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قطر از بزرگترین تولیدکننده LNG
تا بزرگترین تولیدکننده  GTLدر جهان

مقدمه

بشکه در روز اعالم کردهاند و از این طریق با مقایسه با فازهای
پارسجنوبی میتوان حدس زد که میزان گاز تولیدی آن حدود 75
تا  80میلیون مترمکعب در روز و در واقع معادل سه فاز از فازهای
معمول پارسجنوبی است .اهمیت خاص این پروژه در آن است
که گاز آن به کارخانه یا پاالیشگاه  GTLمیرود و به فرآوردههای
میانتقطیر نفتی و عمدت ًا بنزین و گازوئیل تبدیل میشود .در ادامه
پساز بیان اهمیت و تاریخچهای از فناوری  GTLدر جهان به بیان
دقیقتر اهمیت این تحول خواهم پرداخت.

چندی پیش امیر قطر بهرهبرداری از بزرگترین کارخانۀ تبدیل
گاز به فرآوردههای نفتی( )GTLجهان ،موسوم به پروژه Pearl GTL
را رسم ًا افتتاح کرد .به این ترتیب کشور قطر که قب ً
ال بزرگترین
تولیدکنندۀ گازطبیعی مایع شده ( )LNGجهان بود ،به بزرگترین
تولیدکنندۀ  GTLنیز تبدیل شد .پروژۀ ِپرل ( )Pearlهمچنین بزرگترین
پروژۀ انرژی قطر نیز هست و میزان بهرهبرداری قطر از میدان مشترک
گازی با ایران (پارسجنوبی) را نیز به میزان قابلتوجهی افزایش داده
است.
پروژۀ پرل که با مشارکت شرکت دولتی نفت قطر و شرکت شل
اجرا شده است ،بهصورت یک پروژۀ یکپارچه از باالدستی تا پائین
دستی است ،یعنی از حفرچاه در میدان موسوم به گنبدشمالی در
قطر تا تولید و بارگیری فرآوردههای حاصله را شامل میشود .تولید
چاهها مانند همۀ فازهای پارسجنوبی یا پروژههای قبلی قطر ،شامل
گاز و میعانات یا مایعات گازی است .در مورد میزان گاز استخراجی
در این پروژه اطالعات دقیقی منتشر نشده است ،اما قطریها و
شرکت شل میزان میعانات تولیدی این پروژه را معادل  120هزار

 GTLچیست و چه اهمیتی دارد؟

 Gas To Liquidفناوری رسیدن از گاز متان به فرآوردههای
میان تقطیر نفت است .اهمیت این فناوری زمانی آشکار میشود که
بدانیم بدون این فناوری ،گازطبیعی جایگزین کامل نفتخام نیست
و به همین دلیل است که نفتخام هنوز جایگاه و اهمیت محوری
خود را در میان تمامی حاملهای انرژی حفظ کرده است .نفتخام
که مستقیم ًا هیچ کاربردی ندارد ،در فرآیند پاالیش به محصوالت
متعددی تبدیل میشود که هریک نیازی از نیازهای انسان در بخش
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تولید ،گرمایش ،حمل و نقل و روشنائی را تأمین میکنند.
برخی از فرآوردههای نفتی هم میتوانند در نیروگاهها تبدیل
به برق شوند و مجموعۀ این فرآوردهها نفتخام را به یک سوخت
جامع و کامل تبدیل میکنند که اگر نباشد مجموعه متنوعی از دیگر
انرژیها را باید جایگزین آن و هریک از فرآوردههای آن کرد .و
به همین دلیل است که نفتخام نقش محوریت و رهبری را در
بازار انرژی جهان ایفا میکند و قیمت آن (یا فرآوردههای) شاخص
قیمتگذاری گاز و نیز شاخص اقتصادی بودن و یا اقتصادی نبودن
تولید سایر انرژیها است .گازطبیعی که هیدروکربن و نزدیکترین
سوخت به نفتخام است ،تاکنون جایگزین بعضی از فرآوردههای
نفتی بوده ،ولی جایگزین برخی دیگر نبوده است .خصوص ًا در
صنعت حمل و نقل علیرغم همۀ تحقیقات و تالشهائی که در
سطح جهان شده است ،بنزین و نفتگاز جایگاه بیرقیب خود را
حفظ کردهاند و گاز نقش جدی ایفا نکرده است .هماکنون بیش از
 70درصد از نفتخام مصرفی در جهان تنها در بخش حمل و نقل
استفاده میشود و این بخش بیشترین وابستگی را به فرآوردههای
میانتقطیر نفتی دارا است .فناوری  GTLدر صورت اقتصادی شدن
و گسترش آن ،گازطبیعی را به جایگزین کاملی برای نفتخام تبدیل
میکند.
GTL
پاالیشگاه
جدیدالتأسیس قطر ،با ظرفیت قابلتوجه
صنعتی ،اگر از نظر فنی بدون مشکل باشد و از نظر اقتصادی بتواند
فرآوردههای میانتقطیر را با قیمت تمام شده قابل رقابت با محصوالت
پاالیشگاههای نفتی عرضه کند ،تحول بزرگی را در جهت رقابت
کامل گازطبیعی با نفتخام ایجاد خواهد کرد .در صورت موفقیت
این طرح ممکن است توسعه این فناوری در دیگر نقاط جهان در
دستور کار قرارگیرد و دراینصورت چشماندازهای بلندمدت انرژی
به زیان نفتخام و به سود گازطبیعی تغییر خواهد نمود.
ضمن ًا باید توجه نمود که فرآوردههای بدست آمده از فرایند
 GTLاز فرآوردههای مشابه نفتی بسیار مرغوبتر و سازگارتر با
محیطزیست هستند و آالیندگیشان بسیار محدودتر است .به همین
دلیل تولیدکنندگان محصوالت  ،GTLبنزین و نفتگاز حاصله را
مستقیم ًا وارد بازار نمیکنند ،چون کیفیت آنها بیشتر از باالترین
استانداردهای حال حاضر جهان است و معموالً این فرآوردهها با
فرآوردههای مشابه نفتی مخلوط میشود تا آنها را به مشخصات
استاندارد برساند.

کمتر از ارزش حرارتی گاز وارده یا گاز خوراک بود و با مشکالت
فنی زیادی هم مواجه بود .بنابراین گرچه به لحاظ فنی امکانپذیر
شده بود ،اما فرآوردههای آن در مقایسه با فرآوردههای حاصله از
پاالیشگاههای نفتی ،با پیدا کردن توجیه اقتصادی و تجاری شدن،
فاصله زیادی داشت.
این فناوری در جريان جنگ دوم جهاني توسعه بیشتری یافت.
در این دوره متفقین تالش کردند که برای مختل کردن ناوگان نظامی
متحدین و خصوصا آلما ِن نازی ،از رسیدن سوخت به آنها جلوگیری
کنند ولذا اين فناوری بعنوان یک راه نجات ،توسط ژاپن و آلمان به
کارگرفته شد و اهمیت استراتژیک آن ابعاد اقتصادی را تحتالشعاع
قرار میداد .هیتلر و عواملش ،شیمیدانها و مهندسان شیمی را بسیج
کردند و امکانات کافی را در اختیار آنها قراردادند که از گاز متان
حاصله از معادن ذغالسنگ ،سوخت مایع مورد نیاز ماشین جنگی
تجاوز را تأمین کنند .اما این فناوری هنوز با تجاری شدن فاصله
زیادی داشت .در دهۀ  ،1960تحريمهاي نفتي سازمان ملل عليه

رژيم آپارتايد در آفريقايجنوبي ،یکبار دیگر موجب جهش فناوری
 GTLشد .متخصصان و مهندسان آلمانی متهم به همکاری با نازیها
و پناه برده به آفریقایجنوبی نیز در این زمینه ایفای نقش کردند.
رژیم نژادپرست ،دو پااليشگاه  22500بشکهاي  GTLرا که بزرگترین
کارخانه جهان از این نوع بود با کمک متخصصان آلماني در بندر
ماسل آن کشور احداث نمود و شرکت  SASOLافریقای جنوبی به
یکی از مهمترین شرکتهای پیشرو در زمینۀ این فناوری تبدیل شد.
البته در آنجا از متان حاصله از ذغال سنگ استفاده میشد و به عبارت
دقيق تر فرآيند  )CTL) Coal To Liquidبود .تولید فرآوردههائی مثل
بنزین و نفتگاز و غیره به این روش ،در آفریقایجنوبی ،اقتصادی
نبود اما رژیم آپارتاید که تحت تحریم قرارگرفته بود مجبور بود
حداقلهای مورد نیازش را از این طریق تأمین کند.
از آن پس و تا دهۀ  1990بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی
بر روی  GTLو فرایند ( FTفیشر-تروپش) سرمایهگذاری کردند و
فعالیتهایی تحقیقاتی انجام دادند و بسیاری از شرکتها هماکنون
دارای واحدهای پایلوت  GTLبرای تحقیقات در جهت حل
مشکالت فنی و افزایش راندمان و اقتصادی نمودن آن هستند .اما

تاریخچه تبدیل گاز به مایعات نفتی ()GTL

فناوری  GTLاینک از یک تاریخ حدود نود سال برخوردار
است .اولين بار در سال  1923دو دانشمند آلماني به نامهاي
فيشر و تروپش توانستند فرآیندی را ابداع کنند که گاز را به
فرآوردههاي مايع تبديل كنند ،اما آن فرآیند از راندمان مطلوب
برخوردار نبود و میزان ارزش حرارتی فرآوردههای حاصله بسیار
3
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ارتقاء جایگاه قطر در صنایع انرژی جهان

در این میان شرکت شل در سال  1993گام بلندی را برداشت و
در شهر «بینتولو» در کشور مالزی یک واحد بزرگ  GTLرا به
ظرفیت  12500بشکه در روز سرمایهگذاری و احداث نمود .البته
این واحد در سال  1997دچار سانحه شد و انفجاري در آن رخ داد
و تا سال  2000تعطيل و در حال بازسازي بود و شركت شل نيز
از نظر اطالعرساني در مورد دالیل انفجار بسيار بسته با اين مسأله
برخورد كرد و اطالعات آن را محرمانه نگهميداشت .اما در سال
 2000مجددا ً از آن بهره برداري شد 50 .درصد توليد واحد مذكور
فرآوردههاي ميان تقطير و بقيه آن نرمال پارافين و واکس و غيره
است که روزانه از  100الي  120ميليون فوت مکعب گاز براي اين
منظور استفاده ميشود.
دولت قطر در سالهای گذشته نیز یک کارخانۀ  34هزاربشکهای
 GTLشامل دو واحد  17هزار بشکهای را با مشارکت شرکت
«ساسول» ساخته است که حداقل یک واحد آن به بهرهبرداری
رسیده است.
GTL
فناوری
مشکالت
یکی از
که تاکنون مانع اقتصادی شدن
آن بوده ،مسألۀ راندمان پائین آن بوده است .به این معنا که در ابتدا
از هر صد واحد ارزش حرارتی که به صورت گاز وارد فرآیند
 GTLمیشد ،از نظر ارزش حرارتی کمتر از  50واحد فرآورده
تولید میشد .اما شرکت شل ادعا میکند که این راندمان در فناوری
این شرکت ،به  86درصد رسیده است که  70درصد آن بصورت
فرآوردههای نفتی است و  16درصد آن ارزش آب شیرینی است
که در کارخانه  GTLتولید میشود .فرآیند  FTدر مجاورت اکسیژن
انجام میشود و در شرایط ادغام ملکولی هیدروکربنهای سبک
برای تبدیل شدن به هیدروکربنهای سنگینتر ،هیدروژن آزاد
میشود .این هیدروژن با ترکیب با اکسیژن تولید آب میکند و اگر
بخواهند همین میزان آب شیرین را با دستگاههای آب شیرینکن
تولید کنند مقدار قابلتوجهی انرژی(برق) مصرف میشود .بنابراین
آب تولیدی نیز از نظر صرفهجوئی در انرژی اهمیت دارد و 16
درصد ارزش حرارتی از این طریق حاصل میشود .البته میتوان
حدث زد که سرمایهگذاریهای  GTLدر جاهائی مانند قطر که نیاز
به مصرف انرژی برای تأمین آب شیرین دارند مقرون به صرفهتر
است.
شرکت شل در زمان عقد قرارداد ادعا میکرد که هزینۀ GTL
قطر با پاالیشگاههای نفتی قابل رقابت است ،که البته با افزایش شدید
قیمت جهانی نفت پس از سال  2004تمام هزینههای سرمایهگذاری
در صنایع نفت جهان افزایش قابلتوجه چند برابری پیدا کرد و چند
پروژه بزرگ دیگر  GTLکه بین دولت قطر و شرکتهای بزرگ
نفتی جهان تفاهم شده بود منتفی شد .هنوز معلوم نیست که هزینۀ
نهائی این پروژ چقدر بوده است .و البته یکپارچه بودن پروژه (از
چاه تا محصول) ممکن است موجب شود که هرگز هم این مسأله
کامال شفاف نشود.

کشور قطر که به مدد ثروت افسانهای نفت و گاز ،اینک ایفای
نقش کلیدی در صنایع انرژی جهان را در دستور کار خود قرار داده
است .مقر دبیرخانه «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» ()CGEF
است ،اخیرا ً بزرگترین تجمع نفتی جهان ،یعنی «کنگره جهانی نفت»
( ،)WPCرا که هرگز در خاورمیانه برگزار نشده بود در این کشور
برگزار نمود و سرمایهگذاری در بخشهای باالدستی و پائیندستی
نفت در دیگر نقاط جهان را آغاز کرده است .این کشور اینک
بزرگترین تولید کنندۀ  LNGو بزرگترین تولیدکنندۀ  GTLدر جهان
نیز هست و به مرکز جهش یک فناوری مهم به سطح صنعتی و
تجاری تبدیل شده است.
عالوه بر این با بهرهبرداری از این پروژه ،تولید فرآوردههای سبک
نفتی قطر به میزان  260هزار بشکه افزایش یافته است .زیرا عالوهبر
 140هزار بشکه تولید  GTLآن  120هزار بشکه میعانات گازی نیز در
واقع یک نفتخام بسیار سبک است که عمدت ًا به فرآوردههای سبک
(بنزین و نفتگاز) تبدیل میشود .ارزش این مقدار فرآوردۀ سبک را
میتوان با بیش از سیصدهزار بشکه نفتخامی که به پاالیشگاههای
نفتی میرود مقایسه نمود و این میتواند بخش قابل توجهی از کسر
تولید و صادرات دو کشور لیبی و سوریه را جبران کند.
فناوری  ،GTLو اصوالً همه فناوریهای مربوط به تبدیالت
گازی ،برای کشورما با در اختیار داشتن حدود  17درصد از ذخائر
گاز جهان از اهمیت زیادی برخوردار است .اما تاکنون برنامه مدونی
در این زمینه دنبال نشده است .در مقاطع مختلف زمانی در گذشته
اقداماتی در جهت ورود به این فناوری در کشور انجام شده اما
هیچکدام تداوم پیدا نکرده و به نتیجه نرسیده است.
تقریب ًا تمامی صادرات گاز و محصوالت گازی و بیش از نیمی
از نفتخام قطر از میادین مشترک استخراج و تولید میشود و دولت
قطر سرمایهگذاری عظیم چند صد میلیاردی را برای استخراج و
فرآورش و تبدیل نفت و گاز انجام داده است .بدیهی است که در
صورت افت فشار و کاهش تولید میادین (مشترک) نفت و گاز این
کشور ،همه این سرمایهگذاریها ،چه در بخش باالدستی(اکتشاف
و استخراج) و چه در بخش پائیندستی (فرآوری) ،دچار مشکل
خواهد شد .شواهد نیز نشان میدهد که دولت قطر از این بابت
دلنگران است و از چند سال پیش پروژههای جدید برای توسعۀ
بیشتر ،خصوص ًا در میدان گازی ،را بر مبنای همین نگرانی متوقف
نموده است .در چنین شرایطی این احتمال ضعیفی نیست که
دولت قطر برای صیانت از این میادین و جلوگیری از پیشرفت
رقیب ،و در واقع صیانت از سرمایهگذاریهای خود ،درصدی از
آن صدها میلیارد دالر را هزینه کند و رقیب باید در این زمینه
بسیار هشیار باشد .
مدیر مسئول
4
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نظام شایسته ساالری و لیاقت در وزارت نفت

خواهد شد.
کارکنان مسئول تدوین سیاستها و کارکنان مجری خطمشی
اصالحات ،اغلب پیش از آغاز اصالحات ،از حداقل آموزش الزم
برخوردار نبودهاند .کمبود درک و تخصص افرادی که در فرآیندهای
اصالح ،در مقام فرماندهی قرار داشته و یا دارند ،به کاهش کیفیت
و تاثیر تغییرات منجر شده است .ضمن تعمیم این نقیصه به اکثر
مسئولین تدوین سیاستها در وزارتنفت ،بايد گفت كه غالب ًا عدم
تجربه و آگاهی بعضی از مدیران اجرائی از کیفیت و سوابق سازمان
محل ماموریتهای جدیدشان و یا حداقل عدم آشنائی بسیاری
از آنها با خطمشی اصالحات ،مزید بر علت شده و تعدادی از
ماموریتها ناتمام و یا نیمهتمام ماندهاند .جای تاسف است که حتی
قوانین کشور نیز به ارزشهای تجربی در انتصاب و ارتقاء مدیران
بهای چندانی نداده است.
هر چند که دولتهای گذشته و حال موضوع ارزشیابی مدیران،
انتخاب و آمادهسازی بهترین و شایستهترین افراد برای پستهای
کلیدی و حساس را همواره مدنظر داشته و بدین منظور از سالها
قبل سازمانی بنام «شورایعالی اداری» را تاسیس نموده و مصوبات
متعددی در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای
وضع نمودهاند ،معذالک در عمل بدلیل مدرکگرائی و نادیده گرفتن
ارزش تجربه ،توفیقی نیافتهاند .در این رابطه میتوان به بند الف از
ماده ( ۳وتبصرههای ذیل بند الف) ازمصوبه یکصدوچهلوهفتمین

اسدا ...ملك نژاد
عضو انجمن

مسئولين محترم ماهنامه اقتصادانرژي؛ سرمقالة شماره قبل شما
تحت عنوان ساختار سازماني صنعتنفت تح ّوالت و مشكالت را
خواندم تحوالت ساختاري صنعتنفت در آن سرمقاله به خوبي
بررسي شده بود .از آنجا كه مديريت مكمل ساختار است ،بنظرم
رسيد كه با ياداشتي در زمينه ضعفهاي مديريتي به تكميل مطالب
آن سر مقاله كمك كنم.
مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان میدهد که اکثر
سازمانهای تحت پوشش موسسات دولتی ازجمله وزارتنفت،
به دلیل عدم رعایت نظام شایستهساالری و لیاقت ،در انتخاب و
انتصاب مدیران و بیتوجهی به اصل بهرهوری ،عملکرد رضایت
بخشی نداشتهاند .متاسفانه ضعف در نظامهای ارزشیابی و تعیین
لیاقتها و ارزش ندادن به آن ،بخصوص در انتصابات و جایگزینی
مدیران ،و ناتوانی سیستمهای انگیزشی در وزارت نفت ،خصوص ًا
در یک دهه اخیر ،زمینهای را برای ایجاد و اعتالی بهرهوری و
بهبود در اداره امور به وجود نیاورده است .لذا تجدیدنظر در نظام
اداری وزارتنفت عالوه برادغام صحیح ،اصولی و علمی برخی از
واحدهای اجرایی موجود ،سبب بهبود در اداره امور آنها ،کیفیت
بهتر در ارائه خدمات و اجرای پروژهها و درنتیجه کاهش هزینهها
5
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جلسه مورخ  1389/12/9شورایعالیاداری و دستورالعمل اجرایی
آن در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای استناد
نمود .ماده  ۳دستورالعمل مذکور ،بند الف وتبصرههای ذیل آن عین ًا
بشرح ذیل درج میگردد:
"ماده  -۳دستگاههای اجرایی موظفند در انتخاب و انتصاب
مدیران حرفهای ،شرایطعمومی ،شایستگیهای عمومی و تخصصی
و صالحیت اخالقی و رفتاری فرد یا افراد منتخب پست مدیریت
حرفهای را طبق بندهای زیر بررسی و در صورت احراز شرایط،
وجود شایستگیها و برخورداری از صالحیت ،نسبت به انتصاب
آنان اقدام نمایند:

فوق الزامی است.
تبصره  -۲افرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل در پستهای
مدیریت حرفهای در یکی از سطوح فوق منصوب شدهاند از شرایط
عمومی جدول فوق در همان سطح مستثنی خواهند بود .در صورت
ارتقاء این افراد به سطوح مدیریت باالتر ،کسب تمامی شرایط
عمومی سطح باالتر الزامی است.
تبصره  -۳دستگاههای اجرایی میتوانند در مواردی که فرد
انتخاب شده برای پستهای مدیریتی دارای توانمندی باال بوده و
تمامی شرایط پیشبینی شده در جدول فوق منجمله سطح مدیریت
پیش نیاز را دارا باشد و صرف ًا از حداقل تجربه موردنیاز طبق جدول
موضوع ماده  ۳برخوردار نباشد ،شرط حداقل تجربه را با تأیید
شورای تحول اداری دستگاه برای مدیران پایه ،تایید رییس دستگاه
برای مدیران میانی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایهانسانی
رییسجمهور برای مدیران ارشد ،در مورد شخص مورد نظر حذف
نمایند.
از طرف دیگرگاهی اوقات به دلیل وجود فاصله بسیار زیاد در
تحصیالت ،تجارب ،نحوه تفکر ،وسعت نظر و کالننگری برخی
از مدیران با بدنه مدیریتی تحمیل شده (از درون و یا بیرون وزارت
نفت) از طریق انتصابات خویشاوندی و دوستانه ،ایجاد اعتماد و
تکیه بر اصل کارِگروهی در درون بسیاری از واحدهای اجرائی
عملی نگردیده و یا با مالحظهکاریها و اعمال نظرهای شخصی
عمل شده است .گاهی اوقات به دلیل چند پیشگی مدیران سطوح
عالی ،این مدیران رده میانی بودهاند که برای آنها و واحد مربوطه
خطمشی ترسیم کرده و مدیران رده عالی تنها نقش امضاءکننده را
ایفا نمودهاند.
ضمن ًا یکی از شرایط ایجاد تفکر سیستمی در سازمانها وجود
امنیت شغلی در محیط کار است .بیثباتی شغلی ،ایجاد جو تملق و
چاپلوسی ،ارعاب و افتادن بعضی از مدیران در دام مادیات ،موجب
شده تا کارکنان نیز بیشتر به فکر آینده خود باشند تا به فکر وظایف
سازمانی که نسبت به آن تعهد دارند.
نتیجه آینکه ضعف نظامهای ارزشیابی و تعیین لیاقتها از
یک طرف وعدم توجه به ارزشهای تجربی درانتخاب و انتصاب
مدیران صنعتنفت ازطرف دیگر ،همراه با خرد کردن غیر ضروری
فعالیتهای یکپارچه بصورت ایجاد شرکتهای کوچک (كه در
سر مقاله شماره قبل شما آمده بود) ،نه تنها زمینهای برای تحول
و اعتالی بهرهوری و بهبود دراداره امور به وجود نیاورده بلکه
موجبات خروج عدهای از مدیران شایسته و کارشناسان مجرب
صنعتنفت را تسریع نموده است .ولذا تجدید نظر در نظام اداری
وزارت نفت عالوه برادغام صحیح ،اصولی و علمی برخی از
واحدهای اجرایی موجود ،در این بازه زمانی یک ضرورت فوری
وحیاتی است .

الف -شرایط عمومی انتصاب مدیران
حرفهای:

شرایط عمومی انتصاب در پستهای مدیریت حرفهای ،شرایط
حداقلی هستند که افراد بایستی تمامی آنها را در سطح مدیریتی
مربوط براساس جدول شرایط عمومی انتصاب به پستهای
مدیریت حرفهای دارا باشند{ .توضیح} :مدارک تحصیلی همتراز
به گواهینامههایی اطالق میشود که دارندگان آنها حسب مورد
میتوانند از مزایای اداری و استخدامی یکی از مدارک تحصیلی
رسمی برخوردار گردند.
تبصره  -۱دارا بودن حداقل  ۱۰سال سابقه خدمت دولتی
مرتبط برای کارمندان واحدهای صنفی جهت انتصاب در پستهای
مدیریت حرفهای واحدهای ستادی عالوه بر دیگر شرایط جدول
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فقدان زيرساختهاي الزم براي
افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي كشور

علي خواجوي
كارشناس معاونت برنامهريزي وزارت نفت

در ماده  130قانون برنامه پنجم
توسعه( )1390-94وزارت نفت موظف شده
است كه به منظور افزايش يکدرصد ضريب
بازيافت مخازن کشور تا پايان برنامه ،طرحهاي
جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن
هيدروکربوري را با رعايت اولويتبندي
مخازن به تفکيک نواحي خشکي و مناطق
دريايي تا پايان سال 1390تهيه و براي حسن
اجراي آن اقدامات الزم را بهعمل آورد .تا
كنون كه  9ماه از سال  1390مي گذرد ،اطالع
رساني دقيقي از عملكرد وزارت نفت در اين
زمينه صورت نپذيرفته هر چند به تازگي
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.
حدود  70درصد از توليد روزانه نفت
خام و حدود  90درصد از توليد انباشتي نفت
خام ايران طي يك قرن گذشته از بيست ميدان
نفتي صورت گرفته است كه يا در نيمه دوم
عمر خود به سر ميبرند و يا در آستانه ورود
به اين مرحله ميباشند .كاهش فشار طبيعي

اين مخازن و افت توليد از آنها در حالي است
كه حداكثر توان توليد ميادين نفتي توسعه
نيافته كشور حدود  1ميليون بشكه در روز
برآورد مي شود.
طي حداقل يك دهه گذشته ،موضوع
ازديادبرداشت و افزايش ضريب بازيافت
ميادين نفتي عمده كشور يكي از مهمترين
اولويتهاي وزارت نفت محسوب مي شده،
اما متاسفانه پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه
كسب نشده است كه بنظر مي رسد از داليل
اين امر ،فقدان يك تفكر جامع و نظام مند از
يكسو و ساختار منسجم و يكپارچه سازماني
از سوي ديگر بوده باشد (بُعد نرم افزاري و
ساختار اداري و اجرايي) .هرچند مسئوالن
محترم غالبا عملكرد ناموفق خود در اين زمينه
را در مشكالت مربوط به بخش سخت افزاري
(سرمايه گذاري و تامين تجهيزات) جستجو مي
كنند ،اما بي شك نبود نگاه جامع و سيستماتيك
بيش از اين مشكالت موثر بوده است.
در اين يادداشت با طرح سئواالتي ،به
برخي از جوانب موضوع ضريب بازيافت
كه پاسخ به آنها مي تواند گامي در جهت
موفقيت برنامه هاي مربوط به آن باشد اشاره
مي نمائيم .در واقع هدف اين نوشتار ،انتقال
و يا نقد ديدگاهي خاص در زمينه ضريب
7

بازيافت از ميادين نفت نمي باشد و هدف
آن طرح سواالتي براي مسوالن و كارشناسان
بخش باالدستي نفت كشور است كه مي
بايست با ارائه پاسخ هاي مشخص به آنها،
مفهوم و جايگاه ساختاري مناسب موضوع
ضريب بازيافت را روشن نمايند .اميد كه
طرح اين سئواالت ،منجر به آغاز بحث و
گفتماني سازنده پيرامون اين موضوع مهم و
كليدي براي صنعت نفت كشورمان باشد.
فقدان يك درك مشترك و جامع نسبت
به مباني نظري بحث ضريب بازيافت ،اولين
مشكلي است كه بر سر راه عمل به تكاليف
قانوني وزارت نفت در زمينه صيانت و افزايش
ضريب بازيافت از منابع هيدروكربوري وجود
دارد .در واقع تا زماني كه افكار سياستگذاران
و مسئوالن صنعت نفت ،نسبت به اين بحث
روشن نباشد ،انتظار حركت موثر در اين راستا
توقعي بيجا است .بعنوان نمونه به برخي
سئواالت و ابهامات مهم موجود در زمينه
مباني نظري و مفهوم افزايش ضريب بازيافت
در ميادين نفتي كشور در ذيل اشاره مي شود:
 -1متوسط ضريب بازيافت(مجموع اوليه
و ثانويه) ميادين نفت كشور در ابتداي
سال  1389معادل  26درصد اعالم
شده است .از آنجا كه تغيير در فروض
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مي تواند منجر به تغيير در نتايج
حاصله باشد ،لذا سوال اول اينكه
چه رويه ها و فروضي براي محاسبه
ضريب بازيافت ميادين نفتي كشور در
نظر گرفته شده است؟
بازيافت اوليه در نظر گرفته شده در
ضريب بازيافت ،به شرط پياده سازي
چه فرآيندهاي توليدي و استفاده از
چه تكنولوژيهايي مي باشد؟ آيا توليد
ميادين نفت كشور بر اساس اين
فرآيندها صورت پذيرفته است؟ عدم
اجراي توليد بر اساس فرآيندهاي
مذكور در طي ساليان گذشته ،چه
نتايجي در كاهش ضريب بازيافت
اعالم شده خواهد داشت؟
تكنولوژيهاي مفروض ما براي دستيابي
به ضريب بازيافت ثانويه چه مي باشند؟
و امكان دستيابي به اين تكنولوژيها به
چه ميزان مهيا مي باشد؟
از آنجا كه نرخ تخليه مخزن در بازيافت
نهايي آن تاثير مي گذارد ،پروفايل توليد
ميادين كشور براي محاسبه ضريب
بازيافت آنها چند ساله در نظر گرفته
شده است؟
مطالعات مخازن كشور كه مبناي
محاسبه ضريب بازيافت اعالم شده
بوده اند ،تا چه حد به روزرساني
شدهاند؟
ضريب بازيافت اعالم شده متعلق به
ميادين توسعه يافته و توليدي است و
يا ميادين توسعه نيافته را نيز شامل مي
شود؟
ضريب بازيافت اعالم شده متعلق به
ميادين نفت خام مي باشد و يا مايعات
و ميعانات گازي را نيز شامل مي شود؟
بر اساس ضريب بازيافت اعالم شده،
حجم نفت اوليه و ثانويه كشور چقدر
است؟
از آنجا كه ضريب بازيافت اعالم شده
براي ميادين نفت كشور شامل بازيافت
اوليه و ثانويه مي باشد و بازيافت ثانويه
نيز با فرض سرمايه گذاري هاي الزم

-10

-11
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-14

-15

و بكارگيري روشهاي ازديادبرداشت
محقق مي شود ،آيا يك درصد افزايش
ضريب بازيافت به معني محقق نمودن
يك درصد از ضريب بازيافت ثانويه
مي باشد يا يك درصد به كل ضريب
بازيافت (مجموع اوليه و ثانويه) ميادين
نفت كشور مي بايست اضافه نمود؟
افزايش ضريب بازيافت چه تاثيري بر
توليد نفت خام ميادين كشور در طول
برنامه خواهد داشت؟ (قابل توجه قانون
گذاران و مديران صنعت نفت كشور)
چه شاخصها و فرآيندهايي براي
ارزيابي تحقق افزايش ضريب بازيافت
ميادين نفت در طول برنامه هاي پنجم
و آتي وجود دارد؟
اگر وزارت نفت بدون انجام عمليات
خاصي و تنها با ارزيابي مجدد از منابع
هيدروكربوري كشور اعالم نمود كه
ضريب بازيافت ميادين نفت كشور مثال
 1درصد زياد شده است ،اين افزايش
مي تواند معادل تكليف قانوني آن
محسوب شود؟
براي سنجش عملكرد وزارت نفت
در پايان برنامه ،تغيير ضريب بازيافت
ميادين توليدي ابتداي برنامه مالك مي
باشد و يا ضريب بازيافت كل ميادين
نفت كشور اعم از منابع كشف شده در
طول برنامه نيز در اين محاسبه استفاده
خواهند شد؟
آيا مي توان طرحهاي نگهداشت توان
توليد ميادين نفت كشور را جزو برنامه
هاي ازديادبرداشت ( )IORمحسوب
كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،
ميزان واقعي افت توليد و نگهداشت
در ميادين توليدي كشور چه مقدار مي
باشد؟
اصوال افزايش ضريب بازيافت را
چگونه مي شود ساالنه اندازه گيري
نمود و در قالب عملكرد برنامه به
نهادهاي قانوني كشور گزارش نمود؟

لذا همان طور كه مشاهده مي شود،
8

سواالت متعددي نسبت به مفاهيم اوليه بحث
افزايش ضريب بازيافت وجود دارند كه هر
چند ممكن است براي آنها پاسخهايي نيز
وجود داشته باشد ،اما اين پاسخها از مسئولي
به مسئول ديگر متفاوت خواهد بود .فقدان
بينش و رويكرد واحد پيرامون موضوع
افزايش ضريب بازيافت منجر به عدم روشن
شدن صورت مسئله و در نتيجه كاهش
كارآيي و اثربخشي اقدامات طراحي و برنامه
ريزي شده مي شود.
همچنين چالشها و پرسشهايي نيز در
زمينه جايگاه و ساختار مناسب براي دستيابي
به اهداف ازدياد برداشت نيز مطرح است.
بعنوان نمونه به برخي از آنها در ذيل اشاره
مي شود:
 -1متولي مديريت ،ارزيابي و نظارت بر
اجراي برنامه هاي ازدياد برداشت و
افزايش ضريب بازيافت در صنعت
نفت كشور چه شركت ،مديريت و يا
بخشي مي باشد؟
 -2در حال حاضر بدليل ساختار موجود
صنعت نفت كشور كه معاون وزير
نفت ،نقش مديرعاملي شركت ملي
نفت را نيز ايفا مي نمايد ،وظايف
حاكميتي(سياستگذاري ،برنامه ريزي و
نظارت) وزارت نفت با وظايف تصدي
گري (عمليات و بهره برداري) شركت
ملي نفت ايران در يكديگر ادغام شده
است .در واقع جايگاه سياست گذاري
و اجرا با يكديگر يكي شده اند .حال
آيا تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي
گري ،مي تواند به اجراي مناسب تر
صيانت از منابع هيدروكربوري كشور
بيانجامد يا خير؟
 -3نقش حاكميتي ،سياستگذاري و نظارت
وزارت نفت در ازدياد برداشت و
صيانت از منابع هيدروكربوري چيست
و چگونه قابل اجرا است و به چه
نحوي از وظايف تصدي گري شركت
ملي نفت ايران قابل تفكيك است؟
 -4آيا مي توان انتظار داشت شركتهاي بهره
بردار زيرمجموعه شركت ملي نفت
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نظير شركت مناطق نفتخيز جنوب و
فالت قاره و غيره ،برنامه هاي ازدياد
برداشت را به خوبي انجام دهند؟ آيا در
شركتهاي توليدي ،بخشي جهت اجرا
و نظارت بر طرحهاي ازدياد برداشت
و افزايش ضريب بازيافت وجود دارد
و اگر هست قدرت اجرايي آن چه
ميزان است؟ آيا مقتضيات و مشكالت
عملياتي اين شركتها مجالي براي اجراي
برنامه هاي ازدياد برداشت كه در دراز
مدت به نتيجه مي رسند باقي ميگذارد؟
آيا تالش مديران و به تبع آن همت
كاركنان و متخصصان اين شركتهاي
بهره برداري ،معطوف به پاسخگويي به
نيازهاي عاجل و روزمره نمي باشد؟
در زماني كه تعيين ضريب بازيافت
مخازن براي شركتهاي بهره بردار مي
تواند به نوعي معناي تعهد توليد نيز
باشد ،آيا اين شركتها عالقه اي به واقعي
و احتماال باالنشان دادن ضريب بازيافت
ميادين دارند؟ آيا طبيعي نيست كه اين
شركتها بدليل عهده دار بودن توليد از
ميادين ،حداقلِ ضريب بازيافت را در
نظر بگيرند تا براي عملكرد اين شركتها
نيز مشكلي بوجود نيايد؟
آيا مديران و كاركنان شركتهاي بهره
بردار تابعه شركت ملي نفت ايران كه
از حقوق ثابت دولتي بهره مند هستد،
انگيزه اي براي تالش مضاعف و
انجام سرمايه گذاري در طرحهاي
ازديادبرداشت خواهند داشت؟
تاثير تغييرات مكرر مديريتي و عدم
ثبات در رويكردهاي كالن وزارت نفت
و شركتهاي تابعه بر پيگيري و اجراي
موثر موضوع ازديادبرداشت و ضريب
بازيافت چيست؟
مرجع مناسب براي اعالم و بررسي
واقعي ضريب بازيافت مخازن
هيدروكربوري كشور 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؟
 -9برخي از مديران و صاحبنظران صنعت
نفت براي برانگيختن انگيزه شركتهاي
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 كه توليد
ميدانهاي مذكور با رعايت اصول و
ضوابط توليد صيانتي افزايش پيدا كرده
است؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه
در فقدان زيرساختهاي الزم و كافي
براي اندازه گيري و نظارت صيانتي،
برخي بداليل منافع كوتاه مدت خود
آينده منابع كشور را به خطر بياندازند؟
 -10وجود تحريمهاي بين المللي و
محدوديت گسترده در دسترسي به
سرمايه گذاري خارجي از يكسو و
كاهش سهم نفت از بودجه و قوانين
غيرجذاب سرمايه گذاري داخلي نيز
از سوي ديگر ،وضعيت تامين منابع
مالي صنعت نفت را هر سال سخت
تر از پيش مي كند .در اين ميان سهم
عمده اي از بودجه تخصيصي نيز
در بخش توسعه ميادين گازي بويژه
ميدان مشترك پارس جنوبي سرمايه
گذاري مي شود كه البته اقدام صحيحي
است .لذا با بودجه اندك باقيمانده
براي ميادين نفتي ،اگر شركت ملي
نفت بتواند از افت توليد ميادين نفتي
جلوگيري نمايد خود هنري بزرگ
است چه برسد به اجراي طرحهاي
ازدياد برداشت .در چنين شرايطي آيا
مي توان با مهيا نمودن زمينه هاي الزم،
بخشي از پروژه هاي ازدياد برداشت
را به شركتهاي صاحب صالحيت
بخش خصوصي سپرد؟ آيا مي بايست
انحصار بخش دولتي در بهره برداري از
ميادين هيدروكربوري را حتي به قيمت
به هدر رفتن اين منابع حفظ كرد؟ (ماده
 129قانون برنامه پنجم توسعه ،سعي در
فراهم نمودن اين شرايط دارد).
 -11در صورتيكه بتوان طرحهاي ازدياد
9

برداشت در هر ميدان را در غالب پروژه
اي به شركتهاي صاحب صالحيت
بخش خصوصي سپرد ،چگونه و با
چه مكانيزمهايي مي توان عملكرد
اين شركتها را نظارت نمود تا از توليد
صيانتي اين ميادين اطمينان خاطر
حاصل نمود؟
 -12تجارب ساير كشورهاي داراي
شركتهاي ملي نفت ،در زمينه افزايش
ضريب بازيافت چه مي باشد؟ آيا
اين كشورها براي پيشبرد پروژه
هاي ازديادبرداشت تنها متكي به
توانمنديهاي بخش دولتي بوده اند و يا
از توان و پتانسيل شركتهاي خصوصي
نيز بهره برده اند؟ اگر پاسخ مثبت است
طي چه مكانيزمهايي و با چه رويه اي
اين مهم را به سرانجام رسانده اند؟
سواالت متعدد ديگري نيز مي توان
در اين زمينه اضافه كرد كه همگي آنها مي
بايست مورد بحث و بررسي كارشناسان و
متخصصين صنعت نفت قرار گيرند .شايد
يكي از داليل عمده عمل نشدن به تكليف
قانوني افزايش يك و نيم درصدي ضريب
بازيافت ميادين نفتي در طول برنامه چهارم
توسعه ( ،)1383-88روشن نبودن پاسخ
برخي از سئواالت فوق و در نتيجه فقدان
درك روشن از صورت مسئله بوده باشد .در
طي سالهاي گذشته بدون توجه به مهيا بودن
زيرساختها و مباني اوليه بحث ازدياد برداشت
كه همانا فهم و ديدگاهي مشترك و روشن
در اين زمينه مي باشد ،پروژه ها و اقداماتي
انجام شده است .صرف نظر از ارزيابي نتايج
اين اقدامات ،بديهي است كه تنها در صورت
اصالح بينش و ساختار سازماني صنعت نفت
كشور است كه مي توان به تنظيم برنامه ها و
اجراي موثر آنها اميد داشت.
همچنين پس از روشن شدن موضوع
ضريب بازيافت از لحاظ مفهومي و جايگاه
ساختاري ،مي بايست به راهكارها و
چگونگي پيشبرد اين موضوع در كوتاه مدت
و بلندمدت پرداخت كه چالشهاي اين بخش
را به فرصت هاي آتي واگذار مي نمائيم .
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بازی بازها و کبوترها

سعید خوشرو

اوپک در یکصدوشصتمین نشست خود
در  14دسامبر ،تصمیم گرفت که مقدار تولید
عملی کنونی خود یعنی  30میلیون بشکه در
روز را حفظ کند و آنرا بعنوان سقف جدید
تولید در نظر بگیرد .این مقدار ،تولید فعلی و
آتی لیبی را نیز در بر میگیرد .البته اعضای
اوپک آمادگی خود را برای رویارویی فوری
با هرگونه تغییر ناگهانی در شرایط بازار
اعالم و مقرر کردند که دبیرخانه ،تحوالت
بازار را از نزدیک زیر نظر داشته باشد و
هرگونه تغییر در توازن عرضه و تقاضا،
سفتهبازی و متغیرهای کالن اقتصادی را به
کشورهای عضو گزارش کند .البته به جز
تصمیمگیری درباره مقدار تولید (نه سقف

تولید) که این بار به شکل متفاوتی صورت
پذیرفت ،سایر تصمیمها نظیر تصویب بودجه
ساالنه ،تشکرها و انتصابات و ...در چارچوب
روشهای متداول و همیشگی به انجام رسید.
با توجه به اینکه جلسه پیشین اوپک
بدون هیچ تصمیمگیری مشخصی به پایان
رسیده و زمینههای تنش میان دور گروه بازها
و کبوترها به شدت افزایش یافته بود ،انتظار
میرفت که اوپک این بار برای دستیابی به
یک تصمیم مشترک ،دردسرها و تنشهای
بیشتری را در پیش داشته باشد .اما از قرار
معلوم ،کبوترها و بازها ،قبل از تشکیل
اجالس ،سنگهای خود را با هم واکنده
بودند .دیدار وزرای نفت ایران و عربستان
قبل از تشکیل اجالس و انتشار اخباری مبنی
بر وجود جو دوستانه و صمیمانه میان دو
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وزیر ،این گمان را ایجاد کرد که این بار
منافع جمعی اوپک در گیر و دار رقابت میان
بازها و کبوترها قربانی نخواهد شد .از قضا
همزمانی این دیدار با سفر وزیر اطالعات
ایران به عربستان ،این گمان را تقویت کرد که
دو کشور برای دستیابی به تصمیم مشترک،
رایزنی گستردهای را آغاز کردهاند.
در اجالس قبلی ،بازهای اوپک کوشیدند
که کبوترهای اوپک را از خر شیطان پایین
بیاورند تا بر طبل افزایش سهمیه تولید ندمند.
در آن اجالس ،عربستانسعودی به نمایندگی
از دو عضو دیگر اوپک که همسویی بیشتری
با سیاستهای این کشور دارند ،برای افزایش
سهمیه تولید به بنبستی برخورد کرد که
ایران ،به نمایندگی از دیگر بازهای اوپک،
بر سر راهش ایجاد کرده بود .سرانجام نتیجه
این شد که عربستان نتوانست برای افزدون بر
سهمیه تولید ،آن هم به مقداری نزدیک به 4
میلیون بشکه ،حرف خود را بر کرسی بنشاند
اما ،توانست بازی را به زیان اوپک به گونهای
رقم زند که منافع جمعی اوپک به مخاطره
افتد و اجالس اوپک بدون تصمیمگیری
به پایان رسد .آن اجالس از سوی ایران و
همفکرانش یک پیروزی بزرگ تفسیر شد اما
این نتیجه برای عربستانسعودی که عادت
کرده بود حرف خودش را حرف اوپک
قلمداد کند و همواره به طور غیررسمی خود
را رهبر معنوی اوپک تلقی می کرد ،چندان
خوشایند نبود.
اما باید دید که در فاصله میان دو اجالس
چه روی داد که میان ایران و عربستان جو
دوستانهای برقرار شد و در نهایت تصمیمی
گرفته شد که رضایت همه اعضا را در
پی داشت؟! اجالس قبلی در ماه ژوئن در
شرایطی برگزار شد که تولید لیبی به کمتر
از  50هزار بشکه در روز کاهش یافته و
تولید کل اوپک با احتساب عراق به 29/4
میلیون بشکه رسیده بود .همچنین ،تولید
نفت عربستان از  8/6به  9/3میلیون بشکه
در روز افزایش یافته بود .طبیعی بود که در
چنین شرایطی ،عربستان بکوشد افزایش
تولید خود یا در واقع تخلف خود را در
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چارچوب سهمیهبندی اوپک رسمیت بخشد
و بدون توجه به ماهیت موقتی بودن کاهش
تولید لیبی ،آشفته بودن بازار را بهانه کند
تا سقف رسمی تولید اوپک را نزدیک به
 4میلیون بشکه افزایش دهد .این درحالی
است که میزان پایبندی اعضا اوپک به آخرین
سهمیهبندی تولید در سال  ،2008به کمترین
مقدار رسیده بود .بهگونهای که مقدار تولید
اوپک بدون عراق ،به مرز  28میلیون بشکه
و تولید عراق نیز به حد نصاب  2/7میلیون
بشکه در روز افزایش یافته بود.
پس از پایان بی نتیجه اجالس  159در
ماه ژوئن ،اوپک عالوه بر عربستان با یاری
دو کشور امارات و کویت تا سر حد امکان
بر تولید خود افزود و تولید اوپک با احتساب
عراق از  30میلیون بشکه در روز بیشتر بود.
این رقم در ماه نوامبر از مرز  30/7میلیون
بشکه نیز گذشت .گزارشهای مربوط به
تولید ماه نوامبر یکی دو روز قبل از اجالس
انتشار یافت و عربستان نیز قبل از اجالس،
اعالم کرد که تولید نفت کشورش در ماه
نوامبر به  10میلیون بشکه در روز رسیده
است .به این ترتیب ،تولید واقعی اوپک
بدون احتساب عراق از مرز  28میلیون بشکه
در روز گذشته بود که البته این روند از چند
ماه قبل از آن ،آغاز شده بود .اقدام یک جانبه
عربستان که از سوی یکی دو هم پیمان عرب
نیز حمایت شد ،در واقع نوعی قدرتنمایی
در مقابله با تصمیمات اوپک بود .اما وزیر
نفت جدید ایران که به واسطه سابقهاش در
بخشهای عملیاتی و پیمانکاری صنعتنفت
شهرت داشت ،رویکرد متفاوتی به کار
گرفت .دیدار وزیر نفت با دبیرکل اوپک در
تهران و دیدار ایشان با چند وزیر عضو اوپک
در حاشیه کنگره جهانی انرژی در قطر ،نشان
داد که برای اجالس بعدی اوپک بر مذاکره
با دیگر اعضای اوپک متمرکز شده است .از
سوی دیگر ،همواره میتوان کبوترهای اوپک
را به همسویی بیمنطق با مصرفکنندگان
نفت متهم کرد .در معرض اتهام قرار گرفتن
کسانی که برای خوش خدمتی به غرب ،از
درآمدهای بالقوه مردم خود مایه میگذارند،

نیاز به تاکید ندارد.
به هر تقدیر در فاصله میان دو اجالس،
کبوترها نشان دادند که به لحاظ توان تولید،
از بازها قویتر هستند و میتوانند مازاد

تدریجی تولید نفت عربستان را در پی داشته
باشد مشروط بر آنکه عربستان به قول خود
وفادار باشد .البته برای عربستان انگیزهای
وجود ندارد که بخواهد این پیمان خود را

عرضه را به بازار تحمیل کنند و در عوض
بازها نشان دادند که با مذاکرات گسترده و
فشرده دو جانبه و چند جانبه و در سایه تاکید
بر حفظ ثبات بازار ،میتوانند کبوترها را وادار
سازند تا منافع جمعی اوپک را مد نظر قرار
داده و از اقدامات یک جانبه خودداری کنند.
در نهایت ،تصمیم اخیر اوپک برای تولید
روزانه  30میلیون بشکه نفت ،از چند جهت
تامل برانگیز است .نخست اینکه این مقدار
تولید گرچه از سقف رسمی قبلی بیشتر است
اما  500تا  700هزار بشکه کمتر از میزان
تولید واقعی اوپک در چند ماه گذشته است.
لذا به عبارتی میتوان آن را تصمیم به کاهش
تولید تلقی کرد .دوم اینکه در بیانیه اوپک
تاکید شده است که این مقدار تولید با لحاظ
تولید کنونی و آینده لیبی است .به این ترتیب،
افزایش تدریجی تولید لیبی باید کاهش

نقض کند مگر اینکه بازهم بخواهد غرب را
در قطع صادرات نفت کشور دیگری همراهی
کند .نکته آخر اینکه در بیانیه اوپک به سهمیه
تولید اعضا ،هیچ اشاره نشده است .این نکته
از آن جهت اهمیت دارد که اعضای اوپک
تا به حال ،چند بار بر سر تعیین سهمیهها
رقابت و درگیری را از سرگذرانده اند .لذا
همین که در بیانیه اجالس اوپک به سهمیه
تولید اشارهای نشده است نشان میدهد که
اعضای اوپک بیشتر بر حفظ ثبات بازار و
جایگاه اوپک تاکید داشته و جنگ سهمیهها
را به فرصت دیگری موکول کردهاند .به
هر تقدیر اجالس اخیر اوپک نشانگر این
معنا بود که بازی بازها و کبوترها میتواند
بهگونهای طراحی و اجرا شود که نه به سود
بازها و نه به سود کبوترها بلکه شاید به سود
اوپک پایان یابد .
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بازار نفت در غياب مكانيزم كنترلی
اول  2012به  1/3و تا سه ماهة دوم به  1/5ميليون بشكه در روز
بالغ خواهد شد .يعني تا زمان برگزاري اجالس بعدي اوپك در
14ژوئن  2012توليد ليبي حداقل يك ميليون بشكه نسبت به ماه
نوامبر گذشته افزايش خواهد داشت .بنابراين ساير اعضاي اوپك
براي حفظ توليد  30ميليون بشكه در روز بايد يك ميليون بشكه
توليد خود را كاهش دهند .عراق نيز در صدد افزايش توليد خود
ميباشد .توليد نفت عراق در ماه نوامبر  2/681ميليون بشكه بود اما
وزير نفت اين كشور اعالم كرده كه اين رقم در سال  2012با 700
هزار بشکه افزايش به  3/4ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .گرچه
توليد توافق شده در اجالس  160شامل عراق نيز ميشود اما عراق
همچنان خارج از نظام سهميهبندي اوپك است و آنچه در اجالس
اخير به توافق رسيده است ارتباطي به سقف رسمي سازمان اوپك

بهروز بيك عليزاده
تحليلگر ارشد بازار نفت

اوپك در اجالس  160خود در  14دسامبر  ، 2011تصميم
گرفت كه توليد خود را از ابتداي سال  2012در سطح  30ميليون
بشكه در روز تنظيم نمايد .براساس اطالعية مطبوعاتي اين سازمان،
مقدار توافق شده شامل توليد فعلي و آتي ليبي و توليد عراق نيز
ميباشد.
توليد اوپك در ماه نوامبر  2011به سطح  30/367ميليون بشكه
در روز و توليد ليبي در اين ماه به  570هزار بشكه در روز رسيد.
وزير جديد نفت ليبي بعد از اجالس اوپك اعالم كرد كه توليد
كشورش از مرز يك ميليون بشكه در روز فراتر رفته و تا سه ماهة
12
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جدول( :)1توليد نفت اعضاء اوپک (هزار بشکه در روز )

ندارد ،بنابراين عراق مجاز خواهد بود كه توليد خود را تا هر سطحي
كه ميتواند افزايش دهد.
با توجه به اينكه سهميههاي اعضا دراين تصميمگيري
مشخص نشده ،اين سؤال مطرح ميگردد كه با افزايش توليد
ليبي و عراق كدام يك از اعضا توليد خود را كاهش خواهند داد.
بيانية رسمي اوپك پاسخي به اين سؤال نداده است ,اما اولين
پاسخي که به ذهن ميآيد اين است كه كشورهايي كه براي جبران
نفت ليبي توليدشان را افزايش داده بودند ميبايست توليد خود
را كاهش دهند .توليد نفتخام اعضاي اوپك در ماه ژانويه 2011
يعني زماني كه توليد نفت ليبي جريان داشت و در ماه نوامبر
 2011كه آمار آن در زمان تصميمگيري در دسترس وزيران اوپك
قرار داشت درجدول( )1مقايسه شده است .مشاهده ميگردد که
عربستان با افزايش توليد به ميزان  938هزار بشكه ،در صدر
فهرست جايگزينکنندگان نفت ليبي و كويت با افزايش 297
هزار بشكه در مرتبه بعدي قرار دارد .آنگوال ،امارات ،اکوادرو و
قطر نيز به ترتيب توليد خود را  12 ، 132 ، 177و  8هزار بشكه
در روز افزايش دادهاند.
اما وزير نفت عربستان بعد از اجالس اعالم كرد که " :افزايش
توليد ليبي ضرورت ًا به اين معني نيست كه عربستان توليد خود را
كاهش دهد زيرا عربستان نه به توليد ليبي بلكه به تقاضاي بازار
واكنش نشان ميدهد" .به اين ترتيب نميتوان به طور قطع انتظار
داشت كه عربستان كه بيشترين منافع را از خروج ليبي از بازار
به دست آورده ،با افزايش توليد ليبي توليد خود را کاهش دهد.
بنابراين از ساير اعضا نيز نميتوان توقع داشت كه به كاهش توليد
مبادرت كنند .بويژه اينکه وزير نفت عربستان توليد نفت اين کشور
در ماه نوامبر  2011را  10ميليون بشكه در روز اعالم کرد كه 403
هزار بشكه بيشتر از تخمين منابع ثانويه است .وزير نفت كويت نيز
اعالم كرد که :توليد نفت كويت در ماه دسامبر به  3ميليون بشكه در
روز رسيده و اگر تقاضا وجود داشته باشد اين سطح همچنان ادامه

ژانويه 2011

نوامبر 2011

تغيير

الجزاير

1,265

1,239

-26

آنگوال

1,656

1,833

177

اکوادور

479

491

12

ايران

3,656

3,553

-103

عراق

2,658

2,681

23

کويت

2,338

2,635

297

ليبي

1,583

570

-1,013

نيجريه

2,187

2,077

-110

قطر

810

818

8

عربستان

8,659

9,597

938

امارت

2,383

2,515

132

ونزوئال

2,335

2,361

26

کل اوپک

30,009

30,370

361

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

خواهد يافت و اين ميزان توليد  365هزار بشكه بيشتر از توليد ماه
نوامبر اين كشور است.
بنابراين نظام سهميهبندي اوپك كه براي آخرين بار در اجالس
 141در مارس 2006تعيين شد و در  2007در اجالس کارکاس
نيز مورد استفاده قرار گرفت ،ديرزماني است متوقف شده و سقف
توليد توافق شده در اجالس  151در دسامبر  2008در سطح
 24/845نيز رها شده است .در اين شرايط اين سؤال مطرح ميگردد
كه در غياب مكانيزم كنترل توليد اوپك چه اتفاقي خواهد افتاد؟
آنچه در آينده كوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد را ميتوان در چند
سناريو پيشبيني كرد.

سناريوي اول :فرض عدم تأثيرگذاري
بنيادهاي بازار بر قيمتها

اوپك در زمان برگزاري اجالس  160با قيمتهاي بااليي
روبهرو بود و قيمت سبد اوپك به  106/88دالر در بشكه رسيد.
ميانگين قيمت نيز از ابتداي سال تا نهم دسامبر به  107/53دالردر
بشكه رسيد كه در چند سال بعد از رکود جهاني ،بيسابقه بود.
ت نميتوان انتظار داشت كه كشورها به پايين
در اين سطح از قيم 
آوردن توليد خود مبادرت كنند و براي استفاده از قيمتهاي باال تا
جايي كه بتوانند توليد خواهند كرد.
اگر اين فرض را بپذيريم كه نگرانيهاي ژئوپلتيك ،تحوالت
بازارهاي مالي ،بورسبازي وتوافقات نانوشته باعث شده است
كه ارتباط قيمتهاي نفت و بنيادهاي بازار سست شود ،بنابراين
بهترين شرايط براي توليد نفت و افزايش درآمدهاي نفتي كشورهاي
عضو فراهم آمده است .به ويژه اينكه درآمدهاي نفتي براي پيگيري
13
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برنامههاي توسعه دربسياري از کشورهاي عضو اوپك از اهميت
حياتي برخوردار است .به اين ترتيب نيازي نيست كه در شرايط
فعلي اوپك خودرا درگير موضوع سهميهبندي کند و بهترين تصميم
اين است كه با استفاده از راحتترين ابزار يعني تراز عرضه و
تقاضاي نفت به توافق كلي در بارة توليد دست يابد و به بازار نيز
اطمينان دهدكه اوپك حداكثر تالش خود را براي برقراري تعادل
بازار خواهد نمود.
بررسي تراز عرضه و تقاضاي جهاني نفت نشان ميدهد كه
تقاضا براي نفت اين سازمان در سال  2012در سطح  30ميليون
بشكه درروز خواهد بود .پس بهترين تصميم اين است كه توليد
اوپك در سطح  30ميليون بشكه تنظيم گردد و اگر به رغم اضافه
توليد اعضا كه ممكن است حجم آن به بيش از  1/5ميليون بشكه
در روز برسد ،قيمتهاي نفت در سطح بااليي باقي بمانند ،اعضا
ميتوانند همچنان به توليد خود ادامه دهند و تنها اتفاقي كه خواهد

 2ميليون بشكه و در سه ماهه دوم با  3ميليون بشكه در روز مازاد
عرضه روبهرو خواهد شد.
اگر دراين وضعيت برآوردهاي عرضه و تقاضا از صحت كافي
برخوردار باشند و حجم چشمگير مازاد عرضه ،بازار نفت را تحت
تأثير قرار دهد بدون ترديد قيمتهاي نفت دچار كاهش شديد
خواهد شد .در چنين وضعيتي كه بازار نفت به دليل مازاد عرضه
با واكنش قيمتهاي روبهرو خواهد گشت ,تصميم عربستان به
كاهش توليد ،سرنوشتساز خواهد بود .عربستان دراين شرايط
ميتواند به دو صورت تصميم بگيرد:
الف :در برابر كاهش قيمت واكنش نشان دهد و توليد خود
را محدود نمايد .دراين صورت روند نزولي قيمت متوقف شده
و قيمت در سطح  80الي  100دالر در بشكه متوقف خواهد شد.
ب :به شرايط بازار واكنش نشان ندهد و يا براي اتخاذ تصميم
منتظر كاهش يکسان توليد در بين اعضا باشد .در اينصورت

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

فصل دوم 2012

فصل سوم 2012

فصل چهارم
2012

متوسط 2012

تغيير  2012نسبت
به 2011

تقاضاي جهاني نفت

88/4

87/5

89/5

90

88/9

1/1

عرضه غير اوپک

53/2

52/9

53

53/4

53/1

0/7

5/5

5/6

5/7

5/8

5/7

0/4

کل عرضه شامل  NGLاوپک

58/7

58/6

58/7

59/2

58/8

1

توليد اوپک

30

30

تقاضا براي نفت اوپك

29/8

29
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Sources: OPEC Monthly Oil Market Report, December 2011

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

اختالف در بين اعضا اوپك تشديد خواهد شد و بازار نفت دچار
تالطم شده و قيمتها به سطحي كمتر از  80دالر در بشكه تنزل
خواهد كرد تا جايي كه تحمل آن براي اعضاي اوپك دشوار گردد
 .در اين وضعيت تمامي اعضا ناچار خواهند شد براي حفاظت
از كف قيمتها به تعريف جديدي از سهميهها و مكانيزم كنترل
توليد روي آورند .همانگونه كه اعضا در اجالس  151در دسامبر
 2008توافق كردند که براي ايجاد تعادل در بازار از ابتداي سال
 2009توليد خود را به ميزان  4/2ميليون بشكه كاهش دهند
و مبناي كاهش نيز توليد واقعي ماه سپتامبر  2008تعيين گرديد.
برخي بررسيها نشان ميدهد که بودجة عربستان در سال 2012
با قيمت  74دالر در بشكه تراز خواهد شد و با دردسترس داشتن
تجربه تصميم اوپك در اجالس  151كه توانست به برقراري تعادل
در بازار كمك كند ،احتمال تصميمگيري مشابه در صورت سقوط
قيمتها وجود دارد .اما بايد منتظر بود و ديد كه آيا عربستان و
ساير اعضاي اوپك صبر خواهند كرد تا قيمتها تا اين سطح تنزل
يابد يا نه؟ 

سناريوي دوم :تاثيرگذاري بنيادها بر
قيمتهاي نفت

تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه اول ( 2012جدول ،)2
 29/8ميليون بشكه در روز خواهد بود و در سه ماهة دوم به 29
ميليون بشكه درروز خواهد رسيد .يعني اگر اوپك توليد خود را در
سطح  30ميليون بشكه ادامه دهد در سه ماهة اول بازار با 200هزار
بشكه مازاد روبهرو خواهد شد و در سه ماهة دوم مازاد عرضه به 1
ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .هرچند به طور معمول در سه
ماهة اول برداشت از ذخيرهسازيها صورت ميگيرد اما  200هزار
بشكه در روز مازاد عرضه تأثير چنداني بر بازار نخواهد داشت .ولي
به هر حال اگر عراق برنامة افزايش توليد خود را ادامه دهد و ليبي
نيز توليد خود را افزايش دهد و عربستان و كويت و ساير اعضاء نيز
توليد خود را در سطح فعلي ادامه دهند ،بازار در سه ماهة اول با
14
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چالشهاي تحريم نفتي ايران و تبعات آن
نفت ایران هستند که عمدت ًا نفتخام سبک ایران را خریداری
میکنند .ترکیه که نزدیک به  30درصد از نفت موردنياز خود
را از ایران تأمین میکند ،هم اکنون قرارداد خرید نفت خود از
ایران را برای سال  2012نهایی کرده و دیگر کشورهای اروپایی
نیز کم و بیش همین رویه را در پیش گرفتهاند .هر پاالیشگاه
ميتواند نفتخام خاصی را به عنوان خوراک به مصرف برساند.
لذا اگر بخواهد نفت خود را از منبع دیگری تأمین کند ،نه
تنها باید افزایش تولید نفت در جای دیگر ممکن باشد ،بلکه
باید نفت خاصی باشد که به لحاظ سبکی و سنگینی ،ترشی و
شیرینی و وجود ناخالصیهای دیگر ،کم و بیش مشابه همان
نفتخام باشد و در غير اين صورت بايد انواع نفتخامها را
تركيب كند تا به مشخصات خوراك خود برساند.
 -2نفتخامهای سبک و سنگین ایران ( ،مانند نفتخامهای
سروش و نوروز و مخلوط فروزان) از اصلیترین نفتخامهای
صادارتی ایران هستند که بیشتر به بازار شرق روانه میشوند.
درجه  APIنفت سبک و سنگین ایران به ترتیب  33/4و 29/6
و مقدار گوگرد آنها برابر با  1/4و  2درصد است .بیش از 85
درصد نفت صادراتی ایران از این دو نوع تشکیل شده است.
اگر كشوري بخواهد نفت ايران را جبران كند الزم است که

موضوع تحریم نفتی ایران نسبت به گذشته شدت پیدا کرده است.
سياستمداران اروپائي تحت فشار اياالتمتحده به قصد تحت فشار
قراردادن درآمد نفتي و به تبع آن اقتصاد ايران ،موضوع تحريم را
مطرح ميكنند .اما بايد ديد كه آيا نفت ایران به لحاظ مقدار ،نوع و
مقصدهای صادراتی به گونهای هست که اروپاییان بتوانند سیاست
تحریم را در مورد آن به اجرا بگذارند؟ دالیلي وجود دارد که اجرای
این سیاست ،دست کم در کوتاه مدت ،بسيار دشوار است.
 -1براساس آمار ادارة اطالعات انرژی آمریکا ،ایران در چند ماه
گذشته به طور میانگین روزانه  2/5میلیون بشکه نفتخام و
میعانات گازی صادر کرده است .از این میان ،کمتر از  7درصد
به مقصد کشورهای اروپایی عضو آژانس بینالمللی انرژی
بارگیری شده است .در حالی که بازار شرق و عمدت ًا چین و
هند ،در مجموع بیش از  65درصد از نفت ایران را خریداری
کردهاند .به این ترتیب ،صادرات نفت ایران چندان به اروپا
وابسته نیست .آن هم اروپایی که بر اساس آمار همین مؤسسه،
تقاضای کاهنده دارد و سال آینده نیز تقاضای روزانة نفت آن
نزدیک به 300هزار بشکه کاهش خواهد یافت .ترکیه ،ایتالیا،
اسپانیا و یونان به ترتیب با واردات روزانه  185،161 ،196و
 103هزار بشکه نفت از ایران ،بزرگترین واردکنندگان اروپایی
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تولید عربستان كه عمدت ًا نفت فوق سنگين است ،نباید در کوتاه
مدت خطری برای ایران به شمار آید.
 -3میزان ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک رو به کاهش است و هم
اکنون کمتر از  4میلیون بشکه در روز گزارش میشود .براساس
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ،ظرفیت تولید پایدار و
قابل تداوم اعضای اوپک ،کمتر از  35میلیون بشکه در روز
است در حالی که تولید فعلي اوپک نزدیک به  30/7میلیون
بشکه گزارش میشود .از سوی دیگر ،عربستان در چند ماه
گذشته به سبب شرایط خاص بازار نفت ناشی از توقف تولید
نفت لیبی ،تا سرحد امکان بر تولید خود افزوده و در نوامبر
گذشته میانگین تولید خود را به  10میلیون بشکه در روز رساند.
با وجود این ،تولید نفت اوپک با احتساب عراق در مجموع
به  30میلیون و  700هزار بشکه رسید ،که نتوانست نیاز بازار
را به قدر کافی تامین کند و در نتیجه مقدار ذخیرهسازیهای
نفتخام نیز کاهش یافت .مقدار ذخایر نفتخام آمریکا در
هفته گذشته با کاهش  10میلیون بشکهای به  328میلیون
بشکه رسید .مجموع ذخیرهسازیهای کشورهای عضو سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه ( )OECDنيز با بیش از 36
میلیون بشکه کاهش به کمتر از  2میلیارد و  630میلیون بشکه
رسیده است كه مصرف  57روز این دسته از کشورها را پوشش
میدهد که از نرخ متداول  60روز کمتر است.
 -4بحران اقتصادی آمریکا و اخیرا اروپا سبب شده است که طی
چند سال گذشته تقاضای نفت این دسته از کشورها کاهش
یابد .به عنوان نمونه تقاضای نفت اروپا در سال  ،2010نزدیک
به  15/3میلیون بشکه در روز بود که امسال به  15میلیون بشکه
رسید و پیشبینی میشود که در سال آینده به  14/8میلیون بشکه
در روز کاهش یابد .این در حالی است که تقاضای جهانی نفت
از  88/3میلیون بشکه در سال  2010به  89میلیون بشکه در
سال  2011رسید و پیشبینی میشود که در سال  2012به 90/3
میلیون بشکه برسد .چین و هند بیشترین نقش را در افزایش
تقاضای جهانی داشته و دارند .چین با مصرف روزانه  10میلیون
بشکه و واردات روزانه نزدیک به  5/5میلیون بشکه ،نیروی
محرک بازار نفت به شمار میآید .زمامداران چینی ،بر این نکته
واقف هستند که با تحریم نفت ایران،آمريكا هيچ چيز و اروپا
نيز چیز زیادی از دست نمیدهند چرا که از نفت ایران سهم
قابلتوجهي ندارند ،اما چین و هند و به طور کل بازار شرق
میبایست از خیر روزانه بیش از  1/3میلیون بشکه نفتخام
ایران بگذرند .لذا ممكن است غربيها نتوانند مصرفکنندگان
شرقی نفتخام ایران را متقاعد سازند که از چنین منبع بزرگی
دست بشویند و تاوان تمايالت سياسي آنها را بپردازند.
 -5تولید غیر اوپک به اوج خود نزدیک شده و انتظار نمیرود که
بتواند سهم خود را در تامین تقاضای جهانی نفت حفظ کند.

نفتخامی را تولید کند که مشخصاتی مشابه با نفتخامهای
ایران داشته باشد .حتی اگر کشوری مانند عربستان سعودی
بخواهد و بتواند بیش از این بر تولید خود بیفزاید ،به سادگي
نمیتواند نفتخامی تولید کند که در پاالیشگاههای جهان
قابلیت جانشینی با نفتایران را داشته باشد .بیش از نیمی از
نفتصادراتی ایران ،نفتخام سنگین است و کمتر از  35درصد
سبک ،در حالی که ظرفیت مازاد تولید عربستان نفتخامهای
فوقسنگین است که برای جانشینی با نفتخامهای سروش
ونوروز مناسب است که تولید و صادراتشان بیش از  110هزار
بشکه در روز نیست .ضمن اینکه عربستان برای استفاده از
ظرفیت مازاد خود و افزودن  1/5میلیون بشکه بر تولید روزانه،
شش ماه زمان الزم دارد .چرا که بیشتر این ظرفیت مربوط به
میاديني است که هنوز از آنها بهرهبرداری نشده و دست نخورده
باقی مانده است و آغاز بهرهبرداری از آنها دست کم شش ماه
زمان میبرد.
عربستان تقریبا تمام ظرفیت خود برای تولید نفتخام های
سبک و متوسط و سنگین را بکار گرفته است .نفت سبک
عربستان که درجه  APIنزدیک به  33/6و مقدار گوگرد نزدیک
به  2درصد ،کیفیتی کم و بیش مشابه نفت سبک ایران دارد که
با تمام ظرفیت تولید میشود .نفتخامهای متوسط عربستان که
بیشترین سهم تولید این کشور را تشکیل میدهند ،با نفتخام
سنگین ايران تشابه بیشتری دارند اما افزودن تولید این نوع
نفتخام برای عربستان شدنی نیست .لذا وجود ظرفیت مازاد
جدول( :)1میانگین واردات نفتخام از ایران (نه ماه نخست )2011
کشور

مقدار
(1000
بشکه)

سهم از
سهم
صادرات
ازکل
(درصد) ایران (درصد)

فرانسه

53

3

2

آلمان

15

1

1

یونان

103

30

4

ایتالیا

185

13

7

اسپانیا

161

12

6

ترکیه

196

29

8

بریتانیا

11

1

ناچیز

792

7

31

555

6

22

1347

7

53

چین

555

6

22

هند

310

9

12

کل آسیا

1655

5

44

کل جهان

2527

کل اعضای اروپایی

IEA

کل اعضای آسیا -پاسفیک
کل اعضای

IEA

IEA

100
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در سال  2011تولید غیراوپک تنها 100هزار بشکه افزایش یافته
و به  53/4میلیون بشکه در روز رسید .روسیه که چند سالی
است جایگاه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان را از آن خود
کرده است ،با تولید روزانه  10/2میلیون بشکه ،تمام توان خود
را برای افزایش تولید به کار گرفته و انتظار نمیرود که در آینده
نزدیک بتواند بر تولید خود بیفزاید .و در عين حال مصرف
نفت این کشور به شدت رو به افزایش است .تولید نفت دریای
شمال و برزیل نیز همواره با مشکالت و توقفهایی رو به
رو بوده است .بعنوان نمونه میزان صادرات نفت مكزيك در
ماه نوامبر 2011نسبت به دوره مشابه سال قبل  14/9درصد
كاهش يافت و به حدود  1/375ميليون بشكه در روز رسيد.
این روند کم و بیش برای دیگر تولیدکنندگان غیر اوپک مصداق
دارد و جهان نمیتواند برای تامین نیاز اضافي خود به افزایش
تولید غیراوپک چشم بدوزد به عالوه اینکه ناآرامیهای سیاسی
همواره میتواند بر تولید نفت این دسته از کشورها تاثیر گذاشته
و از مقدار آن بکاهد .اعتراضات مردمی در قزاقستان و روسیه را
نباید برای بازار نفت ،چندان بیاثر دانست .ناآرامیهای سوریه
و مصر هم ادامه دارد و تاثیر خود را بر عرضه نفت نشان داده
است.
 -6اگر امريكا بتواند همپیمانان اروپایی خود را متقاعد سازد تا
خرید نفت خود را از ایران متوقف كنند ،اين نكته مهم است كه
به طور معمول  95درصد از نفت کشور بر مبنای قراردادهای
درازمدت فروخته میشود و در آغاز هر سال مقدار دقیق
دورههای ماهیانه تحويل آن نهایی میشود ،بیشتر شرکتهای
نفتی اروپائي نیز تاکنون توافقهای خود را نهایی كردهاند و
متعهد هستند كه مقدار توافق شده را با دامنه تغییرات حداکثر
 10درصد ،برداشت نمايند.
اما به فرض عملی بودن تحریم در کوتاه مدت ،در بازار نفت
چه اتفاقی روی خواهد داد؟ بازار رو به رشد شرق از سالها
پیش صادرکنندگان نفت را بر آن داشته است که سهم شرق را
در بازار صادراتی خود افزایش دهند .حتی نفتخامی که به بازار
غرب نرود میتواند
جدول( :)2نفتخامهای عبوری از
راهی بازار رو به رشد
تنگه هرمز
آسیا شود .هرچند که
مقدار
در شرایط بحرانی شاید
کشور
(میلیون بشکه در روز)
الزم باشد تا اندکی
5
عربستان
تخفیف ،چاشنی کار
1/5
کویت
شود تا انگیزه بیشتری
0/9
امارات
ایجاد شود.
1/7
عراق
تحریم نفت
0/6
قطر
ایران از سوی غرب،
9/7
جمع
بر ساختار قيمتها

و تفاوت قیمتهای نفتخامهای سبک و سنگین نیز تاثیر
چشمگیری بر جای خواهد گذاشت .اول اینکه ساختار بازار
ت ماههای نزدیکتر بیشتر از
غرب به حالت بکواردیشن (قیم 
قیمت ماههای دورتر) قرار خواهد گرفت .همچین بازار آسیا به
سبب افزایش عرضه ،در قیاس با بازار اروپا ضعیفتر خواهد
شد .از طرفی اختالف قیمت نفتخامهای سبک و سنگین در
غرب کاهش اما در آسیا افزایش مييابد که به این ترتیب جريان
آربیتراژ از منطقه آسیا به اروپا باز خواهد شد .نتیجه اینکه نفت
ایران وارد بازار آسیا و در عوض ،دیگر نفتخامهای منطقه
راهی بازار اروپا ميشود .به این ترتیب فقط جابجایی صورت
خواهد گرفت و نفتخام ایران از بازار حذف نخواهد شد بلکه
از منطقهای به منطقه دیگر منتقل میشود.
 -7هم اکنون بدون احتساب نفت ایران ،روزانه بيش از  10میلیون
بشکه از نفت کشورهای عربستان ،کویت ،عراق ،امارات و
قطر از تنگه هرمز میگذرد .افزون بر این ،میعانات گازی و
فرآوردههای نفتی نظیر نفتا ،نفتکوره و بنزین عبوری از این
منطقه نيز بیش از یک میلیون بشکه در روز است .همچنین قطر
و امارات به ترتیب ساالنه  76و  8میلیارد مترمکعب گازطبیعی
مایع شده ( )LNGرا از مسير اين آبراه صادر میکنند .هر
تهديدي در مورد این تنگه افزایش شدید قیمت نفتخام و گاز
طبيعي را در پي خواهد داشت و اين کمترین خطری است که
در کوتاهمدت اقتصاد جهان را تهدید میکند .تاثير رواني چنين
چيزي حتي از تاثير فيزيكي آن بيشتر خواهد بود.
براساس محاسبات موسسه یوهان بنینی ،چنین اتفاقی سبب
میشود که اقتصاد جهان چنان راکد شود که تقاضای نفت به
شدت کاهش یافته و طی  5سال در مجموع از تقاضای روزانه
نفت  4/4میلیون بشکه کاسته شود .آشکار است که اقتصاد جهان
همین حاال هم با چنان مخاطراتی دست به گریبان است که
تحمل چنین تکانهای برایش ناممکن مینماید .در ميان مدّ ت
عراق هم افزايش توليد خواهد داشت ،هم اينك تولید نفت این
کشور به مرز  3میلیون بشکه در روز رسیده است .در حالی که تا
سه ماه قبل به سختی  2/6میلیون بشکه نفت تولید میکرد .حتی
اگر نیمی از برنامهها توسعه نفتی عراق به سرانجام برسد ،به طور
کل توازن اقتصادی ،سیاسی و امنیتی منطقه را تغییر خواهد داد و
همزمان توليد نفت ليبي هم در حال برگشتن به ركوردهاي قبلي
است و در بازار گاز ( و  )LNGنيز مازاد وجود دارد.
بنابراين تحريم كامل نفتي ايران بيش از همه اقتصادهاي رشد
يابنده چين و هند و تا حدودي اقتصاد ژاپن را تحت فشار قرار خواهد
داد كه ممكن است اين امر در شرايط فعلي اقتصاد جهان خصوص ًا
براي آمريكائيها چندان نامطلوب نباشد .
برگرفته از هفتهنامة آسمان  -سعيد خوشرو
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میدان نفتی زاغه و شرکت تاتنفت

مشخصه یک نفتخام بسیار سنگین است .مقدار نفت درجای اولیه
این میدان حدود  1/25میلیارد بشکه برآورد شده و ضریب بازیافت
آن  16درصد تخمین زده شده و با احتساب این ضریب بازیافت،
میزان نفت قابل بازیافت میدان  194میلیون بشکه برآورد میشود.
متوسط عمق الیه نفتی حدود  4300متر از سطح زمین و ضخامت
الیه نفتی حدود  250متر است .در سال  1373تنها یک چاه
اکتشافی در این میدان حفر گردیده بود که برای تکمیل اطالعات
از سنگ مخزن و اطالعات مخزن کفایت نمیکرد .درجه گرانروی
نفت مخزن نیز باالبوده و میزان گوگرد و هیدروژنسولفوره موجود
در نفت مخزن به ترتیب  3/8و  0/068درصد وزنی است .میزان
گاز همراه مخزن نیز  95فوت مکعب به ازاء هر بشکه نفت برآورد
گردیده است .ظاهرا بعد از سال  1373از همان چاه اکتشافی برای
مدتی نفت استخراج گردیده بود که بدلیل سنگینی نفت ،ادامه
استخراج آن ممکن نشد .قبال قرار بود که در سال  81استخراج از
این میدان با  5هزار بشکه در روز آغاز گردد و نفت در تاسیسات

سیدغالمحسین حسنتاش

در خبرهای ماه گذشته آمده بود که شرکت مهندسی و توسعه
نفت (متن) و شرکت تاتنفت در روز  18دسامبر سال  2011در
حضور رستم قاسمی وزیر نفت ایران و رستم مینیخانف رئیس
جمهور تاتارستان ،تفاهمنامهای را جهت توسعه میدان نفتی زاغه به
امضاء رساندهاند .و لذا بران شدیم که مشخصات میدان نفتی زاغه
و نیز اطالعاتی در مورد شرکت تاتنفت را به اطالع خوانندگان
اقتصاد انرزی برسانیم.

میدان زاغه

میدان زاغه که نفت آن در سازند پابده قرار دارد در سال 1358
شمسی کشف شده است .میدان نفتی زاغه در  25کیلومتری شمال
بندر دیلم و در مرز دو استان خوزستان و بوشهر قراردارد.
درجه ( APIسبکی و سنگینی) نفت این مخزن  15میباشد که
18
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میدان رگسفید فراوری شود که اجرا نشد .بدلیل سنگین بودن
نفت و مشخصات فنی میدان ،استخراج از آن نیازمند فناوری
پبشرفته است و متخصصين معتقد بودند كه براي ازدياد برداشت
از اين ميدان ،شيوههايي مانند تزريق آب و گاز موثر نبوده و بايد
از شيوههاي پيشرفتهتري كه در كشورهاي پيشرفته استفاده ميشود
مانند تزريق اسيد يا باكتريهاي خاص استفاده شود .باال بودن
فشار ميدان نيز موجب مي شود كه تجهيزات سرچاهي خاصي
مورد نياز باشد.
ناجی سعدونی مدیرعامل شرکت متن گفته است که برنامه
توافق شده با تاتنفت جهت تولید از این میدان  60هزار بشکه

سهام اروپای غربی خرید و فروش میشود.
ظاهرا دولت تاتارستان مدتهاست که عالقمند است در ایران
فعالیت داشته باشد و رئیسجمهور این دولت خودمختار ،شخصا
این کار را پیگیری میکند و در طول سالهای گذشته بارها به دفاتر
مدیران صنعتنفت برای گرفتن کار سر زده است.
اما شرکت تاتنفت یک روز بعداز اعالم خبر ،هر گونه امضاء
قرارداد و همکاری با ایران را تکذیب نمود و متن این تکذیب
روی سایت این شرکت موجود است .با توجه به حضور سهام
تاتنفت در بورسهاي بينالمللي ،شايد اين تكذيب به خاطر
ترس از تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران بوده باشد بدنبال این

تکذیب فردی بنام صادق علی ناصری مدیر عامل شرکتی بنام «تات
نفت ایران اویل کمپانی کیش» مطالب قبلی را یک اشتباه رسانهیی
دانست و به ایسنا گفت که قراردادی که برای توسعهی میدان نفت
سنگین زاغه به امضاء رسیده ،میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت
تات نفت ایران اویل کمپانی کیش بوده است ،وی توضیح نداده
است ارتباط شرکتش با تاتنفت روسیه و جمهوری تاتارستان
چیست؟ در بعضي خبرها از شركتي بنام تاتنفت تاتارستان نيز نام
برده شده و متفاوت با تات نفت اصلي ذكر شده اما چنين شركتي
وجود ندارد.
سعدوني گفته است كه اين تفاهمنامه ظرف سه ماه تبديل به
قرارداد خواهد شد .بايد ديد كه رئيس جمهوري تاتارستان موفق
ميشود كه شركت تاتنفت را بصورت مستقيم يا غير مستقيم وارد
اين سرمايهگذاري نمايد یا نه؟ شركتهاي روسي سابقه خوبي
در ايران ندارد و كمتر به تعهدات خود پايبند بودهاند .بايد منتظر
شد و ديد كه تاتنفت ميتواند سرمايه كافي و فناوري الزم براي
توسعه چنين ميداني را فراهم كند و يا پيگيريهاي رئيسجمهور
تاتارستان موجب شده است كه مديران صنعتنفت كشور با ارائه
يك ميدان نفتي كه توسعه آن از اولويت چنداني برخوردار نيست،
عزم و توانائي ايشان را بيازمايند .البته اگر شرکتهای جدی ،توانا
و ِ
پایکاری وجود داشته باشند باید میادین اولویتدار و خصوصا
میادین مشترک را به آنها واگذار نمود.
در هرحال اینگونه تفاهمنامهها برای باال بردن آمار قراردادهای
منعقده برای توسعه میادین نفتی نیز مطلوب است .خوب است
سیاههای از اینگونه تفاهمنامهها و قراردادهای منعقد شده در
چندسال گذشته همراه با اخرین وضعیت آنها تهیه شود و به طالع
مردم ویا حداقل نمایندگان مردم رسانده شود .

در روز است و اگر هزینه سرمایهگذاری برای هر بشکه بین  20تا
 25هزار دالر باشد میزان سرمایهگذاری مورد نیاز آن بیش از یک
میلیارد دالر خواهد بود.

شرکت تاتنفت

هلدینک یا گروه تاتنفت یک شرکت روسی است که در دهه
 1950میالدی از ادغام و تجمیع مجموعهای از شرکتهای نفتی
کوچک محلی و صنایع مرتبط تشکیل شده است.
این شرکت ششمین شرکت نفتی روسیه است که در بخشهای
مختلف باالدستی و پائیندستی صنعتنفت فعالیت دارد .دفتر
مرکزی این شرکت در شهر اِل ِمت تاتارستان واقع است .تاتارستان
یکی از جمهوریهای خود مختار روسیه است که نفتخیز نیز
میباشد .دولت تاتارستان با  34درصد سهام یکی از سهامدارن
عمده تاتنفت است و بخش از سهام این شرکت نیز در بورسهای
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بررسي مشكالت توسعه ميادين مشترك
تهيه كننده :سياوش صميمي

دانشگاه اميركبير در روز سيام
آبانماه ميزبان نشستي با عنوان بررسي
مشكالت توسعه ميادين مشترك نفتي
بود .سخنرانان اين نشست آقايان
علياكبر وحيديآلآقا (قائممقام سابق
شركت متن) و سيد عماد حسيني
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس
شوراي اسالمي بودند كه طي اين
جلسه دو ساعته به بررسي مسايل و
مشكالت پيشروي توسعه اين ميادين
پرداختند .اهم صحبتهاي ايشان در
ادامه آمده است.
وحيديآلآقا :ميادين مشترك نفتي
همانطور كه از اسمشان نيز پيداست به
مياديني اطالق ميشود كه بيش از يك
مالك دارند كه البته ممكن است اين مالكيت
اشتراكي فقط در برخي اليههاي نفتي اين
ميادين بوده و در برخي ديگر از اليههاي
نفتي اشتراك در مالكيت وجود نداشته باشد.
با توجه به تفاوت در مالكيت اين ميادين،
توسعه آنها نيز مقولهاي متفاوت از توسعة
ميادين داخلي و غيرمشترك است چرا كه
در ميادين غيرمشترك ،يك كشور يا شركت

توسعه ميدان را به تنهايي در دست داشته و
تضاد منافعي با ديگري ندارد و طبيعت ًا منطق
اقتصادياش وي را به اين سمت سوق ميدهد
كه بدنبال توليد صيانتي و بهينه از ميدان تحت
نظارت خود باشد .اما در ميادين مشترك
قضيه بنحو ديگري دنبال ميشود و اگر قوانين
و تفاهمنامههاي دوجانبه بر سيستم برداشت
از مخزن حاكم نباشد ،طرفين سعي ميكنند
كه هرچه سريعتر و بيشتر ،از ميدان برداشت
نمايند كه در نتيجه اولين قرباني اين بينظمي،
عمر ميدان خواهد بود .البته اين جدلها بر
سر ميادين مشترك گويا مختص كشورهاي
در حال توسعه است ،چراكه هيچگاه شاهد
اختالفات و كشمكشهايي اينچنيني كه منجر
به آسيبرساني به ميدان شود ،در ميادين
مشترك كشورهاي توسعه يافته نبودهايم.
بطور مثال در ميادين نفتي درياي شمال كه
اكثرا ً بين نروژ و انگلستان و هلند مشتركند،
كشورهاي شريك از همان ابتدا بر جداسازي
و تعيين سهم طرفين همت گماشته و به نتيجه
رسيدهاند و برداشتشان از ميدان كامال صيانتي
است .اما در ميادين مشترك ما با كشورهاي
همسايه چنين هماهنگي مشاهده نميشود و
مث ً
ال هيچگاه شاهد تزريق گاز براي ازدياد
برداشت نيستيم .علتش آن است كه هريك
20

از طرفين نگران صرف هزينههايي است كه
منفعتش را نهايت ًا طرف مقابل رايگان كسب
ميكند .عليالخصوص در رابطه با تزريق
گاز كه موجب ازدياد فشار در محل تزريق
شده و موجب مهاجرت نفت به سمت فشار
كمتر يعني كشور رقيب خواهد شد كه گازي
تزريق نكرده است .لذا نبود يك مديريت
واحد در ميادين مشترك كام ً
ال محسوس
است .از ديگر مشكالت بر سر راه توسعه
ميادين مشترك عدم تعيين خطوط مرزي
دريايي است .شركتهاي بزرگ و پرنفوذ
بينالمللي نيز تمايل كمتري براي توسعة
ميادين مشترك ما نشان ميدهند و حتي با
اندكي جذابتر كردن قراردادهاي توسعه
در اين نوع ميادين باز بعيد است كه ضرر
ناشي از دلخوري كشور رقيب ما در ميدان از
ايشان و از دست دادن نفوذشان در آن كشور
را جبران نمايد .چراكه كشورهاي رقيب به
ارزش بهرهبرداري از ميادين مشترك خود
كام ً
ال واقفند و از روشهاي تشويق و تنبيه
ويژهاي در رابطه با شركتهاي بهرهبردار در
اين ميادين استفاده ميكنند .لذا توسعه اين
ميادين از طرف كشور ما نيازمند عزم جدي
و سرمايه و توان ملي است.
نهايت ًا همانطور كه پيشتر ذكر شد وجود
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يك مديريت واحد بر ميادين مشترك بهترين
راهكار براي توسعه اين دسته از ميادين است
كه همزمان هم مانع توليد غيرصيانتي شود و
هم مانع از دست رفتن ذخاير ملي .جهت نيل
به اين مهم الزم است مذاكراتي با كشورهاي
همسايه و رقيب صورت بگيرد كه منجر به
امضاي تفاهمنامه برداشت از ميدان تحت
حاكميت تفاهمنامههاي بدست آمده گردد.
البته براي آن كه بتوانيم در پاي ميز مذاكره
قوي عمل كنيم الزم است ابزارهاي بازي را
در اختيار داشته باشيم .بطور مثال چرا بايد
كشوري كه در استخراج از ميدان هفتاد
درصد از ما جلوتر است و تمام امكانات را
دارد و اص ً
ال هم نگران نيست كه حتي اندكي
از سهمش نهايت ًا نصيب ما شود بيايد و با ما
توافق كند كه برداشت از ميدان بر اساس
شرط انصاف و عدالت و سهم صحيح صورت
بگيرد؟ اين وظيفه ماست كه در برداشت
از ميادين مشترك فعال شويم و مطمئن ًا اگر
كشور رقيب عزم جدي ما را مشاهده كند و
مث ً
ال ببيند كه دكلهاي حفاري ما در ميدان
مشترك فعال شدهاند ،اوست كه بهسراغ ما
خواهد آمد تا ما را به پاي ميز مذاكره بكشاند.
سيد عماد حسيني :متاسفانه در سالهاي
اخير به داليلي از جمله كمبود منابع مالي
و عدم سرمايهگذاري مناسب ،نبود دانش
فني ،نبود فنآوري ،فقدان برخي تجهيزات
و نيز ناكافي بودن تعداد دكلهاي حفاري،
از ميزان توليد نفت كاسته شده است .طبق
سند چشمانداز در سال  1404كشور ما ملزم
است به قدرت اول در منطقه بدل شود و در
اين راستا مجلس شوراي اسالمي تكاليف و
برنامههاي مربوطه را جهت دستيابي به اين
خواسته ملي بر عهده دولت محترم گذاشته
است ،اما عدم اجراي صحيح اين برنامهها،
خصوص ًا در مورد برنامه چهارم توسعه،
منجر به دورافتادن از اهداف تعيين شده تا
به اينجاي كار شده است .از نظر من يكي از
چالش عمده و اساسي امروز كشور در رابطه
با توليد نفت است .از يك طرف منابع كشور
توسط كشورهاي همسايه به تاراج ميرود و
از طرفي با كاهش توليد روبر و شدهايم كه
اين خود مشكل را دوچندان ميكند .كشور
ما در  28ميدان با كشورهاي همسايه اشتراك
مالكيت دارد كه ازاين تعداد بيشترين اشتراك
ما با كشور عراق با وجود  12ميدان مشترك

است و مابقي با كشورهاي عربستان ،كويت،
قطر ،امارات ،عمان ،آذربايجان و تركمنستان
است .هم اكنون برداشت ما از ميادين مشترك
شامل  290هزار بشكه نفتخام و 250ميليون
مترمكعب گاز است ،در حالي كه در صورت
فعاليت و بهرهبرداري معقول قادرخواهيم
بود روزانه  2الي  3ميليون بشكه نفت و
در حدود  700ميليون مترمكعب گاز از اين
ميادين مشترك برداشت كنيم .دليل عمده
عدم بهرهبرداري مناسب ازاين ميادين نيز به
فقدان سرمايهگذاري مورد نياز برميگردد .از
ابتداي كار دولت نهم تا به امروز بيش از 600
ميليارد دالر درآمد نفتي عايد كشور شده اما
كمتر از 20ميليارد دالر به توسعه صنعت نفت
اختصاص دادهشدهاست .صنعتنفت كشور
سابقه توليد  6ميليون بشكهاي نفتخام را در
كارنامه خود به ثبت رسانده است اما توليد
حال حاضر كشور طبق آمار رسمي  3ميليون
و 950هزار بشكه در روز است كه البته آمار
غير رسمي اين ميزان را كمتر از 3ميليون و
700هزار بشكه در روز اعالم ميدارد كه
خود نشاندهنده پسرفت صنعتنفت ما
است .پيشرفت ما در بهرهبرداري از ميادين
مشترك متاسفانه بسيار نابسامان است ،بطور
مثال كشور قطر از اليه نفتي ميدان مشترك
پارسجنوبي در حدود  450هزار بشكه در
روز استخراج ميكند و سهم توليد نفت ما
از اين ميدان صفر است .ما تنها 200ميليون
مترمكعب ازين ميدان گاز استحصال ميكنيم
كه اين نيز يك سوم ميزان گازي است كه
كشور قطر در حال حاضر استخراج ميكند.
مشكل عمده ديگر در توسعه ميادين
مشترك مشكالت مديريتي است .در
دولتهاي نهم و دهم شاهد معرفي
11وزير به مجلس بودهايم كه اين بهمعناي
 11سياست مختلف است و نابسامانيهاي
بسياري را درپي داشته است .البته بسياري
از افراد معرفي شده از همان ابتدا مورد قبول
مجلس نبودند و نهايت ًا در حد سرپرست
وزارت نفت عهدهدار وظايف وزارتخانه
شدند .نابسامانيهايي كه در تغيير وزراي
نفت بوجود آمد تنها شامل تغيير يك وزير
و حتي معاونان ايشان نبودهاست ،بلكه درپي
اين جابهجاييها اكثر مديران بااليي و مياني
و حتي تا مديران ناظر بر سر چاههاي نفت
كشور تغيير دادهشدند.
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عدم تمكين دولت محترم به قوانين وضع
شده توسط مجلس نيز از داليل عقب ماندن
كشور در توسعه ميادين مشترك است .مجلس
در ماده  229برنامه پنجم توسعه 10درصد از
درآمدهاي حاصل از فروش نفتخام و
ميعانات گازي را به سه امر مهم شامل :توسعه
پارسجنوبي ،جمعآوري گازهاي همراه نفت
و توليد صيانتي از مخازن نفتي ،اختصاص داد
و بر اين پروژهها تاكيد كرد ،اما در بودجه
سال  90كه توسط دولت به مجلس تقديم شد
مشاهده گرديد كه دولت اين 10درصد را به
كل صنعت نفت تعميم داده است .لذا مجلس
ناچار شد اين بودجه را به 14/5درصد افزايش
دهد تا آن 10درصد مورد نظر محقق شود
و 4/5درصد باقيمانده ،مخارج ساير فعاليتها
و هزينههاي بخش نفت را پوشش دهد .اما
متاسفانه بازهم طبق گزارشهاي دريافتي
شاهديم پروژههاي مورد تاكيد هيچيك انجام
نميگيرد و حتي دچار عقبگرد نيز شدهايم و
با اطمينان ميتوان گفت كه در سال 1390
در برداشت از ميادين مشترك حتي يكدرصد
هم پيشرفت نداشتهايم.
بنظر ميرسد تا زماني كه وزارت نفت
متولي ميادين مشترك باشد نميتوان اين
مشكالت را حل نمود و تنها راه برون رفت
ازاين وضعيت نابسامان در ميادين مشترك،
آن است كه به اين ميادين بصورت حاكميتي
نگاه شود .قانون نفت و گاز را اخيرا ً مجلس
تصويب كرده و طي آن كميته عالي صيانت از
مخازن را كه افراد آن از هر سه قوه گرد هم
ميآيند تشكيل داده است تا مسائل مربوط
به صنعت نفت را بطور كامل رصد نمايد
و منجر به آن شود كه بتوانيم از منابعمان
بطور كام ً
ال صيانتي استفاده كنيم .اين كميته
شامل وزير نفت و دو تن از معاونان ايشان،
دادستان كل كشور2 ،نماينده از كميسيونهاي
انرژي و برنامه بودجه و معاون برنامهريزي
و نظارت راهبردي رئيسجمهور است .الزم
است ضررهاي تاخير در بهرهبرداري از
ميادين مشترك بخوبي توسط آحاد مسئوالن
نظام درك شود .بايد دانست كه ما در اصل
با كشورهاي امريكا ،انگليس و فرانسه و
شركتهاي توانمند اين كشورها ميادين
مشترك داريم نه با عربستان و قطر و عراق،
لذا رقابت با اين كشورها عزمي جدي و
راسخ در سطح ملي را ميطلبد .
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تحلیلی بر حضور شرکتهای آمریکایی در
منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریایخزر

پروژه تولید  3 ،LNGپروژه خط لوله 1 ،پاالیشگاه و  4مجتمع
پتروشیمی میباشد.
در حال حاضر  9پروژه از  27پروژه تولید نفت و گاز در حال
تولید است که در مجموع روزانه  2/57میلیون بشکه نفتخام و
ساالنه  16/3میلیارد مترمکعب گازطبیعی تولید میکنند .با تکمیل
فرآیند توسعه كل پروژهها ،میزان تولید نفت حداقل تا  8میلیون
بشکه افزایش خواهد یافت .عالوه براین ظرفیت نهایی  6پروژه
تولید  LNGنیز  91میلیارد مترمکعب میباشد.
در منطقه دریای خزر 2 ،خطلوله مهم انتقال نفت وجود دارد
که نفت قزاقستان( )CPCو آذربایجان( )BTCرا به سمت غرب
انتقال میدهند شرکتهای آمریکایی در هر دو سهامدار میباشند.
در مجموع ،با توجه به حضور گسترده شرکتهای آمریکایی در
منابع نفت و گاز کشورهای همسایه ایران ،شناسایی منافع این
شرکتها در منطقه و برنامههای آتی آنها کمک شایانی در جهت
تحلیل رفتارهای آتی آمریکا در منطقه و در عين حال بهرهگیری از
شرایط جهت حداکثر نمودن منافع ملی خواهد بود.

قادر شادیوند
کارشناس معاونت برنامهریزی وزارت نفت

مقدمه:

آمریکا در سال  2010بعد از کشورهای روسیه و عربستان
سعودی با تولید روزانه  7/5میلیون بشکه ،سومین تولیدکننده
بزرگ نفتخام و در عین حال با مصرف روزانه  19/1میلیون
بشکه بزرگترین مصرفکننده نفت جهان به شمار میرود .بنابراین
با توجه به ذخایر اندک نفت آمریکا(رتبه  29ام جهان) و در
راستای تأمین امنیت عرضه انرژی ،شرکتهای آمریکایی که به
فناوری تراز اول دنیا دسترسی دارند در کشورهای نفتخیز جهان
و بویژه در منطقه خلیجفارس و دریایخزر حضور چشمگیری
دارند .نگاهی گذرا به صنعت نفت کشورهای نفتخیز همسایه
ایران مؤید این موضوع خواهد بود .در حال حاضر شرکتهای
آمریکایی در  41پروژه در حوزههای خلیجفارس و دریایخزر
فعالیت دارند که از این تعداد 27 ،پروژه تولید نفت و گاز6 ،
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 .1کشورهای حاشیه خلیج فارس

 Fawarisو  South Umm Gudairدر منطقه مزبور روزانه 103
هزار بشکه نفت تولید میکند .عالوه براین شرکت Saudi Chevron
 Phillips Coکه مجتمع پتروشیمی الجبيل در سواحل خلیج فارس
در کنترل آن است بطور مشترک تحت مالکیت شرکت Arabian
 Chevron Phillips Petrochemicalزیر مجموعه ChevronPhillips

کشورهای حاشیه خلیجفارس روابط سیاسی و اقتصادی
گستردهای با آمریکا برقرار نموده و در همین راستا شرکتهای نفتی
آمریکایی در فعالیتهای باالدستی و پاییندستی نفت و گاز این
کشورها حضور چشمگیری دارند .از مهمترین شرکتهای آمریکایی
فعال در منطقه خلیجفارس میتوان به شورون ،كونوكوفيليپس،
اكسونموبيل و اكسيدنتال پتروليوم اشاره کرد .حضور شرکتهای
آمریکایی در کشورهای عربستان ،عراق و قطر که در مجموع بیش از
 29درصد ذخایر نفت و  19/5درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار
دارند قابل توجه است .بطور کل ،شركتهاي آمريكايي در منطقه
خليجفارس در  20پروژه اکتشاف ،توسعه و تولید نفت و گاز فعاليت
دارند كه از  5پروژه در حال تولید آن در مجموع روزانه  920هزار
ت تولید میشود و با تکمیل فرآیند توسعه میادین موجود و
بشکه نف 
جدید ،این میزان تا  4.37میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
از مهمترین میادین در حال توسعه با مشارکت شرکتهای آمریکایی
میادین زبیر و ُقرنهغربی در عراق هستند که پیشبینی میشود تولید
آنها در مجموع به 3/45میلیون بشکه در روز برسد.
LNG
پروژه
شرکتهای آمریکایی همچنین در 6
 ،يك
پااليشگاه 4 ،مجتمع پتروشيمي و یک پروژه خط لوله انتقال گاز
مشاركت عمده دارند .بطور کل ظرفیت نهایی پروژههای LNG
مورد نظر  91میلیارد مترمکعب ،پاالیشگاه  375هزاربشکه در روز و
خط لوله انتقال گاز  20میلیارد متر مکعب در سال میباشد.
عراق  :در دور اول مناقصات میدانهای نفتی عراق ،شرکت
اكسونموبيل(60درصد سهام) به همراه شرکت شل( 15درصد سهام)
برنده مناقصه توسعه فاز اول میدان ُقرنهغربی شد .براساس برنامه
ت از فاز اول این میدان تولید
موجود ،روزانه 2/325میلیون بشکه نف 
خواهد شد .شرکت اكسيدنتال پتروليوم نیز به همراه کنسرسیومی
شامل  Eniایتالیا Kogas ،کرهجنوبی و  Sinopecچین ،برنده توسعه
میدان نفتی زبیر در استان بصره شدند که براساس برنامه موجود،
تولید آن به روزانه  1/125میلیون بشکه خواهد رسید .شرکت ماراتن
اویل نیز در  4بلوک اکتشافی در منطقه کردستان عراق فعالیت دارد.
کویت :شرکت شورن عالوه بر فعالیت در منطقه مرزی مشترک
عربستان و کویت ،مجری کنسرسیوم توسعه میادین شمالی کویت
به نام پروژه کویت نیز میباشد .در حال حاضر شرکت شورون
طی قراردادی با شرکت ملی نفت کویت( )KNPCبه عنوان مشاور
پاالیشی پاالیشگاههای شعیبا ،میناعبداهلل و منيا االحمدی این شرکت
در زمینه بهبود کیفیت محصوالت پاالیشی همکاری دارد.
عربستان سعودی :شرکت شورون ،به عنوان تنها شرکت نفتی
خارجی فعال در بخش باالدستی نفت عربستانسعودی ،از سال
 1949رهبری کنسرسیوم تولید نفت از منطقه مرزی عربستان و
کویت را برعهده دارد .در سال  2009این قرارداد به مدت 30
سال دیگر تمدید شد .این شرکت از  3میدان Wafra، South

شکل(:)1فعالیتشرکتهایآمریکاییدرکشورهایحاشیهخلیجفارس

منطقه مشترک
مرزی کویت و
عربستان

 Chemicalو گروه سرمایهگذاری صنعتی عربستان( )SIIGقرار
دارد .شرکت کونوکوفیلیپس 50درصد سهام شرکت پتروشیمی
 ChevronPhillips Chemicalرا در اختیار دارد .شرکت شورون
همچنین بخشی از سهام مجتمع تولید مواد اولیه شیمیایی" سعودي
پليمر "واقع در الجبيل را نیز در اختیار دارد .عالوه بر این شورون به
عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت عربستان ،براساس قراردادی
با شرکت آرامکو نفت عربستان را جهت عرضه به پاالیشگاههای
خود خریداری مینماید .شرکت اکسونموبیل سرمایهگذاری قابل
توجهی در بخش پاییندستی نفت و گاز عربستان انجام داده است
که مهمترین آنها سرمایهگذاری مشترک  50-50با شرکت آرامکو
در پاالیشگاه  375هزار بشکهای  Samrefو مشارکت  50- 50با
شرکت "سابيك" در پتروشیمی  Yanpetدر شهر ینبوع است .این
شرکت همچنین به عنوان لیدر پروژه توسعه گاز منطقه دریای سرخ
عربستان فعالیت دارد.
امارات متحده عربی :شرکت کونوکوفیلیپس  40درصد سهام
پروژه توسعه میدان  Shahرا در اختیار دارد و  60درصد باقیمانده
در اختیار شرکت اماراتی  GASCOزیر مجموعه شرکت ملی
نفت ابوظبی 1است .شرکت اکسون موبیل نیز در دو کنسرسیوم
باالدستی اماراتمتحدهعربی سهام دارد .این شرکت9/5درصد سهام
کنسرسیوم دریایی به رهبری شرکت 2 ADCOبا تولید روزانه بالغ
بر  130هزار بشکه نفت و همچنین  28درصد سهام میدان عظیم
زقوم باال را با تولید روزانه  550هزار بشکه نفت در اختیار دارد.
اكسون موبيل بزرگترین عرضه کننده روغن صنعتی در امارات نیز
به شمار میرود.
شرکت اکسیدنتال در سال  2008با پرداخت  550میلیون دالر
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به شرکت "ادناک" صددرصد امتیاز اکتشاف ،توسعه و برداشت دو
میدان نفتی "رحمان" و  Jarn Yaphourدر ابوظبی را بدست آورد.
این شرکت 24/5درصد سهام پروژه دلفین انرژی را نیز در اختیار
دارد .مابقی سهام پروژه به شرکت اماراتی مبادله ( 51درصد) وتوتال
فرانسه ( 24/5درصد) تعلق دارد.

از اولین شرکتهای خارجی در این کشورها به شمار میروند.
بطور کل در حال حاضر شرکتهای آمریکایی در حوزه
درياي خزر در  7میدان و  2خطلوله انتقال نفت فعالیت دارند.
ميدانهای تنگيز ،كاراچاگانك ،کاشاگان و نورسلطان قزاقستان و
 ACGآذربايجان جزء بزرگترین میادین در حوزه دریای خزر به

شکل( :)2فعالیت شرکتهای آمریکایی در قطر

شکل( :)3میادین تنگیز  Karachanganak ،و کاشقان قزاقستان

شمار میروند که شرکتهای آمریکایی در همه آنها سهامدارهستند.
سه میدان تنگیز ،کاراچاگانک و  ACGدر مجموع روزانه 1.65
میلیون بشکه نفت و  16/3میلیاردمترمکعب گازطبیعی تولید میکنند
که البته با تکمیل فرآیند توسعه میادین فعلی و جدید ،تولید نفت
حداقل تا 3/8میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت .نکته قابل
توجه آنکه بیشترین افزایش در تولید آتی نفت منطقه دریای خزر از
ناحیه میادینی که شرکتهای آمریکایی در آنها سهامدار میباشند،
تحقق خواهد یافت.
Nebitdag
حوزه
در
موبیل
اکسون
شرکت
ترکمنستان :
میدان
 Burunکه اکنون در اختیار شرکت ایتالیائی انی است ،و همچنین
پروژه  2-Garashsyzlykدر ترکمنستان حضور داشت اما از سال
 2002فعالیتهای خود را در ترکمنستان متوقف کرد .با این وجود،
با روی کار آمدن دولت جدید ترکمنستان در سال  ،2006این
شرکت در نهایت در سال  2010بدنبال رایزنیهای رئیسجمهور
ترکمنستان ،دفتر خود را بازگشایی کرد و اعالم نمود كه فعالیتهای
اکتشافی خود را از سر خواهد گرفت .همچنین شرکت شورون
مذاکرات خود را با دولت ترکمنستان در خصوص توسعه میدان
یوالتانجنوبی ادامه میدهد.
قزاقستان :شرکت اکسون موبیل به همراه شرکتهای
کازمونایگاز ،انی ،توتال و شل هرکدام 16.81درصد ،کونوکوفیلیپس
 8.4درصد و اینپکس ژاپن  7.55درصد سهام میدان عظیم کاشاگان
را در اختیار دارند .ذخایر کشف شده این میدان بین  9تا  13میلیارد
بشکه بوده و انتظار میرود با تکمیل سه فاز توسعه ،تولید نفت آن

قطر :شرکتهای آمریکایی در  14پروژه عمده نفت و گاز
در قطر مشارکت دارند .شرکت اکسون موبیل در پروژههای قطر
گاز 1و10(2درصد سهام پروژه قطرگاز 30 ،1درصد سهام فاز  4و
18/3درصد فاز  5قطرگاز  )2و رأسگاز 1و2و25( 3درصد سهام
رأسگاز  30 ،1درصد سهام رأسگاز  2و 30درصد سهام رأسگاز
 )3مشارکت دارد که ظرفیت آنها به ترتیب  29/7و  50/3میلیارد
متر مکعب میباشد .همچنین این شرکت در پروژههای تولید گاز
الخليج و برزان مشارکت دارد.
شرکت کونوکوفیلیپس 30درصد سهام پروژه قطر گاز 3را به
همراه شرکتهای قطرگاز (68/5درصد) و 1/5( Mitsuiدرصد) در
اختیار دارند .ظرفیت این پروژه  10/8میلیاردمترمکعب است.
شرکت اکسیدنتال توسعه و عملیات اجرایی میادین نفتی دریایی
الشرقی جنوبی و شمالی و الریان قطر را برعهده دارد که در سال
 2010تولید نفت این میادین روزانه  139هزاربشکه بوده است.این
شرکت همچنین 24/5درصد سهام پروژه دلفین انرژی را در اختیار
دارد .همچنین شرکت آنادارکو در بلوکهای  4و  49(11درصد
سهم) فعالیت میکند.

 .2کشورهای حاشیه دریای خزر

بعد از فروپاشی شوروی ( )1991و استقالل کشورهای حاشیه
خزر ،با توجه به ذخایر نفت و گاز این کشورها شرکتهای
آمریکایی به حضور در این کشورها عالقمند شدند و این شرکتها
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به  1/2میلیون بشکه در روز در سال 2016برسد.
شرکت شورون  50درصد سهام شرکت  TengizChevoilکه
عملیات توسعه و بهرهبرداری از میدان تنگیز را برعهده دارد را دارا
میباشد .مابقی سهام این شرکت در اختیار شرکتهای اكسونموبيل
( 25درصد) ،کازمونایگاز (20درصد) و لوک آرکو روسیه(  5درصد)
است .در سال  2010روزانه
 450هزار بشکه نفتو ساالنه
 6میلیارد مترمکعب گاز از
این میدان تولید شد و بر
اساس برنامه ،تولید این میدان
در انتهای سال  2014به 1
میلیون بشکه در روز افزایش
خواهد یافت .عالوه براین
شرکت شورون  20درصد
سهام شرکت بهرهبرداری
نفت کاراچگانک مجری
میدان عظیم کاراچگانک در
شمالغرب قزاقستان که دارای
 1/2تريليون فوتمكعب
ذخایر گازطبیعی و بیش از 7
میلیارد بشکه ذخایر میعانات
و نفتخام میباشد را در
اختیار دارد .باقیمانده سهام
شرکت در اختیار شرکتهای انی ،بیجی هرکدام  32/5درصد و
لوکاویل  15درصد قرار دارد .تولید نفتخام این میدان در سال
 2010معادل  200هزار بشکه در روز و تولید گاز آن 6/7میلیارد
مترمکعب در سال بوده است .براساس برنامه موجود ،تولید نفت و
گاز این میدان در  6تا  8سال آینده سه برابر خواهد شد.
همچنین شرکت شورون  15درصد سهام خطلوله  980مایلی
انتقال نفتخام  CPCکه نفتخام قزاقستان را به بندر نوروسيسك
روسیه در ساحل دریای سیاه منتقل میکند را نیز در مالکیت دارد.
خطلوله از سال  2001آغاز به کار کرده است و ظرفیت فعلی آن
 800هزاربشکه در روز است.

شرکت کونوکوفیلیپس در سال  2008طی یک قرارداد مشارکت
در تولید به ارزش  40میلیارد دالر با شرکت کازمونایگاز ،توسعه
میدان دریایی نورسلطان واقع در جنوب شهر آکتائو و در نزدیکی
بندر  Kurykکه دارای  4/65میلیارد بشکه ذخایر نفت خام می باشد
را با مشارکت شرکت المبادله(با همکاری شل) برعهده گرفت .سهام

این شرکت از این میدان 24/5درصد است.
آذربایجان :شرکت شورون در میدان بزرگ دریایی
آذربایجان فعالیت دارد .ذخایر برآورد شده این میدان  5تا  6میلیارد
بشکه تخمین زده شده است .براساس گزارش شرکت بیپی که
رهبری کنسرسیوم توسعه و بهرهبرداری این میدان را در اختیار
دارد ،در سال  2010روزانه یک میلیون بشکه نفت و  10تا 11
میلیون مترمکعب گاز همراه از این میدان تولید شده است .اعضای
کنسرسیوم و سهم آنها عبارتند از :بیپی( ،)34/1شورون(،)10/3
اکسونموبیل( ،)8اینپکس( ،)10سوکار( ،)10استات اویل(،)8/6
دوون انرژی( ،)5/6ایتوک( ،)3/9هس انرژی( )2/7و TPAO
ترکیه()6/8
شرکت شورون همچنین  8/9درصد سهام خطلوله انتقال
نفتباکو – تفلیس – جیحان( )BTCرا نیز در اختیار دارد.
ظرفیت فعلی این خطلوله روزانه یک میلیون بشکه است که نفت
میدان  ACGآذربایجان و همچنین بخشی از نفت قزاقستان را به
بندر جیحان ترکیه در سواحل مدیترانه انتقال میدهد .شرکت
کونوکوفیلیپس نیز  2/5درصد سهام این خط لوله را در اختیار دارد.
شرکت اکسونموبیل عالوه بر میدان  15 ،ACGدرصد سهام
کنسرسیوم توسعه میدان  Araz-Alov-Shargواقع در آبهای
ACG

شکل( :)4خط لوله نفت خام CPC
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عمیق جنوب میدان شاه دنیز با مشارکت شرکتهای سوکار
آذربایجان( 40درصد) ،بیپی( 15درصد) ،استات اویل ( 15درصد)،
10(TPAOدرصد) ،انکانا ( 5درصد) را دراختیار دارد .مطالعات
زمینشناسی و لرزهنگاری میدان مزبور انجام شده است اما با مخالفت
ایران شرکت بیپی برنامه توسعه میدان را متوقف نموده است.

بازار انرژی جهان تثبیت نمودهاند .در عین حال حضور شرکتهای
معتبر غربی که همگام با سیاستهای جهانی آمریکا پیش میروند
بر نقش تعیینکننده این کشور در بازار انرژی جهانی افزودهاند .در
این شرایط بکارگیری سیاستخارجی انرژی هوشمندانه از سوی
جمهوریاسالمیایران در افزایش همکاریهای منطقهای انرژی

شکل( :)5خطلوله نفتخام باکو-تفلیس-جیحان

شکل(:)6فعالیتهایشرکتهایآمریکاییدرمیادیننفتوگازآذربایجان

شرکت پنزویل نیز  45درصد سهام شرکت بینالمللی نفت
کاسپین( )CIPCOرا که اپراتور توسعه میدان ُقرهباغ در نزدیکیACG
است را در اختیار دارد .ذخایر نفت این میدان  620میلیون بشکه
برآورد شده است .دیگر سهامداران  CIPCOعبارتند از7/5( :درصد)
سوكار5( ،درصد)آجيپ12/5( ،درصد)لوكاويل30(،درصد)
.LUKAgip

تأمینکننده منافع ملی و بینالمللی کشور خواهد بود.
آنچه مسلم است ،علیرغم تالشهای آمریکا در جهت منزوی
کردن ایران ،عواملی همچون عدم تالش در جهت افزایش اطمینان
شرکای بینالمللی و تقویت روابط چندجانبه انرژی محور منطقهای،
کم کاری در جذب سرمایه و فناوری شرکتهای معتبر بینالمللی
و عدم احداث خطوط انتقال نفت و گاز جهت ترانزیت و صادرات
نفت و گاز کشورهای همسایه ،موجب کم رنگ شدن نقش ایران
در معادالت بینالمللی انرژی خواهد شد .از جمله موارد قابل ذکر
میتوان به عدم حضور فعال شرکتهای داخلی در مناقصات میادین
نفت و گاز عراق وکشورهای حاشیه دریای خزر اشاره نمود و
این در حالی است که پیشدستی ایران جهت حضور در برخی
میادین و کنسرسیومها(مانند میدان شاهدنیز ،میدان لنکران-تالش و
خطلوله گاز باکو -تفلیس -ارزروم در آذربایجان) مانع از مشارکت
شرکتهای آمریکایی در این میادین و کنسرسیومها شده است.
بنابراین پیشنهاد میشود با تقویت روابط انرژی محور با کشورهای
همسایه و حضور در توسعه میادین و احداث خطوطلوله نفت و
گاز آنها با مشارکت شرکتهای معتبر بینالمللی ،زمینه ارتقای سطح
فناوری و توانمندیهای شرکتهای داخلی ،مشارکت در تولید نفت
و گاز کشورهای همسایه و افزایش نقش کشور در بازار انرژی
منطقه و جهان فراهم آید .

 .3نتیجهگیری و پیشنهادات

کشورهای منطقه خاورمیانه و دریایخزر در مجموع  70درصد
ذخایر گازطبیعی و حدود  64درصد ذخایر نفتخام جهان را دارا
میباشند و این موضع موجب اهمیت ویژه منطقه در تأمین انرژی
جهان شده است .آمریکا به عنوان بزرگترین مصرفکننده نفت و گاز
جهان ،عالوه بر دنبال نمودن مقاصد سیاسی ،به منظور تأمین امنیت
انرژی خود همواره به دنبال حضور مستمر و مؤثر در کشورهای
نفت و گاز خیز منطقه خاورمیانه و دریای خزر بوده است .روابط
بسیار نزدیک آمریکا با کشورهای نفتخیز عربی حاشیه جنوبی
خلیج فارس موجب حضور فعال شرکتهای آمریکایی در این
کشورها گردیده است .از سویی دیگر کشورهای تازه استقالل
یافته شوروی سابق که از منابع نفت و گاز قابلتوجهی برخوردار
میباشند ،با هدف کاهش سلطه روسیه بر منابع هیدروکربوری خود
و همچنین به دلیل ضعف فناوری و منابع مالی ،بازارهای نفت و گاز
خود را بر روی شرکتهای نفتی غربی گشودهاند و در حال حاضر
این شرکتها داراییهای نفتی و گازی قابلتوجهی را در بخش
باالدستی و پاییندستی نفت و گاز در این کشورها دارا میباشند.
بطور کل ،شرکتهای آمریکایی با حضور در کشورهای مانند
عربستان ،عراق ،قطر ،امارات ،قزاقستان و آذربایجان در دو منطقه
نفت و گاز خیز خلیجفارس و دریایخزر ،نقش خود را در آینده

فهرست منابع و مأخذ در دفتر نشریه موجود است.

پینوشت:

Abu Dhabi National Oil Company
Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations
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در نخستين جشنوارة ملي انرژيهاي تجديدپذير مطرح شد:

ظرفیت باالی تولید
انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
نفتخام و مصرف روزانه  19ميليون بشكه معادل نفتخام ،اين
منابع بعد از  167سال به پايان خواهد رسيد .ذغال سنگ نيز با
ذخیره  4416ميليارد بشكه معادل نفتخام و مصرف  29ميليون
بشكه معادل نفتخام در روز ،بعد از  417سال به اتمام خواهد رسيد.
براین اساس در سالهای اخیر سه منبع مهم انرژیهای
تجدیدپذیر شامل خورشید ،باد و زیستتوده ،مورد توجه قرار
گرفتهاند .بیشترین پروژهها و مولدهای انرژیهای فسيلي در مقیاس
بزرگ موجود هستند ،ولی انرژیهای نو را
میتوان در مقیاسهای کوچک یعنی نیروگاه
کوچک خارج از شبكه یا نیروگاه کوچک
متصل به شبكه هم استفاده کرد .نگرانی
درباره تغییرات زیستمحیطی در کنار
افزایش روزافزون قیمت نفت باعث گسترش
وضع قوانینی میشود که بهرهبرداری و
تجارتی کردن این منابع سرشار تجدیدپذیر
را تشویق میکنند.
با توجه این مسائل و با رویکرد دستیابی
به روشها و طرحهای کاربردی در راستای
حفظ منابع انرژی تجدیدناپذیر در کشور
برای نسلهای آینده و نیز به دست آوردن
راهکارهای مناسب و کاربردی جهت
برونرفت از بحران آلودگی بهویژه درکالن شهرهای کشور ،نخستين
جشنواره ملي انرژيهاي تجديدپذير با همکاری ستاد توسعه فناوری
انرژیهای نو ،زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ایران در روزهای
 29و  30آذرماه در محل این دانشگاه برگزار شد.
جهتگیری هدفمند پروژههای دانشجویی در راستای
صنعتیسازی فناوری انرژیهای تجدیدپذیر و تشويق صنايع کشور

محمدعلی دیانتیزاده

دنیای امروز با دو بحران بزرگ در زمینه انرژی روبرو است؛
آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوختهای فسیلی و پایانپذیر
بودن این سوختها .در این میان ،یکی از مهمترین عوامل آلودهکننده
محیطزیست در جهان و بهخصوص در کشور ما ،مصرف انرژی
فسیلی در فضاهای مسکونی برای تهیه آب گرم مصرفی و تأمین
گرمای فضای آپارتمانی است که با مهاجرت
روزافزون از روستاها به شهرها و رشد تعداد
مصرفکنندگان سوختهای فسیلی بر آن
افزوده میشود.
در سطح جهانی در  30سال آينده
ميزان انتشار دياكسيدكربن در اثر توليد و
مصرف انرژي ،با آهنگي سريعتر از رشد
مصرف انرژي پايه ،افزايش خواهد يافت.
ميزان انتشار این گاز بين سالهاي  2000تا
 2030با رشد يكنواخت  1/8درصد در سال،
درنهايت به  38ميليارد تن در سال خواهد
رسيد كه به منزله  70درصد افزايش نسبت
به ميزان انتشار ساالنه كنوني است.
از سوی دیگر كافي نبودن سوختهاي
فسيلي و محدوديت آنها در تأمين انرژي در آينده نزديك ،براساس
پيشبيني تمام سناريوها ،امری غیر قابل اجتناب است .طبق يكي از
سناريوهاي تأييدشده توسط اداره اطالعات انرژي امريكا (،)EIA
در صورت وجود ذخيره  1317ميليارد بشكه نفتخام و مصرف
 84ميليون بشكه در روز ،منابع نفتي بعد از  43سال به پايان خواهد
رسيد.
در مورد گاز طبيعي درصورت ذخيره  1161ميليارد بشكه معادل
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به ساخت و توسعه تجهیزات و اجزای مرتبط در این زمینه از دیگر
اهداف برگزاری این جشنواره بود و در حاشيه آن نیز نمايشگاهی
از دستاوردهاي پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت در زمينه
انرژيهاي تجديدپذير برپا شد .در نخستين جشنواره ملي انرژيهاي
تجديدپذير ،مسئوالن سازمان انرژيهاي نو و مسئوالن و اعضاي
هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت بههمراه پژوهشگران اين دانشگاه
حضور یافتند.

از 12/5درصد از برق اين كشور را تأمين كند و حتی كشور فقيري
مانند هند از لحاظ ظرفيت نصبشده انرژي تجديدپذير ،مقام پنجم
و از لحاظ ظرفيت بادي موجود ،مقام چهارم جهان را داراست».
وی با بیان اینکه رشد ساالنه بهکارگیری انرژی بادی در اروپا،
آسیا و آمریکا  30درصد است ،افزود« :ظرفیت نصبشده این انرژی
در این مناطق از جهان تا پایان سال  ۱۵۷۹۰۰ ،۲۰۰۹مگاوات بوده و
مجموع انرژی تولیدی به وسیله فتوولتائیک (سلولهای خورشیدی)
نیز تا پایان همین سال به بیش از  ۲۱۰۰۰مگاوات رسیده است».
درخشان خاطرنشان ساخت« :بازار تأمین انرژی یک بازار
رقابتی است که در آن تولید برق در نیروگاههای بادی در مقایسه
با نیروگاههای سوختهای فسیلی برتریهای نوینی را پیش روی
کاربران قرار داده است .ازجمله برتریهای نیروگاههای بادی این
است که در طول مدت زمان عمر خود ،سالهای زیادی انرژی را
بدون نیاز به هزینه سوخت تولید خواهد کرد ،در حالی که هزینه

در بخش انرژي زمينگرمايي ضعف داريم

دکتر شهرام درخشان ،دبیر نخستین جشنواره انرژیهای
تجدیدپذیر كه در سه حوزه اختراع و نوآوری ،طرحهای توسعهای
و طرحهای کاربردی و در زمينههاي انرژي خورشيدي ،آب،
باد ،پيلسوختي و زمينگرمايي برگزار میشد ،گفت« :در بخش
زمينگرمايي تنها دو طرح به جشنواره ارائه شد كه نظر داوران را
جلب نكرد؛ اين مسئله نشاندهنده ضعف ما در زمينه انرژيهاي
زمينگرمايي است ».وی افزود« :این در حالی است که با استفاده
از انرژی زمینگرمایی میتوانیم بسیاری از مشکالت تولید انرژی
را در کشور حل کنیم ».درخشان ادامه داد« :بحران انرژی پیشروی
جهان و به تبع آن ایران ،ستاد توسعه فناوری انرژیهای نو معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علم و صنعت ایران را
بر آن داشت تا با تکیه بر پتانسیل باالی این دو نهاد و برخورداری
از اساتید و کارشناسان مجرب و همچنین امکانات عالی در زمینه
انرژی به ویژه انرژیهای نو ،تصمیم به برگزاری جشنواره انرژیهای
تجدیدپذیر گیرند».
دبیر جشنواره در ادامه با بیان اینکه تا انتهاي سال 2007
ظرفيتهاي موجود در انرژيهاي تجديدپذير  3/4درصد در
توليد الكتريسيته جهان سهم داشتهاند ،گفت« :اين ارقام بدون در
نظر گرفتن انرژي آبي بوده است که بهتنهايي  15درصد در توليد
الكتريسيته دنيا سهم دارد ».وی با یادآوری اینکه حداقل در 73
كشور جهان اهداف راهبردي براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير
تدوين و سياستگذاريهاي الزم براي سالهاي  2010تا 2020
انجام شده است ،بیان داشت« :در اين راستا كشورهاي پيشرو اروپا
در كميسيوني در سال  ،2007مقرر كردند که تا سال  2020حداقل
 20درصد از احتياجات انرژي خود را از منابع انرژيهاي تجديدپذير
تأمین کنند».
درخشان افزود« :هماكنون سهم انرژيهاي تجديدپذير در تأمين
انرژي مورد نياز قاره اروپا در حدود  8/5درصد است .بهطور مثال در
كشور آلمان سهم برق توليدي از انرژیهای تجديدپذير طی سالهای
 2000تا  2006تقریبا دوبرابر شد ،و از  6/3درصد به  12درصد رسيد
و هدف اين كشور افزايش اين مقدار به  27درصد در سال 2020
و حداقل  45درصد تا سال  2030است» وي ادامه داد« :در كشور
آمريكا نيز پيشبيني شده است منابع تجديدپذير تا سال  2030بيش

دیگر منابع تولید انرژی در طول این سالها افزایش خواهد یافت».
«فعالیت گسترده بسیاری از کشورهای جهان برای تولید الکتریسیته
از انرژی باد ،سرمشقی برای دیگر کشورهایی است که در این زمینه
راه درازی در پیش دارند« ».بسیاری از منابع اقتصادی در حال رشد،
در منطقه آسیا واقع شدهاند و اقتصاد رو به رشد کشورهای آسیایی از
جمله ایران ،باعث شده است که این کشورها بیش از پیش به تولید
الکتریسیته احساس نیاز کرده و اقدام به تولید الکتریسیته از منابع
غیرفسیلی کنند .افزون بر این موارد ،نبود شبکه برق سراسری در
بسیاری از بخشهای روستایی در کشورهای آسیایی نیز مهر تأییدی
بر سیستمهای تولید الکتریسیته از انرژی باد زده است».
درخشان درخصوص دورنمای آینده اقتصادی استفاده از انرژی
باد در ایران گفت« :استفاده از این انرژی موجب صرفهجویی
فرآوردههای نفتی بهعنوان سوخت میشود و صرفهجویی حاصله
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در درجه اول موجب حفظ فرآوردههای نفتی خواهد شد که امکان
صادرات و مهمتر از آن تبدیل آنها به مشتقات پتروشیمی با ارزش
افزوده باال را فراهم میسازد .در درجه دوم نیز تولید الکتریسیته از
این انرژی فاقد هرگونه آلودگی زیستمحیطی است که همین عامل
کمک شایانی به حفظ طبیعت سالم و محیطزیست بشری میکند
و درنتیجه بستر نیل به توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی را فراهم
میسازد».
دبیر جشنواره انرژیهای تجدیدپذیر گزينه مطرح ديگر در بحث
انرژيهاي تجديدپذير را اشتغالزايي آن برشمرد و گفت« :استفاده از
انرژی باد و بومیسازی فناوری آن در ایران عالوه بر عمران و آبادانی
موجبات ایجاد مشاغل جدید خواهد شد ».وی افزود« :بررسيهاي
انجامشده روي وضعيت اشتغالزايي اين سيستمها نشان میدهد که
به دليل ماهيت جديدشان ،اشتغالزايي بیشتری از سوختهاي فسيلي
بهویژه بهصورت بومي و محلي دارند ».درخشان توضیح داد« :فرايند

 10هزار متری بيشتر نیز ميشود ،بیان داشت« :ما میتوانيم از این
حرارت برای تولید انرژی در كشور بهره بگيریم ».مهندس یوسف
آرمودلی افزود« :بهعنوان مثال برای سیستم گرمایش ساختمانها
میتوان از عمق  200تا  300متری زمین انرژی تولید کرد که این كار
کمک بزرگی به صرفهجویی در مصرف انرژیهای فسیلی و همچنین
حفظ محیط زیست خواهد كرد».
وی با اعالم اينكه خوشبختانه حفاری و ایجاد چاههای
زمینگرمایی ،ادوات نگهداری و تمیزکننده این چاهها در کشور
بومیسازی شده است ،گفت« :امروز كشور ،توانمنديهاي قابل
توجهي در زمینه تولید انرژیهای زمینگرمایی كسب كرده و
استعدادهاي خوبي هم درباره بهرهبرداری از انرژی خورشیدی
در کشور مطرح است ».به گفته مدیرعامل سازمان انرژیهای نو،
میزان تابش انرژی خورشید در ايران  5کیلووات ساعت در روز
است که اگر از یک درصد مجموع این انرژی در یک روز استفاده
کنیم ،ميتوانيم بسیاری از مشکالت تولید انرژی را در کشور
برطرف كنيم.
آرمودلی با تأكيد بر اينكه ما باید برنامهریزیهای مدون و علمی
داشته باشيم تا بتوانیم بهنحو مطلوب از این منابع خدادادی در کشور
استفاده کنیم ،ادامه داد« :بهعنوان نمونه در ساعت سه بعدازظهر در
فصل تابستان مصرف کولرهای گازی به  41هزار مگاوات میرسد و
این در حالی است که در آن زمان بیشترین تابش خورشید را داریم
که میتوان با برنامهریزی اصولی بهترین بهرهبرداری را از آن داشته
باشیم ،آن هم بدون اینکه از انرژیهای فسیلی استفاده کنیم».
وی با بیان اینكه بیش از  300روز آفتابی در كشور داریم،
خاطرنشان ساخت« :ایران یكی از كشورهای مناسب در جهت تابش
خورشید ،روزهای آفتابی ،درجه حرارت مناسب در نقاط مختلف با
تابش خوب و شبكههای گسترده برق برای جابهجایی تولید انرژی
الكتریكی از خورشید است ،زیرا در بين مدارهای  25تا  40درجه
عرض شمالی قرار گرفته و ميزان تابش خورشيدی آن بين  1800تا
 2200كيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه
باالتر از ميزان متوسط جهانی است».

نصب ،اجرا ،بهرهبرداري و نگهداري از انرژيهاي تجديدپذير،
عمدت ًا در مناطق روستايي و محروم انجام ميشود؛ چنين مناطقي از
نرخ بيكاري بيشتري برخوردارند و كاربرد اين سيستمها ميتواند در
تثبيت جمعيت ساكن در اين مناطق مفيد واقع شده و تأثير بهسزايي
در كاهش ميزان محروميت اين مناطق و افزايش رشد و بهرهوري
كشور داشته باشد».

امکان افزایش ظرفیت نیروگاههای بادی
کشور تا  40هزار مگاوات

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژیهای نو معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت« :كشور
ما توانایی نصب نیروگاه بادی با ظرفیت 15هزار مگاوات برق را
دارد و مطالعات اخیر نشان میدهد كه این ظرفیت را میتوان تا
 40هزار مگاوات افزایش داد ».آرمودلی افزود« :در حال حاضر
توان دو نیروگاه بادی نصبشده در كشور  300میلیون كیلو وات
ساعت است كه توسط دو نیروگاه دولتی تولید میشود ».وی با اعالم
اينكه بومیسازی مواد اولیه ساخت توربینهای بادی در دست اجرا

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

در مراسم افتتاحیه جشنواره انرژيهاي تجديدپذير ،مدیرعامل
سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) و دبیر ستاد توسعه فناوری
انرژیهای نو معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با بيان اينكه
در عمق سه هزار متری زمین حرارت باال است و اين ميزان در عمق
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انرژیهای تجدیدپذیر ارزانتر از انرژیهای
فسیلی خواهند شد

است ،گفت« :خوشبختانه ساخت خشی از پرههای این توربینها
بومیسازی شده است ».وي با اشاره به پتانسیل سنجی انجامشده در
کل کشور گفت« :نقشه پتانسیل بادی کشور به صورت سهبعدی تهيه
شده که براساس آن ،نقاط مناسب برای احداث نیروگاه بادی در بیش
از  15استان کشور مشخص شده است« ».با تهیه نقشه پتانسیل بادی
کشور و تنظیم دستورالعمل ماده  62که شامل فرم قرارداد و مقررات
مربوط به سرمایهگذاری برای نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر
است ،میتوانیم بخش خصوصی را تشویق و ساماندهی کنیم تا در
بخش انرژیهای تجدیدپذیر کشور سرمایهگذاری کند .زیرا معتقدیم
که اجرای این پروژهها در کشور باید از طریق مشارکت بخش
خصوصی صورت گیرد».
وی ادامه داد« :در عینحال باید نقش صنعت در این پروژهها نیز
مورد توجه قرار گیرد و از صنایع مرتبط با انرژیهای نو ،حمایت
الزم صورت پذیرد .با حمایتهایی که تاکنون صورتگرفته ،صنعت
داخلی میتواند مبدلهای تجدیدپذیر مانند توربینهای باد و پنلهای
فتوولتائیک را ساخته و راهاندازی کند».

آرمودلی با تأكید دوباره بر استفاده روزافزون از منابع تجدیدپذیر
برای تأمین انرژیهای مورد نیاز ،تصریح کرد« :برای این منظور
به سازمان مستقلی برای مدیریت منابع و كمك به توسعه آن نیاز
داریم ،ولی متأسفانه با وجود تمامی تأكیداتی كه شده است ،برخی
از مسئوالن درصدد حذف سازمان موجود در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیر هستند ».مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ادامه داد:
«مصوبه مجلس شورای اسالمی در بند  8تبصره اصالح الگوی
مصرف به وزارت نیرو اجازه میدهد تا سازمانی را تشكیل دهد كه
متولی انرژیهای تجدیدپذیر در كشور باشد .هماکنون نیز اساسنامه
سازمان انرژیهای نو در هیأت دولت است و امیدواریم در هیأت
دولت تصویب و بعد از آن به مجلس برده شود».
وی بیان داشت« :در كشورهایی مانند تركیه و هندوستان،
سازمانهای مسئولی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد شده كه
فعالیت آنها در حد وزارتخانه است؛ بهگونهای كه در هندوستان
بیش از  20هزار مگاوات نیروگاه بادی نصب شده است و این كشور
قصد دارد این میزان را به بیش از 50هزار مگاوات افزایش دهد ».وي
تأكید كرد« :بر اساس دستور مقام معظم رهبری ،رییس جمهور و
مجلس شورای اسالمی ،ایران باید در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر
در منطقه فعال شود ،زیرا توانمندی طبیعی و توان اجرایی آن در
كشور ما وجود دارد ».آرمودلی یکی از اهداف سازمان انرژیهای
نو را حمایت از سرمایهگذاران بخشخصوصی در سراسر کشور
خواند و گفت« :با توجه به اینکه سازمان انرژیهای نو قصد ندارد
تشکیالت اداری خود را در کشور گسترش دهد .شرکتهای توزیع
نیروی برق میتوانند در این زمینه فعال شوند .البته تجربهها و
دانش فنی این سازمان میتواند در حمایت فنی مهندسی از احداث
نیروگاههای انرژی نو در کشور و نظارت بر آنها مؤثر باشد .اما
برای رسیدن به هدف ملی و بزرگی همچون توسعه انرژیهای
نو ،همکاری سازمان انرژیهای نو ،شرکتهای توزیع نیروی برق،
بخش خصوصی و دانشگاهها ضرورت دارد».
وی در پایان گفت« :قیمت تمامشده انرژیهای تجدیدپذیر مرتبا
کاهش مییابد و درمقابل انرژیهای فسیلی با توجه به رو به اتمام
بودن و مالیاتهای زیستمحیطی که باید از آنها گرفته شود ،گران
میشوند .بههرحال از یک زمان به بعد ،این انرژیهای تجدیدپذیر
هستند که ارزانتر از انرژیهای فسیلی خواهند بود و باید از االن
خودمان را برای آن روز آماده کنیم».
گفتنی است در نخستين جشنواره ملي انرژيهاي تجديدپذير،
 27طرح برگزیده دانشجویی در سه حوزه اختراع و نوآوری،
طرحهای توسعهای و طرحهای کاربردی به نمایش گذاشته شد که
پس از داوری ،از هر حوزه سه طرح بهعنوان طرحهای برتر انتخاب
و معرفی گردید .

حجم باالی هر چهار منبع زیستتوده در
ایران

مدیرعامل سازمان انرژیهای نو در ادامه با اشاره به تولید انرژی
از زیستتودهها خاطرنشان كرد« :روزانه  44هزار تن زباله در کشور
تولید میشود که در حال حاضر دفع آنها مشکالتی را به دنبال دارد.
این در حالی است که میتوان با برنامهریزی درست و کمی تالش،
این معضل را به فرصت تبدیل کرد و بهجای دور ریختن ،از آنها
انرژی بهدست آورد ».آرمودلی یادآور شد« :زیستتوده چهارمین
منبع انرژی جهان است و حدود  14درصد از نیازهای انرژی جهان
را برای تولید الکتریسیته و گرما تأمین میکند».
وی گفت« :تخمین زده شده است که اگر تنها  10درصد از
زمینهای کشاورزی و جنگلها به تأمین و تهیه زیستتوده اختصاص
یابد ،تولید ساالنه انرژی حاصل از زیستتوده ،معادل چهار پنجم
مصرف کنونی انرژی در جهان خواهد بود و در حال حاضر نیز در
جوامع در حال توسعه که حدود سهچهارم جمعیت جهان را شامل
میشوند 35 ،درصد از انرژی مصرفی از طریق زیستتوده تأمین
میشود».
آرمودلي با برشمردن جنگلها و ضایعات جنگلی ،محصوالت و
ضایعات کشاورزی ،ضایعات و فاضالبهای صنعتی و نیز ضایعات
جامد ،فاضالبهای شهری و فضوالت دامی بهعنوان چهار منبع
زیستتوده تأکید کرد« :در ایران با توجه به حجم باالی هر چهار
منبع عمده زیستتوده و فواید زیستمحیطی این انرژی تجدیدپذیر،
توسعه کاربرد آن منطقی و مقرون بهصرفه است .بر اين اساس باید در
راستای بوميسازي همه امکانات مورد نیاز براي ساخت دستگاههای
تولید انرژی از این منبع تجدیدپذیر تالش كنيم».
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نگاهي به وضعيت نفت و انرژي در بحرين

جديد قادر خواهد بود كه روزانه  350تا  450هزار بشكه نفتخام را
از تأسيسات نفتي عربستان موسوم به  Abqaiqبه پااليشگاه سيترا در
بحرين منتقل نمايد و ظرفيت اين پااليشگاه نيز افزايش خواهد يافت.
شركت نفت بحرين بنام «باپكو» نفتخام را پااليش و بخش عمده
محصوالت آنرا صادر ميكند .قسمت اعظم صادرات محصوالت
نفتي بحرين به هندوستان و ديگر بازارهاي آسيايي است .كل فعاليت
هيدروكربني بحرين در بخشهاي باالدستي و پائيندستي و تجارت
خارجي و داخلي به عهده باپكو است و سياستگذاري و كنترل و
نظارت در بخش نفت را نيز بر عهده دارد.
ت بحرين در طي ده سال گذشته تقريبا ثابت بوده در
توليد نف 
حالي است كه مصرف داخلي سير صعودي داشته ولذا از ميزان
صادرات كاسته شده است .با رشد اقتصادي كشوراحتماال ميزان
صاردات كاهش بيشتري هم خواهد داشت .صادرات نفت از بحرين
از رقم  27000بشكه در روز در سال  2005به رقم  3000بشكه در
روز در سال  2009رسيد.
بحرين در سال  ،2010حدود  46000بشكه در روز مايعات
هيدروكربني توليد نمود كه  35000بشكه در روز آن نفتخام بود.
البته اين رقم شامل توليد از ميدان مشترك با عربستان نيست.
اوج توليد نفت كشور مربوط به سالهاي دهه  1970و برابر
با  75000بشكه در روز بوده است« .باپكو» اعالم كرده كه در سال
 2011براي جلوگيري از افت بيشتر توليد ،اقدام به حفر چاههاي

هوشنگ شجاعنيا

عليرغم مقدار توليد بسياركم نفت در بحرين ،اقتصاد اين كشور
به ميزان بسيار زيادي به صادرات هيدروكربني وابسته است و بخش
اعظم اين صادرات را فرآوردههاي نفتي تشكيل ميدهد .درآمدهاي
بدست آمده از توليد نفتخام و فرآورده بيش از  60درصد درآمدهاي
صادراتي و  70درصد از درآمدهاي دولت را تشكيل ميدهد.
بخش اعظم مصرف انرژي در بحرين از گاز طبيعي تأمين ميگردد
و مابقي از نفت .هيدروكربنها همچنين سنگ بناي دو صنعت اين
كشور يعني پااليش و نيز ذوب آلمينيوم را تشكيل ميدهند.
بحرين قديميترين توليدكننده نفت در خليجفارس است و بخش
اعظم نفت توليدي خود را به صورت فرآورده صادر ميكند.
ذخائر اثبات شده نفت در اين كشور در ژانويه  2011رقم 125
ميليون بشكه ذكر شده است .تمام اين ذخائر در ميدان نفتي موسوم به
ت به ميزان 46000
«اولي» قرار دارد .بحرين عالوه بر توليد داخلي نف 
بشكه در روز ،با عربستان سعودي در توليد روزانه  300000بشكه
نفت از ميدان درياي موسوم به«ابوصفا» مشاركت دارد .اين رقم در
محاسبات توليد نفت در عربستان منظور ميشود .ليكن نصف آن به
بحرين پرداخت ميشود .اين نفت از ترمينال «راسالتنوره» عربستان
صادر ميگردد.
بحرين بر خالف ديگر كشورهاي حوزه خليجفارس بجاي
نفتخام ،فرآورده نفتي صادر ميكند .خطوطلوله داخلي نفت در اين
كشور محدود است و عمدت ًا به انتقال نفت از حوزه نفتي «اولي» به
پااليشگاهي در منطقه «سيترا» مربوط ميشود .ظرفيت پااليشي نفت
بحرين  262000بشكه در روز و بسيار بيشتر از توليد نفت اين كشور
است ،لذا بحرين روزانه در حدود  210000بشكه نفت خام از نوع
سبك را از عربستانسعودي وارد ميكند .اين نفتخام بوسيله يك
لوله انتقال زيردريايي كه دو كشور را به هم مرتبط ميسازد وارد
ميگردد .اين خط لوله پنجاه كيلومتري ،بسيار فرسوده و قديمي است
و قرار است كه به زودي از رده خارج شده و به جاي آن از خطلوله
جديدي كه طول آن حدود  120كيلومتر است استفاده شود .خط لوله
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ظرفیت نصب شده و میزان تولید برق بحرین از  1998تا 2008
12
)Ganeration (Bkwh

10
8

2.5
1.5

6

1.0

4

0.5
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0

1998

تولید
مصرف

ظرفیت
تولید

2

0.0

ده سال آينده نيز نگاه دارند.
در سال  2004كشورهاي عضو شوراي همكاريهاي خليج
فارس طرح شبكه مشترك برق را پيريزي كردند .فاز اول اجرايي آن
در فصل اول سال  2009به مرحله بهرهبرداري رسيد .در اين فاز شبكه
برق كشورهاي عربستانسعودي ،قطر ،بحرين و كويت به يكديگر
پيوستند ،مابقي اعضاي اين شورا يعني اماراتمتحدهعربي و عمان نيز
قرار است كه تا پايان سال  2011به اين شبكه بپيوندند .اين همكاري
باعث ميشود كه اعضاء حتي در شرايط اضطراري نيز كمبود برق
نداشته باشند و هزينههاي مربوط به توليد برق (خصوصا در ساعات
حداكثر مصرف) نيز در كشورهاي عضو كاهش يابد .
ت انرژي در بحرين
خالصه وضعي 

تولید و مصرف گاز بحرین بین سالهای  1999تا 2009
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بسيار زيادي خواهد نمود .باپكو در اكتبر  2009يك شركت عملياتي
مشترك را با كمپاني «اكسيدنتال» تشكيل داد .اين شركت مشترك،
حفاريهاي خود را از سال  2010در منطقه «اولي» آغاز نموده است.
بحرين مقدار كمي منابع گازطبيعي دارد و آنچه را كه توليد
ميكند خود مصرف مينمايد .ذخائر ثابت شده گازطبيعي بحرين
براساس ارقامي كه در ژانويه  2011توسط نشريه معتبر (Oil & Gas
 )Journalمنتشر شده برابر  3/25تريليونفوتمكعب ( )tcfبوده كه
عمده آن گاز همراه با نفت بوده است .بحرين در سال  2009حدود
 444ميليارد فوتمكعب گازطبيعي توليد و به همين ميزان نيز مصرف
نموده است .بحرين تمامي گاز توليدي خود را در بخشهاي :توليد
برق ،تزريق به ميادين نفتي براي افزايش بازيافت و صنايع سنگين
مصرف ميكند .بزرگترين مصرفكننده داخلي گاز در بحرين شركت
آلومينيومسازي بحرين موسوم به «بحرين آلبا» و يا «آلبا» است كه
مسئول عمليات اجرايي و اداره يك نيروگاه بزرگ برق كه با گاز
طبيعي كار ميكند نيز هست.
در واحدهاي پااليش گاز ،تركيبات پروپان ،بوتان و نفتا از گازهاي
همراه جدا ميگردند .تركيب پروپان و بوتان كه به صورت گاز مايع
درميآيند متعاقب ًا در بندر «سيترا» بارگيري ميشوند .تركيب نفتا به
پااليشگاه ارسال ميشود تا در آنجا ذخيره گشته و متعاقب ًا صادر گردد.
تقاضا براي گاز طبيعي در بحرين در سالهاي اخير به سرعت
افزايش يافته است و به نظر ميآيد كه در آينده نيز اين روند همچنان
ادامه داشته باشد .علت آن نيز نياز نيروگاههاي گازي و با صنايع ديگر
كه بشدت انرژيبر هستند ،ميباشد .براي تأمين تقاضاي رو به افزايش
گاز سعي شده است كه ميزان استخراج و عرضه آن افزايش يابد .در
طي  5سال گذشته توليد ساليانه گاز به طور متوسط  5درصد افزايش
يافته است .دولت بحرين درصدد است كه كمبود گاز مورد نياز خود
را از كشورهاي همسايه تأمين نمايد .بحرين در سال  2009به شبكه
كشورهاي توليدكننده برق در شورايهمكاريهاي خليج فارس وصل
شد و بدين ترتيب اطمينان حاصل نمود كه حتي در شرايط اضطراري
الكتريسته مورد نياز خود را تأمين خواهد نمود.
در سال  2009ظرفيت توليد برق كشور  2/8گيگاوات بود .تمام
اين برق در نيروگاههاي حرارتي و گازي توليد شده است .در مجموع
در سال  2009بحرين  11/2ميليارد كيلووات ساعت برق توليد نمود.
توليد برق در اين كشور طي  5سال گذشته هر سال  9درصد رشد
داشته است و مقامات اين كشور اميدوارند كه بتوانند اين رشد را طي

ذخائر اثبات شده نفت ()2011/1/1

 125ميليون بشكه

توليد نفت و مايعات نفتي (سال
)2010

 46000بشكه در روز(  76درصد
نفتخام)

مصرف نفت ()2009

 45000بشكه در روز

ظرفيت پااليشي ()2009

 262000بشكه در روز

ذخائر اثبات شده گازطبيعي
()2011/1/1

 3/25تريليون پاي مكعب

توليد و مصرف گازطبيعي ()2009

 444ميليارد پاي مكعب

ذخائر قابل استحصال زغالسنگ
()2008

در حد صفر

توليد زغالسنگ (سال )2009

در حد صفر

ظرفيت نصب شده توليد برق
()2009

 2/8گيگا وات

توليد برق ()2009

 11/2ميليارد كيلو وات ساعت

مصرف برق ()2009

 10/5ميليارد كيلو وات ساعت

جمع مصرف انرژي ()2009

 0/55كوادريليون ()1015
بيتييو* (  85درصد گاز و
15درصد نفت )

مصرف سرانه انواع انرژي ()2008

 762/4ميليون بيتييو

شدت انرژي ()2008

 26142بيبييو در مقابل هر 2000
دالر**

ميدان مهم نفتي )2009( Awali :

با توليد  32192بشكه در روز

پااليشگاه مهم  :سيترا ()Sitra

با ظرفيت  253650بشكه در روز

* آمار مربوط به جمع مصرف انواع انرژي (نفت ،گاز ،زغالسنگ ،برقآبي،
هستهاي ،زمينگرمايي ،خورشيدي ،بادي و برق توليدي از زبالهها ميباشد.
** بر مبناي برابري قدرت خريد و يا Purchasing Pruner Parity
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تازههاي انرژي باد
و كاهش سه و صفر درصدي در توليد ،به ترتيب ايران فقط تا پايان
سال  1404و يا حداكثر  1417شمسي قادر به صادرات سوختهاي
فسيلي خواهد بود .همچنين در سناريو خوشبينانه ديگر كه در
نمودار نشان داده نشده است ،اگر ايران موفق شود كه مصرف خود
را ثابت نگه دارد اما افت توليد نفتخام آن  3درصد باشد ،فقط
تا پايان سال  1417شمسي قادر به صادرات سوختهاي فسيلي
است .اين در حالي است كه مجموع ذخاير نفتي قابل استحصال

مهدي ملكي تهراني

انرژی تجدیدپذیر به انواعی از انرژی میگویند که بر خالف
انرژیهای فناپذير ،منبع دائمي و فنا ناپذير دارند .در 10سال اخیر با
توجه به سه دليل عمده این منابع مورد توجه بيشتري قرار گرفتهاند
كه اين داليل عبارتند از -1 :اتمام منابع انرژی فناپذير و خصوصا
سوختهاي فسيلي - 2 ،هزينه روزافزون استفاده از سوختهاي
فسيلي و  -3آلودگي محيطزيست توسط منابع فسيلي .به عنوان
نمونه ايران كه از صادركنندگان بزرگ سوختهاي فسيلي است،
به زودي ديگر قادر به صادرات نفت نخواهد بود .ايران هماكنون
 3/8ميليون بشكه در روز نفتخام توليد ميكند .اگر در دو سناريو
خوشبينانه و منطقي ،افت توليد ساالنه را به ترتيب معادل صفر و
 3درصد در نظر بگيريم و نياز داخلي هم 1/7 ،ميليون بشكه در
روز باشد كه براي آن هم دو سناريو افزايش ساالنه  3و  5درصد
را در نظر بگيريم ،همانطور كه در نمودار زير مشاهده ميگردد در
صورت افزايش مصرف ساالنه به ميزان سه درصد و كاهش سه و
صفر درصدي در توليد ،به ترتيب ايران فقط تا پايان سال 1400
و يا حداكثر  1407شمسي قادر به صادرات سوختهاي فسيلي
خواهد بود .در صورت افزايش مصرف ساالنه به ميزان پنج درصد

نمودار مصرف و تولید روزانه نفت در ایران
(زمان سر به سر شدن تولید و مصرف و توقف صادرات)

7

مصرف داخلی با  3درصد افزایش ساالنه
مصرف داخلی با  5درصد افزایش ساالنه
میزان تولید با  3درصد کاهش ساالنه

5
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نمودار تولید برق به وسیله انرژی باد در جهان 1997 ،تا 2010
گیگا وات برق تولیدی

باقيمانده ايران حدود  60ميليارد بشكه تخمين زده ميشود كه در
صورتي كه با همين نرخ به استخراج نفت خام ادامه دهد (1/35
ميليارد بشكه در سال) ،فقط تا پايان سال  1435شمسي قادر به
استخراج سوختهاي فسيلي خواهد بود .در صورتي كه با  3درصد
كاهش توليد ساالنه به استخراج نفتخام ادامه دهد ،فقط تا پايان
سال  1490شمسي قادر به استخراج سوختهاي فسيلي خواهد
بود .يعني صادرات نفت ايران در خوشبينانهترين سناريو تنها 27
سال ديگر ادامه خواهد داشت و توليد نفت ايران در خوشبينانهترين
حالت حداكثر تا 100سال ديگر بخشي از نياز داخلي را تامين
خواهد نمود .اين نمونهاي بود كه نشان ميدهد جهان با مشكلي
جدي در اتمام منابع سوختهاي فسيلي مواجه است.
در سال  2008هزينه توليد هر كيلووات ساعت الكتريسيته
بوسيله ذغالسنگ ،گاز و نفت به ترتيب  0/4دالر 0/8 ،دالر و1/8

سال میالدی

جهاني انرژي باد در سال  2006ميزان برق توليدي در سال  2010را
 150گيگاوات پيشبيني كرده بود.
در ادامه با توجه به اهميت انرژيهاي تجديدپذير ،به بررسي
آخرين تحوالت اينگونه انرژيها ميپردازيم.

انرژي باد و توربينهاي بادي بلند پرواز

باد در واقع شكلي از انرژي خورشيدي است .باد از گرمايش
غيريكنواخت اتمسفر به وسيله خورشيد ،نامنظمبودن عوارض
زمين و گردش زمين به وجود ميآيد .الگوهاي باد توسط
چينخوردگيهاي زمين ،جنگلها ،مراتع و سطحآبها تغيير شكل
ميدهد.
عبارت انرژي بادي يا توان بادي بيانگر فرآيندي است كه
طي آن از باد براي توليد انرژي مكانيكي يا برق استفاده ميشود.
توربينهاي بادي انرژي جنبشي بادها را به توان مكانيكي تبديل
ميكنند .از اين توان مكانيكي بطور مستقيم استفادههاي مختلفي
ميتوان كرد (مثل آردكردن دانهها يا پمپكردن آب) يا اينكه يك
ژنراتور ميتواند اين انرژي مكانيكي را به برق تبديل كند كه در
اين صورت به يك انرژي قابل انتقال و تجاري تبديل ميشود .به
بيان ساده ،يك توربين بادي درست عكس يك پنكه عمل ميكند.
يعني به جاي اينكه از برق براي توليد باد استفاده كند از باد براي
چرخاندن ژنراتور و توليد الكتريسيته استفاده ميكند.
يكي از ارزانترين فناوريهاي توليد انرژي ،توليد انرژي از باد

دالر بوده است و اين هزينه به دليل افزايش قيمت روزافزون
سوختهاي فسيلي در حال افزايش است .همچنين هنگام توليد
الكتريسيته بوسيله ذغالسنگ ،گاز و نفت ،به ترتيب 350 ،484
و  270كيلوگرم دياكسيدكربن به ازاء هر مگاوات ساعت انرژي
توليدي ،منتشر ميگردد كه با توجه به مسئله گرم شدن كره زمين
و باال آمدن سطح آب درياها بر اثر ذوب شدن يخهاي قطبي ناشي
از توليد گازهاي گلخانهاي ،از نظر زيستمحيطي نيز اهميت
روزافزون پيدا كرده است .به عنوان مثالي از روند روزافزون استفاده
از انرژيهاي تجديدپذير به بررسي ميزان توليد برق از انرژي باد
ميپردازيم .همانطور كه در نمودار زير مشاهده ميشود ميزان توليد
برق از اين طريق از سال  1997تا  2010از  7/4گيگاوات به 198
گيگاوات رسيده است و به عبارت ديگر ظرف  13سال 26 ،برابر
شده است.
اين افزايش به مراتب باالتر از پيشبينيها بوده است .انجمن

نمودار سرعت باد برحسب ارتفاع از سطح زمین

ارتفاع از سطح زمین ()km

سرعت باد ()m/s
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است .هزينه توليدي بستگي به منبع باد و مقدار سرمايهگذاري دارد،
طبيعت ًا هر قدر ميزان سرمايهگذاري بيشتر باشد نيروگاه بزرگتري
خواهيم داشت و به خاطر توليد بيشتر بهاي هر كيلووات انرژي
كمتر خواهد شدِ .
برق بادي ،بايد با منابع توليدي برق سنتي از نظر
هزينهها رقابت كند .در مناطق بادخيز ،مانند مزارع بادي (نيروگاههاي
بادي) ،بسته به اينكه تا چه ميزان پرانرژي باشند ،ميتوانند از لحاظ
هزينه ،قابل رقابت با منابع سنتي باشند يا نباشند .با اينكه در 10
سال گذشته هزينه استفاده از انرژي باد به طرز چشمگيري كاهش
يافته است ،اما هنوز اين فنآوري نيازمند يك سرمايهگذاري اوليه
بسيار زياد در مقايسه با نيروگاههاي سوخت فسيلي است .با توجه
به اينكه برق در احجام زياد قابل ذخيرهسازي نيست ،مهمترين
چالش در برابر استفاده از باد به عنوان يك منبع انرژي اينست كه باد
ناپايدار است و هنگامي كه برق موردنياز است ،به صورت دائمي
نميوزد .منظور از ناپايداري فقط وزيدن يا نوزيدن باد نيست ،بلكه
تغيير جهت باد نيز مانع از كاركرد صحيح توربين بادي كه در جهت
معيني طراحي شده است ميشود .پس استفاده از انرژي باد فقط
در مناطقي كه باد با سرعت باال و با تغيير جهت كم ميوزد ممكن
خواهد بود .بنابراين هر چند كه انرژي باد يك منبع مناسب براي
توليد برق است ،ولي همانطور كه اشاره شد  3عامل استفاده از آن را
دشوار كرده است -1 :ناپايداري باد در سطح زمين -2 ،سرعت كم
باد در سطح زمين در اكثر مناطق و  -3هزينه اوليه زياد در مقايسه
با نيروگاههاي سوختفسيلي با توجه به توان برق توليد شده .ولي
به داليل ذكر شده در ابتداي اين مقاله ،استفاده از انرژي باد همچنان
رو به افزايش است لذا دانشمندان در تالشند تا با ارائه راهكارهاي
جديد ،مشكالت استفاده از انرژي باد را كاهش دهند .يكي از اين
راهكارها استفاده از توربينهاي بادي در درياها است كه باد در آنجا
پايدارتر بوده و اندكي با سرعت بيشتر از سطح خشكي ميوزد.
با اين وجود ،اين راهكار هزينه اوليه را باال ميبرد چون هزينه
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 توربينهاي بادي در ارتفاع باالتر از سطح زمين
است كه ميزان پايداري و سرعت باد در ارتفاعات باالتر به صورت
قابلمالحظهاي بيشتر است .نمودار سرعت باد بر حسب ارتفاع در
نمودار شكل زير نشان داده شده است.
بنابراين موسسات تحقيقاتي مختلفي مشغول بررسي طرحهاي
مختلف براي بهرهگيري از نيروي بالقوه بادها بر فراز ابرها هستند
که بسيار سريعتر از سطح زمين حرکت ميکنند .در واقع در ارتفاع
 7۰۰متري از سطح زمين بادها  ۸برابر سريعتر حرکت ميکنند
و ميتوانند انرژي بسيار بيشتري توليد کنند .براي رسيدن به اين
هدف توربينهاي بادي جديدي در آمريكا در حال ساخته شدن
هستند که ميتوانند در فضا معلق بشوند .پرههاي اين توربينها از
کامپوزيتهاي سبک و آلومينيوم ساخته شده است .توربين شبيه

يک موتور جت است که با گاز هليوم پر شده است .قرار است
نخستين مدلهاي آزمايشي از اين توربين پرنده که در يک سوم
سايز واقعي ساخته شده تا چند ماه ديگر به پرواز در بيايد .هر کدام
از اين توربينهاي پرنده ميتواند  ۱۰۰کيلووات الکتريسيته توليد
کند که تقريبا براي  ۴۰خانه کافي است .سازندگان ميگويند اين
توربينهاي بادي پرنده در ابتدا براي مناطق دور افتاده و جاهايي که
هم اکنون از سوختهاي گران قيمت استفاده ميکنند ،کاربرد دارد
و نيز در مکانهايي که بالياي طبيعي رخ ميدهد ميتوان سريعا با
کمک آنها برق را به آنجا رساند .ضمن اينکه اين تنها مدل موجود
براي توليد انرژي از باالي ابرها نيست و روشهاي ديگر نيز هم
اکنون توسط گروههاي مختلف در حال بررسي است.

بزرگترين توربين بادی جهان

بزرگترین توربین بادی جهان درحال حاضر در دریای شمال
در فاصله  ۲۴کیلومتری سواحل اسکاتلند نصب شده و در حال
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بر همین اساس دولت برزیل در نظر دارد حدود  92پروژه به
ارزش بیش از دو میلیارد دالر را به مرحله اجرا در آورد که بتواند
حدود  962مگاوات برق از این رهگذر تولید نماید و قرار است
مقدمات آن انجام و از سال  2014عملیات آن شروع شود.

آزمایش است .این نخستین باری است که توربینهایی به این
ابعاد در دریا آزمایش میشوند .ژنراتور توربینها در عمق ۴۴
متری از سطح دریا کار گذاشته شدهاست که در نوع خود رکورد
جدیدی است .توربینهایی در این ابعاد برای نصب در دریا و
دور از ساحل مناسباند تا از وزش پیوسته و بدون تالطم باد
بهرهگیری کنند .انتظار میرود این توربینها  ۹۶درصد اوقات
شبانهروز ( ۸۴۴۰ساعت در سال) در حال کار باشند .اين توربين
كه ساخت كشور آلمان است  126متر قطر دارد و به علت
ارتفاعي كه از سطح دارد و همچنين نصب شدن در دريا ،باد به
صورت پايدارتر و با سرعت بيشتري به آن ميوزد .اين توربين
در سرعت حداقلي  7مايل بر ساعت شروع به كار ميكند (به

سرمايه گذاري عظيم چين در انرژي باد در
دو سال اخير

چين را ميتوان به عنوان موفقترين كشور در  5سال اخير در
زمينه انرژيهاي تجديدپذير و خصوصا انرژي باد دانست .چين در
سال  2008با توليد  12201مگا وات برق از انرژي باد در جايگاه
چهارم جهان از لحاظ توليد برق بعد از كشورهاي آمريكا ،آلمان و
اسپانيا قرار داشت و اين در حالي است
توليد برق از انرژي باد در كشورهاي جهان بر حسب مگاوات
كه آمريكا در همين سال با توليد 25171
2010
2009
2008
2007
2006
2005
مگا وات برق ،بيش از دو برابر چين از
42800
25104
۱۲۲۱۰
۵۹۱۲
۲۵۹۹
۱۲۶۶
چین
1
انرژي باد استفاده ميكرد.
40200
35200
۲۵۱۷۰
۱۶۸۱۹
۱۱۶۰۳
۹۱۴۹
آمریکا
2
دولت چين در سال  2008تصميم
27200
25700
۲۳۹۰۳
۲۲۲۴۷
۲۰۶۲۲
۱۸۴۲۸
آلمان
3
به گسترش سريع استفاده از انرژيهاي
20600
19100
۱۶۷۴۰
۱۵۱۴۵
۱۱۶۳۰
۱۰۰۲۸
اسپانیا
4
تجديدپذير گرفت .بنابراين تا سال
13000
10900
۹۵۸۷
۷۸۵۰
۶۲۷۰
۴۴۳۰
هند
5
 2009با توليد  25104مگاوات برق،
5700
4800
۳۷۳۶
۲۷۲۶
۲۱۲۳
۱۷۱۸
ایتالیا
6
ميزان توليد خود را به دو برابر در طول
5600
4400
۳۴۲۶
۲۴۷۷
۱۵۸۹
۷۷۹
فرانسه
7
يك سال رساند و بعد از آمريكا و آلمان
5200
4000
۳۲۸۸
۲۳۸۹
۱۹۶۳
۱۳۵۳
انگلیس
8
به سومين توليد كننده بزرگ برق از
4000
3300
۲۳۶۹
۱۸۴۶
۱۴۶۰
۶۸۳
کانادا
9
انرژي باد تبديل شد .اين افزايش 13
3700
3400
۳۱۶۴
۳۱۲۹
۳۱۴۰
۳۱۳۲
دانمارک
10
گيگاواتي تا سال  2009بيشترين ميزان
3700
3500
۲۸۶۲
۲۱۳۰
۱۷۱۶
۱۰۲۲
پرتغال
11
احداث نيروگاه بادي در طول يك سال
2300
2000
۱۸۸۰
۱۵۲۸
۱۳۰۹
۱۰۴۰
ژاپن
12
براي يك كشور به حساب ميآيد .ولي
2200
2200
۲۲۳۷
۱۷۵۹
۱۵۷۱
۱۲۳۶
هلند
13
چين در سال  ،2010با افزايش توليد 17
2100
1500
۱۰۶۷
۸۳۱
۵۷۱
۵۰۹
سوئد
14
گيگاوات انرژي برق ركورد سابق خود
2000
1700
۱۴۹۴
۸۱۷
۸۱۷
۵۷۹
استرالیا
15
را شكست و با توليد  42800مگاوات
100
91
۸۲
۶۷
۴۷
۳۲
ایران
16
برق به بزرگترين توليد كننده برق از
انرژي باد تبديل شد .در جدول زير
علت بزرگ بودن و اينرسي باال) و در صورتي كه سرعت باد به
ميزان توليد برق از انرژي باد در  15كشور بزرگ توليدكننده در
بيشتر از  70مايل بر ساعت برسد به صورت خودكار از سرعت
جهان در سالهاي  2005تا  2010ارائه شده است.
پره توربين به دليل مسايل ايمني و جلوگيري از ارتعاشات زياد
مالحظه ميشود كه ايران با توليد  100مگاوات برق در
ميكاهد .هر توربين در مجموع  900تن وزن دارد و وزن هر پره
جايگاه  39جهان قرار دارد و حدود نيم درصد از برق بادي
آن به  18تن ميرسد.
جهان را توليد ميكند عالوه بر اين كه توربينهاي مورد استفاده
در ايران از نظر فني با فناوريهاي جديد توربين بادي بسيار
انرژی بادی ارزانتر از انرژی گازی در برزيل
فاصله دارند .اين در حالياست كه سبد انرژي مصرفي در ايران
شرکت تحقیقات انرژی برزیل اعالم کرده که برای اولین بار
بسيار غير متنوع است و بيش از  95درصد انرژي اوليه كشور از
قیمت تمام شده ِ
برق بادی در این کشور کمتر از برق توليدي در
نفت و گاز تامين ميشود و پتانسيلهاي بادي ايران نيز قابلتوجه
نيروگاههاي گازی است و این امر فرصت را برای نصب بیشتر
و مطلوب است .بنابراين الزم است كه توجه دقيقتري به اين
توربين بادي در کشور ایجاد خواهد نمود.
مهم بشود .
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نحوة تنظيم روابط كنسرسيوم نفتي
با شركت ملي نفت ايران در دورة قبل از انقالب
( در مصاحبه با جناب آقاي مهندس همداني زاده)

شادروان مهندس محمد حسين همدانيزاده در سال  1310متولد شد تحصيالت مقدماتي را در زادگاهش همدان گذراند و
در سال  1328در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه تهران فارغالتحصيل شد .در سال  1345به انگلستان اعزام شد و در رشته
مهندس نفت از دانشگاه بيرمنگام فوق ليسانس گرفت .در سال  1334به خدمت صنعتنفت درآمد و  24سال از خدمت را
در مناطق نفتخيز جنوب در مسئوليتهاي مختلف استخراج و بهرهبرداري نفتخام و گاز همراه سپري كرد .از سال 1358
به تهران منتقل شد و  16سال نيز در امور بينالملل و نهايت ًا مديريت برنامهريزي شركت نفت خدمت كرد .همدانيزاده در
سال  1374بازنشسته شد اما باز هم به كار دعوت شد و تا سه سال قبل از مرگش به صنعتنفت مشورت داد .وي تا زمان
رحلتش در دي ماه سال  1388عضو انجمن نفت ايران بود و بيش از نيم قرن با صنعتنفت كشور همراهي كرده و به آن
خدمت رسانده بود .مدتي قبل از درگذشتش مصاحبهاي با وي انجام شده بود كه موضوع آن عمدت ًا 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 خوشوقتيم كه در دومین سالمرگ آن متخصص خدوم ،اين مصاحبه را براي اولين بار منتشر نمائيم تا هم
قدردان زحمات او باشيم و هم روشنگر بخشي از تاريخ صنعتنفت كشور براي خوانندگان عزيز اقتصاد انرژي.
37
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آقاي مهندس لطفاً خودتان را معرفي كنيد و
بفرماييد چطور به صنعت نفت وارد شديد؟

من درسال  1311و در شهر همدان متولد
شدم .وقتي در سال  1327ديپلم گرفتم ،به
تهران آمدم و در كنكور دانشگاه تهران
شركت كردم .آن موقع هر نفر ميتوانست
در چند رشته امتحان بدهد .خالصه من در
رشته مهندسي شيمي قبول شدم .به خاطر
دارم كه رئيس دانشگاه تهران در آن زمان
دكتر سياسي بود .خدا رحمتش كند سخراني
ميكرد و ميگفت كه در مجموع 5000
دانشجو در كشور داريم.
اجازه بدهيد در ابتدا تصويري از فعاليت
شركت بريتيش پتروليوم يا  BPقبل از
مليشدن صنعت نفت به شما ارائه كنم .بايد
بگويم كه حوزة اصلي فعاليت شركت نفت
انگليس و ايران يا همان  BPدر پااليشگاه
آبادان بود كه آن پااليشگاه در آن زمان
بزرگترين پااليشگاه نفت جهان بود و غير
از يك مقدار مصارف داخلي ايران ،قسمت
اعظم سوخت ناوگان دريايي انگليس را
تأمين ميكرد .جالب است بدانيد كه تمام
اولدرم ،بلدرم انگليس در آن زمان به نيروي
دريايي بود و در حقيقت مستعمرههاي
انگلستان را نيروي دريايي نگه داشته بود.
براي تأمين خوراك پااليشگاه آبادان هم از
چهار ميدان نفتون ،مسجد سليمان ،اللي و ...
استفاده ميشد .البته آباداني كه از آن صحبت
ميكنم با آبادان االن كه هيچ ،با آبادان قبل از
انقالب هم تفاوت از زمين تا آسمان دارد.
ما نميتوانيم مقايسه كنيم ،همانطور كه اگر
قيمتهاي ده سال قبل از انقالب را به شما
بگويم ،براي شما قابل هضم نيست .مث ً
ال آن
موقع ما سرشير گاو را كيلويي  15تومان مي
خريديم و يا تخم مرغ را يك ريال .آن موقع
براي ورود به آبادان بايد از پل بهمنشير
عبور ميكرديد .اين پل شبها براي تردد
كشتيها باز ميشد و روزها بسته ميشد.
مأموريني كه در دو طرف پل بودند ،پليس
راه بودند .يعني شما بدون اجازة آن سيستم

نميتوانستيد اص ً
ال وارد آبادان شويد .چه از تحصيل كردة آلمان بود و زبان آلماني درس
نقطه نظر ايمني ،چه از نقطه نظر امنيتي و چه ميداد .عالوه بر اين براي متقاضيان پذيرش
از نظر تسلط بر اوضاع ،خيلي تمايل به ورود ميگرفت و در آلمان آنها را پانسيون ميكرد.
محليها نداشتند .تا آنجايي كه من از قديميها همان وقت كه مشغول آموختن زبان آلماني
شنيدم كاركنان آبادان غيراز انگليسيها اكثرا ً بودم ،شنيدم كه شركت نفت كه آن زمان
هندي بودند .بنگله ،بنگله ،كه هنوز در در باغ ملي بود ،از طريق امتحان پذيرش
آبادان شنيده ميشود يادگار هنديهاي آن دارد .اواخر سال  1334بود كه كنسرسيوم از
زمان است .تا آنجايي كه من شنيدم غير از شركت ملي نفت ايران خواسته بود كه  12نفر
تعدادي انگشتشمار از ايرانيها ،آن هم مهندس به آنها معرفي كند كه از اين  12نفر،
اقليت مذهبي ،در سيستم صنعت نفت قبل  8نفر را براي كار در پااليشگاه آبادان و  4نفر
از مليشدن هيچ ايراني نبود .آن زمان تنها را براي كار در مناطق نفتي نياز داشتند .اگر
محلي كه در آن كار و درآمد بود صنعت نفت اشتباه نكنم  600تا  700نفر در امتحان اين
بود .مضاف ًا به اينكه اگر آمار و اطالعات را مسئله شركت كردند .خالصه آنكه ناخودآگاه
نگاه كنيد قبل از مليشدن صنعت نفت (آن رفتيم و ناخودآگاه قبول شديم.
چيزي كه من در حافظه دارم ) حدود  60تا چه سالي بود؟
 65درصد مردم در دهات زندگي ميكردند و
سال  1333و بطور دقيق اوايل .33
فقط حدود  35درصد شهرنشين بودند .پس عرض كنم كه بعد از قبول شدن در شركت
 65درصد جمعيت به صورت خود مصرفي ملي نفت به من گفتند كه بايد به آغاجاري
و از توليد به مصرف زندگي ميكردند .بروي .حاال آغاجاري كجاست؟ گفتند معلوم
زماني كه فارغالتحصيل شدم اص ً
ال كار وجود است ديگر خوزستان .خوزستان كجاست؟

نداشت .خدا اموات شما را بيامرزد ،پدرم
اصرار زيادي داشت كه من به خارج بروم،
چون من فارغالتحصيل شده بودم و خارج
رفتن تازه رسم شده بود ،مرحوم پدر من
در حمل و نقل و كاميونداري كار ميكرد
و خيلي دوست داشت كه من به آلمان بروم
و نمايندگي بنز را به عهده بگيرم .وزارت
صنايع آن زمان يك آزمايشگاهي داشت كه
در اندازة خود ،آزمايشگاه خوبي بود .به آنجا
رفتم و گفتم من حاضرم اينجا كار كنم و
تعهد بدهم ،اوالً هيچ پولي نميخواهم ،يك
پولي هم گرو ميگذارم كه اگر يك وقت
چيزي شكستم جبران مافات كرده باشم.
مسئول آنجا به من گفت ميدانم پسر خوبي
هستي و به نظر من خيلي زحمت ميكشي
ولي به ما گفتهاند كسي را راه ندهيد .منظورم
اين است كه كار نبود .باالخره به دانشكدة
افسري رفتم و خدمت  18ماهه را انجام دادم.
بعد از خدمت به ادارة آلمان در كوچة برلن
رفتم .آقايي بودن به نام مهندس مرتضوي كه
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جنوب ايران .گفتم نه .ما آغاجاري برو
نيستم .گفتند ما شما را با قطار درجه يك
به اهواز ميفرستيم و ازآنجا با ماشين به
مسجدسليمان ميرويد .هيچ چيزهم الزم
نيست همراه بياوريد چون شما ميهمان
شركت نفت هستيد ،چند روز آنجا باشيد
اگر خواستيد بمانيد و اگر نخواستيد
ميتوانيد برگرديد تازه سوغات هم به
شما ميدهيم .دراين موقع نفت ملي شده
و حتي قرارداد كنسرسيوم امضاء شده بود.
حاال از قضاي روزگار چهار مهندسي كه در
آغاجاري كار ميكردند ،سربازي رفته بودند
و آنها الزم داشتند اين چهار نفر جايگزين
شوند .خالصه ما به مسجدسليمان و از آنجا
به آغاجاري رفتيم و به عنوان مهندسين امور
بهرهبرداري مشغول كار شديم.

شما كارمند شركت نفت ايران بوديد يا

كنسرسيوم؟

شركت نفت ايران ،ما در باغ ملي
استخدام شديم.
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دقيقاً به عنوان مهندس بهرهبردار استخدام
شديد؟

شروع كار من مهندس بهرهبردار بود
در نيروگاه شمارة يك آغاجاري ،به شكل
مهندس نوبت كار بود.

قبل از اينكه شروع به انجام كار كنيد تعليم

خاصي به شما ميدادند؟

اص ً
ال و ابداً.

از تجهيزات فني و غيره واهمهاي نداشتيد؟

زمان تحصيل ،كارمند نفت به حساب ميآمدند
و بعد از تحصيل مشغول بهكار ميشدند .يعني
درتمام چهارسال تحصيل كارمند شركتنفت
بودند و ازمزاياي شركتنفت استفاده
ميكردند ،اولين گروهي كه غيراز اينها وارد
سيستم نفت آن زمان شد ،ما بوديم.

آن وقت ايرانيهاي ديگري كه آنجا بودند
بعد از عقد قرارداد كنسرسيوم وارد شده

بودند يا از قبل هم كسي بود؟

از اول شانس آورديم كه زهره ترك
نشديم .واهمه داشتيم .دروغ چرا.

ايرانيهايي كه قبل از كنسرسيوم به
صنعت نفت وارد شده بودند خيلي استثناء

قبل از شما مهندس ديگري نبود؟

بودند ،آن هم اقليتهاي مذهبي.

چرا بودند .كارگر بود ،مهندس هم بود.

ايراني بودند؟

بله ،ايراني بودند .يك عده ارمني و يك
عده آشوري بودند ،ايرانيها اقليت مذهبي
بودند كه ما آنجا به مهندسين تهراني مشهور
بوديم .چون آن موقع در آبادان دانشكده
صنعت نفت فعال بود و عدهاي از زماني كه
ديپلم گرفته بودند وارد دانشكده شده و كارمند
شركت نفت محسوب ميشدند .اينها از همان

در دورة ملي شدن كه انگليسيها رفته بودند
و كنسرسيوم هم نيامده بود ،آغاجاري چطور
اداره ميشد؟

انگليسيها تأسيسات را بسته بودند.

نگهداري تأسيسات برعهد ة چه كسي بود؟

همة هنديها و انگليسيها رفته بودند،
يك عده ايراني بعنوان كارگر باقيمانده
بودند ولي نه در ردة باال.

آيا اين عده توانسته بودند تأسيسات را
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نگهداري كنند؟

انگليسيها اين كارها را كرده بودند.

ايرانيها هيچ نقشي نداشتند؟

شما به سيستم كار ما وارد نيستيد،
سيستم كار ما مثل خودرو است .بگذار
شرح بدهم تا متوجه شويد .فرض كنيم كه
ن خريدي و االن ميخواهي يك
شما ماشي 
سال مسافرت بروي و ميخواهي ماشين را
نگهداري .چه كار بايد بكني؟ خيلي ساده
است .اول ماشين را تميز ميكني ،باطري را
درميآوري،آب رادياتورش را خالي ميكني

و چرخها را باز ميكني و زيرشان چند تا
آجر ميگذاري ،حاال  6ماه كه سهل است
اگر  3سال هم ماشين بيحركت بماند ،آب از
آب تكان نميخورد .نه قيراندود ميخواهد،
نه تعويض شيشه و  ،...انگليسيها وقتي كه
رفتند تا آنجايي كه من شنيدم را ميگويم،
بيش از  90درصد اطمينان داشتند كه به
زودي برخواهند گشت .ممكن است از من
بپرسيد كه اين اطمينان را از كجا ميآوري؟
اگر گفتيد؟ نه آنكه تكنولوژي دست آنها
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بود فقط خودشان ميتوانستند دستگاهها
را راه بيندازند ،بنابراين تأسيسات را روي
زمين رها نكردند و مثل همان مثال ماشين
با تأسيسات برخوردكردند تا روزي كه
برميگردند دوباره كار از نو ،روزي از نو،
اين نگهدراي كه شما ازما ميپرسيد از
نقطهنظر فني فقط حفاظت و نگهباني براي
ايرانيها بود و شما ديگر كاري نداشتيد.
وقتي كه سيستم را تخليه كرديد و حتي
بعضي از تأسيسات را شستشو داديد ديگر
كاري نداريد ،يادت باشد آنها نگران اين
بودند كه نكند دستگاهها صدمه ببيند .آنها در
ايران تأسيسات ،ساختمانها ،ابزار و  ...زيادي
داشتند .بنابراين كاري نكردند كه دچار
مشكل شوند .پل پشت سرشان را خراب
نكردند ،بنابراين كاري نكردند كه ديگران
سوء استفاده كنند .زماني كه ما وارد شديم
حدود  250هزار بشكه نفت از ميدان مسجد
سليمان ،هفت گرد ،اللي و نفت سفيد ،به
پااليشگاه آبادان ميرفت از آنجا هم به بندر
ماهشهر و از بندر ماهشهر صادر ميشد.

كرديد موفق ميشويد چون شما يك چيزي
ميدانيد ،يك چيزي من ميدانم و جمع اينها
مشكل را حل ميكند .اينكه توليد مال تو،
نفت مال آن يكي ،واحد در اختيار ديگري،
اص ً
ال اينجوري نبود .ميگويم رمز موفقيت
چه بود ،چه چيز در تمام آن جريانات بيشتر
مسلط بود ،زمينشناسياش را انجام داده
بود ،اكتشافش را انجام داده بود ،مطالعاتش
را انجام داده بود.

افرادي كه از طرف كنسرسيوم به ايران

بنشين ،نمينشستم.

اختالفي از اين زاويه كه اين آقا انگليسي

است ،من آمريكايي مشاهده نكرديد؟

اص ً
ال و ابداً ،مطلق ًا .فقط رفتار و كردار
آنها باهم فرقميكرد.

چطور؟

انگليسيها خيلي مباديآداب هستند،
توهرگز نميبيني يك انگليسي كفشش را
روي ميز بگذارد ،اما آمريكاييها اين كار را
ميكنند.

ميآمدند فني و كاربلد بودند؟

برخوردشان با ايرانيها بد بود؟

بله ،خوشبختانه ،چون هدف آنها كار و
كسب درآمد بود.

اوايل كار بله ،به دليل اينكه شناختي
نداشتند ،مثل اين است كه من  5نفر از يك
منطقة محروم و  5نفر از منطقة پيشرفته به تو
بدهم ،خودبه خدايي بگو به اين  10نفر چطور
نگاه ميكني؟ حاال نميدانم خودشان خواستند
يا به نفعشان بود ،من هيچكدام از اينها را
نميدانم ولي آنچه اطمينان قلبي دارم آن است
كه از شركت ملي نفت ايران نيرو خواستند،
نكتة جالب آنكه يك دفعه دل به دريا نزدند و
بگويند  600نفر ميخواهيم .فقط  8نفر براي
آبادان و  4تا براي مسجد سليمان تقاضا كردند.

كشورهاي عضو كنسرسيوم هم آنجا نيرو

ببخشيد ،فرانسويها هم در امور فني حضور

داشتند؟

داشتند؟

داشتند؟

نه،نه .مديران قسمت از هر كدام از
كشورها بودند.

بله ،همهجا بودند .خوشبختانه
سيستمخوبي حاكمبود .حاالچي به آنها
گفتهبودند ،چه جوري درسشان دادهبودند،
چه جوري يادشان دادهبودند ،نميدانم،
ولي وقتي كه شما ميگفتيد رئيس منطقة
آغاجاري آقاي فالن است ،تمام آنها كه در
منطقه بودند از آن آقا فرمان ميبردند .اگر
احيان ًا يك درصد گلهمندي بود در وقت
اداري قدغن بود ،من اين مطلب را چندين
بار گفتهام كه ما روز رئيس و مرئوس بوديم،
ساعت  4به بعد رئيس من دست ميانداخت
گردن من و خداي نكرده اگر اتفاقي افتاده
بود نازت ميكرد يا به شام دعوت ميكرد و
با هم بيليارد ميزديم و شنا ميرفتيم ،اما فردا
صبح (قسم به ذات پروردگار) تا نميگفت

در اين منطقة آغاجاري بعد از كنسرسيوم
بيشتر انگليسيها فعال بودند يا ساير

تقسيم كار تخصصي بود؟

فقط تخصص بود.

اين تخصصها را برحسب افراد تعيين
ميكردند يا آنكه حوزههاي عملياتي را

تقسيم كرده بودند ،مث ً
ال بهرهبرداري با
آمريكاييها و ...؟

نه ،نه .مطلق ًا اينجوري نبود ،يكي از
رموز موفقيت آنها همين جا است.

بيشتر توضيح ميدهيد؟

ببينيد ،اگر شما تقسيمبندي كار بكنيد،
بدون اينكه خود شما سابقة كار داشته باشيد،
هر چقدر هم تخصص داشته باشيد ،جواب
نميگيريد ،اما اگر به صورت مجموع نگاه

ايرانيها را چطور به بازي ميگرفتند؟

خدمتتان عارضم كه ما سري اول بوديم
كه از خارج صنعت وارد شده بوديم ،غير از
ما يك گروه از ( ITدانشكده نفت) آبادان
بودند و اينها از خودشان محسوب ميشدند.
جداي از اينها يك عدهاي را همان زمان
انتخاب كرده بودند و به دانشگاه بيرمنگام
فرستاده بودند .تعداد بسيار محدود و كمي
هم تحصيل كردة انگليس و آمريكا استخدام
شده بودند.
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پس احساس برتري نسبت به ايرانيها

مسلم ًا ،اول كار مسلم ًا .مثل ايناست كه
شما بگوييد كاپيتان هواپيما نسبت به مسافران
برتري دارد؟ خوب مسلم ًا برتري دارد.

آيا فخر فروشي و اين مسايل هم بود؟

نه ،اص ً
ال .اساس ًا در سيستم آنها اينطوري
نيست .من هم در انگليس تحصيل كردهام
هم در آمريكا .اين مسئله مال ما ايرانيها و
جهان سوميها است.
پيشرفت شغلي براي ايرانيها ممكن بود؟

عرض كنم كه شما براي يك لحظه
تصور كنيد استاد يك كالس  30نفره هستيد،
 25نفر از شاگردان را از قبل ميشناسيد و
 5نفر جديد آمدهاند .به محض اينكه وارد
كالس ميشويد اين  25نفر بلند ميشوند و
دست ميزنند ولي آن  5نفر ميمانند چكار
كنند .از همان لحظة اول ميفهميد كه اين 5

شماره  145-146آذر و دی ماه 1390

تا با آن  25تا فرق ميكنند .آيا بين اين  5تا و
آن  25تا فرق نميگذاريد؟ در ضمن فراموش
نكن كه آنها هندوانة نبريده هم هستند و بايد
امتحان پس بدهند .من به شما قول شرف
ميدهم اگر فداكاريهاي ما ،اگر گذشتهاي
ما و اگر پشت كار ما نبود ،نميگويم تا ابد
بلكه تا مدتها ايراني پشت گوشش را ميديد،
نميتوانست در مناطق نفتخيز ايراني ببيند.
ما هم مشوق ايرانيهاي بعد از خودمان شديم
و هم آنها از ايرانيها شناخت پيدا كردند.

هيچ حوزة ممنوعهاي براي ايرانيها لحاظ

نميكردند؟

اص ً
ال و ابداً.

دستورالعمل كار را در اختيار شما
ميگذاشتند؟

بله ،اتفاق ًا اولين چيزي كه به ما ميدادند
شرح وظايف بود .مثل ما ايرانيها نيستند كه
موش و گربه بازي كنند.

همهشان .البته بستگي داشت به اينكه در
چه پستي كار ميكرديد .در هر پستي كار
ميكرديد ،دستورالعمل همان بخش را به
شما ميدادند و شما ميدانستيد كه چگونه
بايد كار كنيد و معيارهاي كار چيست.

از اين نظر تفاوتي بين آمريكاييها و

آيا بين افراد ردة باالي كنسرسيوم و افراد

انگليسيها بود؟

ردة پايين بحث ميشد؟

مطلق ًا ،مطلق ًا .اوايل كار ناچار شده بودند
براي ردههاي پايين هم نيرو بياورند ولي بعد
از رفتن ما و از سال  35به بعد كه يواش
يواش ايرانيها آمدند و از  ITهم مرتب

نه ،نه .اگر هم چيزي بود در تهران،
كوچه يغما بود .در سيستم كاري مطلق ًا
چيزي بروز نميدادند ،طرز رفتار و كردارشان
چنان بود كه به يكديگر آتو ميدادند نه به

دانشجو فارغالتحصيل ميشد ،نميگويم
همة ايرانيها ،اما اكثرا ً در ردة باالي مديريت
مشغول ميشدند.

ايرانيها .اگر هم اختالفي داشتند در خفا حل
ميكردند .اجازه بدهيد اين نكته را هم اضافه
كنم كه ايرانيهايي كه آنجا كار ميكردند
آنهايي بودند كه در خارج تحصيل كرده
و فارغالتحصيل شده بودند .جالب است
بدانيد شركت ملي نفت ايران در نيويورك
نمايندگي داشت كه فارغالتحصيالن ايراني
را جذب ميكرد و براي كار به كنسرسيوم
ميفرستاد .به هر حال همانطور كه شركت
نفت توسعه پيدا ميكرد ،روز به روز بر تعداد

قبلاز مليشدن كه شركت ملي نفت ايران

ـ انگليس فعاليت ميكرد ايراني ها شركت
و انگليسيها را ابزار اعمال استعمار انگليس
ميدانستند ،در دورهاي كه شما شروع به كار

دستورالعملهاي بهرهبرداري از تجهيزات

كرديد و اوايل فعاليت كنسرسيوم بود ،ديد

چطور؟ آيا اين دستورالعملها در اختيار شما

ايرانيها چگونه بود؟

بود؟

مطالعه كردم كنسرسيوم ابزار اعمال استعمار
انگلستان تلقي نميشد .آدم خوشاخالق،
بداخالق ،نادان و دانا همه جوره بودند .اما
تا آنجايي كه بنده بودم و شنيدم صحبت
استثمار نبود.

تا آنجايي كه من صحبت كردم و
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ايرانيها اضافه ميشد .اين امر دو دليل اصلي
داشت .يكي اين كه هزينة ايرانيها نسبت به
خارجيها كمتر بود ،علت دوم هم محيط
زندگي مناطق نفتخيز بود .تصوركنيد در آن
زماني كه خانوادهها سنتي و گسترده بودند
و صنعت دركشور معنايي نداشت ،تحصيل
كردگان خارج كه به محيط زندگي آنجا
خوكردهبودند و حتي برخي از آنها زن فرنگي
داشتند ،نميتوانستند در محيطهاي سنتي
زندگي كنند .عالوه بر محيط ،ابزار زندگي
اروپا و آمريكا با وسايل زندگي در ايران
كام ً
ال تفاوت داشت .مهندسان ايراني تحصيل
كرده در خارج نميتوانستند خود را با محيط
سنتي ايران عادت دهند .در اين شرايط مناطق
نفتخيز تحت مديريت خارجيان ،جوي
نزديك به اروپا داشت و كليه وسايل خانه و
زندگي مدرن در اختيار كاركنان بود .بنابراين
شركت و مناطق نفتي براي اين عده جذابيت
داشت و اين عده را جذب ميكرد.
غيراز شما كه وارد آن سيستم شده بوديد،

افكار ايرانيها و بخصوص فعاالن سياسي
راجع به كنسرسيوم چطور بود؟

در آنجا سروكار ما با يك عده محلي
بود ،بهبهاني ،اصفهاني و شهركردي كه در
مسجد سليمان مشغول به كار شده بودند.
از محليها هم به عنوان نگهبان و اين قبيل
موارد استفاده ميشد .بنابراين ما با تيپهاي
سياسي و اهل فكر برخورد نداشتيم كه از
افكار و عقايد آنها اطالع داشته باشيم.

شما در جريان برنامههاي توسعه هم قرار

قرار بود هركس براي خود ساز بزند تمام
حركات نفتي كه ميخواستيم انجام بدهيم
مختل ميشد.

يك بحثهايي مثل افزايش توليد و  ...توي

اندك از رده خارج شده بودند و كشتيهاي
بزرگ هم نميتوانستند وارد بندر ماهشهر
شوند .بنابراين به فكر اسكله و بندر جديد
افتادند.

آنها چه تأثيري داشت؟ تأثيري كه ايرانيها

چه سالي بود؟

داشتند چگونه بود؟

سال  1339بود كه خارك را براي ما
ساختند و وقتي اولين خطوط لولهاي را كه
از گچساران به خارك كشيدند ،من هم آنجا
بودم.

عرض كنم كه اوايل كار تعداد ايرانيها
خيلي كم بود ،بعد يواش يواش آقايان
ابوالفتحي ،مرحوم دكتر نابغ ،آقاي محترمي،
آقاي مختاريان و  ...نقشهاي اصلي را
برعهده گرفتند .روش خوبي كه كنسرسيوم
به كار ميبرد و بسيار بسيار به نظر من از
نقطه نظر مديريت قابل توجه است ،اين است
كه بدون مشورت با متخصصين در عمليات
كاري نميكرد .هيچ وقت نميگفت در
آغاجاري يك يونيت  600هزار تني بسازيد،
اگر همميخواست چنين كاري كند موضوع
را در آغاجاري مطرح ميكرد و كلية مسائل از
موضوعات بزرگ تا نكات ريز را با مهندسان
مستقر در منطقه در ميان ميگذاشت .يعني
هر پيمانكاري ،هرگونه مناقصهاي را برنده
ميشد بايد نظر مثبت مهندسان منطقه را
كسب ميكرد ،تا وقتي آنها نقشهها را تأييد
نميكردند ،اجازه كار نداشت.
در اين طراحيها ايرانيها هم نقش داشتند؟

در ابتدا ايرانيها نبودند ،اما آخرش
چرا ،اواخر سه يا چهار شركت ايراني مثل
انرشيمي يا سازه كه تجربه كار با خارجيان
را داشتند ،توان انجام اين قبيل طراحيها را
داشتند.

ميگرفتيد؟

آقاي مهندس ،افزايش توليد زيادي كه طي

صددرصد ،درست عكس االن هر كاري
كه ميخواستند در ناحية ما انجام بدهند ،ما
در جريان قرار ميگرفتيم .اوايل ادارة مركزي
در مسجد سليمان بود كه به كاخ سفيد
معروف بود ،سران كنسرسيوم آنجا بودند،
هر ناحيه هم براي خود همه چيز داشت
يعني در هر ناحيه رئيس آزمايشگاه ،رئيس
حفاري ،رئيس اكتشاف ،رئيس زمينشناسي،
رئيس مهندسي نفت و  ...مستقر بود .اما اگر

فعاليت كنسرسيوم رخ داد،دليلش چه بود؟

اكتشاف جديد و توسعة ميادين ،مث ً
ال
آغاجاري به  1ميليون بشكه در روز رسيد.
چه سالي بود؟

سال  1345يا  .44بعد از اينكه توسعهها
شروع شد نفت ميادين زياد شد ولي از يك
طرف بندر ماهشهر براي صدور جوابگو نبود
و از طرف ديگر كشتيها بزرگ شده بودند.
كشتيهاي  50يا  60هزار تني ديگر اندك
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اين خطوط لوله را خارجيها ساختند؟

بله ،همهاش را خارجيها ساختند.

معلوم نبود كدام شركت و كدام كشور بود؟

چندين شركت خارجي بودند ،من االن
بخاطر ندارم ،فقط همين را بگويم كه ،اولين
نفتي كه وارد خارك شده از گچساران بوده و
اولين فردي كه آنجا را راه انداخته من بودم.

خارك هم جزء حوز ة كنسرسيوم بود؟

بله ،تا شيراز جزو كنسرسيوم بود.

در مورد توسعه و افزايش توليد در حوزة
كنسرسيوم از طرف ايرانيها مسايلي مطرح

بود؟مث ً
ال بحث توليد صيانتي و ...؟

اوالً اوايل كار مطلق ًا چنين حرفي نبود.
اين اواخر اين بحثها مطرح شد ،اوايل به
دليل باالبودن فشار مخزن در دنيا شركتي كه
بتواند كمپرسوري بسازد كه بتواند گاز را به
مخزن تزريق كند وجود نداشت .اص ً
ال در
دنيا چنين چيزي مرسوم نبود .به خاطر دارم
وقتي صحبت از صيانت از مخازن پيشآمد
كه افت فشار در مخازن شروع شد .اما قبل
از اينكه به افت فشار برسيم تحولي در
كنسرسيوم ايجاد شد كه ساخت پااليشگاه و
انتقال گاز همراه نفت منطقه آغاجاري به شهر
آستارا بود ،آن زمان گازهاي همراه آغاجاري
اهواز و  ...ميسوخت ،در حاليكه ايران
درمقابل احداث ذوبآهن اصفهان توسط
روسها متعهد به تأمين گاز براي آنها بود.
بنابراين خط لوله به عالوة تمام كمپرسورها
توسط شركت روسي درست شد و ما روزانه
حدود  32ميليون متر مكعب گاز براي تصفيه
اختصاص ميداديم كه در نهايت به آستارا
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ميرسيد .البته در مسير مقداري گاز به تهران
و شهرهاي اطراف خطلوله ميرسيد .پس
اين اولين حركت استفاده از انرژي بود .در
ادامه ناچار شديم كارخانة گازمايع بسازيم
كه اين كارخانهها ابتدا در آغاجاري ساخته
شد.

كارخانههاي گاز هم زيرنظر كنسرسيوم بود؟

بله ،زيرنظر كنسرسيوم بود .به هر حال
از سال  1334به بعد كه اندك اندك افت
فشار مخازن شروع شد به فكر برداشت
ثانويه افتادند ،پيشنهاد كنسرسيوم تزريق آب
بود ،اما در مقابل پيشنهاد رجال قوم خودمان
تزريق گاز بود .هرچه بود ساخت پااليشگاه،
ايجاد شركت جمعآوري گازهاي همراه،
استحصال مايعات گازي و ارسال گاز منجر
به شكلگيري شركت ملي گاز ايران شد .آن
موقع از  32ميليون مترمكعبي كه به خط لوله
ميداديم حدود  2ميليون تا  5ميليون مصرف
داخلي بود و مابقي صادر ميشد .بعد از چند
سال كه از اين موعد گذشت و افت فشار
پيشآمد و فكر بازيافت ثانويه مطرح شد،
پيشنهاد كنسرسيوم هم محاسني داشت و هم
معايبي ،پيشنهاد كنسرسيوم اين بود كه آب
تزريق كنيم و براي اين كار خط لوله آب از
ماهشهر كشيده شود و آب پساز تصفيه به
مخازن تزريق شود .اين را بگويم كه در مدل
فني هميشه تزريق آب بهتر از تزريق گاز
است .اگر تاقديس مخزن را درنظر بگيريد،
باال گاز ،وسط نفت و پايين آب قرار دارد.
حسن تزريق آب سهولت در انجام كار است
و هزينة كمتر آن ،اما اين كار دو عيب دارد،
يكي اينكه نفت باقيمانده پشت آب بماند
كه در اين صورت نفت غيرقابل دسترس
خواهد شد و ديگر اينكه تزريق آب مخزن
را پر از آب ميكند .باتوجه به اين مسائل
بود كه مهندسان ايراني از تزريق گاز دفاع
كردند .چراكه با اين كار هم فشار مخازن باال
ميرفت و هم گاز را ميتوان مجدد استفاده
كرد و هدر نميرود.

آيا اين كار قبل از انقالب انجام شده است؟

بله ،ما يك ميدان بزرگ گاز و نفت
داريم به نام نفت سفيد ،كنارش يك ميدان
نفتي داريم به نام هفتگل كه آن موقع كه اين
بحثها مطرح شده بود به شدت توليدش
پايين آمده بود .قرارشد از نفت سفيد گاز
بگيريم و به هفتگل تزريق كنيم.
قبل از آن اين كار انجام نشده بود؟

اص ً
ال و ابداً.

پس در اين ميدان هفتگل براي اولين بار
تزريق گاز انجام شد؟

بله ،البته مقياس كار بزرگ نبود ،مقدار
گازي كه الزم بود حدود  2ميليون مترمكعب
در روز بود و كمپرسور هم الزم نداشت و
ميشد از فشار مخزن نفت سفيد استفاده
كرد .شب و روز خواب نداشتيم ،چون تا آن
موقع تجربه اين كار را نداشتيم واهمه داشتيم
كه حاال چه اتفاقي خواهد افتاد.

شما در اين مقطع چه مسئوليتي داشتيد؟

من رئيس منطقه بودم و دفترم هم در
اهواز بود ،از خرمآباد گرفته تا پااليشگاه
آبادان زيرنظر من بود .بعد از اين تجربه
به گچساران رفتيم و تزريق گاز را در آنجا
شروع كرديم .سومين جايي كه براي تزريق
گاز آماده كرده بوديم مارون بود و چهارمين
جايي كه قراربود انجام شود تزريق گاز
همراه نفت گچساران بود.

وقتي كه گاز تزريق شد ،يعني نظر ايرانيها

به كرسي نشست ،درست است ؟

بله ،بله

كنسرسيوم چطور از پيشنهادش عقبنشيني
كرد؟

نه ،نه .عقبنشيني نكرد ،آنها ميگفتند
ماخدمتگزار شما هستيم ،هرچه تصميمگيري
شود اجرا ميكنيم.

اگر بخواهيم با سالهاي اول كار مقايسه كنيم
آيا ميتوان گفت در اين مقطع متخصصهاي
ايراني به قدري در مورد مسائل نفتي توانا

شده بودند كه ميتوانستند وارد مذاكره شده
و نظرشان را به كرسي بنشانند؟

بله ،قب ً
الهم گفتم كه اواخر بيشتر كارها
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زيرنظر ايرانيها بود اما سالهاي  35 ،34و
 36همه كارها را خارجيها انجام ميدادند.

اين تحول ناشي از چه بود؟

سه چيز ،قب ً
ال هم عرض كردم ،يكي
بدست آوردن نيروي كار ارزانتر براي
كنسرسيوم .آن زمان دنيا شناختي از ايران
نداشت و تمام كساني كه اينجا ميآوردند
بايد به دالر حقوق ميدادند و بيمه ميكردند
و مسايل ديگر ،اما هزينه  5ايراني هزينه
يك خارجي بود .مسئله ديگر استعداد و
توان يادگيري ايرانيان بود و باالخره محيط
و فضاي مديريتي كنسرسيوم كه يادگيري
را تشويق ميكرد .در ضمن توسعه كار و
فعاليتها هم در افزايش نقش ايرانيها بسيار
مؤثر بود ،چون به هر حال اين توسعهها
احتياج به نيرو و متخصص داشت.

به عنوان آخرين سئوال اگر اجازه بدهيد
بپرسيم اثرات ماندگار و پايدار كنسرسيوم
بر صنعت نفت ايران را چگونه ارزيابي
ميكنيد؟

به اين سئوال من جواب مشخصي
ميدهم ،ريشه و مبناي آنچه كه االن در نفت
داريم در آن دوره شكل گرفته است .من
نميخواهم بگويم كه ما جان كنديم و شما
كيف ميكنيد ولي اين را ميدانم و به راستي
هم ميدانم اگر زحمتها و شبانهروز دويدن
نبود ،شما به اين راحتي سربلند نميكرديد.
يادتان باشد ما در هشت سال جنگ نه تنها
چيزي نساختيم بلكه خيلي از تأسيسات صدمه
ديد و از دست رفتند .شما اگر با انصاف باشيد
كه هستيد ،ميدانيد كه زماني شد كه گوشت
نداشتيم ،مرغ نداشتيم ،شد كه پنير نداشتيم ولي
بيسكويت بود،شد كه كره نباشد ولي روغن
بود ،غير از سه روز نشد كه ماشين به پمپ
بنزين مراجعه كند و بنزين نباشد؟ اين داستان
همان درختي است كه ريشههايش محكم و
شاخههايش افراشته است .ميوة خوب براي
شما بارآورديم ،حاال اگر اين درخت را نگه
داشتند يا نه بحث ديگري است ولي ما كار
خود را به نحو احسن انجام داديم .
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بررسي فني و اقتصادي تولید برق از فشار گاز در

ايستگاههاي تقليل فشارگاز استان لرستان
چكيده:

پراکندگي منابع گاز طبيعي باعث شده است تا از سيستمهاي مختلف انتقال و توزيع براي آن استفاده شود .مايع نمودن
گاز طبيعي و سپس حمل آن توسط تانکر و يا کشتي و همچنين استفاده از سيستمهاي شبكه گازرساني دو روش متداول
جهت انتقال و توزيع گاز طبيعي ميباشد .در ايران اقتصاديترين روش ،استفاده از سيستمهاي خطوطلوله است .انتقال گاز
طبيعي بوسيله خطوطلوله در فشارهاي باال انجام ميشود .با توجه به نياز مصرفکنندههاي مختلف به فشارهاي پائينتر ،فشار
در محل مصرف كاهش مييابد .اين كار در يک ايستگاه تقليل فشار انجام ميگيرد .در اکثر اين ايستگاهها فشار گاز توسط
شير فشارشکن کاهش مييابد .کاهش فشار نوعي اتالف انرژي ايجاد ميكند ،انرژي ذخيرهشده در گاز طبيعي را ميتوان با
بکاربردن تجهيزات مناسب به گونهاي مفيد از انرژي تبديل نمود .بوسيله توربين انبساطي ميتوان از انرژي حاصل از تقليل
فشار گاز استفاده نمود .گاز با فشار باال وارد توربين انبساطي شده و با فشار پائين از آن خارج ميشود .انرژي حاصل از
کاهش فشار به حرکت دوراني تبديل و با دوران ژنراتور ،برق توليد ميشود .به اين فناوري تبديل فشار به انرژي ميگويند.
در اين مقاله به بررسي فني و اقتصادي استفاده از توربين انبساطي در يك ايستگاه تقليل فشار گاز پرداخته شده است.
واژه هاي كليدي :توربين انبساطي ،ايستگاه تقليل فشار ،توليد برق

توليد کار محوري در کمپرسورهاي بخار مورد استفاده قرار گرفت
و به تدريج کاربرد اين فناوري متداول شد[ .]1در حال حاضر 27
سيستم  PIPدر کل اروپا نصب شده است که به ژنراتور الکتريکي
متصل هستند و در مجموع  20 MWالکتريسته توليد ميکنند.
به طور كلي مزاياي استفاده از اين سيستم را به صورت زير
ميتوان خالصه كرد:

عاطفه پورشفيع  -همايون بختياري
کارشناسان ارشد فنی برق

مقدمه

فناوري تبديل فشار به انرژي ()Pressure into powerبراي
اولين بار بصورت عملي در سال  1987در کشور دانمارک جهت
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• بازيافت انرژي و تبديل آن به کار محوري و در نهايت توليد
انرژي الکتريکي
• توليد انرژي بدون مصرف سوخت
• به دليل عدم استفاده از سوختهاي فسيلي جهت ايجاد انرژي،
اين سيستم آلودگي زيستمحيطي به وجود نياورده و جزء
صنايع پاک (سبز) محسوب ميشود.
• كاهش فشار گاز به وسيله توربين هاي انبساطي و يا شيرهاي
فشار شکن سبب كاهش دماي گاز خروجي ميشود .با استفاده از
توربينهاي انبساطي به جاي شيرهاي فشار شکن جهت كاهش
فشار گاز ،افت دمايي بيشتري در گاز خروجي رخ ميدهد که
ميتوان از کاهش دماي توليدي نيز در ايجاد سرمايش در صنايع
مختلف استفاده نمود.
• هرچند اين سيستم در مقايسه با استفاده از شير فشار شکن هزينه
اوليه ،نگهداري و نصب بيشتري دارد ولي به دليل مزاياي فوق،
در مجموع اقتصادي تراست .هزينه توليد يك كيلووات ساعت
الکتريسيته به اين روش بسيار کمتر از هزينه توليد همان مقدار
انرژي در يک نيروگاه برق ميباشد[.]2
در حال حاضر در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز نيروگاههاي نكا
و رامين اهواز از توربينهاي انبساطي استفاده شده است[ .]3به
طور كلي عوامل موثر در انتخاب محل نصب توربين انبساطي
عبارتند از:
• دبی گاز و اختالف فشار در خط لوله ایستگاه و ترکیب گاز
ورودی و دما
• ارتباط با سامانه توزیع برق (وجود مصرفکننده بار ثابت ،کمینه
نوسانات مصرف بار)
• فضای الزم برای نصب توربینها و تجهیزات جانبی آنها هدف
از استفاده از توربين انبساطي کاهش فشار موردنیاز ايستگاه
تقليل فشار گاز و تولید برق در جريان اين تقليل فشار ميباشد
مزاياي استفاده از توربين انبساطي عبارتند از :
• بازیابی انرژی
• کاهش انتشار آالیندههای ناشی از سوخت فسیلی
• تولید برق بدون مصرف سوخت
صرفهجوییهاي ناشي از انجام طرح نيز عبارتنداز :ارزش
سوخت صرفهجوئي شده ،ارزش آاليندههاي كاهش يافته (كاهش
هزينه اجتماعي) ،کاهش هزینههای اجرائی با توجه به موجود بودن
سایت الزم و ارزش انرژی تولیدی.
امروزه استفاده از ايستگاههاي تقليل فشار گاز جهت توليد
برق ميتواند كشورها را از تولید و انتشار حداقل يك ميليون تن
االیندههای كربن در سال نجات دهند.
در ايران میتوان حدود  1500مگاوات برق از طریق نصب
توربینهای انبساطی در شبکه گاز کشور تولید کردكه حدود 350
مگاوات برق از طریق ایستگاههای تقلیل فشار گاز نیروگاه ها و

 1150مگاوات نیز به وسیله نصب این سیستمها در ایستگاههای
ورودی شهرها قابل استعمال است[ . ]7به این ترتیب میتوان حدود
سه درصد از برق کشور را با استفاده از این سیستم تولید کرد
اين امر تنها با نصب يك سيستم توربين در ايستگاه تقليل فشار
امكانپذير است.
اگر از اين روش در كشور بهره برداري كامل گردد و اين
ميزان از توليد برق جايگزين توليد از نيروه گاههاي حرارتی شود،
مقدار انتشار كربن به ميزان يك ميليون تن در سال كاهش مييابد
و حداقل  1500مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه ميشود
و اين معادل با توليد يك نيروگاه سوخت فسيلي بزرگ و يا يك
نيروگاه هستهاي است .در حال حاضر در فرايند توليد برق دو سوم
از سوخت ورودي تلف ميشود ،به عبارت ديگر به ازاي هر 100
واحد انرژي كه وارد سيستم نيروگاه ميشود به اندازه  38/5واحد
آن به برق تبدیل شده و در شبكهها مورد استفاده بهينه قرار ميگيرد،
 3/5واحد نيز در طول مسير انتقال هدر ميرود (تلفات انتقال) و فقط
 35واحد به مصرف ميرسد[ .]5در كشورهايي كه با مشكل كمبود
انرژي مواجهاند از جمله كشور بنگالدش با توجه به محدوديت
منابع گاز طبيعي پيشنهاد شده است كه عالوه بر ايستگاههاي تقليل
فشار گاز ،در كليه صنايع بزرگ و مصرفكنندههاي بخش خصوصي
نيز از توربين انبساطي استفاده شود تا هم مشكل كمبود نيرو برطرف
شود و هم اثرات سوء زيستمحيطي به حداقل برسد[.]6

شرح موضوع

ايستگاه تقليل فشار گاز يا ( CGS (City Gate Stationيا ايستگاه
دروازه ورودي شهر ،جهت تقليل فشار گاز احداث میشود .يعني
گاز قب ً
ال براي انتقال از طريق خطوط لوله به فشار  psi 1000رسيده
است كه حاال براي ورود به شبكه شهری بايد به  psi 250برسد.
مجددا ً در مناطق داخل شهري فشار از  psi 250به  psi 60كاهش
مييابد بنابراين ايستگاه داخل شهري يا TBS (Town Border
) Stationجهت تقليل فشار  250 psiبه  60 psiميباشند .نحوه
شكل ( :)1نحوه توليد ،انتقال و توزيع گاز طبيعي
انتقال
فشار باال

ایستگاههای تقویت فشار

چاه گاز

ایستگاههای تقلیل فشار
فشار متوسط
توزیع

فشار پایین
مصرف کنندگان
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ایستگا ههای
تقلیل
فشار
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شكل ( :)3شماي كلي يك توربين انبساطي

توليد ،انتقال و توزيع گاز طبيعي مطابق شكل زير ميباشد.
جهت جلوگيري از تشكيل هيدرات و يخزدگي در اجزاي
رگوالتور و مسيرهاي جريان گاز در هنگام كاهش فشار در
ايستگاههاي  ،CGSاز هيترهاي غير مستقيم استفاده ميگردد .در
اين نوع هيترها گرماي مخزن آب داخل هيتر با انرژي سوختن
گاز تامين ميشود .در صورت خاموش شدن مشعلهاي هيتر در
زمستان ،امكان يخزدگي و انفجار گاز وجود دارد .اين هيترها به
طور متوسط براي گرم كردن هر مترمكعب حجم گاز btu/h70
انرژي مصرف ميكنند .به عنوان مثال در يك ايستگاه با ظرفيت
 100000 h/m3به صرف  7000000 btu/hانرژي نياز دارد كه با
احتساب  W 0.293 = btu/h 1اين مقدار انرژي معادل 2/051
مگاوات ميباشد .از طرفي كل هزينه مورد نياز براي يك سيستم
توربين انبساطي شامل هزينه تجهيزات توربين ،گيربكس ،ژنراتور،

فشار باال
برق تولیدی

فشار پائین

فشار گاز ،تامين برق و كاهش هزينهها را شاهد باشيم.
به طور كلي يك توربين انبساطي داراي قسمتهاي زير ميباشد:
 -1بدنه توربين -2 ،روتور -3 ،پخشكننده -4 ،ژنراتور،
-5جعبه اتصاالت-6 ،محل ورودي گاز-7 ،محل گاز خروجي
در ايستگاههاي تقليل فشار  CGSميتوان تا  2مگاوات انرژي
برق از توربينهاي انبساطي توليد نمود و در ايستگاههاي TBS
ميتوان در هر ايستگاه تا  15كيلووات برق توليد نمود[.]5
مشخصات فني يك نمونه توربين انبساطي جهت توليد 15
كيلووات برق به شرح زير است.
شكل ( )5توان توليدي توربينهاي انبساطي شركت جنرال
الكتريك( )GEبر اساس نرمال مترمكعب بر ساعت حجم گاز
ورودي جهت استفاده در ايستگاههاي  CGSرا نشان مي دهد.
مطابق جدول فوق با دبي گاز  100000 h/m3حدود 2
مگاوات توان توليدي توربين انبساطي ميباشد كه به طور تقريبي با
توان حرارتي مورد نياز براي گرم كردن گاز برابر است .در اينجا دو
حالت وجود دارد :يا توان الكتريكي توليد شده مانند يك نيروگاه
مقياس كوچك به شبكه سراسري تزريق شده و فروخته ميشود و

شكل ( :)2استفاده موازي توربين انبساطي و شير فشارشكن[]4

پیش گرمکن
سیستم انبساط گاز

تنظیم کننده فشار گاز

گاز

تغذیه حرارت

سیستم خنککننده
(در صورت نیاز)

پيش گرمكن و پس گرمكن و خطوط لولههاي ارتباطي و هزينه
طراحي مهندسي و نصب ،بسته به ظرفيت توليد بين  600تا 2300
دالر بر كيلووات متغير ميباشد.
در ادامه به بررسي يك نمونه ايستگاه تقليل فشار گاز با دبي
ثابت  100000 h/m3و دماي  25درجه سانتيگراد ميپردازيم .در
اين طرح ابتدا گاز ورودي وارد پيش گرمكن ميشود و دماي آن
تا  35درجه سانتيگراد باال ميروند ،سپس وارد توربين انبساطي
شده و ضمن از دست دادن انرژي ،دماي گاز خروجي به  15درجه
سانتيگراد ميرسد.
برق توليدي در مراكز تقليلفشار را هم میتوان بصورت محلي
مورد استفاده قرارداد و هم ميتوان آنرا به شبكه برق سراسري وصل
نمود و از آن بعنوان يكي از اجزاء توليد پراكنده استفاده نمود.
در حال حاضر مطابق شكل زير ،در ايستگاههاي تقليل فشار
كاهش و تنظيم فشار گاز ،تامين گاز مورد نياز سيستمهاي توزيع گاز،
اندازهگيري مقدار گاز و ساير پارامترهاي مربوطه انجام ميشود .با
نصب توربين انبساطي در مسير گاز عبوري ميتوان عالوه بر كاهش

شكل ( :)4معرفي اجزاي توربين انبساطي

 -1بدنه توربين -2 ،روتور -3 ،پخشكننده -4 ،ژنراتور -5 ،جعبه اتصاالت،
 -6محل ورودي گاز -7 ،محل گاز خروجي
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شكل ( :)5توان توليدي بر حسب حجم گاز ورودي

يا به جاي استفاده از گرمكنهاي گازي از گرمكن با المنت برقي
استفاده ميشود و گاز هدر رفته براي گرم كردن گاز خط لوله اصلي
صرفهجويي ميگردد كه در هر صورت بهينهسازي مصرف انرژي
صورت پذيرفته است.
psi
فشار
با
نظر
مورد
براي ايستگاه
 1000و شدت جريان گاز
 100000 h/m3و در نظر گرفتن بازده 96درصد براي ژنراتورkw/$ ،
 1600هزينه احداث ايستگاه و  0.12 kwh/$ارزش برق توليدي[،]2
زمان برگشت سرمايه از رابطه زير به دست ميآيد:

قدرت (کیلو وات)
16000
14000

فریم 60

1523
1.701.100

فشار گاز در ورودي توربين
دماي گاز ورودي به توربين

 20درجه سانتيگراد

فشار گاز خروجي از توربين

0/3-1/9مگاپاسكال

دور نامي

 3000دور بر دقيقه

فركانس

 50هرتز

ولتاژ نامي

 400ولت

وزن

 208كيلوگرم

دبي گاز مورد نياز

 1500-2000نرمال متر مكعب بر ساعت

انجام ميگردد :

6000

896
1.000.800

717
800.800

269
300.400

4000
فریم 20
90
100.500

2000

0

)Flow - MMSCFD (Nm3/hr

حرارتي بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است .از برق توليدي
ميتوان به طور مستقيم جهت يك صنعت نزديك به محل ايستگاه
استفاده نمود و يا پس از سنكرون كردن آن وارد شبكه سراسري نمود
و يا جهت گرم كردن گاز به جاي هيترهاي ايستگاه استفاده نمود.
اشکال عمده این سيستم ثابت نبودن فلو عبوری گاز میباشد  .در
سيستمهای فعلی یک مقدار حداقل جريان برای طراحی توربينهای
انبساطی در نظر گرفته میشود و بقيه جریان از یک مسير کنار گذر
وارد سيستمهای قدیمی فشار شکن (مجهز به رگالتور) میشود .
اشکال عمده این طرح از دست دادن يك مقداراز پتانسيل توليد
کاراست .می توان جهت رفع این مشکل و بهبود سيستم مذکور
از توربينهای انبساطی ظرفيت متغير استفاده کرد .اساس کارکرد
سيستم ظرفيت متغير ،عملکرد سيستم کنترلی طراحی شده است که
با تغيير بار ميدان مغناطيسی القایی محرک در ژنراتور کوپل شده
با توربين انبساطی تغييرات جریان و فشار گاز ورودی را بصورت
تغييرات در آمپراژ توليدی در میآورد .

استفاده در ايستگاه هاي ]5[TBS

1/5-2/3مگاپاسكال

8000

فریم 30

جدول ( :)1مشخصات فني يك نمونه توربين انبساطي جهت
توان نامي

فریم 50

10000

فریم 40

كه  Aسود ساالنه و  Pهزينه اوليه سرمايهگذاري است و  iنرخ
فرضي ميباشد كه برابر با  0/02در نظر گرفته ميشود[ .]4با در
نظر گرفتن قدرت توليد  2000كيلووات ،محاسبات به صورت ذيل

 11-15كيلووات

12000

p=1600×2000=3200000 $
A=2000*24*365*0/12=2102400 $

مراجع

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

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

مطابق رابطه باال مدت زمان بازگشت سرمايه  1سال و  6ماه
است كه نشان دهنده اقتصادي بودن طرح ميباشد.

[ : ]2مجيدرضا محجوب ،ارجمند مهرباني ،واحد مرادي ،عباس حشمتي
"استحصال انرژي از ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي"  :دانشکده مهندسي
شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان
[ : ]3مهدی مقیمی " آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن در نیروگاههای تولید
برق" وزارت نيرو ،گروه مشاوران جوان

نتيجهگیري و پيشنهادات :

[4]	 Ebrahim Khalili Ardali , Esmaeil Heybatian: "Energy Regeneration in

در اين مقاله يك روش توليد برق بدون مصرف سوخت ارائه
شده و اين طرح را از نظر فني و اقتصادي مورد تحليل و بررسي
قرار گرفت .انرژي اختالف پتانسيل فشار گاز ميتواند يك منبع
با ارزش براي توليد برق باشد .اين طرح ميتواند در ايستگاههاي
تقليل فشار گاز شهري ،نيروگاهها و صنايع بزرگي كه حجم بااليي
از گاز را مصرف ميكنند ،به كار گرفته شود .عالوه بر اين اثرات
سوء زيستمحيطي توربينهاي انبساطي در مقايسه با نيروگاههاي

;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

[ : ]7سايت صبا ،پايگاه اطالع رساني خدمات مهندسي و صنايع برق و آب
sabainfo.ir
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تالش قطر برای حضور در

پروژههای انرژی جهان

از قطب جنوب تا اعماق جنگلهای آمریکای التین ،قطر به دنبال
سرمایهگذاری چند میلیارد دالری در انواع پروژههای بخش انرژی
است .هدف قطر از این تالش متنوعسازي درآمد خود و حضور و
دسترسی گسترده به امکانات بازار جهانی انرژی است .انگیزه و محرک
این کشور برای گسترش فعالیتهای خود در سطح جهانی متاثر از
چند عامل است .این عوامل عبارتند :از پیروی از یک سیاست خارجی
منسجم و در عین حال انعطافپذیر ،پايان يافتن اجرای پروژهها در
بزرگترین میدان گازی خود و ضرورت دفاع از منافع اقتصادی در برابر
نوسانات تقاضا و قیمت گازطبیعی در بازار جهانی.
قطر با دستیابی به هدف تولید ساالنه  77میلیون تن گازطبیعی
مایع شده ( )LNGو احراز مقام اول جهانی در صادرات این محصول،
اکنون درصدد سرمایهگذاری در کشورهایی چون روسیه و نيز در انواع
صنایع مرتبط با انرژی در کشورهای دیگر و همچنين افزایش حجم
سرمایهگذاریهای خود در بازارهای به شدّ ت مصرفی خاوردور است.
برخی تحلیلگران معتقدند که قطر از تالش خود برای حضور در
بازارهای بینالمللی و ایجاد تنوع در سرمایهگذاریها نخواهد کاست
زیرا تمام شواهد حاکی است که این کشور توقف اجرای پروژههای
توسعهاي بر روی میدان گنبدشمالی خود را که با ایران مشترک است،
ادامه خواهد داد .در همین ارتباط قطر اعالم نموده که تا سال 2013
اين توقف ادامه خواهد داشت .قطر این توقف را در سال  2005و از
بیم وارد آمدن آسیبهای جبرانناپذیر ناشی از تولید سریع به ذخیره
گازی گنبدشمالي ،اعمال نمود.
از آنجا که قطر از منابع و فرصتها کافی داخلی برای
سرمایهگذاریهای وسیع و تولید برخوردار نیست .ناچار باید
سرمایهگذاری در خارج از مرزهای ملی را دنبال کند و به همین سبب

نیز عالقمند است که از يك بازیگری محلی تبدیل به بازیگری بزرگتر
در بازار انرژی جهان شود و این انگیزه باعث شده که در پروژههای
بالقوهای که در روسیه استرالیا و چین در پیش روست حرفی برای
گفتن داشته باشد.
سیاست امروز قطر در مشارکت در پروژههای مختلف بخش
انرژی جهان و همکاریهای آن با رقبا ،بازتاب و نتیجه رویکرد و
روابط خوب دیپلماتیک در عرصه جهانی است .برای مثال قطر تمایل
خود را برای مشارکت با شرکت روسی "نواتک" در پروژه تولید LNG
منطقه قطبی "یامال" آشکارا اعالم نموده است .در صورت تحقق اين
مشارکت ،این نخستین اقدام قطر برای برای تولید  LNGدر خارج از
مرزهای ملی آن كشور است .سرمایهگذاری مشترک قطر و "نواتک"
در این پروژه در زمانی این دو رقیب در بازارگازطبیعی را به یکدیگر
نزدیک میکند که روسیه در تالش است با افزایش تولید و صادرات
گاز ،سهمی اساسی در بازارهای خاوردور به دست آورد و همزمان
قطر نیز برای جلوگیری از اُفت صادرات خود به ویژه با توجه به تغيير
وضعيت در بازار ایاالت متحده آمریکا ( كه به واسطه توسعه توليد از
شيلهاي گازي بوجود آمد) ،به رشد سهم خود در بازارهای خاور دور
چشم دوخته است.
unconventional
gas
(
غیرمتعارف
گازطبیعی
افزایش تولید
) در
ت متحدهامریکا که بزرگترین مشتری قطر بوده است ،موانعی را
ایاال 
در راه تحقق اهداف گازی این کشور به وجود آورده است .از دیدگاه
قطر بازار امریکا بازار بسيار مطمئنی به شمار میآمد و از اين رو حتی
ریسک سرمایهگذاری در یک ترمینال بازیابی گاز ( )regasificationدر
این کشور را متقبل شده بود .از سوی دیگر قطر اکنون برای حضور
در بازارهای اروپا هم با روسیه به رقابت پرداخته است و این در
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حالی است که تقاضا در بازار اروپا نيز به علت بدهیهای هنگفت و
وضعيت بد اقتصادي کشورها در معرض تهدید است .با این که روسیه
حضوری بسیار قوی در بازار گاز اروپا دارد رقابت قطر در این بازار
را به وضوح احساس میکنند .قطر همکاری
نزدیکتر با روسها را در جهت منافع خود
ارزیابی مینمایند و به این نتیجه دست یافته
که بده بستان اطالعات و آمار و تبادلنظر در
اهداف راهبردی با روسیه که بخش بزرگی از
بازار اروپا را به خود اختصاص داده است،
مفید بوده و به نفع مصالح ملی قطر است.
روابط نزدیک قطر و روسیه از سال
گذشته آغاز شد زمانی که شرکت گاز پروم
روسیه اعالم کرد که قطر از این شرکت
دعوت نموده که پس از پایان توقف عملیات
در میدان گنبدشمالی ،در صنایع  LNGاین
کشور فعاالنه مشارکت نماید و این در حالی
است که هر دو کشور از اعضای اوپک گازی
مستقر در شهر دوحه (پایتخت قطر) ميباشند .در این تشکل اعضا
با تبادل اطالعات بازار و پروژهها ،با یکدیگر همکاری مینمایند.
بیتردید منافع ملی ایجاب میکند که روسیه و قطر سیاستهای گازی
خود را به گونهای با یکدیگر هماهنگ نمایند تا مانع افت قیمت گاز در
بازارهای جهانی شوند (اتفاقی که در سال  2008به علت رکود جهانی
و تولید بیشتر گاز در ایاالت متحده آمریکا شاهد آن بودیم).
قطر تنها نگران رقابت با روسیه نیست بلکه افزایش توان صادراتی
گازطبيعي مایع شده ( )LNGاسترالیا در یک دهه آینده ،به عنوان
جایگزین مناسبی برای گازطبیعی کشورهای منطقه خلیج فارس،
موجب نگرانی این کشور شده است .رویارویی با این وضیعت ممکن
است قطر را به سرمایهگذاری در صنایع گاز استرالیا نيز متمایل نماید.
قطر در وضعیتی قرار دارد که باید در محدوده گزینه رقابت و
حضور موثر در بازارهای گاز ،راهبردی مناسب را برای خود طراحی
کند .این دو گزینه شامل مشارکت و همکاری در پروژههای رقیب
در کشورهای دیگر یا چشمپوشی از این امر است .اما ریسک
سرمایهگذاری در پروژههای گازی کشورهای دیگر به مراتب کمتر از
اجرای پروژهای گازی جدید در داخل و اشباع بازار و به تبع آن افت
قیمتها است.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از انگیزههای قطر
برای حضور در پروژههای کشورهای دیگر در برابر تعلیق سرمایهگذاری
در گنبدشمالی ،ایجاد روابط خوب با ایران است که به علت ادامه
تحریمهای دست و پاگیر جهانی و مشکالت دسترسی به فناوریهای
الزم ،هنوز نتوانسته از این میدان گازی (پارسجنوبی) در اندازه مطلوب
برداشت نماید .قطر و ایران چاههای گازی خود را در یک مخزن حفر
میکنند ولی به عللی که به آن اشاره شد قطر توانسته است برداشتی

به مراتب بیش از ایران داشته باشد .تحلیلگران معتقدند این شرایط و
در عین حال اجرای بزرگترین پروژههای گازمایع شده ( )LNGجهان
توسط قطر ،باید برای ایران که هنوز برداشتی در حد مطلوب ندارد

وضعیتی نگرانکننده به وجود آورده باشد .علیالقاعده روابط خارجی
ایران و کشورهای عرب جنوب خلیجفارس هم نباید کمک چندانی به
بهبود این وضعیت نموده باشد به ویژه آن که اخیرا ً عربستانسعودی و
بحرین ایران را بدون در دست داشتن هرگونه دلیل و مدرک ،به دست
داشتن در جنبشهای مردمی کشورهای خود متهم مینمایند .از این
روست که این احتمال داده میشود که ذخایر انرژی در خلیجفارس
چندان مصون از درگیریهای ناخواسته نباشد .به یاد داشته باشیم که
عراق برداشت کویت از یکی از ذخایر مشترک مرزی را بهانهای برای
عملیات نظامی سال  1990قرار داد .هر چند سابقه امر نشان میدهد
که فعال" مشکل مشابهی بین ایران و قطر وجود ندارد و هر دو کشور
همواره سعی نمودهاند روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند ،به ویژه آن
که برای قطر داشتن روابط حسنه با ایران برای حفظ امنیت کشتیهای
 LNGآن در مسیر تنگه هرمز ،واجد اهمیتی حیاتی است.
عدهاي از تحلیلگران معتقدند که قطر ضمن آن که عالقمند است
در نقش کشوری صلحجو ظاهر شود از اهمیت برخورداری از نقش
دیپلماتیک بارزتر در سطح بینالمللی غافل نشده است .با این همه
مشخص نیست که تا چه حد این تالش ریشه در منافع اقتصادی و تا چه
مقدار ریشه در مسایل سیاسی دارد .حضور سیاسی -اقتصادی قطر در
لیبی ،مشارکت در پروژههای برق شرکت "ایبروروالي "اسپانیا ،حضور
در پروژههای انرژی بادی و بازار انرژی رو به رشد آمریکایالتین و
امضای توافقی با یک شرکت چینی و شل برای احداث یک مجتمع
پتروشیمی و پاالیشگاهی در چین ،همگی از اهمیت پیگیری موازی و
ترکیبی از انگیزههای سیاسی و اقتصادی این کشور برای حضور در
جامعه بینالمللی حکایت میکند .
منبع :هرالد تريبون
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منعقد گرديد.
اينك عراق قصد دارد تا چهارمين دور
از مناقصات نفتي خود را جهت واگذاري
بلوكهاي اكتشافي نفت و گاز برگزار نمايد.
در ادامه به تشريح اهداف ،مشخصات
بلوكهاي ارائه شده ،شركتهاي حاضر
در مناقصه و چارچوب قراردادهاي در نظر
گرفته شده براي اين دور از مناقصه ،پرداخته
ميشود.

اهداف دور چهارم مناقصه

راهبردهاي محوري عراق
در واگذاري بلوكهاي
اكتشافي
(در دور چهارم مناقصات هيدروكربني)
عليخواجوي

مقدمه

وزارت نفت عراق تا كنون  3مناقصه
هيدروكربني براي توسعه ميادين نفت و
گاز خود برگزار نموده است .در مناقصه
اول كه در ژانويه  2009برگزار شد ،ميادين
نفت توليدي اين كشور براي توسعه به

شركتهاي بينالمللي واگذار شد .در
مناقصه دوم كه در دسامبر  2009برگزار شد،
ميادين اكتشافي توسعه نيافته به شركتهاي
بينالمللي ارائه گرديد .سومين مناقصه
بمنظور واگذاري ميادين توسعه نيافته مستقل
گازي در اكتبر  2010برگزار شد .در مجموع
سه مناقصه ،قرارداد توسعه  11ميدان نفتي
و  3ميدان گازي با شركتهاي بينالمللي،
50

وزارت نفت عراق قصد داشته است كه
چهارمين دور از مناقصات هيدروكربني خود
را در ژانويه ( 2012دي ماه  )1390برگزار
نمايد .هدف از برگزاري اين مناقصه واگذاري
 12بلوك اكتشافي نفت و گاز بمنظور ارتقاي
سطح ذخاير نفتخام اين كشور بميزان 10
ميليارد بشكه و ذخاير گازطبيعي بميزان
 820ميلياردمترمكعب است .دستيابي به اين
اهداف ميتواند جايگاه عراق را در بازارهاي
جهاني نفت و گاز و بويژه اوپك ارتقا دهد.
در حال حاضر عراق با در اختيار داشتن
 143ميليارد بشكه نفتخام در ميان دارندگان
ذخاير نفت جهان ،رتبه چهارم را پس از
كشورهاي عربستان سعودي ،ونزوئال و
ايران در اختيار دارد .حجم ذخاير گازطبيعي
عراق نيز  3/6تريليون متر مكعب برآورد
شده است كه از اين ميزان  2/6تريليون
مترمكعب بصورت گازهاي همراه و 991
ميليارد متر مكعب بصورت ميادين مستقل
ميباشد .عراق يازدهمين دارنده ذخاير گاز
جهان است.
در واقع برگزاري دور چهارم مناقصه
هيدروكربني عراق در ادامه اجراي برنامههاي
جامع توسعه صنعتنفت و گاز اين كشور
صورت ميگيرد .بر اساس قراردادهاي منعقد
شده در مناقصات پيشين و ساير قراردادهاي
منعقد شده خارج از مناقصات برگزار شده
نظير توسعه ميدان االحدب ،توليد نفت عراق
ميبايست در سال  2017به  12ميليون بشكه
در روز برسد .همچنين با توسعه  3ميدان
گازي مستقل واگذار شده در دور سوم
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مناقصات 24 ،ميليون متر مكعب در روز
به توليد گاز عراق افزوده خواهد شد .البته
اهداف توليد نفتخام عراق از نظر بسياري
از مراكز معتبر انرژي و كارشناسان مستقل
با ترديدهايي مواجه شده است و وزارت
نفت عراق نيز به تازگي اين انتقادها را وارد
دانسته و اعالم كرده است كه مذاكراتي را
براي اصالح قراردادهاي واگذار شده و
كاهش سقف توليد آنها به  8تا  8/5ميليون
بشكه در روز (در افق  )2017با شركتهاي
طرف قرارداد آغاز خواهد كرد.
وزارت نفت عراق در فوريه 2011
برنامه جديد چهارساله ( )2011-14صنعت
نفت اين كشور را اعالم نمود .اولين بند
از مفاد اين برنامه ،افزايش ذخاير نفتخام
و گاز طبيعي عراق است .هدف عراق از
فعاليتهاي اكتشافي رسيدن به ضريب
جديد جايگزيني نفت و گاز توليدي با
اكتشافات جديد ميباشد.
طبق بررسيهاي بعمل آمده در سالهاي
گذشته ،وزات نفت عراق  54بلوك اكتشافي
در اين كشور را شناسايي كرده است .اين 54
بلوك بر اساس برآورد ذخاير احتمالي نفت
و گاز آنها در  5گروه طبقهبندي شدهاند كه
در جدول ذيل قابل مشاهده است:
بر اساس تقسيمبندي فوق ،پتانسيل
اكتشاف نفتخام به ميزان بااليي در عراق
در نظر گرفته ميشود .همچنين در مجموع
 35بلوك از  54بلوك شناسايي شده،
پتانسيل ذخاير باالي نفت و گاز را دارند
كه اين امر از امكان افزايش قابلمالحظه
ذخاير هيدروكربني و بويژه نفتخام در
سالهاي آتي حكايت دارد .البته وزارت
نفت عراق با آرايش و تقسيمبندي مجدد،

 12بلوك اكتشافي جديد را براي واگذاري
در مناقصه دور چهارم پيشنهاد داده است.
بلوكهاي واگذار شده جديد اغلب از لحاظ

در مرز عراق و عربستان و بلوك  9كه از
لحاظ مساحت كوچكترين بلوك واگذار
شده ميباشد ،در مرز عراق با ايران واقع

شكل .1نقشه بلوكهاي اكتشافي دور چهارم مناقصه هيدروكربني عراق

وسعت از بلوكهاي پيشين بزرگتر هستند
كه اين امر ميتواند بدليل كاهش ريسك
فعاليتهاي اكتشافي براي شركتهاي طرف
قرار داد باشد .از  12بلوك اكتشافي واگذار
شده 6 ،مورد در مرزهاي عراق با ايران و
سوريه و عربستان قرار دارند كه اين امر از
اولويت اكتشاف در نقاط مرزي عراق با ساير
كشورها حكايت دارد .در واقع بلوكهاي ،1
 2و  3در مرز عراق و سوريه ،بلوك  6مورد

جدول .1طبقهبندي  54بلوك اكتشافي شناسايي شده عراق
پتانسيل هيدروكربن

تعداد بلوكها

شماره بلوكها

نفت باال

22

39 ،38-20 ،19 ،18

گاز باال

9

13-10 ،7-3

نفت و گاز باال

4

9 ،8 ،1،2

نفت متوسط

10

49-40

نفت و گاز متوسط

9

54-50 ،17-14

51

شده است 7 .بلوك از  12بلوك اكتشافي
واگذار شده ،پتانسيلهاي گازي هستند .اين
نيز بر اولويت كشف ذخاير گازطبيعي نسبت
به ذخاير نفتخام براي عراق داللت دارد.
در حال حاضر عراق روزانه  6500مگاوات
برق توليد ميكند كه نياز اين كشور حداقل
دو برابر اين ميزان است و براي توسعه
نيروگاههاي برق ،واحدهاي پتروشيمي و
صنايع داخلي و همچنين صادرات ،نياز
گستردهاي به گسترش ذخاير و توليد از منابع
گازي دارد .در شكل  1توزيع جغرافيايي
بلوكهاي اكتشافي واگذار شده در مناقصه
چهارم نشان داده شده است .بلوكهاي قرمز
رنگ ،گازي و بلوكهاي سبز رنگ ،نفتي
هستند.
مشخصات  12بلوك اكتشافي واگذار
شده در جدول  2بيان شده است .همان
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طور كه مشاهده ميشود در مجموع 80700
كيلومتر مربع مساحت بلوكهاي واگذار
شده ميباشد .از اين ميزان  65درصد
مساحت بلوكهاي اكتشافي گازي و 35
درصد مساحت بلوكهاي اكتشافي نفتي
است .متوسط مساحت بلوكهاي گازي
معادل  7471كيلومتر مربع و بيشتر از متوسط
مساحت و بلوكهاي نفتي كه معادل 5680
كيلومتر مربع هستند ،ميباشد.

شركتهاي صاحب صالحيت

وزارت نفت عراق صالحيت  46شركت
بينالمللي از  24كشور مختلف جهان را
براي شركت در اين دور از مناقصه تائيد
كرده است .ژاپن با  9شركت بيشترين
حضور را در اين مناقصه داشته است .پس
از آن ،روسيه ( 5شركت) ،چين( 4شركت)،
انگليس و آمريكا ( 3شركت) قرار دارند.
البته وزارت نفت عراق شرکت آمريکايي
هس را بدليل فعاليت در اقليم کردستان
عراق كه دولت مركزي آن را غيرقانوني مي
داند ،از فهرست شرکتهاي واجد شرايط
حضور در دور چهارم مناقصههاي نفتي
حذف کرده است.
اسامي شركتهاي تائيد صالحيت شده
عبارتند از ،ATPECO :اينپکس ،ايتچو،
ژاپکس ،JOGMEC ،نيپون اويل اندگس،
سوميتومو ،ميتسوبيشي ،ميتسويي اويل از
كشور ژاپن ،باشنفت ،گازپروم ،لوک اويل،
روسنفت ،سينوک ،CNPC ،پتروچاينا ،ژنهوآ
از كشور چين ،شورون ،اکسون موبيل،
اکسيدنتال از كشور آمريكا ،بي.پي ،پريمير
اويل ،گلف سند از كشور انگليس ،تي.ان.
کي-بي.پي روسي-انگليسي ،شل هلند،
اديسون و اني از كشور ايتاليا ،استات اويل
نروژ ،توتال فرانسه ،شرکت ملي نفت ترکيه
( ،)TPAOپتروناس مالزي ،اجيپتين جنرال

پتروليوم مصر ،اينا از کرواسي ،کوگس
کره جنوبي ،کويت انرژي از کويت ،مبادله
اويل و دراگون اويل از اماراتONGC ،
هند ،پاکستان پتروليوم پاکستان ،پتروويتنام
از ويتنام ،پرتامينا اندونزي PTTEP ،تايلند،
سان آنگول آنگوال ،گلنكور اينترنشنال
سوئيس ،رومگس روماني ،ويتويل سوئيس.
اين شركتها ميتوانند براي حضور
در مناقصه با يكديگر كنسرسيومهايي را
تشكيل بدهند .شركتهاي حضور يافته در
اين دور از مناقصه يا به دنبال افزايش نقش
خود در صنعتنفت و گاز عراق هستند و يا
بعنوان بازيگر جديد وارد بازار نفت و گاز
عراق شدهاند.

برداريهاي زمينشناسي و محيطزيستي،
مينروبي و زيرساختهاي ايجاد شده
حاكميتي را به شركتهاي طرف قرارداد
پرداخت خواهد كرد.
البته الزم بذكر است وزارت نفت عراق
ميتواند در پايان تشخيص تجاري بودن بلوك
اكتشافي ،آغاز توسعه آن را هفت سال به تعويق
بياندازد .اين امر ميتواند بدليل مالحظات
اقتصادي و توجه به شرايط بازار جهاني
نفتخام از سوي وزارت نفت عراق باشد.
با توجه به زمانبندي دوره اكتشاف
و تصميم به آغاز توسعه طبق قراردادهاي
در نظرگرفته شده ،حداكثر  16سال طول
ميكشد تا اولين توليد از يك بلوك اكتشافي
به ثمر بنشيند .لذا بغير از ريسكهاي فني،
دوره طوالني نيز يكي از ريسكهاي اين
قراردادها شناخته ميشود .چرا كه طي اين
مدت شرايط بازار و قيمتها نوسانات
زيادي خواهند داشت.
با واگذاري اين بلوكهاي اكتشافي بغير
از  35درصد مالياتي كه دولت عراق در هر يك
از قراردادها اخذ خواهد كرد ،ساالنه حداقل
معادل يك ميليون دالر صرف آموزش ،انتقال
تكنولوژي و تحصيل نيروهاي عراقي فعال
در اين پروژه ها خواهد شد .همچنين هر
شركت براي حضور در دور رقابت در يك
بلوك اكتشافي ميبايست  50هزار دالر و در
صورت برنده شدن و عقد قرارداد نيز 500
هزار دالر پاداش امضاي قرارداد به وزارت
نفت عراق پرداخت نمايد.
يكي از اهداف مهم دولت عراق
از برگزاري مناقصه دور چهارم ،توزيع
سرمايهگذاري خارجي در پهنه سرزميني اين
كشور است .چرا كه اغلب ميادين واگذار
شده طي مناقصات پيشين در جنوب عراق
متمركز هستند و اين امر نارضايتي ساكنين
ساير مناطق عراق را بهمراه داشته است.

چارچوب قراردادهاي
اكتشافي

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

جدول .2مشخصات  12بلوك اكتشافي عرضه شده در دور چهارم مناقصات عراق
شماره بلوك
نفت/گاز
مساحت

(كيلومترمتربع)

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

گاز

گاز

گاز

گاز

گاز

گاز

نفت

گاز

نفت

نفت

نفت

نفت

7300

8000

7000

7000

8000

9000

6000

6000

900

5500

8500

8000
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لذا بلوكهاي اكتشافي معرفي شده در اين
مناقصه ،بغير از بلوك  9كه در منطقه بصره
و در مجاورت تاسيسات نفتي قرار دارد ،در

راستا وزارت نفت عراق ،چهارمين دور
از مناقصات هيدروكربني خود را براي
واگذاري  12بلوك اكتشافي در ژانويه سال

ساير مناطق عراق كه تاكنون سرمايهگذاري
عمدهاي در آنها صورت نگرفته ،توزيع
شده است .البته دور بودن اين بلوكها از
تاسيسات موجود صنعت نفت عراق نيز يكي
از ريسكهاي اين قراردادها ميباشد.

 2012برنامهريزي كرده است .اين مناقصه با
هدف افزايش ذخاير نفت و گاز اين كشور و
تثبيت موقعيت و جايگاه عراق در بازارهاي
جهاني نفت و گاز صورت ميگيرد .راهبرد
عراق براي رسيدن به اين هدف استفاده از
منابع مالي و توان تكنولوژيك شركتهاي
مطرح بينالمللي است .اكتشاف مناطق مرزي
و بلوكهاي گازي از اولويتهاي كليدي
وزارت نفت عراق در واگذاري اين بلوكها
ميباشد .بطوريكه از  12بلوك اكتشافي
واگذار شده 6 ،مورد در مرزهاي عراق با
كشورهاي همسايه قرار دارند .همچنين 7
بلوك از  12بلوك اكتشافي واگذار شده نيز
گازي هستند.
يكي ديگر از سياستهاي دولت
براي انتخاب بلوكهاي اكتشافي ،توزيع
سرمايهگذاريخارجي در پهنه سرزميني است
و بلوكهاي انتخاب شده غالبا در نواحي
قرار دارند كه تا پيش از اين سرمايهگذاري
قابل مالحظهاي در آن صورت نگرفته است.

جمعبندي و نتيجهگيري

مناقصات وزارتنفت عراق در سه
دور از سال  2009تاكنون بمنظور افزايش
درآمدهاي ارزي ،افزايش سرمايهگذاري و
ايجاد اشتغال ،توسعه صنعت نفت و گاز
و رشد اقتصادي كشور و با هدف تثبيت
جايگاه عراق در بازارهاي جهاني نفت و
گاز برگزار شده است .هر چند در خصوص
دستيبابي مناقصات برگزار شده به تمامي
اهداف ،ابهامات گستردهاي وجود دارد
اما آنچه مسلم است نتيجه آن پيشرفت و
توسعه قابلمالحظه صنعتنفت و گاز اين
كشور در سالهاي آتي و به تبع آن وضعيت
اقتصادي و سياسي خواهد بود .در همين
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دولت عراق انتظار دارد كه با واگذاري
بلوكهاي اكتشافي مدنظر ،ضريب جايگزيني
نفت و گاز اكتشافي با نفت و گاز توليدي در
سالهاي آتي ،برابر يك شود .وزارت نفت
عراق صالحيت  46شركت بينالمللي از 24
كشور مختلف جهان را براي شركت در اين
دور از مناقصه تائيد كردهاست .ژاپن با 9
شركت ،بيشترين حضور را در اين مناقصه
داشته است .پس از آن روسيه ،چين ،انگليس
و آمريكا قرار دارند.
با واگذاري اين بلوكهاي اكتشافي
بغير از  35درصد مالياتي كه دولت عراق
در هر يك از قراردادها از شركتهاي برنده
اخذ خواهد كرد ،ساالنه حداقل معادل يك
ميليون دالر صرف آموزش ،انتقال تكنولوژي
و تحصيل نيروهاي عراقي فعال در اين
پروژهها خواهد شد .همچنين هر شركت
براي حضور در دور رقابت در يك بلوك
اكتشافي ميبايست  50هزار دالر و در
صورت برنده شدن و عقد قرارداد نيز 500
هزار دالر پاداش امضاي قرارداد به وزارت
نفت عراق پرداخت نمايد.
با توجه به فعاليتهاي گسترده عراق در
زمينه توسعه صنعت نفت و گاز ،ضروري
است ايران نيز با بهرهگيري از دانش و
توان نيروهاي باتجربه خود ،برنامههاي
راهبردي را با توجه به شرايط تحريم براي
صنعتنفت و گاز كشور تدوين نمايد .اين
برنامه ميبايست با اولويت تمركز توان مالي
و پيمانكاري كشور بر توسعه ميادين مشترك
و بويژه ميادين عظيم پارسجنوبي ،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 PreQualifications 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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آخرين
وضعيت
انرژيهاي
نو
در ايران
استفاده از منابع جديد انرژي به
جاي منابع فسيلي امري الزامي است.
سيستمهاي جديد انرژي در آينده بايد
متكي به تغييرات ساختاري و بنيادي
باشد كه در آن منابع انرژي بدون كربن
نظير انرژي خورشيدي و بادي و زمين
گرمايي و كربن خنثي مانند انرژي
بيومس مورد استفاده قرار ميگيرند.
بدون ترديد انرژيهاي تجديدپذير با
توجه به سادگي فناوريشان در مقابل
فناوري انرژي هستهاي از يك طرف و
نيز به دليل عدم ايجاد مشكالتي نظير
زبالههاي اتمي از طرف ديگر نقش
مهمي را در سيستم جديد انرژي در
جهان ايفا خواهند كرد .نظر به اهميت
اين موضوع ،مركز پژوهشهاي مجلس
اقدام به ارائة گزارشي تحقيقي از
وضعيت انرژيهاي نو در ايران نموده
كه خالصهاي از آن در بخش تحقيقات
اين شماره مجله اقتصاد انرژي در
اختيار خوانندگان قرار ميگيرد.
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مقدمه:

طبق آمارهاي به ثبت رسيده طي 30
سال گذته احتياجات انرژي جهان به مقدار
قابل مالحظهاي افزايش يافته است .در سال
 1960مصرف انرژي جهان معادل  3/3گيگا
تن معادل نفت خام بوده است .در سال 1990
اين رقم به  8/8گيگا تن معادل نفت خام بالغ
شد كه داراي رشد متوسط ساليانة  3/3درصد
است و در مجموع  166درصد افزايش را
نشان ميدهد و در حال حاضر مصرف انرژي
جهان  10گيگا تن معادل نفت خام بوده و
پيشبيني ميشود اين رقم در سالهاي 2010
و  2020به  12و  14گيگا تن معادل نفت
افزايش يابد .اين ارقام نشان ميدهند كه ميزان
مصرف جهاني انرژي در قرن آينده باالست و
بالطبع اين سؤال مهم مطرح است كه آيا منابع
انرژيهاي فسيلي در قرن آينده ،جوابگوي
نياز انرژي جهان براي بقا ،تكامل و توسعه
خواهند بود يا خير؟
حداقل به دو دليل عمده پاسخ اين سؤال
منفي است و بايد منابع جديد انرژي را
جايگزين اين منابع كرد .اين داليل عبارتند از:
محدوديت و در عين حال
مرغوبيت انرژيهاي فسيلي ،زيرا اين
سوختها از نوع انرژي شيميايي متمركز بوده
و مسلم ًا كاربردهايي بهتر از احتراق دارند.
مسائل و مشكالت زيست
محيطي به طوري كه امروزه حفظ سالمت
اليههاي جو به خصوص اتمسفر از مهمترين
پيششرطهاي توسعة اقتصادي پايدار جهاني
به شمار ميآيد .از اين رو دهههاي آينده به
عنوان سالهاي تالش مشترك جامعة انساني
براي كنترل انتشار دياكسيد كربن ،كنترل
محيط زيست و در واقع تالش براي تداوم
حيات انسان بر روي كره زمين خواهد بود.
بنابراين استفاده از منابع جديد انرژي
به جاي منابع فسيلي امري الزامي است.
سيستمهاي جديد انرژي در آينده بايد متكي
به تغييرات ساختاري و بنيادي باشد كه در
آن منابع انرژي بدون اكسيد كربن نظير انرژي
خورشيدي و بادي و زمينگرمايي و مواد آلي
خنثي مانند انرژي بيومس مورد استفاده قرار

انرژي برق بادي:

ميگيرند .بدون ترديد انرژيهاي تجديدپذير
با توجه به سادگي فناوريشان در مقابل
فناوري انرژي هستهاي از يك طرف و نيز به
دليل عدم ايجاد مشكالتي نظير زبالههاي اتمي
از طرف ديگر نقش مهمي در سيستمهاي
جديد انرژي در جهان ايفا ميكنند .در هر
حال بايد اذعان داشت كه در عمل عوامل
متعددي به ويژه هزينة اوليه و قيمت تمام
شدة باال ،عدم سرمايهگذاري كافي براي بومي
كردن و بهبود كارايي تكنولوژيهاي مربوطه،
به حساب نيامدن هزينههاي خارجي در

به منظور شناخت دقيق محدوديتها،
موانع و امكانات موجود در جهت استفاده از
منابع انرژي در كشور ،ضروري است .ميزان
بهرهبرداري از پتانسيلهاي موجود انرژي و
روند تحوالت حاملهاي انرژي تجديدپذير
در كشور نيز به روش علمي و دقيق محاسبه
و ارزيابي گردد.
كشور ايران از لحاظ منابع مختلف انرژي
يكي از غنيترين كشورهاي جهان محسوب
ميشود ،زيرا از يك سو داراي منابع گسترده

جدول( :)1مشخصات سايتهاي توربينهاي بادي نصب شدة كشور
نيروگاه بادي

سايت

استان

شهرستان

توربينهاي نصب شده
تعداد ظرفيت (كيلووات)

بابائيان

گيالن

رودبار

1

600

پسكوالن

گيالن

رودبار

22

14520

رودبار

گيالن

رودبار

4

2150

سياهپوش

گيالن

رودبار

26

17160

منجيل

گيالن

رودبار

31

13250

هرزويل

گيالن

رودبار

27

13500

بينالود

خراسان

نيشابور

43

28380

ونتيس (ديزباد)

خراسان

نيشابور

2

260

منجيل

سهند

دانشگاه سهند

آذ .شرقي

تبريز

1

10

عون ابن علي

تبريز

آذ .شرقي

تبريز

3

660

لوتك

زابل

سيستان

زابل

1

660

باباكوهي شيراز

باباكوهي

فارس

شيراز

1

660

ماهشهر خوزستان

ماهشهر

خوزستان

ماهشهر

1

660

-

-

163

92470

جمع

معادالت اقتصادي ،نبود سياستهاي حمايتي
در سطح جهاني ،منطقهاي و محلي ،نفوذ و
توسعة انرژيهاي نو را بسيار كند و محدود
ساخته است.
به طور كلي عمده فعاليتهاي مربوط به
احداث پايلوتهاي سازگار با محيط زيست
در ايران با به كار بردن منابع انرژيهاي
تجديدپذير و اجراي پروژههاي مهندسي و
انجام خدمات مشاورهاي و مديريت بر طرح،
در چند بخش ذيل متمركز شده است كه
در ادامه به توضيح اجمالي هر يك پرداخته
ميشود.
55

سوختهاي فسيلي نظير نفت و گاز است و از
سوي ديگر داراي پتانسيل فراوان انرژيهاي
تجديدپذير از جمله باد است.
با توسعة نگرشهاي زيستمحيطي
و راهبردهاي صرفهجويانه در بهرهبرداري
از منابع انرژيهاي تجديدناپذير ،استفاده
از انرژي باد در مقايسه با ساير منابع انرژي
مطرح در بسياري از كشورهاي جهان
روبهفزوني گذاشته است .استفاده از تكنولوژي
توربينهاي بادي به داليل زير ميتواند يك
انتخاب مناسب در مقايسه با ساير منابع انرژي
تجديدپذير باشد:
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 -1-1قيمت پايين توربينهاي برق بادي
در مقايسه در مقايسه با ديگر صور انرژيهاي
نو:
كمك در جهت اشتغال در كشور:
عدم آلودگي محيط زيست در كشورهاي
پيشرفته نظير آلمان ،دانمارك ،آمريكا،
اسپانيا ،انگلستان و بسياري كشورهاي ديگر،
توربينهاي بادي بزرگ و كوچك ساخته شده
است و برنامههايي نيز جهت ادامه پژوهشها
و استفاده بيشتر از انرژي باد جهت توليد برق
در واحدهايي با توان چند مگاواتي مورد
مطالعه است.
در ايران نيز با توجه به وجود مناطق
بادخيز ،طراحي و ساخت آسيابهاي بادي از
 2000سال پيش از ميالد رايج بوده و هم اكنون
نيز بستر مناسبي جهت گسترش بهرهبرداري
از توربينهاي بادي فراهم است .مولدهاي
برق بادي ميتواند جايگزين مناسبي براي
نيروگاههاي گازي و بخاري باشند .مطالعات و
محاسبات انجام شده در زمينة تخمين پتانسيل
انرژي باد در ايران نشان دادهاند كه تنها در
 26منطقه از كشور (شامل بيش از  45سايت
مناسب) ميزان ظرفيت اسمي سايتها ،با در
نظرگرفتن يك راندمان كلي  33درصد ،در
حدود  6500مگاوات است اين در شرايطي
است كه ظرفيت اسمي كل نيروگاههاي برق
كشور در حال حاضر  60000مگاوات است.
در توربينهاي بادي ،انرژي به انرژي مكانيكي
و سپس به انري الكتريكي تبديل ميگردد.
از مزاياي استفاده از اين انرژي عدم نياز
توربين بادي به سوخت ،تأمين بخشي از
تقاضاهاي انرژي برق ،تنوع بخشيدن به منابع
انرژي و ايجاد سيستم پايدار انرژي ،قدرت
مانور زياد در بهرهبرداري (از چند وات تا
چندين مگاوات) ،عدم نياز به آب و نداشتن
آلودگي محيط زيست است.
طبق جدول( ،)1ظرفيت توربينهاي
نصب شده در كل كشور از  163توربين بادي،
 92470كيلووات است .بيشترين تعداد و
ظرفيت نصب شده توربينهاي بادي در استان
گيالن ،شهرستان منجيل به ميزان 61180
كيلووات است .بر اساس جدول( )1ميزان

جدول( :)2توليد برق از نيروگاههاي بادي طي سالهاي 1389-1383
سال

منطقه

كل ظرفيت اسمي
(كيلو وات)

تعداد توربين

توليد ناويژة برق
(كيلووات ساعت)

1383

گيالن و خراسان

24880

56

46511471

1384

گيالن و خراسان

47580

92

70902196

1385

گيالن ،خراسان و تبريز

58810

110

125313646

گيالن ،منجيل

45340

87

118715638

خراسان ،بينالود

28380

43

24639045

خراسان ،ونتيس

260

2

سهند تبريز

10

1

جمع

73990

133

143354683

گيالن ،منجيل

61180

111

139838980

خراسان ،بينالود

28380

43

56472212

خراسان ،ونتيس

260

2

سهند تبريز

10

1

1386

1387

1388

1389

جمع

89830

157

196311192

گيالن ،منجيل

60580

110

170209282

خراسان ،بينالود

28380

43

53803593

سهند تبريز

10

1

عونابنعلي تبريز

660

1

100000

لوتك زابل

660

1

498355

جمع

90290

156

224611230

گيالن ،منجيل

60580

110

109665050

خراسان ،بينالود

28380

43

50557633

سهند تبريز

10

1

عونابنعلي تبريز

1980

3

1179891

لوتك زابل

660

1

1055339

باباكوهي شيراز

660

1

93000

ماهشهر خوزستان

660

1

44587

جمع

92930

160

162595500

توليد برق از نيروگاههاي بادي از 46511471
كيلووات با  56توربين به 162955000
كيلووات با  160توربين رسيده است.

انرژي خورشيدي:

خورشيدي،
انرژي
سيستمهاي
فناوريهاي جديدي هستند كه براي تأمين
گرما ،آب گرم ،الكتريسيته و حتي سرمايش
منازل مسكوني ،مراكز تجاري و صنعتي به
كار ميروند .فناوريهاي حرارتي خورشيدي
به دو بخش نيروگاههاي حرارتي خورشيدي
و كاربردهاي غيرنيروگاهي سيستمهاي
56

خورشيدي تقسيمبندي ميشوند .در بسياري
از نقاط جهان با استفاده از تكنولوژيهاي
حرارتي-خورشيدي در مساحت يك متر
مربع از زمين 100 ،الي  300گيگاوات ساعت
الكتريسيته خورشيدي توليد كرد .اين مقدار
معادل توليد ساليانه نيروگاههاي متداول
فسيلي ،زغالسنگ يا گازي با ظرفيت 50
مگاوات در بار متوسط است.
يك نيروگاه خورشيدي شامل تأسيساتي
است كه انرژي تابشي خورشيد را جمع كرده
و با متمركز كردن آن ،درجه حرارتهاي
باال ايجاد ميكند .انرژي جمعآوري شده از
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ن ژنراتورها
طريق مبدلهاي حرارتي ،توربي 
و يا موتورهاي بخار به انرژي الكتريكي
تبديل خواهد شد .نيروگاههاي خورشيدي
براساس نوع متمركركنندهها به سه دسته
تقسيم ميشوند :نيروگاههاي سهموي خطي،
نيروگاه دريافتكنندة مركزي ،نيروگاه ديش
استرلينگ.
الزم به ذكر است كه از انرژي حرارتي
خورشيد عالوه بر استفادة نيروگاهي ،ميتوان
در زمينههاي زبر به صورت صنعتي ،تجاري و
خانگي مانند گرمايش آب مصرفي و گرمايش
فضاي داخلي ساختمانها نيز استفاده كرد.
در كل كشور  11پروژة در حال
بهرهبرداري و يا در حال اجراي مربوط به
انرژي خورشيدي از طرف وزارت نيرو وجود
دارد .جمع توليد برق خورشيدي كشور در
سال  ،1383معادل  140200كيلووات ساعت
بوده كه اين ميزان تا پايان سال  1389به
 67000كيلووات ساعت رسيده است.

انرژي زمين گرمايي:

انرژي زمين گرمايي در واقع انرژي
تجديدپذيري است كه از گرماي ماگماي داغ
و تخريب مواد موجود در راديواكتيو موجود

جدول( :)4توليد برق خورشيدي كشور طي سالهاي 1383-89
سال/
شرح

 6كيلووات هيبريد  30كيلووات
فتوولتائيك
(باد و خورشيد)

نيروگاه

نيروگاه

دربيد يزد

سركوير سمنان

جمع

خورشيدي
تبريز

1383

3000

45000

8900

83300

-

140200

1384

-

10000

18000

25000

-

53000

1385

-

42000

17000

20000

-

79000

1386

-

32000

15000

24000

-

71000

1387

-

35000

19000

21000

-

75000

1388

-

31000

15000

21000

5000

72000

32000

17000

18000

1389

در اعماق زمين به دست ميآيد .با قرار گرفتن
اليههاي حاوي منابع آبهاي زيرزميني
در جوار اليههاي حاوي گدازههاي داغ،
حرارت به منبع آب زيرزميني منتقل شده و
سپس اين منابع آب داغ يا از طريق گسلها و
شكستگيهاي فراوان و مرتبط به هم مستقيم ًا
به صورت چشمههاي طبيعي آب يا بخار داغ
و بعض ًا در فشارهاي باالي مخازن به صورت
آبفشان و يا فومرول در سطح زمين ظاهر
ميشوند و يا اينكه از طريق حفاري چاههاي
اكتشافي ميتوان به آب يا بخار داغ محصور
در اعماق دسترسي پيدا كرد و از آن در توليد
برق بهرهبرداري كرد .البته پس از استحصال

67000

حرارت از آب داغ ،آب سرد باقيمانده از
طريق چاه تزريقي وارد زمين شده و اين
چرخه مجددا ً تكرار ميشود.
در ايران نيز با مطالعات انجام شده از
طريق چاهپيمايي 14 ،منطقة مستعد تعيين
شده كه تنها در يك منطقه اكتشاف با حفر
سه حلقه چاه ظرفيت  250مگاواتي به دست
آمده است.
در حال حاضر دو پروژه زمين گرمايي در
استان اردبيل در حال ساخت است كه پروژة
نيروگاه زمين گرمايي مشكينشهر تا پايان سال
 51 ،1389درصد و پروژة احداث در اردبيل
 32درصد پيشرفت داشته است .ساخت اين

جدول( :)3مشخصات پروژههاي در حال بهرهبرداري و در حال اجراي مربوط به انرژي خورشيدي در وزارت نيرو
نام پروژه

منطقة پروژه (استان)

سال
بهرهبرداري

سال
شروع

ظرفيت
درصد پيشرفت
طرح
كار تا پايان
(كيلو وات)
سال 1389

عمر
مفيد
(سال)

نوع اتصال به
شبكه

توسعه نيروگاه دربيد يزد

يزد

1378

1379

100

12

25

خارج از شبكه

توسعه نيروگاه سركوير سمنان

سمنان

1378

1379

100

15

25

متصل به شبكه

 30كيلووات

تهران ،طالقان

1379

1381

100

30

25

متصل به شبكه

آبگرمكن خورشيدي

يزد ،خراسان ،سيستان و
اصفهان

1379

1381

100

4132

20

-

1385

1386

100

50

20

خارج از شبكه

 6كيلووات هيبريد (باد و خورشيد)

تهران ،ساختمان معاونت
امور انرژي)

1385

1387

100

6

15

خارج از شبكه

 10كيلووات فتوولتائيك

تهران ،طالقان

1383

1387

100

10

25

خارج از شبكه

نيروگاه خورشيدي شيراز (فاز بخار)

فارس

1378

1387

100

250

20

خارج از شبكه

پارك خورشيدي (خريد ،ساخت
و نصب تجهيزات به منظور انجام
تحقيقات حرارتي خورشيدي)

البرز ،طالقان

1384

1388

100

-

-

خارج از شبكه

خورشيدي تبريز

آذربايجان شرقي

برقرساني به  634خانوار روستايي

سراسر كشور

برقرساني به  60خانوار روستايي

1389

1378

57

31

650

20

خارج از شبكه
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جدول( :)5مشخصات پروژههاي اجرايي مربوط به انرژي زمين گرمايي
نام پروژه

استان

سال
شروع

درصد پيشرفت
سال
كار تا پايان
بهرهبرداري
سال 1389

قابليت توليد
ظرفيت
ساليانة انرژي
طرح (مگا
(گيگاوات ساعت)
وات)

نوع اتصال به
شبكه

نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر (انجام
حفاريهاي اكتشافي ،توليدي و تزريقي)

اردبيل

1384

1393

51

50

370

متصل به شبكه

احداث پكيج  3-5مگاوات

اردبيل

1384

1393

32

3-5

40

متصل به شبكه

دو پروژه از سال  1384آغاز شده كه به علت
كمبود اعتبارات مورد نياز در برنامة چهارم اين
پروژه تا پايان برنامة پنجم تمديد شد.

بيومس و گاز

از نظر تاريخي استفاده از انرژي
زيست توده به ابتداييترين دورههاي تاريخ
بازميگردد .از زماني كه آتش شناخته شد،
انسان نخستين همواره چوب و برگ خشك
درختان را به عنوان سوخت استفاده ميكرده
و اين چرخه تا قرن حاضر نيز ادامه پيدا
كرده است.
در خصوص بيوگاز ،قديميترين مورد
خروج گاز و اشتعال ناقص آن به وسيلة دفن

زبال ه در طبقات زيرين زمين توسط پيليني
روس گزارش شده است .وي خروج
گاهبهگاه گاز طبيعي و اشتعال ناقص آن را از
طبقات زيرين زمين مشاهده كرد ،ولي وان
هلمونت در سال  1630شناسايي و اشتعال
اين گاز را رسم ًا اعالم كرد .در ايران نيز
استفاده از بيوگاز سابقهاي قابل توجه دارد.
محمدبن حسين عاملي معروف به شيخ
بهايي نخستين كسي است كه بر اساس منابع
تاريخي اين منبع انرژي را به عنوان سوخت
يك حمام در اصفهان به كار برده است.
اولين هاضم توليد گاز متان در ايران
در روستاي نيازآباد لرستان در سال 1354
ساخته شده است .اين دستگاه به گنجايش

 5مترمكعب فضوالت گاوي روستا را مورد
استفاده قرار داده و بيوگاز مصرفي حمام
مجاور را تأمين ميكرد.
در حال حاضر كل ظرفيت اسمي
نيروگاههاي بيوگاز كشور  1860كيلووات،
كل ظرفيت عملي  1665كيلووات و توليد
ناويژه  5/967گيگاوات ساعت است.
برمبناي پتانسيلسنجيهاي انجام شده
ظرفيت قابل نصب در محل دفن جامد
شهري شيراز برابر  1060كيلووات است،
ولي با توجه به موقعيت و مشخصات دفن
زائدات در طول ساليان گذشته ،هماكنون
ظرفيت بهرهبرداري از محل دفن اين شهر
 450كيلووات است.

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

نوع فناوري

منطقة پروژه
(استان)

سال
شروع

سال
بهرهبرداري

درصد پيشرفت كار
تا پايان سال 1389

ظرفيت طرح
(كيلو وات)

عمر مفيد
(سال)

ساخت سيستم ذخيرهسازي انرژي
واناديومي (تك سل)

ذخيره انرژي

البرز ،طالقان

1381

1384

100

0/01

بيش از 20

ساخت استك نيمه صنعتي باتري
اكسايشي كاهشي واناديوم

ذخيره انرژي

البرز ،طالقان

1384

1387

100

1

بيش از 20

پتانسيل سنجي  5منبع زيست توده
در كشور

پتانسيل سنجي

كل كشور

1377

1379

100

-

-

امكانسنجي نصب نيروگاه زيست
توده در  2منطقه كشور

پتانسيلسنجي-
دفنگاه

فارس ،شيراز

1383

1384

100

1060

13

خراسان ،مشهد

1383

1384

100

650

13

احداث نيروگاه زيست توده در
شيراز

دفنگاه

فارس

1388

1388

100

1200

-

احداث نيروگاه زيست توده در
مشهد

دفنگاه

خراسان

1388

1388

100

660

-

انجام مطالعات به منظور احداث
نيروگاه زيست توده

پتانسيلسنجي (مواد
زايد جامد شهري)

كل كشور

1385

1390

75

10000

حداقل 20

پتانسيلسنجي منابع زيست توده
(منبع پسماندهاي مايع شهري)

پتانسيلسنجي

كل كشور

1384

1390

46

-

-

امكانسنجي توليد بيوگاز در ساوه

مطالعه

مركزي

1386

1390

88

600

-

احداث پايلوت توليد بيوديزل

مطالعه ،طراحي و
ساخت

مركزي

1388

1389

100

 70ليتر در
ساعت

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

نوع فناوري

منطقة پروژه
(استان)

ظرفيت
درصد پيشرفت
سال
سال
طرح
كار تا پايان سال
شروع بهرهبرداري
(كيلو وات)
1389

عمر مفيد
(سال)

پيك سايي با پيل سوختي

SPE

تهران

1382

1382

100

-

-

خريد پيل سوختي  2/1كيلووات

پيل سوختي

البرز ،طالقان

1384

1384

100

1/2

10

احداث پايلوت آزمايشگاهي هيدروژن خورشيدي
و پيل سوختي

()1

طالقان

1375

1384

100

-

20

ساخت صفحات دوقطبي پليمري ترموپالستيك
براي پيل سوختي پليمري

ساخت اجزاي
پيل سوختي

-

1385

1386

100

-

-

خريد ،نصب و راهاندازي و بهرهبرداري از پيل
سوختي  25كيلووات پليمري و تجهيزات جانبي آن

پيل سوختي

البرز ،طالقان

1385

1386

100

25

10

امكانسنجي طراحي و ساخت تك سل پيل
سوختي اكسيد جامد

ذخيره انرژي

طالقان

1384

1386

100

1

بيش از 20

كميتة راهبردي پيل سوختي

()2

كل كشور

1381

()3

()4

-

تحقيقاتي
و ترويجي

خريد ،نصب و راهاندازي سيستم الكتروليز آب 30
نرمال مترمكعب بر ساعت

الكتروليز آب

البرز ،طالقان

1386

1388

)5( 100

مترمكعببرساعت

 30نرمال

20

پروژة پايلوت فناوري هيدروژن در مقياس نيمه
صنعتي

()6

البرز ،طالقان

1375

1392

65

200

20

طراحي و ساخت پيل سوختي پليمري  5كيلووات
با هدف دانش فني

پيل سوختي

اصفهان

1385

1389

100

5

10

مطالعه و امكانسنجي ساخت تكسل پيل سوختي
اكسيد جامد

پيل سوختي

تهران

1386

1389

100

-

10

( )1توليد ,مايعسازي ,ذخيرهسازي و عرضة هيدروژن و سيستم فتوولتائيك
( )2اين كميته در سالهاي 1385 ,1384و  1386پيگيري تصويب سند راهبرد ملي
توسعة فناوري پيل سوختي و انجام فعاليتهاي مرتبط با دبيرخانه و همچنين
به روزرساني وب سايت و چاپ بولتن را در دست اجرا داشته است.
( )3برنامة عملياتي تدوين شده در بازة زماني  15ساله (سه برنامة  5ساله) از

ميزان توليد انرژي الكتريكي از محل دفن
زائدات جامد شهر مشهد برمبناي تجهيزات
نصب شده حدود  456مگاوات ساعت در
ماه است كه البته در صورت احداث يك
دفنگاه مهندسي و نصب تجهيزات كامل،
ميزان استحصال انرژي از اين مقدار بسيار
فراتر خواهد بود.

پيل سوختي و هيدروژن:

هيدروژن به عنوان فراوانترين عنصر

زمان تصويب سند انجام خواهد شد.
( )4فعاليتهاي مرتبط با كميتة راهبردي پيل سوختي به صورت مستمر است.
( )5توليد ,مايعسازي ,ذخيرهسازي و عرضة هيدورژن
( )6پروژة مايعسازي به علت عدم تخصيص به موقع و كافي اعتبارات متوقف
شده است.

موجود در سطح زمين به روشهاي
مختلف قابل توليد است .در يك سيستم
ايدهآل انرژي بر پاية هيدروژن ،هيدروژن
از الكتريسيته توليدي منابع تجديدپذير باد،
خورشيد ،زمينگرمايي و نظاير آن توليد
شده و پس از ذخيرهسازي و انتقال به
محلهاي مصرف ،كاربردهاي گوناگوني از
جمله در زمينههاي تجهيزات الكترونيكي
كوچك ،صنعت حمل و نقل و صنايع
نيروگاهي خواهد داشت .با اين رويكرد

جدول( :)7ظرفيت ،توليد و مصرف داخلي برق از نيروگاههاي بيوگازسوز كشور
منطقه

كل ظرفيت
اسمي
(كيلووات)

كل ظرفيت
عملي
(كيلووات)

توليد ناويژة
برق (گيگاوات
ساعت)

مصرف داخلي
(كيلووات
ساعت)

نيروگاه بيوگازسوز شيراز

1200

1065

2/178

***

نيروگاه بيوگاز سوز مشهد

660

600

3/789

***
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بسياري بر اين باورند كه سوخت نهايي
بشر هيدروژن بوده و بشر در آيندهاي نه
چندان دور عصر هيدروژن را تجربه خواهد
كرد.
از جمله ويژگيهايي كه هيدروژن را
از ساير گزينههاي مطرح سوختي متمايز
مكند ،ميتوان به فراواني ،مصرف تقريب ًا
منحصر به فرد ،انتشار بسيار ناچيز آاليندهها،
برگشتپذير بودن چرخة توليد آن و كاهش
آثار گلخانهاي اشاره كرد .سيستم انرژي
هيدروژني به دليل استقالل از منابع اولية
انرژي ،سيستمي دائمي ،پايدار ،فناناپذير،
فراگير و تجديدپذير است و پيشبيني
ميشود كه در آيندهاي نه چندان دور توليد
و مصرف آن به عنوان حامل انرژي به
سراسر اقتصاد جهاني سرايت كرده و اقتصاد
هيدروژني تثبيت شود .

شماره  145-146آذر و دی ماه 1390

انگلیسیها چگونه در زمستان سرد مصرف
انرژی خانههای خود را کاهش میدهند

سانتیگراد و سردترین نقاط دمایی كمتر از منفی  27درجه را تجربه
میکنند (بر اساس اطالعات سایت  .)Met Officeقیمت گاز شهری
در انگلستان در حالت استاندارد بطور متوسط  3/79پنس در هر
کیلووات بر ساعت بدون  5درصد مالیات بر ارزش افزوده ()VAT
میباشد .توضيح اينكه :در انگلستان بدليل مشترك بودن شركتهاي
توزيع برق و گاز و صدور قبض واحد براي اين دو ،هزينه گاز
براساس معادل ارزش حرارتي آن با برق تطبيق داده ميشود که در
واقع  1/20پوند در هر مترمکعب بدون ماليات میباشد( .براساس
قیمتهای سال  2011شرکت  .)e.onبه گزارش سایت شرکت
بریتیش گاز )British Gas( ،هزينه گاز بطور متوسط در ماه برای
هر خانوار حدود  67پوند است که در ماههای گرم سال کمتر و در
ماههای سرد سال بسیار بیشتر است.
انگلستان کشوری صنعتی و مدرن است که مصرف انرژی
در آن باالست .در بخش خانگی برای تامین انرژی سیستمهای
حرارتی از دو نوع انرژی برق و گاز استفاده میشود که با توجه به

محمد علی طاهری

امروزه از مهمترین نگرانیهای همه کشورها ،تامین انرژی
الزم برای بخشهای مختلف خانگی ،تجاری و صنعتی است و
این نگرانی در کشورهایی که دارای منابع انرژی محدود هستند
دو چندان است .به خصوص مسئله هنگامي حادتر ميشود كه
مصرفکنندگان انرژی بخواهند عالوه بر هزینه انرژی ،مالیات
سنگینی را که توسط دولت بر مصرف انرژی وضع شده است را
نيز متحمل شوند.
با توجه به اینکه دولت ايران طرح هدفمندسازی یارانهها را در
کشور به اجرا درآورده است ،نگاهی به چگونگی مصرف انرژی
توسط مردم در کشورهایی که هزینه انرژی گران است ،میتواند
براي مصرفكنندگان ايراني آموزنده باشد.
انگلیس از کشورهایی است که زمستان سردی دارد ،بطوری
که گرمترین نقاط آن در زمستان دمایی كمتر از منفی  10درجه
60
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قیمت برق که به مراتب باالتر از قیمت گاز است ،خانوارها ترجيح
ميدهند كه از گاز استفاده کنند .در انگلیس همه مناطق شهری از
لولهکشی گاز برخوردار نیستند و در بعضي مناطق از سیلندرهای
گاز استفاده میشود .با توجه به باال بودن قيمت گاز سعي شده است
دائم ًا فناوريهاي جديدتري در سيستمهاي گرمايشي بكار گرفته
شود تا كارائي سوخت را افزايش دهند.
بطور کلی بیشتر منازل از پکیجهای گازی استفاده میکنند .این
پکیجها ،هم گرمایش آب گرم مصرفی را تامین میکنند و هم برای
گرم نمودن رادیاتورهای اتاقها مورد استفاده قرار میگیرند .این
پکیجها دارای برنامهریزی دقیقی هستند که كمك ميكند.که مصرف
انرژی به حداقل برسد.
که بعضي از مواردي كه انگليسيها براي كاهش مصرف انرژي
رعايت ميكنند به شرح زير است:
 )1خانهها در این انگلیس طوری ساخته میشوند که دیوارهایی
با ضخامت باال دارند .در قدیم از آجر استفاده ميشد و امروزه

انرژی زیادی صرف گرم شدن کف اتاقها نگردد.
 )9استفاده از موکت و یا کفپوشهای پالستیکی در کلیه اتاقها و
راهروها ،سرویسهای بهداشتی و حتی آشپزخانه که بر روی
پارکتها و یا چوبها چسبانده میشود.
 )10استفاده از لحافهای گرم در هنگام خواب.
پوشیدن لباسهای کلفت و استفاده از لحاف این امکان را
میدهد تا خانوارها سیستمهای گرمایشی خود را از هنگام خواب
تا صبح که میخواهند مجددا ً آغاز به فعالیت كنند ،خاموش نمایند
و مانع از صرف هزینه انرژی در این ساعات شوند .سيستم طوري
تنظيم ميشود كه مدّ تي قبل از بيدار شدن خود بخود روشن شود
و خانه را گرم كند.
پکیجهای مورد استفاده نيز دارای امکانات زیاد و قابلیت
برنامهریزی دقیق هستند .بطوری که شما میتوانید ساعاتی را که
میخواهید پکیج روشن و يا خاموش شود را تنظیم نمایید .كه برای
مثال از ساعت  12بامداد تا  5صبح که افراد خواب هستند خاموش،

از عایقهای که مانع از تبادل حرارت میشود در دیوارها
استفاده میگردد.
استفاده از درب و پنجرههایی که دارای ضخامت بوده ،به
گونهای که حتی در صورت بروز حادثه آتشسوزی مانع از
توسعه آن به دیگر اتاقها میشود.
پنجرههای دوجداره از دیگر مواردی است که مانع از تبادل
حرارتی با محیط بیرون میشود.
استفاده از پردههای ضخیم بر روی پنجرهها.
پوشیدن لباسهای کلفت و گرم در منازل در زمستان بسیار
متداول است.
درجه دمایی پکیجها بین  40تا  45درجه سانتیگراد تنظيم ميشود.
تمامی رادیاتورها دارای ترموستات هستند و بویژه برای
اتاقهای کوچکتر و یا اتاقهایی که استفاده زیادی از آنها
نمیشود ترموستات کاربرد زیادی دارد.
استفاده از پارکت و چوب در کف اتاقها باعث میشود که

از ساعت  5تا  9صبح روشن و از  9صبح تا  6بعد از ظهر که افراد
از محل کار برمیگردند خاموش باشد .امکان تنظیم دو نوع دما یکی
برای آبگرم مصرفی و دیگری برای رادیاتورها نيز وجود دارد .از
دیگر امکانات این پکیجها این است که میتوانید با فعال کردن یک
برنامه ساده در آن ،مانع از گرم کردن دائم آب مورد نیاز شوید و این
به میزان زیادی هزینههای مصرف انرژی را کاهش میدهد.
حال با توجه به مواردی که مطرح شد مشخص است که سه
عامل کلیدی میتواند موجب شود تا هزینههای مصرف گاز به طور
چشمگیری کاهش یابد .اول استفاده از مصالح مناسب و فناوريهای
روز در ساخت خانهها مانند دربهای عایق ،پنجرههای دو جداره
و پکیجهای مناسب و دیگری ایجاد یک فرهنگ صحیح در خانواده
در مورد اهمیت انرژی و راهکارهای کاهش مصرف مانند استفاده از
لباس مناسب و سوم برنامهريزي كردن جهت تنظيم دائمي پكيچها
و دستگاههاي حرارتي متناسب با وضعيت هوا و وضعيت حضور
فعال در منزل .

)2

)3
)4
)5
)6
)7

)8
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پیشنهاد ایران به کویت
برای توسعة میدان آرش
به روش انتخاب اپراتور
مشترک

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران
گفت ما بارها بر دیپلماسی مثبت خود در
توسعة میدانهاي مشترك تأکید کردهایم.
محمود زیرکچیان زاده درباره انتشار برخی
اخبار با رویکرد جنگ نفتی یا جنگ گازی
ایران با همسایگان در خلیجفارس گفت:
موضع ایران همواره بر گفتوگو و همکاری
با همسایگان متمرکز است و چنین اخباری به
هیچ عنوان درست نیست .وی افزود :در سفر
وزیر نفت کویت به تهران و سفر هیئت ایرانی
به این کشور ،دو طرف بر دیپلماسی مثبت
تأکید داشتند و ما نیز بر این نکته تأکید کردیم
که در توسعة میدانهای مشترک ،دیپلماسی
مثبت و مشارکت جانشین رقابت شود.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران
ادامه داد :دو کشور میتوانند به منظور کاهش

هزینهها ،با تعیین یک اپراتور مشترک که در
این میدان سرمایهگذاری ،و در نهایت تولید
از آن را انجام میدهد ،برای توسعة مشترک
میدان اقدام کنند .وی تصریح کرد :این
روش در میدانها و بلوکهای مشترک میان
کشورها و شرکتها مرسوم و نمونه آن در
دریای شمال موفق بوده است .زیرکچیان زاده
گفت :این روش مرسومی است که با حداقل
سرمایهگذاری و حداکثر بازیافت ،منافع هر دو
کشور را تأمین خواهد کرد .وی افزود :ایران
عالقهمندی خود را برای استفاده از این روش
به کشور کویت اعالم کرده است .مدیرعامل
شرکت نفت فالت قاره ایران ادامه داد :انتظار
و عالقهمندی ایران از همسایگان خود در
خلیجفارس این است که از این روش برای
توسعة میدانهای مشترک استفاده شود.

ظرفیت تولید گاز از پارس
جنوبی  3برابر میشود

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس از
افزایش سه برابری تولید گاز در پارسجنوبی
با جذب  20میلیارد دالر سرمایهگذاری خبر
داد و گفت :ارزش تولید روزانه  500میلیون
مترمکعب گازی که با به مدار آمدن طرحهای
در دست ساخت ایجاد میشود ساالنه بیش
از  70میلیارد دالر برآورد شده است .موسی
سوری تصریح کرد :هم اکنون روزانه حدود
 265میلیون مترمکعب گاز در پارسجنوبی
تولید میشود که تنها با جذب  20میلیارد
دالر سرمایة موردنیاز ،این رقم به روزانه
 750میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت
و این یعنی افزایش سه برابری تولید.
وی ارزش تولید روزانه  500میلیون
مترمکعب گاز در پارسجنوبی را بیش از 70
میلیارد دالر در سال اعالم و تصریح کرد :این
سودآوری با  20میلیارد دالر سرمایه گذاری
محقق میشود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس،
سرمایة موردنیاز برای راهاندازی فازهای
پارسجنوبی را  50میلیارد دالر اعالم و
تصریح کرد :در صورتی که تنها  20میلیارد
دالر در فازهای باقی مانده پارسجنوبی
سرمایهگذاری شود ،این پروژهها به تولید

خواهد رسید و  30میلیارد دالر باقی مانده
در مدت یک تا دوسال از محل تولید و
جذب منابع حاصل از فروش محصوالت
آن تأمین خواهد شد .سوری تصریح کرد:
سرمایه موردنیاز در پارس جنوبی در سال
جاری  21میلیارد دالر است که تا کنون
حدود  11میلیارد دالر آن از محل فروش
اوراق مشارکت ارزی و ریالی ،بیع متقابل و
منابع داخلی نفت جذب شده است و حدود
 9میلیارد دالر نیز در فازهای  35ماهه هزینه
شد .وی با بیان این که حدود  10/2میلیارد
دالر دیگر باید امسال در پارس جنوبی
جذب شود ،افزود :در صورت جذب این
میزان سرمایه ،شتاب خوبی در راهاندازی
فازهای پارس جنوبی ایجاد میشود.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس یکی
از راههای تأمین منابع مالی پارس جنوبی را
انتشار اوراق مشارکت اعالم و تصریح کرد:
در صورتی که اوراق مشارکت پارسجنوبی
با سود باالی  30تا  35درصد هم منتشر
شود ،سوددهی خواهد داشت ،زیرا هر روز
تأخیر در برداشت از این فازها زیان بزرگی
به کشور وارد میکند و سود حاصل از
برداشت از این میدان بسیار باالست.
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استقبال از حضور بخش
خصوصی برای افزایش حجم
سوآپ نفت خام

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت با
تأکید بر این که سوآپ نفت خام در سال
 2012میالدی جدیتر دنبال میشود ،افزود:
شرکت ملی نفت از حضور بخش خصوصی
برای افزایش حجم سوآپ نفتخام استقبال
میکند .محسن قمصری گفت :مشکلی برای
دریافت نفت خام از نکا و عرضه آن در
جنوب کشور وجود ندارد .قمصری افزود:
توقف سوآپ نفتخام در دورهای سبب شد
تولیدکنندگان نفت برای ارائه نفت خام به
بازار از راههای دیگری متعهد شوند .مدیر
امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران اظهار
امیدواری کرد که با شروع سال  ۲۰۱۲میالدی
و امکان انعقاد قراردادهای جدید بتوانیم
سوآپ نفتخام را جدیتر شروع کنیم.

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت در بارة
شرایط فروش نفتخام ایران گفت :نفتخام
را بر اساس قیمتهای بازار میفروشیم و
ارزانفروشی نکردهایم .قمصری تصریح
کرد :با توجه به کمبود عرضة نفت خام
غربیها نمیتوانند نفت ایران را تحریم کنند
و وضعیت اقتصادی دنیا به گونهای است که
امکان عرضة نفت با قیمت باال وجود ندارد.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران
با بیان این که وضعیت ذخایر نفتی کشور
در بهترین شرایط است ،افزود :درخواستها
برای خرید نفتخام ایران بدون مشکل ادامه
دارد و هم اکنون وضعیت فروش ما نسبت
به  10سال گذشته در بهترین وضعیت است
چنانچه نفت ذخیره شده زیادی نداریم.

راندمان نیروگاهها به مرز
 40درصد رسیده است

قائم مقام وزیر نیرو گفت :با به
کارگیری تجهیزات دوار باکیفیت در صنایع
نیروگاهی کشور ،راندمان نیروگاهها از 34
درصد به بیش از  39درصد رسیده است.
دکتر ذبیحی با ابراز امیدواری از افزایش
ساالنه یک درصدی راندمان نیروگاهها
گفت :با افزایش راندمان نیروگاهها در
سالهای گذشته ،گام مهمی در زمینة
صرفهجویی اقتصادی در کشور برداشته
شده است .وی با اعالم این که باال بردن
بهرهوری تجهیزات دوار به چگونگی

استفاده از این تجهیزات بستگی دارد،
گفت :مدیریت نگهداری این تجهیزات،
نقش بسیار مهمی در افزایش راندمان صنایع
نیروگاهی و نفت خواهد داشت .ذبیحی
با بیان این که پیچیدهترین ماشینآالت
و تجهیزات دوار که دارای فناوریهای
حجیم است ،در وزارت نیرو به کار گرفته
میشود ،گفت :در سالهای اخیر گامهای
بسیار مهمی در زمینة بومیسازی طراحی
ماشینآالت مورد نیاز این صنعت برداشته
شده است.

دولت آمریکا و اکسون موبیل
به توافق رسیدند

دولت آمریکا به شرکت اکسون موبیل
اجازه داد عملیات توسعة یک میدان خود را
در خلیج مکزیک ادامه دهد .دولت آمریکا
و شرکت آمریکایی اکسون موبیل به توافقی
دست یافتند که امکان ادامة عملیات توسعة
میدان نفتی جولیا در خلیج مکزیک را
برای این شرکت فراهم میکند .این توافق
پس از آن به دست آمد که سال گذشته
میالدی ،اکسون موبیل به دلیل لغو بعضی
از مجوزهای توسعة میدان جولیا ،از دولت
آمریکا شکایت کرده بود .پاتریک مکگین،
سخنگوی این شرکت گفت :این توافق به
اکسون موبیل اجازه میدهد عملیات دشوار

برداشت ذخایر میدان جولیا را با بیشترین
سرعت و در مراحل مختلف پیش ببرد.
دلیل لغو مجوز اکسون موبیل از سوی
دولت آمریکا در سال گذشته ،تأخیر این
شرکت در پیشبرد عملیات توسعة میدان
جولیا بود و وزارت کشور آمریکا اعالم کرد
در توافق جدید ،لزوم پایبندی این شرکت
به زمانبندی توسعه این میدان ،مورد تأکید
قرار گرفته است .طبق برآورد اکسون موبیل،
میدان جولیا میلیاردها بشکه نفت در بر دارد
و این شرکت و شریک نروژی آن استات
اویل ،تا کنون بیش از  300میلیون دالر برای
توسعة آن هزینه کردهاند.
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ظرفیت سوآپ نفتخام
کشورهای حوزة دریای
خزر به  500هزار بشکه
میرسد

با تکمیل فاز سوم طرح انتقال و فرآورش
نفتخام کشورهای حوزة دریای خزر،
ظرفیت سوآپ نفت خام این منطقه به 500
هزار بشکه در روز افزایش مییابد .مجری
طرح انتقال و فرآورش کشورهای حوزة
دریای خزر با اعالم این خبر گفت :فاز سوم
طرح انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای
حوزة دریای خزر شامل ساخت ،نصب و
بهرهبرداری از مخازن تعادلی چهل هزار
مترمکعبی و پمپهای اصلی و تجهیزات
مربوطه در مراکز انتقال نفتخام بین راهی
در مسیر خط لولة نفت خام کشورهای حوزة
دریای خزر است که فاز جدید آن در سه ماه
نخست سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
علی محمدی با اشاره به پیشرفت 77/5
درصدی این طرح افزود :در این پروژه بیش از

 400میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده که
به کوشش شرکت پتروپارت به عنوان پیمانکار
در حال اجراست .محمدی با اشاره به در
نظر گرفتن مدت زمان  18ماهه برای اجرای
طرح گفت :طرح انتقال و فرآورش نفت خام
کشورهای حوزة دریای خزر شامل سه بخش
اصلی پایانهها ،انتقال و فرآورش است .وی
افزود :در فازهای اول و دوم ،تکمیل اسکله
نکا ،ایجاد تأسیسات ذخیرهسازی و امتزاج
نفتخامهای وارداتی در پایانة نکا ،احداث
خط لولة انتقال از نکا به ری و تلمبهخانههای
مسیر (به منظور انتقال  370هزار بشکه نفتخام
در روز) ،احداث تأسیسات ذخیرهسازی ری و
ارسال نفتخام برای فرآورش به پاالیشگاههای
تهران و تبریز در دستورکار قرار گرفت که هم
اکنون در مرحلة بهرهبرداری است.

جایگزین مناسبی برای نفت
ایران در بازار اروپا وجود
ندارد

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت
گفت :مشتریان اروپایی نفت ایران اذعان
دارند که شرکت ملی نفت ایران برای خرید
و فروش نفت در طول دهههای گذشته با آنها
بسیار همراهی و همکاری کرده است و به
طور قطع جایگزین مناسبی برای نفت ایران
وجود ندارد .محسن قمصری با یادآوری این
موضوع که در طول سه دهة گذشته و در
بدترین شرایط ،صادرات نفت ایران قطع نشده
است ،تأکید کرد :شرکتهای نفتی جهان نیز
به این موضوع ایمان دارند و به دنبال راههایی
هستند تا مانع از اجرای این تحریمها شوند.
قمصری دربارة احتمال خروج
شرکتهای نفتی حاضر در ایران پس از

وضع تحریمها نیز اظهار داشت :تا این لحظه
که هیچ شرکتی از ایران خارج نشده و هیچ
مشکلی برای فروش نفت نیز به وجود نیامده
است ولی ما تمهیدات الزم را برای وقوع
چنین اتفاقاتی اندیشیدهایم.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت
گفت :با وجود وضع تحریمهای بینالمللی از
ابتدای سال تا اواسط دی ماه روزانه بیش از 2
میلیون بشکه از نفتخام تولیدی ایران صادر
شده است .قمصری همچنین با اشاره به ادامة
حضور شرکت انی ایتالیا در ایران گفت :این
شرکت همچنان و طبق برنامه محمولههای
خود را بارگیری می کند و طلب خاصی هم
از شرکت ملی نفت ایران ندارد.

صادرات نفت عراق  12درصد
افزایش یافت

رئیس سازمان دولتی بازاریابی نفت
عراق از رشد  12/7درصد صادرات نفت
عراق در سال  2011خبر داد .فالح االمری
در مصاحبه با پایگاه خبری داوجونز گفت:
صادرات نفت خام عراق در سال  2011با
 12/7درصد رشد نسبت به سال پیش از آن
( )2010به میانگین دو میلیون و  165هزار
بشکه در روز رسید .وی افزود :درآمدهای
حاصل از فروش نفتخام عراق درپی
افزایش حجم صادرات و قیمتهای باالی

نفت ،در سال  2011نسبت به سال پیش
از آن با  37درصد رشد همراه بوده است.
االمری تصریح کرد :عراق در سال 2011
میالدی به ارزش  82میلیارد و  900میلیون
دالر نفت خام به بازارهای جهانی صادر
کرده ،در حالی که این رقم در سال ،2010
 52میلیارد و  200میلیون دالر بوده است.
این مقام عراقی گفت :میانگین قیمت فروش
نفت خام صادراتی عراق در سال 2011
میالدی  105دالر برای هر بشکه بوده است.
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بازار فرآوردههای نفتی در ماههای نوامبر و دسامبر
قیمت نفت در ماه نوامبر روند افزایشی
داشت و به طور میانگین بیش از  5دالر
افزایش یافت اما در ماه دسامبر این روند تغییر
کرد و کاهش ده دالری را نیز از سر گذراند.
هرچند که میانگین قیمت نفتخام دوبی در
ماه دسامبر با سه دالر کاهش در قیاس با ماه
نوامبر به  106/6دالر در بشکه رسید.
سود پاالیشی در این مدت نوسان
زیادی را از سر گذراند به گونه¬ای که سود
پاالیشگاه¬های کراکینگ سنگاپور ،از  8دالر
در اواخر ماه اکتبر به کمتر از  4دالر نیز
رسید البته در پایان ماه دسامبر بار دیگر به
مرز  6دالر نزدیک شد .افت شدید کراک
نفتا و بنزین (تفاوت قیمت با نفتخام) از
اصلیترین عوامل کاهش سودپاالیشگاهی
در این دوره بود.
در دوره مورد بحث ،بازار بنزین از سکه
افتاد و کراک آن در بازار سنگاپور که به مرز
 20دالر رسیده بود به کمتر از  7دالر نیز
رسید .رکود بازار بنزین از عوامل متعددی
ناشی شد .افزون بر فراوان بودن عرضه و
اندک بودن تقاضا ،سقوط کراک نفتا که
در بنزین¬سازی بکار میرود ،در کاهش
کراک نفتا تاثیر چشمگیری داشته است .به
عنوان نمونه مصرف بنزین آمریکا به کمترین
مقدار از اوت  2009رسیده و انتظار میرود
که این روند در سال آینده نیز ادامه یابد.
این در حالی است که در پایان این دوره،
ذخیرهسازیهای بنزین با  7میلیون بشکه
افزایش به  218میلیون بشکه و فعالیت
پاالیشی با  4درصد کاهش به کمتر از 85
درصد و واردات بنزین این کشور به 600
هزار بشکه در روز رسیده است.
باوجود این ،به نظر میرسد که به سبب
کاهش یافتن صادارت بنزین چین و افزایش
واردات بنزین سریالنکا ،چشمانداز بازار
بنزین در آسیا چندان به وخامت نگراید هر
چند که واردات اندونزی در ماه ژانویه با 10
درصد کاهش نسبت به ماه قبل به  240هزار
بشکه در روز میرسد.

ميانگين قيمت نفت دبي و فرآوردههاي نفتي در خليجفارس (دالر در تن)
دبی

نفتا

بنزین سوپر

نفتگاز نیم
درصد گوگرد

نفتکوره 380

اوت

105

909

1028

896

632

سپتامبر

106/3

912

1044

894

634

اکتبر

103/9

854

1025

886

639

نوامبر

109

848

945

935

663

دسامبر

106/6

867

947

904

638

قيمت دبي بر حسب دالر در بشکه است

بازار نفتا که در دوره قبل اندکی بهبود
یافته بود ،به شدت رو به وخامت گذارد و
کراک نفتا به کمترین مقدار از اوایل سال
 2009رسید .افزایش میانگین فعالیت
پاالیشگاه های جهان ،تداوم نگرانیهای
ناشی از تشدید رکود اقتصادی و پایین
بودن فعالیت واحدهای پتروشیمی ،از جمله
مهمترین عوامل سقوط ناگهانی کراک نفتا
به شمار میآید .کراک نفتا در ماه نوامبر به
میزان چشمگیری کاهش یافت .به گونهای
که با وجود افزایش  6دالری قیمت نفت
در ماه نوامبر ،قیمت نفتا با  6دالر کاهش به
 848دالر در تن رسید .البته ظهور عالئمی
مبنی بر احتمال رشد و رونق اقتصادی در
سال  2012سبب شد که در ماه دسامبر
از شدت وخامت بازار نفتا کاسته شود.
بهطوری که با وجود کاهش سه دالری در
قیمت نفت دوبی ،قیمت نفتا نزدیک به 20
دالر افزایش یافت .البته مقدار آربیتراژ نفتا از
غرب به شرق که در ماه سپتامبر  150هزار
تن گزارش شده بود در ماه ژانویه به 400
هزار تن افزایش مییابد که از رونق نسبی
این فرآورده در منطقه آسیا خواهد کاست.
با نزدیک شدن به فصل سرما ،روند
کاهشی كراك نفتگاز در بازار سنگاپور که
از اوایل ماه مه آغاز شده بود تغییر کرد و
کراک نفتگاز رو به افزایش گذارد و در
بازار آسیا با  5دالر افزایش ،به مرز 20
دالر در بشکه نزدیک شد .افزایش تقاضای
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فصلی نفتگاز در تمام مناطق ،به وپژه چین
و اندونزی از اصلیترین عوامل رونق بازار
نفتگاز به شمار میآید .واردات نفتگاز
اندونزی که در ماه دسامبر نزدیک به 125
هزار تن گزارش شده بود در ماه ژانویه
به  155هزار تن میرسد .البته چین نسبت
به واردات نفتگاز در ماه ژانویه مبادرت
نکرده است ولذا انتظار میرود که این روند
افزایشی ،دوام چندانی نداشته باشد.
در دوره مورد بحث ،بازار نفتکوره
همچنان دوره خوبی را سپری کرد .به ویژه
آنکه اجرای قانون مصرف نفتکوره با
گوگرد کمتر از  3/5درصد به عنوان سوخت
کشتیها که از ژانویه  2012به اجرا گذارده
میشود ،سبب شده است که حق مرغوبیت
نفتکورههای کم گوگرد نسبت به دیگر انواع
نفتکوره افزایش یابد .در این دوره ،نفتکوره
ایران که از جمله معدود نفتکورههای کم
گوگرد منطقه به شمار میآید ،به باالترین
«حق مرغوبیت»( )Premiumدر طول تاریخ
خود به فروش رفت .در ماه دسامبر ایران
توانست نفتکوره خود را با حق مرغوبیت
 27دالر نسبت به قیمت نفتکوره خلیج
فارس به مشتریان بفروشد .این در حالی
است که انتظار میرود آربیتراژ نفتکوره از
غرب به شرق که در ماه گذشته به کمتر از
 2/5میلیون تن در ماه رسیده بود با افزایش
به  4/2میلیون ،به باالترین مقدار در چهار ماه
گذشته برسد .
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بررسي اجمالي بازار نفت

كرد.

خبر وقفه در توليد نفت دريايشمال باعث تقويت قيمتها شد .به
ويژه اين كه اعالم شد بارگيري يك 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 كرده و موجب تقويت
قيمتها شد.
اما عوامل ديگري از افزايش قيمتها جلوگيري
كردند .بازار همچنان نگران اوضاع نابسامان مالي
اروپا بود .هرچند با تغيير دولت يونان و تالش اين
كشور براي دريافت كمكهاي بينالمللي تا حدودي
نگرانيها برطرف شد اما بروز مجدد بحران مالي در
ايتاليا توجه را به خود جلب كرد و تاثير منفي بر
قيمت داشت .هزينه وام در منطقه يورو به باالترين
سطح خود از سال  1997رسيد .بحران مالي در اروپا
باعث شد ارزش يورو در مقابل دالر كاهش يافته و
تاثير منفي خود را برقيمتهاي نفت برجاي گذارد.
در عين حال احتمال داده شد كه دولتهاي جديد
دريونان و ايتاليا قادر نباشند مشكالت مالي اين
كشورها را حل كنند .دولت جديد ايتاليا اعالم كرد براي درمان بحران
بدهيها در اين كشور به اصالحات شديدي نياز است .تحليلگران
معتقدند اين بحران از كشورهاي حاشيهاي به كشورهاي اصلي منطقه
يورو گسترش يافته است .در اروپا نيز فرانسهوآلمان در باره اينكه بانك
مركزي اروپا چگونه ميتواند بحران مالي اين منطقه را برطرف ساز
دچار اختالف نظر شدند.
درعين حال آمار منتشر شده نشان داد كه ميزان خُ ردهفروشي در
آلمان كمتر از انتظار افزايش يافته و نسبت به ماه قبل تنها  0/4درصد
رشد داشته ،در حالي كه رشد 1درصدي مورد انتظار بود .ع ّلت اين
بود كه مصرفكنندگان در اين كشور احتمال نميدادند بحران مالي
در منطقه يورو در آينده نزديك بهبود يابد .در اين ميان ورشكستگي
موسسه  MF Global Holdingsنيز تاثير منفي بر قيمتهاي داشت.
وزير نفت قطر اعالم كرد كه اوپك در اجالس بعدي خود توليدش
را تغيير نخواهد داد و گفت حتي با افزايش توليد نفت ليبي قطر توليد
خود را كاهش نخواهد داد .اين اظهارات تاثير منفي بر قيمتهاي داشت.
انتشار اخباركاهش رشد توليدات صنعتي در منطقه يورو نيز تاثير
منفي خود را بر قيمتهاي نفت آشكار ساخت .شاخص توليدات
صنعتي در منطقه يورو به  47/1واحد تنزل يافت در حالي كه در
سپتامبر در سطح  48/5واحد قرار داشت .به اين ترتيب براي سومين
ماه متوالي اين شاخص دچار ضعفشد.
بانك مركزي آمريكا نيز در گزارش اخير خود اعالم كرد كه رشد
اقتصادي اين كشور كمتر از مقدار پيشبيني شده قبلي خواهد بود و
بيكاري در اين كشور افزايش خواهد داشت و برآورد رشد اقتصادي
اين كشور را از  3/3درصد الي 3/7در صد براي سال  2012به 2/5
الي  2/9درصد كاهش داد واعالم كرد بيكاري تا پايان سال 2012
از  8/5الي  8/7درصد پايينتر نخواهد رفت در حالي كه قب ً
ال نرخ
بيكاري را  7/8الي  8/2درصد برآورد كرده بود .آمارها نشان داد كه
ذخيرهسازيهاي نفتخام مريكا در اواخر ماه افزايش يافتهاند.
جانشين نخست وزير ليبي اعالم كرد كه توليد نفت اين
كشورميتواند تا پايان سال به  700هزار بشكه در روزبرسد و تا
ژوئن سال  2012نيز به سطح قبلي خود( 1/6ميليون بشكه در روز)
بازخواهد گشت.

در ماههاي نوامبرو دسامبر2011

بهروز بيكعليزاده

نوامبر

ت درماه نوامبر افزايش داشت و ميانگين قيمت سبد
قيمت نف 
اوپك با افزايش 3/79دالري نسبت به ماه قبل ،به  110/08دالر در
بشكه رسيد.
آمارمنتشره توسط دولت چين نشان داد كه شاخص بهاي مصرف
كننده از اكتبر سال جاري به طور چشمگيري كاهش يافته است .به
اين ترتيب تورم اين كشور همانطور كه پيشبيني ميشد به  5/5درصد
تنزل كرد و در ماه نوامبر نيز احتمال داده شد تورم به  5درصد برسد،
در حالي كه نرخ تورم در ژوئيه به  6/5درصد رسيده بود كه باالترين
سطح در سه سال گذشته بود .لذا احتمال داده شدكه دولت چين
سياستهاي انقباضي خود را آرامتر سازد و باعث افزايش تقاضا براي
نفت شود .عالوه برآن ،آمارها نشان داد كه تقاضاي نفت اين كشور
افزايش يافته و وارداتش در ماه اكتبر در مقايسه با سپتامبر با 1/7درصد
افزايش به  20/8ميليون تن رسيده است.
آمار بيكاري امريكا به  390هزار شغل رسيده كه كمترين مقدار از
ماه آوريل بود كسري تجاري امريكا نيز به  43/1ميليارددالر تنزل كرد
كه از بهبود اوضاع اقتصادي حكايت داشت .ميزان خردهفروشي و آمار
فعاليتهاي صنعتي نيز در ماه نوامبر افزايش يافت ،به اين ترتيب قيمت
نفت وستتگزاساينترمديت در باالترين سطح خود از ماه ژوئن قرار
گرفت .به ويژه اين كه با تغيير به وجود آمده در سيستم خطوطلوله در
ِ
كوشينگ اوکالهما
اين كشور ،ذخيرهسازيهاي نفتي اضافي در منطقه
كاهش خواهد يافت و احتمال داده ميشود كه تفاوت قيمت نفتخام
مذكور و برنت تا پايان سال به سطح  5الي  6دالر در بشكه كاهش
يابد .كاهش ذخيرهسازيهاي نفتخام آمريكا براي دومين هفته متوالي
در نيمه اول ماه نيز به استحكام قيمتها كمك كرد.
آمار اقتصادي آلمان و فرانسه نيز از بهبود اوضاع اقتصادي اين دو
كشور در سهماهه سوم حكايت داشت.
نگرانيهاي ژئوپلتيك درباره پرونده هستهاي ايران نيز باعث
نگراني بازار نفت شد و ناآراميهاي سوريه اين نگرانيها را تشديد
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در اين ميان موسسه Oil Movementsاعالم كرد كه صادرات
اوپك بدون آنگوال و اكوادور به طور ميانگين در چهار هفته منتهي به
 26نوامبر با افزايش  1/02ميليون بشكهاي در روز به  23/30ميليون
بشكه در روز خواهد رسيد در حالي كه در چهار هفته منتهي به 29
اكتبر در سطح 22/28ميليون بشكه در روز قرار داشت.
آژانس بينالمللي انرژي نيز برآورد خود را از عرضه نفت در
كشورهاي غير اوپك براي سال  2012به ميزان  100هزار بشكه در روز
افزايش داد و آن را در سطح  53/8ميليون بشكه در روز برآورد نمود.
عراق اعالم كرد قصددارد در سال  2012توليد خود را از ميدان
نفتي ُرميله به ميزان  10درصد ( 130هزار بشكه) افزايش دهد وآن را
به 1/43ميليون بشكه در روز برساند .اين خبر تاثير منفي بر قيمتهاي
نفت داشت.

مانور گستردهاي را در منطقه خليج فارس آغاز كرد .تصميم سودان به
توقف صادرات نفت از مسير ترانزيت سودان جنوبي نيز قيمتها را
تقويت كرد.
برعكس شدن جريان انتقال نفت در كوشينگ اوكالهما و جريان
يافتن نفت به خارج از اين منطقه نيز قيمتهاي نفتخام وست تگزاس
اينترمديت را تقويت نمود.
انتشار ارقامي كه از بهبود اقتصاد چين حكايت داشت نيز قيمت را
تقويت كرد .كاهش قيمت مسكن و نرخ تورم به مقامات چين اجازه
داده است كه درصدد تقويت رشد اقتصادي كشور برآيند .در ماه نوامبر
قيمت مسكن در چين به كمترين سطح خود تنزل كرد و نرخ تورم نيز
دراين كشوربه كمترين سطح خود در سه سال گذشته رسيد و دولت
اجازه داد كه بانكها وام بيشتري پرداخت كنند .تقاضاي نفت چين در
ماه نوامبر در مقايسه با سال گذشته  2/6درصد افزايش داشت و به
 9/58ميليون بشكه در روز رسيد.
در دسامبر ،اعتراض كارگران نفتي در پايتخت قزاقستان براي سه
روز متوالي ،باعث نگراني بازار نفت شد و شركت ايتاليايي اِني اعالم
كرد اين اعتراضات ،توليد اين شركت در قزاقستان را تحت تاثير قرار
داده است.
همچنين بازار نگران وضعيت توليد نفت عراق بعد از خروج
نيروهاي امريكايي از اين كشور بود .بمبگذاريهاي بعد از خروج
نيروهاي امريكايي نيز باعث نگراني بازار شد.
آمار بخش مسكن امريكا نشان داد كه صدور مجوزهاي ساخت
مسكن در ماه نوامبر به باالترين سطح خود در  1/5سال گذشته افزايش
يافته و بيكاري نيز كاهش يافته است .آمار منتشر شده در باره اوضاع
مالي اسپانيا نشان داد هزينه وام در اين كشور به طور چشمگيري
كاهش يافته و اين كاهش باعث تقويت ارزش يورو شد و تاثير مثبتي
بر ارزش سهام داشت.
در نيمه دوم دسامبرآمارها نشان داد كه ذخيرهسازيهاي نفتي
در امريكا  10/6ميليون بشكه كاهش يافته است .اين مقدار بيشترين
كاهش هفتگي ذخيرهسازيهاي نفتخام آمريكا از 26دسامبر 2008
تا كنون بود.

دسامبر

برخالف ماه نوامبر  ،قيمت نفت درماه دسامبر با كاهش همراه بود
و ميانگين قيمت سبد اوپك با كاهش  2/68دالري نسبت به ماه قبل به
سطح  107/40دالر در بشكه تنزل كرد.
در اين ماه عواملي باعث تضعيف قيمتهاي نفت شد .بحران مالي
اروپا همچنان توجه را به خود جلب كرده بود .نگراني از كند شدن
رشد تقاضا و عدم اطمينان به تالش رهبران اروپا براي رفع مشكالت
مالي اتحاديه اروپا به تضعيف قيمتها منجر شد .موسسات مالي نيز
براي سودجويي بيشتر اقدام به فروش قراردادهاي آتي نفت نمودند.
به ويژه اينكه آمار منتشر شده نشان ميداد كه رشد اقتصاد ايتاليا در
سهماهه سوم سال  0/2درصد كاهش داشته است .ارزش سهام در
بازارهاي آسيا به شدت كاهش يافت .فعاليت در بازارهاي سهام اروپا
نيز فروكش كرد و به كمترين سطح در  2ماه گذشته رسيد .نگرانيها
هنگامي تشديد شد كه «مودي» (يكي از موسسات رتبهبندي معروف
جهان) اعالم نمود كه در سه ماهه اول سال  2012در خصوص رتبه
اعتبار مالي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تجديدنظر خواهد كرد.
از سوي ديگر تصميم اوپك براي توليد  30ميليون بشكه نيز
نتوانست قيمتها را تقويت كند زيرا در شرايطي كه رشد تقاضا براي
نفت كمتر از برآورده بوده ،انتظار اين بود كه اوپك توليد خود را
كاهش دهد.
آمارمنتشر شده در باره اقتصاد چين نيز نشان داد كه شاخص PMI
كه نشان دهنده رونق اوضاع صنعتي اين كشور است ،در ماه دسامبر
كاهش يافته و به  49واحد رسيده و احتمال ميرفت اين وضعيت به
كاهش تقاضا منجر شود.
به دنبال اعالم مرگ رهبر كرهشمالي احتمال بروز تنش در اين
منطقه و كاهش تقاضا براي نفت باعث تضعيف قيمتها شد .عالوه
برآن با هجوم بورسبازان براي خريد ارز به منظور پرهيز از مخاطرات
احتمالي ،ارزش دالر افزايش يافت و تاثير منفي خود را بر قيمتهاي
نفت آشكار ساخت.
ا ّما عوامل ديگري از كاهش بيشتر قيمت نفت جلوگيري كردند.در
نيمه دوم ماه به دنبال تالشهاي منطقه يورو براي پايان دادن به بحران
بدهي منطقه و نگاههاي خوشبينانه بازار در خصوص امكان كمكهاي
ت تقويت شد .قرار شد
مالي صندوق بينالمللي پول به ايتاليا ،قيمتنف 
صندوق براي رهايي ايتاليا از بحران 600 ،ميليارد يورو به اين كشور
كمك كند.
برخي تنشهاي ژئوپلتيك مانند برخورد اروپا با برنامه هستهاي
ايران قيمتهاي نفت را تقويت كرد .تند شدن روابط ايران و انگليس و
ناآراميهاي سوريه نيز از اين جمله بودند .احتمال داده شد كه برخي از
كشورها براي مقابله به اقدامات نظامي دست بزنند .به ويژه اينكه ايران

عوامل تقويتکنندة قيمتها

بهبود اقتصاد و افزايش تقاضاي نفت در چين
بهبود اقتصاد آمريكا
تغيير در سيستم خطلوله كوشينگ اوكالهما
	كاهش ذخيره سازيهاي نفتخام در آمريكانگرانيهاي ژئوپلتيك در باره پرونده هستهاي ايران
ناآرامي در سوريه وعراق
وقفه درعرضه و توليد نفت سودان و درياي شمال
سرماي غيرمنتظره در شمال شرق آمريكا
بهبود اقتصاد برخي از كشورهاي اروپايي
-

عوامل تضعيفکنندة قيمتها

تداوم بحران مالي اروپا
افزايش بيكاري در امريكا در ماه نوامبر
ورشكستگي مؤسسه MF Global Holdings
افزايش توليد اوپك
اعالم برنامه افزايش توليد ليبي و عراق
	كاهش ارزش سهام در ماه دسامبر	كسادي بخش صنعت در چين در ماه دسامبرنگرانيهاي ژئوپلتيك در باره اوضاع كره شمالي
افزايش ارزش دالر در آمريكا 
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پروژه ساخت کارخانه گاز و گاز مایع 3100
()NGL 3100


محل اجرای پروژه:



هدف از اجرا:



کارفرما:



تاریخ انعقاد قرارداد:



نحوه اجرا:

منطقه موسیان واقع در  45کیلومتری دهلران .پروژه فوق در
زمینی به وسعت  110هکتار احداث می شود.

جمعآوری و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت خام
تولیدی میادین حوزه دزفول شمالی (دهلران ،پايدار ،چشمه
خوش ،دالپري ،دانان و آذر )به میزان  270میلیون فوت مکعب
در روز

قرارداد فاينانس بین شرکت ملی نفت ایران و كنسرسيوم منعقد
گردیده و مسئولیت اجرای پروژه به شرکت  OIECواگذار
شده است .میزان سرمایه گذاری این طرح 1450میلیون دالر
است که برای اجراي آن  40ماه در نظر گرفته شده است.


محصوالت پروژه:

 C2+به مقدار  46هزار بشكه در روز كه بخشی از آن با
احداث يك خط لوله  44كيلومتري براي پتروشيمي دهلران
ارسال ميگردد و بخش دیگر از طریق خط لوله ای به طول
حدود  200کیلومتر به پتروشیمی مارون فرستاده می شود.
گاز شيرين (متان همراه كمي اتان) به ميزان  79ميليون فوت
مكعب در روز كه به مخازن زيرزميني نفت پایدار غرب و
چشمه خوش براي حفظ فشار آنها تزريق ميشود.
گاز ترش به مقدار  105ميليون فوت مكعب در روز كه پس از
افزايش فشار به مخزن زيرزميني نفت دهلران تزريق ميشود
ميعانات گازي ترش به ميزان  1170بشكه در روز كه براي
واحد بهرهبرداري چشمه خوش فرستاده خواهد شد.
این کارخانه دارای نیروگاه گازی با قدرت تولید 150مگاوات
در ساعت است که عالوه با تامین برق مورد نیاز مجتمع،
قسمت عمدهای از برق مصرفی واحدهای همجوار را نیز
تامین میکند.

شركت نفت مناطق مركزي ايران

آبان ماه 1390

فاينانس این پروژه را كنسرسيومی متشكل از شرکتهای
( OIECبه نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) و  NICOتامین نموده و
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