالقانپيل سوختيسوختي 25 كيلووات پليمري و تجهيزات جانبي آن

امكان سنجي طراحي و ساخت تك سل پيل 
بيش از 13841386100120طالقانذخيره انرژيسوختي اكسيد جامد

تحقيقاتي -)4()3(1381كل كشور)2(كميتة راهبردي پيل سوختي
و ترويجي

خريد، نصب و راه اندازي سيستم الكتروليز آب 30 
30 نرمال 100 )5(13861388البرز، طالقانالكتروليز آبنرمال مترمكعب بر ساعت

20مترمكعب بر ساعت

پروژة پايلوت فناوري هيدروژن در مقياس نيمه 
137513926520020البرز، طالقان)6(صنعتي

طراحي و ساخت پيل سوختي پليمري 5 كيلووات 
13851389100510اصفهانپيل سوختيبا هدف دانش فني

مطالعه و امكان سنجي ساخت تك سل پيل سوختي 
10-13861389100تهرانپيل سوختياكسيد جامد

جدول)7(: ظرفيت، توليد و مصرف داخلي برق از نيروگاه هاي بيوگازسوز کشور

كل ظرفيت منطقه
اسمي 

)كيلووات(

كل ظرفيت 
عملي 

)كيلووات(

توليد ناويژة 
برق )گيگاوات 

ساعت(

مصرف داخلي 
)كيلووات 

ساعت(

***120010652/178نيروگاه بيوگازسوز شيراز

***6606003/789نيروگاه بيوگاز سوز مشهد

ميزان توليد انرژي الكتريكي از محل دفن 
زائدات جامد شهر مشهد برمبناي تجهيزات 
نصب شده حدود 456 مگاوات ساعت در 
يک  احداث  صورت  در  البته  که  است  ماه 
کامل،  تجهيزات  نصب  و  مهندسي  دفنگاه 
بسيار  مقدار  اين  از  انرژي  استحصال  ميزان 

فراتر خواهد بود.
 

پیل سوختي و هیدروژن:
عنصر  فراوان ترين  عنوان  به  هيدروژن 

روش هاي  به  زمين  سطح  در  موجود 
سيستم  يک  در  است.  توليد  قابل  مختلف 
هيدروژن  هيدروژن،  پايۀ  بر  انرژي  ايده آل 
از الكتريسيته توليدي منابع تجديدپذير باد، 
توليد  آن  نظاير  و  زمين گرمايي  خورشيد، 
به  انتقال  و  ذخيره سازي  از  پس  و  شده 
محل هاي مصرف، کاربردهاي گوناگوني از 
الكترونيكي  تجهيزات  زمينه هاي  در  جمله 
صنايع  و  نقل  و  حمل  صنعت  کوچک، 
رويكرد  اين  با  داشت.  خواهد  نيروگاهي 

نهايي  سوخت   که  باورند  اين  بر  بسياري 
نه  آينده اي  در  بشر  و  بوده  هيدروژن  بشر 
چندان دور عصر هيدروژن را تجربه خواهد 

کرد.
را  هيدروژن  که  ويژگي هايي  جمله  از 
متمايز  سوختي  مطرح  گزينه هاي  ساير  از 
تقريبًا  مصرف  فراواني،  به  مي توان  مكند، 
منحصر به فرد، انتشار بسيار ناچيز آالينده ها، 
برگشت پذير بودن چرخۀ توليد آن و کاهش 
انرژي  سيستم  کرد.  اشاره  گلخانه اي  آثار 
اوليۀ  منابع  از  استقالل  دليل  به  هيدروژني 
فناناپذير،  پايدار،  دائمي،  سيستمي  انرژي، 
پيش بيني  و  است  تجديدپذير  و  فراگير 
مي شود که در آينده اي نه چندان دور توليد 
به  انرژي  حامل  عنوان  به  آن  مصرف  و 
سراسر اقتصاد جهاني سرايت کرده و اقتصاد 

 .هيدروژني تثبيت شود

توليد, مايع سازي, ذخيره سازي و عرضۀ هيدروژن و سيستم فتوولتائيک  )1(
اين کميته در سال هاي 1384, 1385و 1386 پيگيري تصويب سند راهبرد ملي   )2(
توسعۀ فناوري پيل سوختي و انجام فعاليت هاي مرتبط با دبيرخانه و همچنين 

به روزرساني وب سايت و چاپ بولتن را در دست اجرا داشته است.
برنامۀ عملياتي تدوين شده در بازۀ زماني 15 ساله )سه برنامۀ 5 ساله( از   )3(

زمان تصويب سند انجام خواهد شد.
فعاليت هاي مرتبط با کميتۀ راهبردي پيل سوختي به صورت مستمر است.  )4(

توليد, مايع سازي, ذخيره سازي و عرضۀ هيدورژن  )5(
پروژۀ مايع سازي به علت عدم تخصيص به موقع و کافي اعتبارات متوقف   )6(

شده است.
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انگلیسی ها چگونه در زمستان سرد مصرف 
انرژی خانه های خود را کاهش می دهند

محمد علی طاهری

انرژی  تامين  کشورها،  همه  نگرانی های  مهمترين  از  امروزه 
و  است  صنعتی  و  تجاری  خانگی،  مختلف  بخش های  برای  الزم 
هستند  محدود  انرژی  منابع  دارای  که  کشورهايی  در  نگرانی  اين 
که  مي شود  حادتر  هنگامي  مسئله  خصوص  به  است.  چندان  دو 
ماليات  انرژی،  هزينه  بر  عالوه  بخواهند  انرژی  مصرف کنندگان 
سنگينی را که توسط دولت بر مصرف انرژی وضع شده است را 

نيز متحمل شوند.
با توجه به اينكه دولت ايران طرح هدفمندسازی يارانه ها را در 
انرژی  به چگونگی مصرف  نگاهی  است،  درآورده  اجرا  به  کشور 
می تواند  است،  انرژی گران  که هزينه  در کشورهايی  مردم  توسط 

براي مصرف کنندگان ايراني آموزنده باشد. 
بطوری  دارد،  زمستان سردی  که  است  از کشورهايی  انگليس 
درجه   10 منفی  از  کمتر  دمايی  زمستان  در  آن  نقاط  گرمترين  که 

سانتيگراد و سردترين نقاط دمايی کمتر از منفی 27 درجه را تجربه 
می کنند )بر اساس اطالعات سايت Met Office(. قيمت گاز شهری 
در هر  پنس  متوسط 3/79  بطور  استاندارد  در حالت  انگلستان  در 
 )VAT( کيلووات بر ساعت بدون 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده
می باشد. توضيح اينكه: در انگلستان بدليل مشترک بودن شرکت هاي 
گاز  هزينه  دو،  اين  براي  واحد  قبض  گاز و صدور  و  برق  توزيع 
براساس معادل ارزش حرارتي آن با برق تطبيق داده مي شود که در 
واقع 1/20 پوند در هر مترمكعب بدون ماليات می باشد. )بر اساس 
شرکت  سايت  گزارش  به   .)e.on شرکت   2011 سال  قيمت های 
برای  ماه  در  متوسط  بطور  گاز  )British Gas( هزينه  گاز،  بريتيش 
هر خانوار حدود 67 پوند است که در ماه های گرم سال کمتر و در 

ماه های سرد سال بسيار بيشتر است.
انرژی  مصرف  که  است  مدرن  و  صنعتی  کشوری  انگلستان 
سيستم های  انرژی  تامين  برای  خانگی  بخش  در  باالست.  آن  در 
حرارتی از دو نوع انرژی برق و گاز استفاده می شود که با توجه به 
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قيمت برق که به مراتب باالتر از قيمت گاز است، خانوارها ترجيح 
مي دهند که از گاز استفاده کنند. در انگليس همه مناطق شهری از 
از سيلندرهای  نيستند و در بعضي مناطق  لوله کشی گاز برخوردار 
گاز استفاده می شود. با توجه به باال بودن قيمت گاز سعي شده است 
گرفته  بكار  گرمايشي  در سيستم هاي  فناوري هاي جديد تري  دائمًا 

شود تا کارائي سوخت را افزايش دهند. 
بطور کلی بيشتر منازل از پكيج های گازی استفاده می کنند. اين 
پكيج ها، هم گرمايش آب گرم مصرفی را تامين می کنند و هم برای 
اين  می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  اتاق ها  رادياتورهای  نمودن  گرم 
پكيج ها دارای برنامه ريزی دقيقی هستند که کمک مي کند.که مصرف 

انرژی به حداقل برسد.
 که بعضي از مواردي که انگليسي ها براي کاهش مصرف انرژي 

رعايت مي کنند به شرح زير است:
خانه ها در اين انگليس طوری ساخته می شوند که ديوارهايی   )1
با ضخامت باال دارند. در قديم از آجر استفاده مي شد و امروزه 

ديوارها  در  می شود  حرارت  تبادل  از  مانع  که  عايق های  از 
استفاده می گردد.

به  بوده،  ضخامت  دارای  که  پنجره هايی  و  درب  از  استفاده   )2
گونه ای که حتی در صورت بروز حادثه آتش سوزی مانع از 

توسعه آن به ديگر اتاق ها می شود.
پنجره های دوجداره از ديگر مواردی است که مانع از تبادل   )3

حرارتی با محيط بيرون می شود.
استفاده از پرده های ضخيم بر روی پنجره ها.  )4

پوشيدن لباس های کلفت و گرم در منازل در زمستان بسيار   )5
متداول است.

درجه دمايی پكيج ها بين 40 تا 45 در جه سانتيگراد تنظيم مي شود.  )6
برای  بويژه  و  هستند  ترموستات  دارای  رادياتورها  تمامی   )7
آنها  از  زيادی  استفاده  که  اتاق هايی  يا  و  کوچكتر  اتاق های 

نمی شود ترموستات کاربرد زيادی دارد.
استفاده از پارکت و چوب در کف اتاق ها باعث می شود که   )8

انرژی زيادی صرف گرم شدن کف اتاق ها نگردد.
استفاده از موکت و يا کفپوش های پالستيكی در کليه اتاق ها و   )9
راهروها، سرويس های بهداشتی و حتی آشپزخانه که بر روی 

پارکت ها و يا چوب ها چسبانده می شود.
استفاده از لحاف های گرم در هنگام خواب.   )10

را  امكان  اين  لحاف  از  استفاده  و  کلفت  لباس های  پوشيدن 
می دهد تا خانوار ها سيستم های گرمايشی خود را از هنگام خواب 
تا صبح که می خواهند مجدداً آغاز به فعاليت  کنند، خاموش نمايند 
و مانع از صرف هزينه انرژی در اين ساعات شوند. سيستم طوري 
تنظيم مي شود که مّدتي قبل از بيدار شدن خود بخود روشن شود 

و خانه را گرم کند.
قابليت  و  زياد  امكانات  دارای  نيز  استفاده  مورد  پكيج های 
که  را  بطوری که شما می توانيد ساعاتی  دقيق هستند.  برنامه ريزی 
می خواهيد پكيج روشن و يا خاموش شود را تنظيم نماييد. که برای 
مثال از ساعت 12 بامداد تا 5 صبح که افراد خواب هستند خاموش، 

از ساعت 5 تا 9 صبح روشن و از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر که افراد 
از محل کار برمی گردند خاموش باشد. امكان تنظيم دو نوع دما يكی 
برای آب گرم مصرفی و ديگری برای رادياتورها نيز وجود دارد. از 
ديگر امكانات اين پكيج ها اين است که می توانيد با فعال کردن يک 
برنامه ساده در آن، مانع از گرم کردن دائم آب مورد نياز شويد و اين 

به ميزان زيادی هزينه های مصرف انرژی را کاهش می دهد.
حال با توجه به مواردی که مطرح شد مشخص است که سه 
عامل کليدی می تواند موجب شود تا هزينه های مصرف گاز به طور 
چشمگيری کاهش يابد. اول استفاده از مصالح مناسب و فناوري های 
روز در ساخت خانه ها مانند درب های عايق، پنجره های دو جداره 
و پكيج های مناسب و ديگری ايجاد يک فرهنگ صحيح در خانواده 
در مورد اهميت انرژی و راهكارهای کاهش مصرف مانند استفاده از 
لباس مناسب و سوم برنامه ريزي کردن جهت تنظيم دائمي پكيچ ها 
و دستگاه هاي حرارتي متناسب با وضعيت هوا و وضعيت حضور 

 .فعال در منزل
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مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران 
در  خود  مثبت  ديپلماسی  بر  بارها  ما  گفت 
کرده ايم.  تأکيد  مشترک  ميدان هاي  توسعۀ 
برخی  انتشار  درباره  زاده  زيرکچيان  محمود 
يا جنگ گازی  نفتی  با رويكرد جنگ  اخبار 
گفت:  خليج فارس  در  همسايگان  با  ايران 
موضع ايران همواره بر گفت وگو و همكاری 
با همسايگان متمرکز است و چنين اخباری به 
هيچ عنوان درست نيست. وی افزود: در سفر 
وزير نفت کويت به تهران و سفر هيئت ايرانی 
مثبت  ديپلماسی  بر  دو طرف  اين کشور،  به 
تأکيد داشتند و ما نيز بر اين نكته تأکيد کرديم 
ديپلماسی  ميدان های مشترک،  توسعۀ  در  که 

مثبت و مشارکت جانشين رقابت شود.
مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران 
ادامه داد: دو کشور می توانند به منظور کاهش 

هزينه ها، با تعيين يک اپراتور مشترک که در 
اين ميدان سرمايه گذاری، و در نهايت توليد 
از آن را انجام می دهد، برای توسعۀ مشترک 
اين  کرد:  تصريح  وی  کنند.  اقدام  ميدان 
روش در ميدان ها و بلوک های مشترک ميان 
نمونه آن در  کشورها و شرکت ها مرسوم و 
دريای شمال موفق بوده است. زيرکچيان زاده 
گفت: اين روش مرسومی است که با حداقل 
سرمايه گذاری و حداکثر بازيافت، منافع هر دو 
کشور را تأمين خواهد کرد. وی افزود: ايران 
عالقه مندی خود را برای استفاده از اين روش 
به کشور کويت اعالم کرده است. مديرعامل 
شرکت نفت فالت قاره ايران ادامه داد: انتظار 
در  خود  همسايگان  از  ايران  عالقه مندی  و 
خليج فارس اين است که از اين روش برای 

توسعۀ ميدان های مشترک استفاده شود.

پیشنهاد ایران به کویت 
برای توسعة میدان آرش 
به روش انتخاب اپراتور 
مشترک

از  پارس  وگاز  نفت  شرکت  مديرعامل 
افزايش سه برابری توليد گاز در پارس جنوبی 
با جذب 20 ميليارد دالر سرمايه گذاری خبر 
داد و گفت: ارزش توليد روزانه 500 ميليون 
مترمكعب گازی که با به مدار آمدن طرح های 
در دست ساخت ايجاد می شود ساالنه بيش 
از 70 ميليارد دالر برآورد شده است. موسی 
سوری تصريح کرد: هم اکنون روزانه حدود 
265 ميليون مترمكعب گاز در پارس جنوبی 
ميليارد   20 جذب  با  تنها  که  می شود  توليد 
روزانه  به  رقم  اين  موردنياز،  سرمايۀ  دالر 
750 ميليون مترمكعب افزايش خواهد يافت 

و اين يعنی افزايش سه برابری توليد.
ميليون   500 روزانه  توليد  ارزش  وی 
مترمكعب گاز در پارس جنوبی را بيش از 70 
ميليارد دالر در سال اعالم و تصريح کرد: اين 
سودآوری با 20 ميليارد دالر سرمايه گذاری 

محقق می شود.
پارس،  گاز  و  نفت  شرکت  مديرعامل 
فازهای  راه اندازی  برای  موردنياز  سرمايۀ 
و  اعالم  دالر  ميليارد   50 را  پارس جنوبی 
تصريح کرد: در صورتی که تنها 20 ميليارد 
پارس جنوبی  مانده  باقی  فازهای  در  دالر 
توليد  به  پروژه ها  اين  شود،  سرمايه گذاری 

مانده  باقی  ميليارد دالر  خواهد رسيد و 30 
و  توليد  محل  از  دوسال  تا  يک  مدت  در 
محصوالت  فروش  از  حاصل  منابع  جذب 
کرد:  تصريح  سوری  شد.  خواهد  تأمين  آن 
سال  در  جنوبی  پارس  در  موردنياز  سرمايه 
کنون  تا  که  است  دالر  ميليارد   21 جاری 
فروش  محل  از  آن  دالر  ميليارد   11 حدود 
اوراق مشارکت ارزی و ريالی، بيع متقابل و 
منابع داخلی نفت جذب شده است و حدود 
9 ميليارد دالر نيز در فازهای 35 ماهه هزينه 
شد. وی با بيان اين که حدود 10/2 ميليارد 
جنوبی  پارس  در  امسال  بايد  ديگر  دالر 
اين  جذب  صورت  در  افزود:  شود،  جذب 
راه اندازی  در  خوبی  شتاب  سرمايه،  ميزان 
می شود.  ايجاد  جنوبی  پارس  فازهای 
يكی  پارس  وگاز  نفت  شرکت  مديرعامل 
از راه های تأمين منابع مالی پارس جنوبی را 
انتشار اوراق مشارکت اعالم و تصريح کرد: 
در صورتی که اوراق مشارکت پارس جنوبی 
منتشر  هم  درصد   35 تا   30 باالی  سود  با 
شود، سوددهی خواهد داشت، زيرا هر روز 
تأخير در برداشت از اين فازها زيان بزرگی 
از  حاصل  سود  و  می کند  وارد  کشور  به 

برداشت از اين ميدان بسيار باالست.

ظرفیت تولید گاز از پارس 
جنوبی 3 برابر می شود
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مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت با 
سال  در  خام  نفت  سوآپ  که  اين  بر  تأکيد 
2012 ميالدی جدی تر دنبال می شود، افزود: 
شرکت ملی نفت از حضور بخش خصوصی 
برای افزايش حجم سوآپ نفت خام استقبال 
می کند. محسن قمصری گفت: مشكلی برای 
در  آن  عرضه  و  نكا  از  خام  نفت  دريافت 
افزود:  قمصری  ندارد.  کشور وجود  جنوب 
توقف سوآپ نفت خام در دوره ای سبب شد 
به  خام  نفت  ارائه  برای  نفت  توليدکنندگان 
مدير  شوند.  متعهد  ديگری  راه های  از  بازار 
امور بين  الملل شرکت ملی نفت ايران اظهار 
اميدواری کرد که با شروع سال 2012 ميالدی 
بتوانيم  جديد  قراردادهای  انعقاد  امكان  و 
کنيم.  شروع  جدی تر  را  نفت خام  سوآپ 

مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت در بارۀ 
شرايط فروش نفت خام ايران گفت: نفت خام 
و  می فروشيم  بازار  قيمت های  اساس  بر  را 
تصريح  قمصری  نكرده ايم.  ارزان فروشی 
خام  نفت  عرضۀ  کمبود  به  توجه  با  کرد: 
غربی ها نمی توانند نفت ايران را تحريم کنند 
و وضعيت اقتصادی دنيا به گونه ای است که 
امكان عرضۀ نفت با قيمت باال وجود ندارد. 
مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران 
کشور  نفتی  ذخاير  وضعيت  که  اين  بيان  با 
در بهترين شرايط است، افزود: درخواست ها 
برای خريد نفت خام ايران بدون مشكل ادامه 
دارد و هم اکنون وضعيت فروش ما نسبت 
به 10 سال گذشته در بهترين وضعيت است 

چنانچه نفت ذخيره شده زيادی نداريم.

استقبال از حضور بخش 
خصوصی برای افزایش حجم 
سوآپ نفت خام

به  با  گفت:  نيرو  وزير  مقام  قائم 
کارگيری تجهيزات دوار باکيفيت در صنايع 
نيروگاه ها از 34  نيروگاهی کشور، راندمان 
39 درصد رسيده است.  از  بيش  به  درصد 
افزايش  از  اميدواری  ابراز  با  ذبيحی  دکتر 
نيروگاه ها  راندمان  درصدی  يک  ساالنه 
در  نيروگاه ها  راندمان  افزايش  با  گفت: 
زمينۀ  در  مهمی  گام  گذشته،  سال های 
برداشته  کشور  در  اقتصادی  صرفه جويی 
بردن  باال  که  اين  اعالم  با  وی  است.  شده 
چگونگی  به  دوار  تجهيزات  بهره وری 

دارد،  بستگی  تجهيزات  اين  از  استفاده 
تجهيزات،  اين  نگهداری  مديريت  گفت: 
نقش بسيار مهمی در افزايش راندمان صنايع 
ذبيحی  داشت.  خواهد  نفت  و  نيروگاهی 
ماشين آالت  پيچيده ترين  که  اين  بيان  با 
فناوری های  دارای  که  دوار  تجهيزات  و 
حجيم است، در وزارت نيرو به کار گرفته 
گام های  اخير  سال های  در  گفت:  می شود، 
طراحی  بومی سازی  زمينۀ  در  مهمی  بسيار 
برداشته  اين صنعت  نياز  مورد  ماشين آالت 

شده است.

راندمان نیروگاه ها به مرز 
40 درصد رسیده است

موبيل  اکسون  شرکت  به  آمريكا  دولت 
اجازه داد عمليات توسعۀ يک ميدان خود را 
آمريكا  دولت  دهد.  ادامه  مكزيک  در خليج 
و شرکت آمريكايی اکسون موبيل به توافقی 
دست يافتند که امكان ادامۀ عمليات توسعۀ 
را  مكزيک  خليج  در  جوليا  نفتی  ميدان 
توافق  اين  می کند.  فراهم  شرکت  اين  برای 
گذشته  سال  که  آمد  دست  به  آن  از  پس 
بعضی  لغو  دليل  به  موبيل  اکسون  ميالدی، 
از دولت  از مجوزهای توسعۀ ميدان جوليا، 
مكگين،  پاتريک  بود.  کرده  شكايت  آمريكا 
به  توافق  اين  گفت:  شرکت  اين  سخنگوی 
اکسون موبيل اجازه می دهد عمليات دشوار 

بيشترين  با  را  جوليا  ميدان  ذخاير  برداشت 
سرعت و در مراحل مختلف پيش ببرد.

از سوی  موبيل  اکسون  لغو مجوز  دليل 
اين  تأخير  گذشته،  سال  در  آمريكا  دولت 
ميدان  توسعۀ  عمليات  پيشبرد  در  شرکت 
جوليا بود و وزارت کشور آمريكا اعالم کرد 
شرکت  اين  پايبندی  لزوم  جديد،  توافق  در 
تأکيد  مورد  ميدان،  اين  توسعه  زمانبندی  به 
قرار گرفته است. طبق برآورد اکسون موبيل، 
ميدان جوليا ميلياردها بشكه نفت در بر دارد 
استات  آن  نروژی  شريک  و  شرکت  اين  و 
اويل، تا کنون بيش از 300 ميليون دالر برای 

توسعۀ آن هزينه کرده اند.

دولت آمریکا و اکسون موبیل 
به توافق رسیدند
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با تكميل فاز سوم طرح انتقال و فرآورش 
خزر،  دريای  حوزۀ  کشورهای  نفت خام 
ظرفيت سوآپ نفت خام اين منطقه به 500 
افزايش می يابد. مجری  در روز  بشكه  هزار 
حوزۀ  کشورهای  فرآورش  و  انتقال  طرح 
دريای خزر با اعالم اين خبر گفت: فاز سوم 
طرح انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای 
و  نصب  ساخت،  شامل  خزر  دريای  حوزۀ 
هزار  چهل  تعادلی  مخازن  از  بهره برداری 
تجهيزات  و  اصلی  پمپ های  و  مترمكعبی 
بين راهی  نفت خام  انتقال  مراکز  مربوطه در 
در مسير خط لولۀ نفت خام کشورهای حوزۀ 
دريای خزر است که فاز جديد آن در سه ماه 

نخست سال آينده به بهره برداری می رسد.
علی محمدی با اشاره به پيشرفت 77/5 
درصدی اين طرح افزود: در اين پروژه بيش از 

400 ميليارد ريال سرمايه گذاری انجام شده که 
به کوشش شرکت پتروپارت به عنوان پيمانكار 
در  به  اشاره  با  محمدی  اجراست.  حال  در 
نظر گرفتن مدت زمان 18 ماهه برای اجرای 
طرح گفت: طرح انتقال و فرآورش نفت خام 
کشورهای حوزۀ دريای خزر شامل سه بخش 
است. وی  فرآورش  و  انتقال  پايانه ها،  اصلی 
افزود: در فازهای اول و دوم، تكميل اسكله 
امتزاج  و  ذخيره سازی  تأسيسات  ايجاد  نكا، 
احداث  نكا،  پايانۀ  در  وارداتی  نفت خام های 
خط لولۀ انتقال از نكا به ری و تلمبه خانه های 
مسير )به منظور انتقال 370 هزار بشكه نفت خام 
در روز(، احداث تأسيسات ذخيره سازی ری و 
ارسال نفت خام برای فرآورش به پااليشگاه های 
تهران و تبريز در دستورکار قرار گرفت که هم 

اکنون در مرحلۀ بهره برداری است.

ظرفیت سوآپ نفت خام 
کشورهای حوزة دریای 
خزر به 500 هزار بشکه 
می رسد

نفت  بازاريابی  دولتی  سازمان  رئيس 
نفت  صادرات  درصد   12/7 رشد  از  عراق 
عراق در سال 2011 خبر داد. فالح االمری 
در مصاحبه با پايگاه خبری داوجونز گفت: 
با  در سال 2011  عراق  نفت خام  صادرات 
12/7 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن 
)2010( به ميانگين دو ميليون و 165 هزار 
افزود: درآمدهای  بشكه در روز رسيد. وی 
درپی  عراق  نفت خام  فروش  از  حاصل 
باالی  قيمت های  و  صادرات  حجم  افزايش 

پيش  سال  به  نسبت   2011 سال  در  نفت، 
است.  بوده  با 37 درصد رشد همراه  آن  از 
 2011 سال  در  عراق  کرد:  تصريح  االمری 
ميالدی به ارزش 82 ميليارد و 900 ميليون 
صادر  جهانی  بازارهای  به  خام  نفت  دالر 
کرده، در حالی که اين رقم در سال 2010، 
است.  بوده  دالر  ميليون   200 و  ميليارد   52
اين مقام عراقی گفت: ميانگين قيمت فروش 
 2011 سال  در  عراق  صادراتی  خام  نفت 
ميالدی 105 دالر برای هر بشكه بوده است.  

صادرات نفت عراق 12 درصد 
افزایش یافت

نفت  ملی  شرکت  بين الملل  امور  مدير 
اذعان  ايران  نفت  اروپايی  مشتريان  گفت: 
دارند که شرکت ملی نفت ايران برای خريد 
و فروش نفت در طول دهه های گذشته با آنها 
به  و  است  کرده  همكاری  و  همراهی  بسيار 
طور قطع جايگزين مناسبی برای نفت ايران 
وجود ندارد. محسن قمصری با يادآوری اين 
در  و  گذشته  دهۀ  سه  طول  در  که  موضوع 
بدترين شرايط، صادرات نفت ايران قطع نشده 
است، تأکيد کرد: شرکت های نفتی جهان نيز 
به اين موضوع ايمان دارند و به دنبال راه هايی 

هستند تا مانع از اجرای اين تحريم ها شوند.
خروج  احتمال  دربارۀ  قمصری 
از  پس  ايران  در  حاضر  نفتی  شرکت های 

وضع تحريم ها نيز اظهار داشت: تا اين لحظه 
که هيچ شرکتی از ايران خارج نشده و هيچ 
مشكلی برای فروش نفت نيز به وجود نيامده 
وقوع  برای  را  الزم  تمهيدات  ما  ولی  است 

چنين اتفاقاتی انديشيده ايم.
نفت  ملی  شرکت  بين الملل  امور  مدير 
گفت: با وجود وضع تحريم های بين المللی از 
ابتدای سال تا اواسط دی ماه روزانه بيش از 2 
ميليون بشكه از نفت خام توليدی ايران صادر 
شده است. قمصری همچنين با اشاره به ادامۀ 
حضور شرکت انی ايتاليا در ايران گفت: اين 
محموله های  برنامه  طبق  و  همچنان  شرکت 
خود را بارگيری می کند و طلب خاصی هم 

از شرکت ملی نفت ايران ندارد.

جایگزین مناسبی برای نفت 
ایران در بازار اروپا وجود 
ندارد
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قيمت نفت در ماه نوامبر روند افزايشی 
دالر   5 از  بيش  ميانگين  طور  به  و  داشت 
افزايش يافت اما در ماه دسامبر اين روند تغيير 
کرد و کاهش ده دالری را نيز از سر گذراند. 
هرچند که ميانگين قيمت نفت خام دوبی در 
ماه دسامبر با سه دالر کاهش در قياس با ماه 

نوامبر به 106/6 دالر در بشكه رسيد. 
نوسان  مدت  اين  در  پااليشی  سود 
زيادی را از سر گذراند به گونه¬ای که سود 
پااليشگاه¬های کراکينگ سنگاپور، از 8 دالر 
نيز  دالر   4 از  کمتر  به  اکتبر  ماه  اواخر  در 
بار ديگر به  پايان ماه دسامبر  البته در  رسيد 
کراک  شديد  افت  شد.  نزديک  دالر   6 مرز 
از  نفت خام(  با  قيمت  )تفاوت  بنزين  و  نفتا 
سودپااليشگاهی  کاهش  عوامل  اصلی ترين 

در اين دوره بود. 
در دوره مورد بحث، بازار بنزين از سكه 
افتاد و کراک آن در بازار سنگاپور که به مرز 
نيز  دالر   7 از  کمتر  به  بود  رسيده  دالر   20
متعددی  عوامل  از  بنزين  بازار  رکود  رسيد. 
و  عرضه  بودن  فراوان  بر  افزون  شد.  ناشی 
که  نفتا  کراک  سقوط  تقاضا،  بودن  اندک 
کاهش  در  می رود،  بكار  بنزين¬سازی  در 
کراک نفتا تاثير چشمگيری داشته است.  به 
عنوان نمونه مصرف بنزين آمريكا به کمترين 
مقدار از اوت 2009 رسيده و انتظار می رود 
يابد.  ادامه  نيز  آينده  سال  در  روند  اين  که 
دوره،  اين  پايان  در  که  است  حالی  در  اين 
بشكه  ميليون   7 با  بنزين  ذخيره سازی های 
فعاليت  و  بشكه  ميليون   218 به  افزايش 
 85 از  کمتر  به  کاهش  درصد   4 با  پااليشی 
 600 به  کشور  اين  بنزين  واردات  و  درصد 

هزار بشكه در روز رسيده است.
باوجود اين، به نظر می رسد که به سبب 
کاهش يافتن صادارت بنزين چين و افزايش 
بازار  چشم انداز  سريالنكا،  بنزين  واردات 
بنزين در آسيا چندان به وخامت نگرايد هر 
چند که واردات اندونزی در ماه ژانويه  با 10 
درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 240 هزار 

بشكه در روز می رسد.

بهبود  اندکی  نفتا که در دوره قبل  بازار 
يافته بود، به شدت رو به وخامت گذارد و 
سال  اوايل  از  مقدار  کمترين  به  نفتا  کراک 
فعاليت  ميانگين  افزايش  رسيد.   2009
نگرانی های  تداوم  جهان،  های  پااليشگاه 
پايين  و  اقتصادی  رکود  تشديد  از  ناشی 
بودن فعاليت واحدهای پتروشيمی، از جمله 
نفتا  کراک  ناگهانی  سقوط  عوامل  مهمترين 
به شمار می آيد. کراک نفتا در ماه نوامبر به 
گونه ای  به  يافت.  کاهش  چشمگيری  ميزان 
نفت  قيمت  دالری   6 افزايش  وجود  با  که 
در ماه نوامبر، قيمت نفتا با 6 دالر کاهش به 
848 دالر در تن رسيد.  البته ظهور عالئمی 
در  اقتصادی  رونق  و  رشد  احتمال  بر  مبنی 
دسامبر  ماه  در  که  شد  سبب   2012 سال 
شود.  کاسته  نفتا  بازار  وخامت  شدت  از 
در  با وجود کاهش سه دالری  که  به طوری 
قيمت نفت دوبی، قيمت نفتا نزديک به 20 
دالر افزايش يافت. البته مقدار آربيتراژ نفتا از 
غرب به شرق که در ماه سپتامبر 150 هزار 
به 400  ژانويه  ماه  بود در  تن گزارش شده 
نسبی  رونق  از  که  می يابد  افزايش  تن  هزار 

اين فرآورده در منطقه آسيا خواهد کاست.
روند  سرما،  فصل  به  شدن  نزديک  با 
کاهشی کراک نفت گاز در بازار سنگاپور که 
و  کرد  تغيير  بود  آغاز شده  مه  ماه  اوايل  از 
در  و  گذارد  افزايش  به  رو  نفت گاز  کراک 
 20 مرز  به  افزايش،  دالر   5 با  آسيا  بازار 
دالر در بشكه نزديک شد. افزايش تقاضای 

ميانگين قيمت نفت دبي و فرآورده هاي نفتي در خليج فارس )دالر در تن(

قيمت دبي بر حسب دالر در بشكه است

فصلی نفت گاز در تمام مناطق، به وپژه چين 
و اندونزی از اصلی ترين عوامل رونق بازار 
نفت گاز  واردات  می آيد.  شمار  به  نفت گاز 
 125 به  نزديک  دسامبر  ماه  در  که  اندونزی 
ژانويه  ماه  در  بود  شده  گزارش  تن  هزار 
نسبت  البته چين  به 155 هزار تن می رسد. 
مبادرت  ژانويه  ماه  در  نفت گاز  واردات  به 
نكرده است ولذا انتظار می رود که اين روند 

افزايشی، دوام چندانی نداشته باشد.   
نفت کوره  بازار  بحث،  مورد  دوره  در 
همچنان دوره خوبی را سپری کرد. به ويژه 
با  نفت کوره  مصرف  قانون  اجرای  آنكه 
گوگرد کمتر از 3/5 درصد به عنوان سوخت 
کشتی ها که از ژانويه 2012 به اجرا گذارده 
می شود، سبب شده است که حق مرغوبيت 
نفتكوره های کم گوگرد نسبت به ديگر انواع 
نفت کوره افزايش يابد. در اين دوره، نفت کوره 
نفت کوره های کم  معدود  از جمله  که  ايران 
باالترين  به  می آيد،  شمار  به  منطقه  گوگرد 
»حق مرغوبيت«)Premium(  در طول تاريخ 
ايران  دسامبر  ماه  در  رفت.  فروش  به  خود 
توانست نفت کوره خود را با حق مرغوبيت 
خليج  نفت کوره  قيمت  به  نسبت  دالر   27
حالی  در  اين  بفروشد.  مشتريان  به  فارس 
است که انتظار می رود آربيتراژ نفت کوره از 
غرب به شرق که در ماه گذشته به کمتر از 
2/5 ميليون تن در ماه رسيده بود با افزايش 
به 4/2 ميليون، به باالترين مقدار در چهار ماه 

 .گذشته برسد

بازار فرآورده های نفتی در ماه های نوامبر و دسامبر

نفتگاز نيم بنزين سوپرنفتادبی
درصد گوگرد 

نفتكوره 380

1059091028896632اوت

106/39121044894634سپتامبر
103/98541025886639اكتبر
109848945935663نوامبر
106/6867947904638دسامبر
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بررسي اجمالي بازار نفت 
در ماه هاي نوامبرو دسامبر2011

بهروز بیك علي زاده

نوامبر
سبد  قيمت  ميانگين  و  داشت  افزايش  نوامبر  درماه  نفت   قيمت 
اوپک با افزايش3/79 دالري نسبت به ماه قبل، به 110/08  دالر در 

بشكه رسيد.
آمارمنتشره توسط دولت چين نشان داد که شاخص بهاي مصرف 
کننده از اکتبر سال جاري به طور چشمگيري کاهش يافته است. به 
اين ترتيب تورم اين کشور همانطور که پيش بيني مي شد به 5/5 درصد 
تنزل کرد و در ماه نوامبر نيز احتمال داده شد تورم به 5 درصد برسد، 
در حالي که نرخ تورم در ژوئيه به 6/5 درصد رسيده بود که باالترين 
چين  دولت  شدکه  داده  احتمال  لذا  بود.  گذشته  سال  سه  در  سطح 
سياست هاي انقباضي خود را آرام تر سازد و باعث افزايش تقاضا براي 
نفت شود. عالوه برآن، آمار ها نشان داد که تقاضاي نفت اين کشور 
افزايش يافته و وارداتش در ماه اکتبر  در مقايسه با سپتامبر با1/7 درصد 

افزايش به 20/8 ميليون تن رسيده است. 
آمار بيكاري امريكا به 390 هزار شغل رسيده که کمترين مقدار از 
ماه آوريل بود کسري تجاري امريكا نيز به 43/1 ميليارددالر تنزل کرد 
که از بهبود اوضاع اقتصادي حكايت داشت. ميزان خرده فروشي و آمار 
فعاليت هاي صنعتي نيز در ماه نوامبر افزايش يافت، به اين ترتيب قيمت 
نفت وست تگزاس اينترمديت در باالترين سطح خود از ماه ژوئن قرار 
گرفت. به ويژه اين که با تغيير به وجود آمده در سيستم خطوط لوله در 
اين کشور، ذخيره سازي هاي نفتي اضافي در منطقه کوشينِگ اوکالهما 
کاهش خواهد يافت و احتمال داده مي شود که تفاوت قيمت نفت خام 
مذکور و برنت تا پايان سال به سطح 5 الي 6 دالر در بشكه کاهش 
يابد. کاهش ذخيره سازي هاي نفت خام آمريكا براي دومين هفته متوالي 

در نيمه اول ماه نيز به استحكام قيمت ها کمک کرد.
آمار اقتصادي آلمان و فرانسه نيز از بهبود اوضاع اقتصادي اين دو 

کشور در سه ماهه سوم حكايت داشت.
باعث  نيز  ايران  هسته اي  پرونده  درباره  ژئوپلتيک  نگراني هاي 
نگراني بازار نفت شد و ناآرامي هاي سوريه اين نگراني ها را تشديد 

کرد.  
خبر وقفه در توليد نفت درياي شمال باعث تقويت قيمت ها شد. به 
ويژه اين که اعالم شد بارگيري يک محموله از نفت فورتيس براي ماه 
دسامبر لغو شده و بارگيري پنج محموله ديگر نيز به تاخير افتاده است. 
دراين ماه موج شديد سرماي غير معمول در شمال شرق آمريكا 
توجه بازار را به خود جلب کرده و موجب تقويت 

قيمت ها شد. 
اما عوامل ديگري از افزايش قيمت ها جلوگيري 
مالي  نابسامان  اوضاع  نگران  همچنان  بازار  کردند. 
اروپا بود. هرچند با تغيير دولت يونان و تالش اين 
کشور براي دريافت کمک هاي بين المللي تا حدودي 
نگراني ها برطرف شد اما بروز مجدد بحران مالي در 
بر  منفي  تاثير  و  کرد  جلب  خود  به  را  توجه  ايتاليا 
قيمت داشت. هزينه وام در منطقه يورو به باالترين 
سطح خود از سال 1997 رسيد. بحران مالي در اروپا 
باعث شد ارزش يورو در مقابل دالر کاهش يافته و 
تاثير منفي خود را برقيمت هاي نفت برجاي گذارد. 
در عين حال احتمال داده شد که دولت هاي جديد 
اين  مالي  مشكالت  نباشند  قادر  ايتاليا  و  دريونان 
کشورها را حل کنند. دولت جديد ايتاليا اعالم کرد براي درمان بحران 
تحليلگران  است.  نياز  شديدي  اصالحات  به  کشور  اين  در  بدهي ها 
معتقدند اين بحران از کشورهاي حاشيه اي به کشورهاي اصلي منطقه 
يورو گسترش يافته است. در اروپا نيز فرانسه وآلمان در باره اينكه بانک 
مرکزي اروپا چگونه مي تواند بحران مالي اين منطقه را برطرف ساز 

دچار اختالف نظر شدند. 
درعين حال آمار منتشر شده نشان داد که ميزان ُخرده فروشي در 
آلمان کمتر از انتظار افزايش يافته و نسبت به ماه قبل تنها 0/4 درصد 
رشد داشته، در حالي که رشد 1درصدي مورد انتظار بود. عّلت اين 
مالي  نمي دادند بحران  احتمال  اين کشور  بود که مصرف کنندگان در 
در منطقه يورو در آينده نزديک بهبود يابد. در اين ميان ورشكستگي 
موسسه MF Global Holdings  نيز تاثير منفي بر قيمت هاي داشت. 

وزير نفت قطر اعالم کرد که اوپک در اجالس بعدي خود توليدش 
را تغيير نخواهد داد و گفت حتي با افزايش توليد نفت ليبي قطر توليد 
خود را کاهش نخواهد داد. اين اظهارات تاثير منفي بر قيمت هاي داشت. 
انتشار اخبارکاهش رشد توليدات صنعتي در منطقه يورو نيز تاثير 
توليدات  شاخص  ساخت.  آشكار  نفت  قيمت هاي  بر  را  خود  منفي 
در  که  حالي  در  يافت  تنزل  واحد   47/1 به  يورو  منطقه  در  صنعتي 
سپتامبر در سطح 48/5 واحد قرار داشت. به اين ترتيب براي سومين 

ماه متوالي اين شاخص دچار ضعف  شد. 
بانک مرکزي آمريكا نيز در گزارش اخير خود اعالم کرد که رشد 
اقتصادي اين کشور کمتر از مقدار پيش بيني شده قبلي خواهد بود و 
بيكاري در اين کشور افزايش خواهد داشت و برآورد رشد اقتصادي 
اين کشور را از 3/3 درصد الي3/7 در صد براي سال 2012 به 2/5 
 2012 سال  پايان  تا  بيكاري  کرد  واعالم  داد  کاهش  درصد   2/9 الي 
نرخ  قباًل  که  نخواهد رفت در حالي  پايينتر  الي 8/7  درصد  از 8/5 
بيكاري را 7/8 الي 8/2 درصد برآورد کرده بود. آمارها نشان داد که 

ذخيره سازي هاي نفت خام مريكا در اواخر ماه  افزايش يافته اند.   
اين  نفت  توليد  که  کرد  اعالم  ليبي  وزير  نخست  جانشين 
تا  و  روزبرسد  در  بشكه  هزار   700 به  سال  پايان   تا  کشورمي تواند 
ژوئن سال 2012 نيز به سطح قبلي خود)1/6 ميليون بشكه در روز( 

بازخواهد گشت. 
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صادرات  که  کرد  اعالم    Oil Movementsموسسه ميان  اين  در 
اوپک بدون آنگوال و اکوادور به طور ميانگين در چهار هفته منتهي به 
26 نوامبر با افزايش 1/02 ميليون بشكه اي در روز به 23/30 ميليون 
بشكه در روز خواهد رسيد در حالي که در چهار هفته منتهي به 29 

اکتبر در سطح 22/28ميليون بشكه در روز قرار داشت. 
در  نفت  عرضه  از  را  خود  برآورد  نيز  انرژي  بين المللي  آژانس 
کشورهاي غير اوپک براي سال 2012 به ميزان 100 هزار بشكه در روز 
افزايش داد و آن را در سطح 53/8 ميليون بشكه در روز برآورد نمود. 
عراق اعالم کرد قصددارد در سال 2012 توليد خود را از ميدان 
نفتي ُرميله به ميزان 10 درصد )130 هزار بشكه( افزايش دهد وآن را 
به1/43 ميليون بشكه در روز برساند. اين خبر تاثير منفي بر قيمت هاي 

نفت داشت.
دسامبر

برخالف ماه نوامبر ، قيمت نفت درماه دسامبر با کاهش همراه بود 
و ميانگين قيمت سبد اوپک با کاهش 2/68 دالري نسبت به ماه قبل به 

سطح 107/40 دالر در بشكه تنزل کرد.
در اين ماه عواملي باعث تضعيف قيمت هاي نفت شد. بحران مالي 
اروپا همچنان توجه را به خود جلب کرده بود. نگراني از کند شدن 
رشد تقاضا و عدم اطمينان به تالش رهبران اروپا براي رفع مشكالت 
مالي اتحاديه اروپا به تضعيف قيمت ها منجر شد. موسسات مالي نيز 
براي سودجويي بيشتر اقدام به فروش قراردادهاي آتي نفت نمودند. 
به ويژه اينكه آمار منتشر شده نشان مي داد که رشد اقتصاد ايتاليا در 
در  سهام  ارزش  است.  داشته  کاهش  درصد   0/2 سال  سوم  سه ماهه 
بازارهاي آسيا به شدت کاهش يافت. فعاليت در بازارهاي سهام اروپا 
نيز فروکش کرد و به کمترين سطح در 2 ماه گذشته رسيد. نگراني ها 
هنگامي تشديد شد که »مودي« )يكي از موسسات رتبه بندي معروف 
جهان( اعالم نمود که در سه ماهه اول سال 2012 در خصوص رتبه 

اعتبار مالي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تجديدنظر خواهد کرد.
نيز  بشكه  ميليون   30 توليد  براي  اوپک  تصميم  ديگر  سوي  از 
نتوانست قيمت ها را تقويت کند زيرا در شرايطي که رشد تقاضا براي 
را  خود  توليد  اوپک  که  بود  اين  انتظار  بوده،  برآورده  از  کمتر  نفت 

کاهش دهد.  
  PMI آمارمنتشر شده در باره اقتصاد چين نيز نشان داد که شاخص
که نشان دهنده رونق اوضاع صنعتي اين کشور است، در ماه دسامبر 
کاهش يافته و به 49 واحد رسيده و احتمال مي رفت اين وضعيت به 

کاهش تقاضا منجر شود. 
اين  بروز تنش در  به دنبال اعالم مرگ رهبر کره شمالي احتمال 
منطقه و کاهش تقاضا براي نفت باعث تضعيف قيمت ها شد. عالوه 
برآن با هجوم بورس بازان براي خريد ارز به منظور پرهيز از مخاطرات 
احتمالي، ارزش دالر افزايش يافت و تاثير منفي خود را بر قيمت هاي 

نفت آشكار ساخت. 
اّما عوامل ديگري از کاهش بيشتر قيمت نفت جلوگيري کردند.در 
نيمه دوم ماه به دنبال تالش هاي منطقه يورو براي پايان دادن به بحران 
بدهي منطقه و نگاه هاي خوشبينانه بازار در خصوص امكان کمک هاي 
مالي صندوق بين المللي پول به ايتاليا، قيمت نفت  تقويت شد. قرار شد 
صندوق براي رهايي ايتاليا از بحران، 600 ميليارد يورو به اين کشور 

کمک کند. 
برخي تنش هاي ژئوپلتيک مانند برخورد اروپا با برنامه هسته اي 
ايران قيمت هاي نفت را تقويت کرد. تند شدن روابط ايران و انگليس و 
ناآرامي هاي سوريه نيز از اين جمله بودند. احتمال داده شد که برخي از 
کشورها براي مقابله به اقدامات نظامي دست بزنند. به ويژه اينكه ايران 

مانور گسترده اي را در منطقه خليج فارس آغاز کرد. تصميم سودان به 
توقف صادرات نفت از مسير ترانزيت سودان جنوبي نيز قيمت ها را 

تقويت کرد.
برعكس شدن جريان انتقال نفت در کوشينگ اوکالهما و جريان 
يافتن نفت به خارج از اين منطقه نيز قيمت هاي نفت خام وست تگزاس 

اينتر مديت را تقويت نمود.  
انتشار ارقامي که از بهبود اقتصاد چين حكايت داشت نيز قيمت را 
تقويت کرد. کاهش قيمت مسكن و نرخ تورم به مقامات چين اجازه 
داده است که درصدد تقويت رشد اقتصادي کشور برآيند. در ماه نوامبر 
قيمت مسكن در چين به کمترين سطح خود تنزل کرد و نرخ تورم نيز 
دراين کشوربه کمترين سطح خود در سه سال گذشته رسيد و دولت 
اجازه داد که بانک ها وام بيشتري پرداخت کنند. تقاضاي نفت چين در 
ماه نوامبر در مقايسه با سال گذشته 2/6 درصد افزايش داشت و به 

9/58 ميليون بشكه در روز رسيد. 
در دسامبر، اعتراض کارگران نفتي در پايتخت قزاقستان براي سه 
روز متوالي، باعث نگراني بازار نفت شد و شرکت ايتاليايي اِني اعالم 
کرد اين اعتراضات، توليد اين شرکت در قزاقستان را تحت تاثير قرار 

داده است. 
خروج  از  بعد  عراق  نفت  توليد  وضعيت  نگران  بازار  همچنين 
نيروهاي امريكايي از اين کشور بود. بمب گذاري هاي بعد از خروج 

نيروهاي امريكايي نيز باعث نگراني بازار شد.
 آمار بخش مسكن امريكا نشان داد که صدور مجوز هاي ساخت 
مسكن در ماه نوامبر به باالترين سطح خود در 1/5 سال گذشته افزايش 
يافته و بيكاري نيز کاهش يافته است. آمار منتشر شده در باره اوضاع 
چشمگيري  طور  به  کشور  اين  در  وام  هزينه  داد  نشان  اسپانيا  مالي 
کاهش يافته و اين کاهش باعث تقويت ارزش يورو شد و تاثير مثبتي 

بر ارزش سهام داشت. 
نفتي  ذخيره سازي هاي  که  داد  نشان  دسامبرآمارها  دوم  نيمه  در   
در امريكا 10/6 ميليون بشكه کاهش يافته است. اين مقدار بيشترين 
کاهش هفتگي ذخيره سازي هاي نفت خام آمريكا از26 دسامبر 2008 

تا کنون بود. 
عوامل تقويت کنندة قيمت ها

بهبود اقتصاد و افزايش تقاضاي نفت در چين  -
بهبود اقتصاد آمريكا  -

تغيير در سيستم خط لوله کوشينگ اوکالهما  -
کاهش ذخيره سازي هاي نفت خام در آمريكا  -

نگراني هاي ژئوپلتيک در باره پرونده هسته اي ايران  -
ناآرامي در سوريه وعراق  -

وقفه درعرضه و توليد نفت سودان و درياي شمال  -
سرماي غيرمنتظره در شمال شرق آمريكا  -
بهبود اقتصاد برخي از کشورهاي اروپايي  -

عوامل تضعيف کنندة قيمت ها
تداوم بحران مالي اروپا  -

افزايش بيكاري در امريكا در ماه نوامبر  -
  MF Global Holdings ورشكستگي مؤسسه  -

افزايش توليد اوپک  -
اعالم برنامه افزايش توليد ليبي و عراق  -

کاهش ارزش سهام در ماه دسامبر  -
کسادي بخش صنعت در چين در ماه دسامبر  -

نگراني هاي ژئوپلتيک در باره اوضاع کره شمالي  -
 افزايش ارزش دالر در آمريكا



شماره 146-145   آذر و دی ماه 1390

68

پروژه ساخت کارخانه گاز و گاز مایع 3100 
)NGL 3100(

محل اجرای پروژه:  
منطقه موسيان واقع در 45 کيلومتری دهلران. پروژه فوق در   

زمينی به وسعت 110 هكتار احداث می شود.

هدف از اجرا:   
جمع آوری و جلوگيری از سوزاندن گازهای همراه نفت خام   
توليدی ميادين حوزه دزفول شمالی )دهلران، پايدار، چشمه 
خوش، دالپري، دانان و آذر (به ميزان 270 ميليون فوت مكعب 

در روز 

کارفرما:  
شرکت نفت مناطق مرکزي ايران  

تاریخ انعقاد قرارداد:  
آبان ماه 1390  

نحوه اجرا:   
شرکت های  از  متشكل  کنسرسيومی  را  پروژه  اين  فاينانس   
OIEC )به نمايندگی از طرف شرکت سرمايه گذاری صندوق 

و  نموده  NICO تامين  و  نفت(  کارکنان صنعت  بازنشستگی 

قرارداد فاينانس بين شرکت ملی نفت ايران و کنسرسيوم منعقد 
واگذار   OIEC به شرکت  پروژه  اجرای  مسئوليت  و  گرديده 
شده است. ميزان سرمايه گذاری اين طرح 1450ميليون دالر 

است که برای اجراي آن 40 ماه در نظر گرفته شده است.

محصوالت پروژه:    
با  آن  از  بخشی  که  روز  در  بشكه  هزار   46 مقدار  به   C2+   
احداث يک خط لوله 44 کيلومتري براي پتروشيمي دهلران 
ارسال ميگردد و بخش ديگر از طريق خط لوله ای به طول 

حدود 200 کيلومتر به پتروشيمی مارون فرستاده می شود. 
گاز شيرين )متان همراه کمي اتان( به ميزان 79 ميليون فوت    
پايدار غرب و  به مخازن زيرزميني نفت  مكعب در روز که 

چشمه خوش براي حفظ فشار آن ها تزريق مي شود.
گاز ترش به مقدار 105 ميليون فوت مكعب در روز که پس از    
افزايش فشار به مخزن زيرزميني نفت دهلران تزريق مي شود

ميعانات گازي ترش به ميزان 1170 بشكه در روز که براي    
واحد بهره برداري چشمه خوش فرستاده خواهد شد.

اين کارخانه دارای نيروگاه گازی با قدرت توليد150 مگاوات   
مجتمع،  نياز  مورد  برق  تامين  با  عالوه  که  است  ساعت  در 
نيز  را  همجوار  واحد های  مصرفی  برق  از  عمده ای  قسمت 

تامين می کند.


