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بخش باالدستي صنعت نفت؛
تداوم روندهاي ناصحيح گذشته

و نگراني از آينده

بخش باالدستي صنعت  نفت، شامل اکتشاف، حفاري، استخراج 
و توليد نفت، بخش پيچيده و حساسي است که به تبع ويژگي هاي 
باالئي  ريسک های  با  گاز(،  و  نفت  از  )اعم  هيدروکربني  ميادين 
مواجه است و توسعه و بهره برداري از آن، نيازمند فناوري پيشرفته 
و سرمايۀ عظيم است. در ميادين نفتی، ريسک ها و پيچيدگي ها، با 

توجه به مايع بودن سيال درون آنها، از ميادين گازي بيشتر است.
توسعۀ بخش باالدستي صنعت نفت در دورۀ قبل از انقالب، از 
سال 1288 شمسي آغاز شد و به تدريج گسترش يافت و البته تا 
پيروزي انقالب اسالمي، عمدتًا به استخراج نفت خام و گاز همراه 
نفت از ميادين نفتي محدود مي شد.  ميزان توليد نفت در آخرين 
سال هاي قبل از پيروزي انقالب )1355 و 1356(، به اوج خود در 

حدود 5/5 ميليون بشكه در روز رسيد.

نوشتار  اين  توجه  مورد  عمدتًا  که  انقالب  از  بعد  دورۀ  در 
ابتدا با توجه به ديدگاه ها و هيجانات انقالبي، و بدبيني که  است، 
براي  گذشته  رژيم  ظرفيت سازي  و  کنسرسيوم  عملكرد  به  نسبت 
توليد هرچه بيشتر نفت وجود داشت، تصميم گرفته شد که توليد 
شود.  محدود  اقتصاد  ظرفيت  و  نياز  حد  به  و  يافته  کاهش  نفت 
طبيعتًا با چنين تصميمي سرمايه گذاري در بخش باالدستي معنايي 
نداشت و متوقف شد. شروع جنگ هشت ساله اين توقف را براي 
مدت طوالني تداوم بخشيد. در طول جنگ تحميلي عراق بر عليه 
کشورمان چاه هاي نفت و تأسيسات فرآوري نفت هم آسيب ديد و 
هم زير پوشش استتار قرار گرفت ولذا چند سال نيز وقت الزم بود 
تا بازسازي ها انجام شود و صنعت نفت به حالت اوليه برگردد.  در 
دوران موسوم به سازندگي )1368-1376( فعاليت هاي محدودي در 
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جهت افزايش توان توليد نفت و انجام سرمايه گذاري هاي باالدستي، 
صورت پذيرفت.  در آن دوره تنها، قرارداد توسعۀ دوميدان کوچک 
دريائي سيري »آ« و»اي« )بدون آنكه اولويت آن مشخص باشد( با 
شرکت فرانسوي توتال منعقد شد و مقدمات اوليۀ توسعۀ چند فاز 
توجه  اولين  حساب  اين  با  شد.  فراهم  پارس جنوبي  گازي  ميدان 
جدي و گسترده به توسعۀ بخش باالدستي و سرمايه گذاري گسترده  
در اين بخش در دورۀ بعد از انقالب، عمال از سال 1376 به بعد، 
و با حدود دو دهه وقفه، آغاز شد. اين توجه همراه و همزمان با 
در  کشور  سياست  خارجي  شدن  بازتر  و  بين المللي  شرايط  بهبود 
بود  صنعتي  کشورهاي  با  و خصوصًا  جهان  با  بيشتر  تعامل  مسير 
باالدستي  بخش  در  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  سمت  به  ولذا 
از  ابتدا  در  هم  نفتي  بين المللي  شرکت هاي  داشت.  گرايش  نفت 
همكاري با ايران استقبال کردند. اين شرکت ها نزديک به دو دهه از 
صنعت نفت يک کشور مهم نفتي دور بودند و شايد برايشان جالب 
اين  ارتباطات خود را روزآمد کنند.  بود که اطالعات و  و جذاب 
رويكرد، از سوی ايران با نوعي شتابزدگي همراه بود  و انتقادهايي  
براي  کشور  هيدروکربني  ميادين  اغلب  مقطع  اين  در  شد.  آن  به 
به عنوان  بيع متقابل  قرارداد  چارچوب  و  شد  عرضه  سرمايه  جذب 
شايد  شد.  گرفته  درنظر  ميادين  همه  براي  سرمايه گذاري  روش 

انتقادات آن دوره را بتوان در موارد زير خالصه نمود: 
يک کشور نفتي که ده ها و بلكه بيش از يكصد ميدان هيدروکربني   -1
دارد نمي تواند همه اين ميادين را همزمان توسعه دهد؛ خصوصًا 
اين که اين ميادين بعضي نفتي و بعضي گازي، بعضي کوچک 
و با ذخيرۀ کم، و بعضي بزرگ و با ذخيره زياد، بعضي در دريا 
و با هزينۀ بيشتر، و بعضي در خشكي و با هزينه کمتر هستند. 
و نيز بعضي از آنها نفت سنگين با ارزش کمتر و بعضي نفت 
سبک با ارزش بيشتر دارند؛ و بعضي مشترک با ساير کشورها و 
بعضي مستقل هستند.  بسياري تفاوت هاي ديگر نيز وجود دارد. 
بنابراين چنين کشوري بايد يک طرح جامع براي توسعۀ ميادين 
هيدروکربني خود، و با مشخص بودن اولويت ها، داشته باشد. و 
رسيدن به چنين طرحي خود مستلزم تكميل مطالعات اکتشافي 
هيدروکربني  مخازن  شناخت  و  شبيه سازي  مطالعات  انجام  و 

است که بطور جامع انجام نشده است.
توان مديريتي صنعت نفت و ساختارها و نهادهاي الزم و حتي   -2
همزمان  قرارداد  عقد  براي  کافي  مذاکره کنندۀ  مجرب  تيم هاي 
کنترل  نظارت و  ميادين هيدروکربني و  توسعۀ همۀ  در جهت 
دقيق بر اجراي طرح هاي توسعه وجود ندارد و در اين صورت 
احتمال خطا و مغبون شدن صنعت نفت و کشور زياد است و 
حتي زيرساخت هاي کشور نيز اين امكان را فراهم نمي کند. ولذا 
مذاکره کنندگان و مديران بايد بر اساس اولويت ها حرکت کنند.

هم عقل و منطق اين را تأييد مي کند و هم همۀ آگاهان اتفاق نظر   -3
دارند و هم در همۀ برنامه هاي پنج ساله گنجانده شده است که 

ميادين مشترک در اولويت بهره برداري قراردارند، اما وقتي همه 
ميادين در معرض انتخاب سرمايه گذار خارجي قرار مي  گيرد، 
ميادين  انتخاب  به  رغبتي  آنها  که  زيادي هست  بسيار  احتمال 
مشترک نداشته باشند، چراکه اغلب شرکت هاي بين المللي نفتي 
در  ما  رقيب  )و  مشترک  ميادين  در  ما  شريک  کشورهاي  در 
بهره برداري از اين ميادين( منافع فراوان دارند و بعضًا حتي در 
آن سوي همين ميدان مشترک، ذينفع هستند. حتي صرفنظر از 

مياديني  ميادين مشترک، ممكن است شرکت هاي سرمايه گذار 
را انتخاب کنند و برايشان اولويت داشته باشد که از نظر منافع 
ملي ما در اولويت نباشد و در اين صورت سر ميادين اولويت دار 
اگر طرح جامع  اما  ماند.  بي کاله خواهد  مشترک،  و خصوصًا 
توسعۀ ميادين تدوين شده  و اولويت ها مشخص شده باشد، 
راهبرد تعامل با شرکت هاي نفتي  نيز طراحي و مشخص  خواهد 
شد و شرکت هاي مشتاق  بايد بدانند که اگر بخواهند شريک 
بلند مدت صنعت نفت ايران باشند بايد در اولويت ها با ما همراه 
باشند. و اگر چنين راهبردی روشن نباشد انتخاب ميدان نفتي 

براي توسعه، با آنها و بر مبنای مافع آنها خواهد بود.
اين  تأثير  و  هيدروکربني  ميادين  فراوان  تفاوت هاي  با  باتوجه   -4
تفاوت ها بر ريسک و هزينۀ  سرمايه گذاري و سرعت بازگشت 
توسعۀ  اقتصادي طرح هاي  و  مالي  پارامترهاي  سرمايه و ساير 
ميادين، انتخاب يک مدل و روش ثابت قراردادي )بيع متقابل( 
براي همه ميادين  نمي تواند چندان منطقي باشد. ممكن است 
و  ميادين چندان کم ريسک  از  بعضي  بر روي  سرمايه گذاري 
سرمايه سريع  بازگشت  دورۀ  با  و  کم  سرمايه گذاري  هزينه  با 
باشد و درنتيجه شريک کردن  فناوري پيچيده  به  نياز  و بدون 
هر کس ديگري به هر نحو، الزم و منطقی نباشد. و برعكس، 
و  پيچيده  فناوري  نيازمند  و  ريسک  پر  چندان  ميادين  بعضي 
مستلزم شتاب در بهره برداري باشند )مانند ميادين مشترکي که 
رقيب در حال بهره برداري از آن است( که جذب سرمايه براي 

آنها نيازمند مدل هاي قراردادي جذاب تر باشد. 
در حالي که مطالعات ميادين و حتي بعضًا مطالعات اکتشافي   -5
از  ميدان  توسعۀ  طرح  و  پيشنهاد  گرفتن  نيست،  کامل  ميادين 
شرکت هاي نفتي خارجي کار درستي نيست و ممكن است اين 
شرکت ها، طرح توسعه اي )MDP( را پيشنهاد دهند که برايشان 
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که  هدفي  توليد  به  هرگز  ميدان  اما  شود،  ايجاد  بيشتري  کار 
اين ريسک خصوصًا در  نرسد.  داده اند  پيشنهاد  تعيين کرده و 
روش بيع متقابل بسيار احتمال وقوع بيشتری دارد. احتمال ديگر 
آن است که شرکت خارجي پروفايلي از توليد را پيشنهاد دهد 
که بر مبناي آن در دورۀ کوتاه قرارداد و تسويه با او )حداکثر 
شش تا هفت سال( توليد ميدان خوب باشد، اما بعد از آن دچار 

مشكل شود )توليد غير صيانتي(. 
 با توجه به شرايط خاص آن دوره به اين انتقادها کمتر توجه 
شد و نتيجه اين بود که نهايتًا حداقل، اغلب قريب به اتفاق ميادين 
مشترک سرشان بي کاله ماند و رقبا بردند. با اين همه بايد گفت که 
در همان دوره، قرارداد فازهائي از ميدان مشترک پارس جنوبي نيز 
منعقد شد و چندين فاز هم به بهره برداري رسيد که قابل ستايش 
است، چراکه بدون شک در هر اولويت بندي اي توسعۀ ميدان مهم 
به  می توان  و  قراردارد.  اول  اولويت  در  پارس جنوبي  مشترک  و 
جرأت گفت که  اگر توان کشور و صنعت نفت، پراکنده و مستهلک 
نمي شد، قطعًا پيشرفت در پارس جنوبي نيز بسيار بيشتر از آن چيزي 
می بود که هست.  در صورت پيشرفت مطلوبتر پارس جنوبي مشكل 
افزايش  راه  سر  بر  مشكل   بزرگترين  مي شد، چون  هم حل  نفت 
توليد ميادين بزرگ و قديمي نفتي کشور تزريق گاز به ميزان کافي 
است. همچنين با افزايش توليد گاز، اين امكان فراهم مي-شد که 
با جايگزين کردن بيشتر آن در مصرف داخلي، توان  صادرات نفت 
کشور و قدرت مانور در بازارهاي جهاني نفت را نيز افزايش داد. 
به هرحال  اينک بعد از گذشت سال ها مي توان اعتبار و روائي آن 

انتقادها، و نتيجه آن عملكرد، را ارزيابي نمود. 
اما آنچه موضوع بحث امروز و اين زمان است، ارثيه اي است 
که از آن دوران به امروز رسيده است. آن ارثيه عبارت است از  تب 
و مسابقۀ عقد قرارداد براي توسعه ميادين،  آنهم در حالي که اغلب 
دولت هاي  است.  باقي  خود  قوت  به  نقدها  آن  موضوع  اشكاالِت 
بعدي و وزراي بعدي نفت و مديران عامل بعدي شرکت نفت در 
اين مسابقه  افتادند  که در ميزان قراردادهاي منعقده از قبلي ها عقب 
نيفتند آنهم بدون ارزيابي از گذشته و بدون توجه به اينكه کارنامۀ 
واقعي اين قراردادها چه بوده است. عقد قرارداد که وسيله ا ي براي 
تبديل شد، در  به هدف  نفتي و گازي کشور است  ميادين  توسعۀ 
مذاکرات  حتي  و  تفاهم نامه ها  از  بسياري  »اصالت قرارداد«  فضاي 
قراردادهاي  حجم  از  عجيبي  آمارهاي  و  شد  اعالم  قرارداد  اوليه، 
منعقده ارائه گرديد که نتايج و سرنوشت  آنها نامشخص است. غالبًا 
انگيزه های مربوط به سياست خارجی، در جهت مقابله با فشارهای 
در  يا  ديگر  کشورهای  با  تعامل  در  موفقيت  به  تمايل  و  خارجی، 

مواجهه با فشارها نيز به اين مسابقه دامن زده است.  
در شرايط امروز که با شّدت يافتن تحريم ها روبه رو هستيم ديگر 
ردپائي از شرکت هاي خارجي نيست، اما مسابقۀ قرارداد، از طريق 
انعقاد قرارداد با شرکت هاي داخلي ادامه دارد. هر روز شرکت هاي 

جديدي براي فعاليت و سرمايه گذاري در بخش باالدستي صنعت 
توسعه  براي  قراردادي  ضابطه،  و  سابقه  بدون  و  مي رويند   نفت 
ميداني که هنوز هم ضرورت و اولويت توسعه آن مشخص نيست، 
با آنها منعقد مي شود. و تداوم اين وضعيت به راستي نگران کننده 
که  درصورتی  بين المللي،  محدوديت هاي  فضاي  در  چراکه  است. 
که  درصورتی  و  نشود  تقويت  کارفرما  مديريتي  و  سازماني  توان 
پيمانكاراني بدون سابقه و توانائي الزم وارد ميدان شوند، بسياری 
از اين قراردادها به مقصودِ مطلوب نخواهد رسيد و در اين صورت 
ميادين موضوع قرارداد در وضعيت پيچيده اي قرار خواهند گرفت 
مي شود  موجب  ذينفعان،  شدن  متعدد  و  ناموفق  قرارداد  تبعات  و 
که حتی در صورت فراهم شدن شرايط مطلوبتر خارجي و داخلي 
نيز تصميم گيري در مورد سامان دادن به اين ميادين بسيار دشوار 
فازهاي  از  برخي  و  ميادين  از  بسياري  پرونده های  بررسی  گردد. 
پارس جنوبي در اين رابطه الزم است.  وضعيت نهائي تفاهم نامه ها 
يک  و  رسيده  امضاء  به  گذشته  سال هاي  در  که  قراردادهائي  و 
آسيب شناسي از داليل توقف و تأخير و ناکامي برخی از پروژه هاي 

باالدستي نيز، بسياري از مسائل را روشن خواهد نمود.
چه  بايد کرد؟ رسيدن به طرح جامع توسعۀ ذخائر هيدروکربني 
براي کشوری مانند ما، با داشتن ده ها ميدان بزرگ و کوچک نفتي 
شايد زمان بر و دشوار باشد، اما الجرم بايد به سمت آن حرکت کرد. 
البته حداقل در سطح محدوديت هاي فعلي بسياري از مسائل روشن 
است. در تمام برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم، اين مهم مرتباً تكرار 
بيست و  ما  اولويت قراردارند و  ميادين مشترک در  شده است که 
با کشورهاي همسايه داريم.  ترديد نيست که  چند ميدان مشترک 
در شرايط فعلي حتي پرداختن به همه آنها هم دشوار است. اما در 
ميان ميادين مشترک اولويت بندي کار دشواري نيست، رصد کردن 
رقبا و مقايسۀ سطح توليد رقبا با ما و همچنين پروژه ها و برنامه هائي 
که براي افزايش توليد خود در دست اجرا دارند، تكليف را روشن 
مي کند. آنجا که در يک ميدان مشترک رقيب هم فعال نيست و فعاًل 
برنامه جدي اي ندارد، شايد بتوان توسعه را به تعويق انداخت، اما 
آنجا که مانند اليۀ گازي و يا نفتي پارس جنوبي، رقيب بسيار جلوتر 
است نمي توان لحظه اي غفلت کرد. بايد پروژه هاي باالدستي را به 
نهادی و  اولويت ها محدود کرد، اشكاالت و ضعف هاي سازماني، 
مديريتي را برطرف کرد. توانائي هاي پيمانكاري داخلي و توانائي هاي 
تأمين تجهيزات را تجميع کرد و اولويت ها را جلو برد. در مورد حفظ 
سطح توليد و افزايش ظريف بازيافت نيز بايد توجه داشت که بيش 
از شصت درصد از نفت خام کشور تنها از شش ميدان بزرگ و بيش 
از 80 درصد نفت خام کشور جمعاً از دوازده ميدان توليد مي شود که 
بايد به آنها و خصوصاً آن شش تاي اول، توجهي ويژه داشت. توسعۀ 
ميادين مستقل را بايد براي وقتي ديگر گذاشت و بر مكتب اصالت 
قرارداد خط بطالن کشيد. آنچه که اصالت دارد منافع ملي است و 

 .خصوصًا احقاق حقوق حقه کشور در ميادين مشترک
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چين در آبهاي عميق
در جستجوي نفت و اقتدار

ورود کشور چين به فناوري حفاري نفت و گاز در آبهاي عميق 
يكي از اتفاقات مهم ماه گذشته جهان بود. در ساعت 9.38 صبح روز 
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391 ، دکل حفاري آبهاي عميق متعلق 
به شرکت ملي نفت فالت قاره چين )CNOOC(، عمليات خود را 
آغاز نمود. محل حفاري در درياي جنوب چين و در 320 کيلومتري 
جنوب شرقي هنگ کنگ واقع شده و حفاري در عمق 1500 متري آب 
انجام خواهد شد. ساخت دکل حفاري نيمه شناور شرکت چيني، بيش 
از سه سال به طول انجاميده و حدود 6 ميليارد »يوآن« )952 ميليون 
دالر( هزينه داشته است. طول سكوي اين دکل 114 متر، عرض آن 
90 متر )با عرشه اي در حدود يک زمين فوتبال استاندارد( و ارتفاع آن 
137/8 متر است. وزن اين دکل نيز 31 هزار تن بوده و بر اساس اعالم 
شرکت سازنده يعني شرکت کشتي سازي چين )CSSC(، قادر است 
در آبهاي تا عمق 3000 متر چاه هاي تا عمق 12000 متر را حفاري 
نمايد. آغاز اين عمليات حفاري از جهات مختلف حائز اهميت است:
کشور چين با نرخ رشد اقتصادي بسيار باال که بيش از دو دهه   -1
ادامه يافته است، داراي بيشترين رشد تقاضاي انرژي در جهان 
است. رشد باال و مداوم اقتصادي و نيز تأثير آن بر سطح زندگي 
و تغيير الگوي مصرف مردم اين کشور، رشد مضاعفي را براي 
تقاضاي انرژي در پي دارد. چين از حدود دوسال پيش با سبقت 
جهان  انرژي  مصرف کننده  اولين  به  اياالت متحده،  از  گرفتن 

تبديل شد. اگر چين نتواند انرژي مورد نياز خود را تأمين نمايد، 
مقولۀ انرژي و خصوصاً وابستگي بيش از حد به انرژي وارداتي، 
مي تواند به پاشنۀ  آشيل رشد شتابان اقتصادي اين کشور تبديل 
شود. از همين روست که چيني ها در همۀ عرصه هاي توليد انواع 

انرژي حضور فعال دارند. 
نشان  را  چين  نفت خام  مصرف  و  توليد  وضعيت  نمودار)1(   
مي دهد. اين کشور از سال 1993 به وارد کنندۀ نفت تبديل شده 
و شتاب رشد مصرف نفت اين کشور بسيار تندتر از رشد توليد 
نفت آن بوده است و اينک ميزان واردات نفت اين کشور به بيش 
از پنج و نيم ميليون بشكه در روز رسيده است ولذا چين شديداً 
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نيازمند افزايش توليد داخلي نفت است.
برآورد مي شود که درياي جنوب چين داراي 145 تا 190 ميليون    
بشكه ذخائر نفتي و 16 تريليون مترمكعب ذخائر گازي باشد که 
در اين صورت، حدود يک سوم کل ذخائر نفت و گاز چين را 
تشكيل مي دهد. با دستيابي چين به فناوري آبهاي عميق اينک 
امكان دسترسي به اين ذخائر براي چين فراهم گرديده است و 
اين مسئله سهم مهمي در توليد نفت و گاز و تحوالت انرژي 

چين خواهد داشت. 
در  نهفته  گاز  قابل توجه  ذخائر  داراي  چين  راستا،  همين  در   
اين جهت در مرتبۀ  يا Gas shale مي باشد و  سنگ هاي رستي 
سوم جهان قرار دارد و اخيراً دومين مناقصۀ بين المللي را براي 

توسعۀ اين ذخائر برگزار نموده است.
به  دستيابي چين  درياي جنوبي،  در  موجود  ذخائر  از  صرفنظر   -2
آبهاي عميق،  از دکل هاي حفاري  بهره برداري  دانش ساخت و 
از اهميت زيادي برخوردار است. در بستر درياها و اقيانوس ها، 
و  مي شوند  شناخته  عميق  آبهاي  متري،   300 از  بيشتر  اعماق 
حفاري در اين آبها نيازمند فناوري پيچيده اي است، چراکه در 
استفاده  ثابت  حفاري  سكوهاي  از  نمي توان  ديگر  اعماق  اين 
نمود. تعداد محدودي از کشورهاي جهان داراي فناوري ساخت 
سكوهاي حفاري نيمه شناور هستند و تعداد کمي از شرکت هاي 
بزرگ نفتي نيز توان بهره برداري از اين سكوها را دارا هستند. اين 
اولين باري است که يک شرکت چيني بصورت مستقل در آبهاي 
عميق حفاري اکتشافي انجام مي دهد و چين اولين کشوري است 

که در درياي جنوبي اين کشور که بين اين کشور و چند کشور 
تايوان، فيليپين، اندونزي، مالزي و ويتنام واقع است، به حفاري بر 

روي منابع هيدروکربني پرداخته است.
يک متخصص چيني ادعا کرده است که اين دکل حفاري مي تواند   
تكانه هاي ناشي از طوفان هاي شديدي که از قرن بيستم )در اثر 
پديده تغيير اقليم( ظهور پيدا کرده اند را تحمل کند و سيستم هاي 
زيرآبي حفاظتي آن مي توانند به خوبي حوادثي مانند آنچه در سال 
2010 در جريان حفاري شرکت بي پي در خليج مكزيک رخ داد 

را کنترل نمايند.

تحت  آبهاي  در  خود  تجربيات  تكميل  با  چيني  شرکت هاي   
صدور  زمينه  در  توانست  خواهند  آينده  در  کشور،  حاکميت 

تجهيزات و خدمات حفاري در آبهاي عميق نيز پيشتاز شوند.
عمليات حفاري چين در فاصله بسيار نزديكي با منطقه اي بنام   -3
زبان هاي  در  منطقه  اين  البته  که  قراردارد   Scarborough Shoal

چيني و فيليپيني نام هاي ديگري دارد. منطقه مذکور که حدود آن 
در نقشه )1( نشان داده شده است از مجموعه اي از جزاير کوچک 
صخره اي يا به عبارتي صخره هاي بيرون زده از آب تشكيل شده 
است که دو کشور چين و فيليپين از ديرباز  بر سر مالكيت بر آنها  
اختالف دارند. بنابراين عمليات حفاري چيني ها در اين منطقه به 
نوعي تحكيم موقعيت اين کشور بر آن نيز تلقي مي شود. البته بين 

چين و تايوان هم اختالفاتي در اين زمينه وجود داشته است.
مديرعامل شرکت CNOOC در مراسم آغاز فعاليت حفاري گفت:   
» دکل هاي بزرگ حفاري، قلمرو متحرک و سالح استراتژيک ما 
براي ارتقاء بخشيدن به توسعۀ صنايع دريائي نفت هستند« و اضافه 
کرد که: »اين حفاري هم به تأمين امنيت انرژي چين کمک مي کند 

و هم اقتدار ما را در آبهاي تحت حاکميت مان تحكيم  مي کند«. 
و موجب  برانگيخت  را  فيليپين  مردم  اقدام چيني ها خشم  اين   
شد که فليپيني ها چه در در داخل و چه در بسياري از کشورهاي 

جهان در مقابل سفارت خانه هاي چين بر عليه اين اقدام تظاهرات 
کنند.

اقدام اخير چيني ها و اظهارات آنها يكبار ديگر به خوبي نشان   
مي دهد که مسئلۀ انرژي يک مسئلۀ سياسي و راهبردي و ذخائر 

 .نفت و گاز پديده هاي ژئوپلتيكي هستند
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بهار عربي و صنعت نفت و گاز
كشورهاي مصر و ليبي

ترجمة: پريسا فتوحي مظفريان
              کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

در  مردمي  حرکت هاي   ،2011 سال  در 
کشورهاي تونس، مصر و ليبي منجر به برکناري 
ناآرامي ها  اين  گرديد.  کشورها  اين  رهبران 
عالوه بر اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بر اين 
نيز  در سطح جهان  تأثيرات جانبي  کشورها، 
بر جاي مي گذارد. در اين مقاله ضمن بررسي 
کشورهاي مصر و ليبي به طور خاص، نحوۀ 
از  آفريقا،  شمال  کشورهاي  اين  تأثيرپذيري 
بخش  در  خصوص  به  سياسي  ناآرامي هاي 
توليد، مصرف، انتقال و سرمايه گذاري در بخش 

نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است.)1( 

اهداف جنبش 
عطفي  نقطۀ  نظر  همه  از   2011 سال   

براي کشورهاي شمال آفريقا بود. حرکت هاي 
مردمي در اين کشورها منجر به برکناري سه 
تونس،  در  علي  بن  زين العابدين  ديكتاتور 
حسني مبارک در مصر و معمر قذافي در ليبي 
گرديد. بازتاب هاي اين جنبش در کشورهاي 
عربي به ويژه در يمن، سوريه و بحرين نيز 

قابل مشاهده است.
و  موازين  ايجاد  بر  رهبران جديد سعي 
نوين  استراتژي هاي  تعريف  و  قوانين جديد 
دارند. هر چند احتمال موفقيت ايشان قطعي 
به طور حتم وجود دارد  اما آنچه که  نيست 
ساختارهاي  بر  که  است  اساسي  تأثيرات 
اقتصادي- اجتماعي و سياسي اين کشورها بر 

جاي مي گذارد.
بخش هاي  از  يكي  گاز  و  نفت  صنعت 
اصلي صنعت در بسياري از کشورهاي عربي 

است. درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و 
گاز بخش عمده اي از درآمد داخلي کشورهاي 
بر مي گيرد. کشورهايي که  را در  توليدکننده 
ذخاير نفت و گاز در اختيار ندارند، به شدت 
معموالً  که  خود  کار  نيروهاي  درآمدهاي  به 
در کشورهاي توليدکنندۀ نفت و گاز مشغول 
مي توان  واقع  در  مي باشند.  وابسته  کارند،  به 
گفت اقتصاد کشورهاي عربي به صور و ابعاد 

مختلفي از نفت تأثيرپذير است. 
که  است  آن  ديگر  اهميت  حائز  نكتۀ 
و  نفت  عرضۀ  به  شدت  به  جهاني  اقتصاد 
اين  است.  وابسته  خاورميانه  منطقۀ  در  گاز 
در  جهاني  اقتصاد  رونق  که  معناست  بدان 
طور  به  است.  منطقه  وضعيت  ثبات  گرو 
خالصه ناآرامي هايي که در کشورهاي عربي 
و  نفت  صنعت  مديريت  در  است،  داده  رخ 

گاودات باهگات
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گاز که از مهمترين صنايع به شمار مي آيد و 
خاص  بين المللي  و  منطقه اي  پيچيدگي هاي 
جاي  بر  توجهي  قابل  تأثير  دارد،  را  خود 
مي گذارد. بهار عربي بر دو بخش مصرف و 
سرمايه گذاري خارجي تأثير منفي داشته است.

مصرف داخلي
از کل ذخاير  جهان عرب 49/6 درصد 
درصد   29/1 و  جهان  شدۀ  اثبات  نفت 
اين  دارد.  بر  در  را  گاز  شدۀ  اثبات  ذخاير 
يک  ايجاد  به  منجر  ذخاير  عظيم  حجم 
سرزمين هاي  در  است.  شده  عمومي  باور 
اين  بر  مردم  از  بسياري  گاز،  و  نفت  داراي 
با کمترين  ميزان  به هر  باورند که مي توانند 
استفاده  هيدروکربوري  منابع  از  قيمت 
سرانۀ  که  نيست  تعجب  هيچ  جاي  نمايند. 
در  در جهان عرب  فسيلي  مصرف سوخت 
باالست.  بسيار  جهان  کشورهاي  ساير  بين 
يارانه هاي  با  سوخت  فراوان  مصرف  هزينۀ 
کشورها  اين  دولت هاي  توسط  پرداختي 
قيمت  خاورميانه  منطقۀ  در  مي شود.  تأمين 
نفت و فرآورده هاي نفتي بسيار پايين است 
قيمت  اساس  بر  قيمت ها  اين  واقع  در  و 
روند  اين  نمي شود.  تعيين  بازار  واقعي 
مصرف باال و کنترل نشده به معناي آن است 
کمتري  نفت  نفت،  اصلي  صادرکنندگان  که 
داشت.  خواهند  اختيار  در  صادرات  براي 
گرفتند  تصميم  عربي  دولت هاي  از  بسياري 
را  داخلي  مصرف  يارانه ها  حذف  طريق  از 
کاهش دهند. اما در اين مسير چالش اصلي 
دولت ها برخورد با مقاومت اکثر مردم در اين 

خصوص است. 
 بمنظور جلوگيري از بروز ناآرامي ها و 
تنش ها، کشورهاي عربي حوزۀ خليج فارس 
نمودند.  دولتي  هزينه هاي  افزايش  به  اقدام 
اعتراضات مردمي در الجزاير دقيقًا همزمان با 
تونس و مصر رخ داد اما تقاضاي معترضان در 
اين کشور هرگز منجر به ايجاد يک حرکت 
کشور،  رئيس جمهور  براندازي  براي  جمعي 
الجزاير  مقامات  نگرديد.  بوتفليقه  عبدالعزيز 
اين اعتراضات را جدي گرفته و با لغو قوانين 
فوريتي که به مدت 19 سال به اجرا در آمده 

بود و همچنين با افزايش  هزينه هاي عمومي 
و وعده براي خانه سازي، افزايش درآمدهاي 
محصوالت  بر  يارانه  افزايش  دولتي،  بخش 
غذايي اصلي و فراهم سازي امكان دسترسي 
آسان به اعتبار براي جوانان به اين اعتراضات 

پاسخ دادند.
قادر  آفريقا  کشورهاي کم درآمد شمال 
کشورهاي  جديد  بسته هاي  با  تطابق  به 
حاشيۀ خليج فارس و الجزاير نيستند اما از 
کاهش  به  تمايلي  کشورها  اين  ديگر  طرف 
يارانه نيز ندارند. خالصه آن که تالش براي 
کردن  نزديک  و  انرژي  قيمت هاي  اصالح 
عربي  کشورهاي  در  بازار  قيمت هاي  به  آن 
رشد  به  رو  روند  لذا  است.  مانده  مسكوت 
نفتی کماکان  فرآورده های  مصرف داخلی   

در  جدی  چالش  به  منجر  و  دارد  ادامه 
سال های آتی خواهد شد.

سرمايه گذاري خارجي
آژانس  اخير  پيش بيني هاي  اساس  بر 
بين المللي انرژي، در سال هاي 2011 تا 2035 
جهان نيازمند10 تريليون دالر سرمايه گذاري در 
بخش نفت و 9/5 تريليون دالر سرمايه گذاري 
اساس    بر  همچنين  مي باشد.  گاز  بخش  در 
پيش بيني هاي اين آژانس اغلب منابع نفت و 
گاز از خاورميانه تأمين مي شود. به بيان ديگر 
براي تأمين تقاضاي جهاني نفت و گاز، منابع 
نفت و گاز در خاورميانه نيازمند سرمايه گذاري 
اين  اغلب  است.  بهره برداري  و  توسعه  براي 
نفتي  شرکت هاي  توسط  سرمايه گذاري ها 
بين المللي صورت مي پذيرد. عموماً ترجيح اين 

شرکت ها براي سرمايه گذاري در مناطقي است 
که وضعيت اقتصادي پايداري دارند. با وجود 
پتانسيل های باالی ليبي، مصر و ساير کشورها 
سرمايه هاي  جذب  سرمايه گذاري،  براي 
خارجي مستلزم برقراري امنيت و ثبات در اين 
مناطق است. همچنين به دليل افزايش خواست 
عمومي براي شفافيت و حسابرسي، قراردادهاي 

جديد به دقت مورد بررسي قرار مي گيرند.
عربي  کشور  هر  موارد  اين  بر  عالوه 
ساختارهاي  و  فرهنگ  تاريخ،  به  توجه  با 
طور  به  خود  سياسي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
خاص و منحصر به فردي در مقابل بهار عربي 
مقاله  اين  در  است.  داده  نشان  عكس العمل 
تأثير بهار عربي بر صنعت نفت و گاز ليبي و 
مصر مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل ها 

حاکي از وجود تشابهات و تفاوت هايي بين 
دو کشور شمال آفريقا است.

مصر
منظر  از  در مصر  انرژي  مهم  بخش  سه 
نفت  توليد  از:  عبارتند  بين المللي  و  داخلي 
و  نفت  انتقال  و  پااليش  عمليات  گاز،  و 
سوئز،  کانال  طريق  از  نفتي  فرآورده هاي 
برکناري   .SUMED و  لولۀ صلح عرب  خط 
حسني مبارک تأثير اندکي بر توليد و پااليش 
است.  گذاشته  جاي  بر  نفتي  محصوالت 
از طريق  انتقال نفت و گاز  به همين ترتيب 
کانال سوئز و خط لولۀ SUMED نيز متوقف 
ناآرامي هاي سياسي در  اثر  بيشترين  نگرديد. 
اين کشور، حمالت مكرر و خسارت به خط 

لولۀ انتقال گاز به اسرائيل بود.
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توليدکنندۀ  اصلي  کشورهاي  جزء  مصر 
نفت به شمار نمي آيد. توليد نفت اين کشور 
 935 حدود  خود  اوج  در   1996 سال  در 
هزار بشكه در روز بود و از آن زمان تاکنون 
توليد نفت مصر کاهش يافته و به ميزان 736 
هزاربشكه در روز در سال 2010 ) معادل 9 
يافته  تنزل   ) نفت  جهانی  توليد  کل  درصد 
است. صرف نظر از اکتشاف ميادين جديد و 
افزايش  براي  از فن آوري هاي جديد  استفاده 
بازيافت نفت در ميادين بالغ، توليد نفت خام 
خواهد  پيش  در  کاهشي  روند  کشور  اين 
داشت. در مقابل در سال 2010 ميزان مصرف 
نفت به 757 هزار بشكه در روز رسيد. اين 
بدان معناست که مصر در آينده براي تأمين 
نيازمند  خود  افزايش  روبه  داخلي  تقاضاي 

واردات نفت است.
کاهش توليد نفت با توسعۀ سريع بخش 
گاز براي مصرف داخلي و صادرات جبران 
مي شود. در دهۀ گذشته مصر به عنوان يكي 
از توليدکنندگان و صادرکنندگان مطرح گاز 
شناخته شده است. مصر سّومين ذخاير عظيم 
گازي آفريقا بعد از نيجريه و الجزاير را در 
توليد   2010 تا   2000 سال  از  دارد.  اختيار 
گاز اين کشور سه برابر شده و از 21 ميليارد 
مترمكعب به 62/7 ميليارد مترمكعب افزايش 
تاحدي  مصرف  سريع  افزايش  است.  يافته 
مانع از روند شديد افزايش توليد شده است. 
مصرف  ميزان  دهه  همين  در  که  طوري  به 
مترمكعب در سال 2000  ميليارد  از 20  نيز 
 2010 سال  در  مترمكعب  ميليارد   45/1 به 

افزايش يافته است.
هم  و  توليد  بر  هم  مصر  در  ناآرامي ها 
طول  در  است.  گذاشته  تأثير  مصرف  بر 
مبارک،  حسني  براندازي  براي  ناآرامي ها 
حمله  مورد  کشور  اين  گاز  و  نفت  ميادين 
دولت  نيز  حاضر  حال  در  و  نگرفتند  قرار 
همچنان براي جذب سرمايه هاي خارجي به 
ميادين  از  توليد  استخراج و  افزايش  منظور 
سرمايه گذاري  حجم  مي نمايد.  تالش 
و  اقتصادي  وضعيت  ثبات  به  خارجي 
مبارک  حسني  از  پس  دوران  در  سياسي 

بستگي دارد.

ناآرامي ها،  بروز  از  قبل  اين،  بر  عالوه 
دولت مصر برنامۀ کاهش نرخ رشد مصرف 
در  را  يارانه ها  ميزان  کاهش  از طريق  انرژي 
خشم  به  توجه  با  داشت.  خود  دستورکار 
به  بعيد  باال،  قيمت هاي  به  نسبت  عمومي 
نظر مي رسد که اصالح  قيمت گذاري انرژي 
قرار  اولويت  در  قاهره  جديد  رهبران  براي 
گيرد. بلكه احتمال آن وجود دارد که دولت، 
حفظ  و  دولتي  هزينه هاي  افزايش  سياست 

سطح يارانه ها را در پيش گيرد.
 مصر با داشتن 10 پااليشگاه، بزرگترين 

بخش پااليشگاهي آفريقا را در اختيار دارد. 
در واقع ظرفيت پااليشي در اين کشور بيش 
بر  را  قاهره  امر  اين  و  است  داخلي  نياز  از 
آن مي دارد تا واردات نفت خام را به قصد 

پااليش و سپس صادرات آن انجام دهد.
براي  برنامه هايي  اخير،  سال هاي  در 
در  مصر  کشور  پااليشي  ظرفيت  توسعۀ 
نيازمند  برنامه هايي  چنين  شد.  گرفته  نظر 
مي باشد  مستمر  خارجي  سرمايه گذاري 
ثبات  مستلزم  سرمايه گذاري ها  تضمين  و 

اقتصادي و افزايش امنيت داخلي است.

SUMED كانال سوئز و خط لوله
 مصر از طريق کانال سوئز و خط لولۀ 
SUMED،که دو مسير اصلي صادرات نفت و 

ال ان جي از خليج فارس به شمار مي آيند، نقش 
مؤثري در بازار بين المللي انرژي ايفا مي نمايد. 
درآمدهاي به دست آمده از ترانزيت، بخش 
تشكيل  را  مصر  دولت  درآمد  از  عمده اي 
ادامه  در  که  همان گونه  همچنين  مي دهد. 
ارسال  در  اختالل  شد،  خواهد  داده  توضيح 
محموله ها اثرات منفي بر بازارهای مصرف به 

خصوص در اروپا بر جاي مي گذارد.

درياي  مايل،  طول120  با  سوئز  کانال 
مديترانه  درياي  به  را  خليج فارس  و  سرخ 
مرتبط مي سازد. اين کانال مانند يک خيابان دو 
طرفه است. نفت خام و فرآورده هاي نفتي در 
هر دو مسير، از شمال به درياي مديترانه و از 
جنوب به درياي سرخ جابه جا مي شوند. حمل 
و نقل ال ان جي از طريق کانال سوئز معموالً 
مقصد  به  قطر  از  بيشتر  و  شمالي  مسير  از 

بازارهاي اروپا و امريكا صورت مي گيرد. 
در اواخر سال 2000 ، يک درصد از کل 
تجارت  يا 5 درصد  نفت خام جهان  عرضۀ 
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نفت از طريق دريا، از مسير اين کانال صورت 
دهه هاي  با  مقايسه  در  اين حجم  مي گرفت. 
 1956 سال  در  است.  شده  کمتر  گذشته 
جنگ  دليل  به   1975 تا   1967 سال هاي  و 
اتفاق  اين  شد.  مسدود  سوئز  کانال  اسرائيل 
مسيرهاي  پيدايش  اصلي  دليل  مي توان  را 

جايگزين به شمار آورد. 
مايل   200 طول  با   SUMED لولۀ  خط 
براي  سوئز  کانال  جايگزين  مسير  عنوان  به 
عبور  امكان  که  بزرگ  بسيار  محموله هاي 
از کانال سوئز را ندارند، در نظر گرفته شد. 
شدن  مسدود  دليل  به  بيشتر  لوله  خط  اين 
کانال سوئز بعد از جنگ با اسرائيل در سال 
با   SUMED لولۀ  خط  شد.  1967ساخته 
روز،  در  بشكه  ميليون   2/4 انتقال  ظرفيت 
ارتباط  مديترانه  درياي  به  را  سرخ  درياي 
مي دهد. اين خط از جنوب به شمال کشيده 
از منطقۀ خليج فارس  شده است و نفت را 
به سواحل مديترانه ارسال مي نمايد. مالكيت 
اين خط لوله در اختيار شرکت خط لولۀ نفت 
شرکت  اين  سهام داران  که  مي باشد  عرب)2( 
عبارتند از شرکت نفت مصر، شرکت آرامكو 
قطر  ابوظبي،  نفت  ملي  شرکت  عربستان، 
پتروليوم و چند شرکت کويتي. از سال 2008 
کل ميزان نفتي که از کانال سوئز و خط لولۀ 
SUMED عبور مي کند کاهش يافته است. سه 

دليل عمدۀ اين کاهش به قرار زير مي باشد:
به  منجر  جهان  اقتصادي  رشد  کاهش   -1
کاهش تقاضا و مصرف نفت شده است. 
توليدکنندگان  ويژه  به  اوپک  کشورهاي 
منطقۀ خليج فارس با کاهش توليد و يا 
معلق نگه داشتن وضعيت افزايش ظرفيت 
نسبت به کاهش تقاضا عكس العمل نشان 
تجارت  کاهش  به  منجر  امر  اين  دادند. 

نفت در منطقه شد.
اساسي  تغييرات   ،2000 سال  اواسط  از   -2
رخ  نفت  جهاني  بازار  محرک هاي  در 
داده است. مصرف و واردات کشورهاي 
آسيايي به خصوص چين و هند نسبت 
افزايش  امريكا  و  اروپايي  کشورهاي  به 
يافت. به عبارت ديگر مقدار نفت بيشتري 

به شرق ارسال شد.

دزدان دريايي و مسائل امنيتي شاخ آفريقا   -3
برخي از صادرکنندگان را بر آن داشت تا 
مسافت بيشتري را طي نموده و از جنوب 

آفريقا به بازارهاي غرب سفر نمايند.
 برخالف نفت، انتقال ال ان جي از طريق 
کانال سوئز افزايش يافت. ارسال محموله هاي 
ال ان جي، ازمسير شمالي کانال عمدتاً از قطر 
اروپا و  بازارهاي  از عمان به سمت  و بعضاً 
شمال امريكا صورت مي گيرد. از مسير جنوبي 
کانال نيز محموله هاي الجزاير و مصر به سمت 

بازارهاي آسيا انتقال مي يابد. 
در صورت انسداد کانال سوئز و خط لولۀ 
ناچار  ال ان جي  و  نفت  تانكرهاي   SUMED

به دور زدن جنوب آفريقا، و عبور از دماغۀ 
افزايش  به  منجر  که  شد،  خواهند  اميدنيک 

مسافت، زمان و هزينه هاي انتقال می گردد. در 
برکناري  براي  سال 2011  ناآرامي هاي  طول 
ارسال  در  اختاللي  هيچ گونه  مبارک،  حسني 
لولۀ  خط  يا  و  سوئز  کانال  از  محموله ها 
درستي  به  هنوز  نيامد.  وجود  به   SUMED

سوئز  کانال  متوليان  آيا  که  نيست  مشخص 
منابع مالي کافي براي توسعه و افزايش اندازۀ 

کانال در اختيار خواهند داشت يا خير؟

صادرات گاز مصر به اسرائيل
 2011 سال  ناآرامي هاي  تأثير  بيشترين 
بر صادرات گاز مصر به اسرائيل بوده است. 
بود  اولين کشور عربي  در سال 1979 مصر 
که معاهدۀ صلح با اسرائيل را امضا نمود. از 
فراز  اسرائيل  و  مصر  رابطۀ  تاکنون  زمان  آن 
و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته اما 

آرامش  و  درحفظ صلح  دو طرف سعي  هر 
به عنوان "صلح  بعضاً  اين "رابطه"  داشته اند. 
سرد" تعبير مي شود. به طور کلي مردم مصر 
عالقه اي به روابط نزديک فرهنگي و اقتصادي 

با اسرائيل ندارند.
دولت  مصر،  مردم  تمايل  عدم  عليرغم 
مصر در سال 2005 توافق نامه اي به مدت 15 
سال با دولت اسرائيل منعقد نمود. طبق اين 
توافقنامه دولت مصر براي تأمين ساليانه 60 
ميليارد فوت مكعب گاز به اسرائيل از طريق 
خط لوله زير دريا از شهر العريش در شمال 
مصر، به ساحل اشكلون در جنوب اسرائيل، 
توافقنامه  اين  نمود.  موافقت   2008 سال  از 
در  که  مديترانه)3(  شرق  گاز  شرکت  توسط 
واقع کنسرسيومي است متشكل از شرکت هاي 

نفتي مصر، شرکت مرهاو اسرائيل و بازرگان 
با  آمد.  در  اجرا  به  سالم،  حسين  مصري، 
لوله  اين خط  مبارک  رژيم حسني  واژگوني 
بارها مورد حمله قرار گرفت و انتقال گاز را 

دچار اختالل نمود.
مصر،  قبلي  حكومت  انرژي  مقامات 
به  فهمي،  سامه  آقاي  انرژي  وزير  جمله  از 
با اسرائيل مورد  دليل هزينه هاي قرارداد گاز 
مقامات  مخالفين،  گرفتند.  قرار  بازخواست 
گاز  به شرکت  اجازه  دليل  به  را  قبلي  رژيم 
شرق مديترانه براي تجارت گاز با اسرائيل با 
قيمت هايي کمتر از نرخ هاي بازار، به "اجحاف 
بيت المال" متهم نمودند. دست کم چهار عامل 
سبب تقويت مخالفت هاي مردمي با قرارداد 

صادرات گاز به اسرائيل شده است.
اول، صرف نظر از معاهدۀ صلح و روابط 
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نزديک بين رژيم مبارک و اسرائيل، بسياري 
از مردم مصر، اسرائيل را به عنوان دشمني که 
کرده  اشغال  را  مسلمانان  و  اعراب  سرزمين 
اسرائيل  به  گاز  مي آورند. صادرات  به شمار 
همواره يک عمل غيرمتعارف بوده و فعاالن 
سياسي حتي در زمان حسني مبارک، سعي بر 
متوقف نمودن صادرات به اين کشور داشتند. 
به  مصر  در  گاز  داخلي  مصرف  دوم، 
پرداخت  دولت  که  زيادي  يارانه هاي  دليل 
مي کند، بسيار باالست. ترکيب جمعيت زياد 
گاز  کمتر  حجم  معناي  به  باال  يارانه هاي  و 

موجود براي صادرات مي باشد.
سوم، هرچند که شاخص قيمت خاصي 
قراردادهاي  مقايسۀ  ندارد،  وجود  گاز  براي 
مشابه در منطقه نشان مي دهد که قيمت گاز 
وارداتي در ترکيه، يونان و ايتاليا دو برابر قيمتي 
از مصر  براي گاز وارداتي  است که اسرائيل 
دولت  که  آن  آخر  عامل  مي نمايد.  پرداخت 
مصر هيچ گاه به اندازۀ کافي بر "صحرای سينا" 
کنترل نداشته است و عرب هاي باديه نشين و 
اين  ساير گروه هاي مخالف دولت در قاهره 
خط لوله را هدف سهل الوصولي براي حمله 

تلقي مي نمايند.

ليبي
تأثير بهار عربي بر بخش انرژي ليبي در 
مقايسه با ساير کشورهاي همسايۀ مصر، بسيار 
بيشتر و داراي ابعاد گسترده تري است. فرايند 
سرنگوني حسني مبارک در مصر با خشونت 
کمتري همراه بود و چند هفته بيشتر به طول 
نكشيد. درحالي که ديگر ليبي شاهد جدال بين 
مخالفان و طرفداران قذافي بود که چندين ماه 
خارجي  ارتش  کمک هاي  انجاميد.  طول  به 
طرفداران  در شكست  عمده اي  نقش  ناتو  و 
قذافي داشت. جاي تعجب نيست که با توجه 
به شدت و سرعت فرايند تغيير دولت مصر، 
قابل  کاهش  بدون  مبارک  حسني  سرنگوني 
توجه توليد نفت صورت گرفت و تأثير اصلي 
بر صادرات گاز به اسرائيل بود. در حالي که در 
ليبي صنعت نفت به طور مجازي فلج شد و 
برخي از ميادين، پااليشگاه ها و پايانه هاي نفتي 

مورد حمله قرار گرفتند.

ذخاير عظيم، منابع در دست اكتشاف
نفت  شدۀ  اثبات  ذخاير  3/4درصد  ليبي 
در  را  آفريقا  نفتي  ذخاير  بزرگترين  و  جهان 
ليبي  نفت  بخش  اين  بر  عالوه  دارد.  اختيار 
داراي دو مزيت اصلي است.  اول، اين کشور 
از نظر جغرافيايي مقابل بازار اروپا قرار دارد. 
تنوع بخشي  براي  بالقوه  با وجود تالش هاي 
کشورهاي  اغلب  اروپا،  انرژي  سبد  به 
هستند.  نفت  به  وابسته  شدت  به  اروپايي 
امكان  معناي  به  جغرافيايي  فاصلۀ  نزديكي 
واردات آسان و ارزان نفت ليبي به اروپاست.

کشورهاي  از  بسياري  برخالف  دوم، 
توليدکنندۀ نفت در منطقۀ خليج فارس، نفت 
ليبي داراي کيفيت بسيار باال و سولفور پايين 
است. اين نفت خام بهترين نفت براي فراوري 
است و حتي در پااليشگاه ساده اي که ممكن 
است تجهيزات پااليش نفت خام سنگين تر و يا 
ترش تر را نداشته باشند، قابل استفاده مي باشد.

 کمبود نفت خام شيرين سبک از کمبود 
نفت خام ترش و سنگين دشوارتر است. اين 
امر نه تنها به اين دليل است که پااليشگاه هايي 
که خوراک آنها نفت سبک و شيرين است از 

ازساير  استفاده  براي  کمتري  انعطاف پذيري 
انواع نفت با کيفيت پايين تر برخوردارند، بلكه 
بيشتر ظرفيت توليد مازاد نفت خام جهان نيز به 
صورت نفت سنگين وترش مي باشد. به طور 
خالصه، اهميت ليبي براي بازار نفت نه تنها به 
دليل حجم توليدات آن کشور بلكه به لحاظ 

کيفيت نفت خام شيرين و سبک آن است.
خليج فارس  حاشيۀ  کشورهاي  برخالف 
مانند ايران، عراق، کويت و عربستان سعودي 
اکتشاف  بيستم  قرن  اوايل  در  آنها  نفت  که 
دهۀ  اواخر  در  ليبي  در  نفت  اکتشاف  شد، 

کوتاهي  مدت  ظرف  گرفت.  1950صورت 
بهره برداري  به  "سيرت"     ازميدان  توليد 
رسيد و در اواخر دهۀ 1960 ليبي به چهارمين 

صادرکنندۀ بزرگ نفت در جهان تبديل شد.
 عليرغم حجم زياد توليد و صادرات، اين 
مقادير در طي چهار دهۀ اخير به شدت کاهش 
سياست هاي  نتيجه  کاهش  اين  است.  يافته 
مقايسه  در  ليبي  بود.  قذافي  رژيم  نادرست 
تالش هاي  توليدکننده،  کشورهاي  ساير  با 
کمتري براي جلب سرمايه گذاری شرکت هاي 
نفتي بين المللي کرد. عالوه بر اين، تحريم هاي 
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حمالت  به  پاسخ  در  ليبي  عليه  بين المللي 
تروريستي و تالش اين کشور براي دستيابي 
به سالح هاي کشتار جمعي نيز از ديگر داليل 
در  نفتي  بين المللي  شرکت هاي  جذب  عدم 

اين کشور مي باشد.
 در سال 2000 که همۀ تحريم ها برداشته 
شد به نظر مي رسيد ليبي درحال باز پس گيری 
نقش خود به عنوان يكي از توليدکنندگان و 
مصرف کنندگان مطرح نفت جهان خواهد بود. 
دراين دوره قراردادهاي تاريخي با شرکت هاي    
اني  و  انگلستان  بي پي  مانند  نفتي  بين المللي 
ايتاليا منعقد گرديد اما اين چشم انداز روشن 

و اميدوارکننده ديری نپاييد.
جذب  به  عالقه اي  ليبي  مقامات 
شرکت هاي  نداشتند.  خارجي  سرمايه هاي 
نفتي تحت بوروکراسي بسيار شديدي فعاليت 
مي کردند از جمله آن که آنها با وجود کمبود 
نيروهاي فني و مديران ماهر بومي، مجبور به 
باال  شغلي  مدارج  در  ليبيايي  افراد  استخدام 
بودند. بنابراين، شرايط مالي سخت همراه با 
ضعف هاي نهادی و مديريتی منجر به کاهش 
به  نسبت  خارجي  نفتي  شرکت هاي  تمايل 

سرمايه گذاری در ليبي گرديد.
ادامه اين روند در صنعت نفت ليبي موجب 
خواهد شد که ذخاير درجای عظيم نفت ليبي 
همچنان اکنشاف نشده باقی خواهد ماند. عدم 
حضور شرکت هاي نفتي بين المللي به معناي آن 
است که تكنولوژي هاي پيشرفته براي استخراج 
به کار گرفته نخواهند شد در  اين کشور  در 
حالي که احتمال اکتشاف ذخاير عظيم جديد 
در ليبی نيز بسيار زياد است. با توجه به آنكه 
درآمد حاصل از صادرات نفت ليبي، 95 درصد 
توليد  درصد  از 70  بيش  و  ارزي  درآمدهاي 
ناخالص داخلي اين کشور را تشكيل مي دهد، 
بهره برداري کامل از ذخاير هيدروکربوري ليبي 

براي اين کشور اهميت زيادي دارد.

زيرساخت هاي ذخيره سازي و توليد
توليد  مجدد  افزايش  به  فوري  نياز 
برای  انگيزه ای  به  مي بايست  ليبی  نفت خام 
جبران و بازسازی خسارت هاي وارد شده به 
زيرساخت هاي نفتي اين کشور تبديل گردد. 

چاه هاي نفت ليبی نيازمند نگهداشت مستمر 
است و 6 ماه توقف در بهره برداري احتماالً 
و  تأسيسات  به  توجهي  قابل  خسارت هاي 
امكانات وارد نموده است. ليبي داراي 6 پايانه 
اصلي است که حداقل دو مورد از آنها، اس 
سايدر و مرسا البرقا به شدت آسيب ديده اند.

صرفنظر از استخراج و بهره برداري نفت، 
را  عظيمي  نخورده  دست  گازي  منابع  ليبي 
نيز در اختيار دارد. اين کشور در سال 1971 
به  البرقا  مرسا  در  مايع سازي  تأسيسات  که 
گاز  صادرکنندۀ  عنوان  به  رسيد،  بهره برداري 
مطرح شد.  پس از بحث هاي اوليه در مورد 
قيمت گذاري، صادرات گاز در سال 1977 به 
اوج خود 3/6 ميليارد مترمكعب رسيد اما در 
1980 دولت تأسيسات شرکت Esso )اکسان 
موبيل کنونی( را جزو دارايي هاي ملي اعالم کرد 
و قيمت هاي باالتري را به بازار تحميل نمود. با 
اين اتفاق خريداران اصلي تأسيسات ال ان جي 
ناچار به فسخ قراردادها و يا کاهش خريد شدند.
در دو دهۀ بعد توسعه صنعت ال ان جي 
به دليل تحريم هاي اقتصادي و به دليل کمبود 
عالقۀ شرکت هاي خارجي کاهش يافت. در 
گاز، مجدداً  سال های نخست 2000 صنعت 
"سبز"  زيردريايي  لولۀ  خط  کرد.  پيدا  رونق 
که ليبي و ايتاليا را به يكديگر مربوط مي کرد 
در اکتبر 2004 افتتاح شد. اين خط لوله 340 
مايلي با همكاري شرکت اني ايتاليا و شرکت 
ملي نفت ليبي ساخته شد. اني در فوريه 2011 
همزمان با آغاز خشونت ها درکشور ليبي، خط 
سال  همان  پايان  در  و  نمود  مسدود  را  لوله 
دوباره آن را باز کرد. آغاز دوبارۀ صادرات گاز 
يک گام مهم در صنعت نفت و گاز ليبی به 

شمار مي رود.
و  توليد  کامل  بازگشت  آن  از  مهمتر 
صادرات نفت ليبي بود. بسياري از شرکت هاي 
نفتي بين المللي معتبر مانند اني ايتاليا، رپسول 
و  آلمان  وينترزهال  فرانسه،  توتال  اسپانيا، 
نيز  ماراتن  و  هس  امريكا،  کونوکو-فيليپس 
عالقه مند به     از سرگيری فعاليت خود در 
ليبي بوده و برخي از آنها حتي نمايندگان خود 
را براي مذاکره جهت بازگشت به آن کشور 
نيز ارسال نمودند. هنوز به درستي مشخص 

نيست که توليدات نفت و گاز ليبي چه موقع 
به سطح قبل از بحران   باز خواهد گشت.

براي  موردنياز  زمان  مدت  تحليلگران 
بازسازی  جهت  ليبي  جديد  دولتی  مقامات 
به  آمده  وارد  خسارت هاي  جبران  و 
برآورد  را  کشور  اين  نفتي  زيرساخت هاي 
کرده اند. تجربه ساير کشورهاي توليدکننده که 
تجربه آشوب هاي سياسي را داشته اند، حاکي 
مستلزم  خسارت ها  جبران  که  است  آن  از 
ايجاد  و  امنيت  سطح  ارتقا  سياسي،  ثبات 
چارچوب هاي قانوني و نهادی پايدار مي باشد.
کويت،  ايران،  مانند  تجارب  بررسي   
که  مي دهد  نشان  عراق  و  نيجريه  روسيه، 
ليبي ممكن است به 3 الي 4 سال زمان براي 
بازگشت به سطح توليدات قبل از بحران نياز 
به  تصميم  ليبي  موقت  دولت  باشد.  داشته 
عدم واگذاري قراردادهاي نفتي جديد و اخذ 
تصميمات اقتصادي مهم دارد و اين کار را بر 
عهدۀ رهبر آتی انتخابي مردم گذاشته است. 
چالش هاي فني و سياسي پيش روي مقامات 
ليبي بسيار مهم است. آنها بايد ميادين، پايانه ها 
و ساير تأسيسات آسيب ديده را تعمير نمايند. 
جديد،  سياسي  تشكيالت  ايجاد  همچنين 
نيروهاي امنيتي، نظام بروکراتيک و و توافق 
بر قانون اساسی جديد از ديگر اقدامات مهمی 

است که دولت بر عهده دارد.
بر خالف مصر و تونس که اين تشكيالت 
مانده  جاي  بر  آنها  براي  قبلي  حكومت  از 
است، مقامات ليبي مي بايست از ابتدا شروع 
سرگذاشتن  پشت  با  مثبت  ديدگاه  از  کنند. 
جنگ هاي داخلي طوالني و پرهزينه، مقامات 
ليبي به دارايي هاي مالي هنگفتی دست يافته اند 
که ناشی از آزاد شدن دارايي های بلوکه شده 
اين کشورها در دورۀ حكومت قذافی است. 
عالوه بر اين شرکت هاي نفتي بين المللي نيز 
عالقه مند به سرمايه گذاري در بخش نفت و 

 .گاز ليبي مي باشند

پي نوشت:
استاد   Gawdat Bahgat دکتر  توسط  مقاله  اين    .1
در  و  شده  نگاشته  واشنگتن  ملي  دفاع  دانشگاه 
به   2012 ژانويه  در   Oil & Gas Journal مجله 

چاپ رسيده است.
2.  Arab Petroleum pipeline
3.    East Mediteranian Company



13

شماره 150-149  ارديبهشت و خرداد ماه 1391

ارتقای توان توليد
با حمايت از كار و سرماية ايرانی

تنظيم كننده: محمدعلی ديانتی زاده

ضريب بازيافت 35درصدی يا 
انقالب در برداشت نفت درجا

گذشته  در  نفت:  وزير  قاسمی؛  رستم 
اّما  بود  کند  انسان ها  زندگی  در  تغييرات 
بعد از انقالب صنعتی و ايجاد فناوری، اين 
تغييرات به شدت زياد شد و نقش انرژی نيز 
اين  است.  بی بديل  نقشی  تغييرات  اين  در 
انرژی که شايد سرمنشاء بسياری از تغييرات 
باشد، در کشورمان به طور عمده وجود دارد. 
بيش از صد سال است که منابع نفت و گاز 
ايران شناسايی شده است و بايد امروز پيشتاز 
هيدروکربنی  منابع  عرضۀ  در  ميادين   همۀ 

باشيم و تنها فروش محصول ما را به رتبه اول 
نمی رساند. عالوه بر اين، فروش محصوالت 
نفت و گاز در معادالت تجاری نقش مهمی 
دارد و الزم است به عنوان دومين توليدکنندۀ 
داشته  بازار  معامالت  در  نقش جدی  اوپک 
باشيم. به همين دليل است که با تحريم نفت 
ايران، بالفاصله بيش از 20 درصد در قيمت 

اين  اگر  و  ايجاد می شود  تغيير  نفت  جهانی 
روند ادامه داشته باشد حتماً بازار نفت غير از 

اين خواهد شد.
محصول  کيفيت  تغيير  دانش  بايد 
و  فناوری  و  علمی  مراکز  به کارگيری  با 
امروز  شود،  ايجاد  کشور  پژوهشگاه های 
در  ما  گازی،  ميعانات  کمتر  کيفيت  به دليل 
بازار جهانی حضور کمتری داريم و با قيمت 
می فروشيم.  را  خود  محصوالت  کمتری 
به  کشورها  از  بسياری  امروز  عين حال،  در 
و  نفت  از  جديدی  محصوالت  توليد  دنبال 
گاز هستند که بايد در دستور کار ما نيز قرار 
داشتن  سال  از صد  بعد  نبايد  درواقع  گيرد. 
تجهيزات  حوزۀ  در  جدی  وابستگی  نفت، 

اشاره:
تخصصي  ميزگرد  اولين  تهران،  پتروشيمی  و  پااليش  گاز،  نفت،  بين المللی  نمايشگاه  هفدهمين  برپايی  با  هم زمان 
صنعت نفت با موضوع ارتقای توان توليد با حمايت از كار و سرمايه ايرانی در سالن  همايش های خليج فارس نمايشگاه 
برگزار شد. در اين نشست رستم قاسمی؛ وزير نفت، مسعود درخشان؛ عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی، حسن 
ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس شورای اسالمی، شجاع الدين بازرگانی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزير نفت، محسن 
بين الملل وزير نفت، علی ديواندری؛  قائم مقام معاون  بين الملل شركت ملی نفت، مسعود هاشميان؛  امور  قمصری؛ مدير 

مديرعامل بانك ملت و علی اصغر عرشی؛ معاون سابق بين الملل شركت ملی نفت حضور داشتند.
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نفت داشته باشيم، زيرا ملی شدن نفت فقط 
در فروش نفت نيست و بايد در تجهيزات هم 

صنعت نفت ملی شده و داخلی سازی شود.
رتبه ايران در مجموع ذخاير نفت و گاز 
بشكه  از 600ميليارد  بيش  است،  اول  جهان 
ذخيره نفت در جا داريم که با روش فعلی و با 
ضريب بازيافت 25 درصدی بين 150 تا 160 
حال  است.  برداشت  قابل  آن  بشكه  ميليارد 
اگر اين 25 درصد به 26 درصد تبديل شود، 
60 ميليارد بشكه يعنی توليد 5 سال کشور به 
ذخاير قابل برداشت ما اضافه می شود. يكی 
ديگر از مسائل عمده و تعيين کننده ما افزايش 
ضريب بازيافت است؛ اگر 25 درصد فعلی 
ضريب بازيافت به  35 درصد افزايش يابد که 
انشاء اهلل شدنی نيز هست، انقالبی در برداشت 
نفت در جای کشور صورت می گيرد. با اين 
حال، اگر به مقدار فعلی نيز از ذخاير برداشت 
از  بيش  بازيافت  ضريب  همين  با  کنيم، 
اين  و  داشت  خواهيم  نفت  ديگر  سال  صد 
با  در حالی است که ذخاير بعضی کشورها 
برداشت فعلی )85 ميليون بشكه در روز در 

جهان( تا 30 سال ديگر حتماً پايان می يابد.
نفت  صنعت  تجهيزات  در  هنوز 
داريم،  کشور  از  خارج  به  وابستگی هايی 
را  تجهيزات  همه  نباشد  الزم  شايد  البته 
بايد  آن  عمدۀ  بخش  اما  بسازيم،  خودمان 
شاخص  راستا،  اين  در  شود.  داخلی سازی 
کيفيت، زمان و قيمت محصوالت سه عنصر 
مهم در داخلی سازی است. البته در چند سال 
بوده  بهبود  به  رو  کيفيت  وضعيت  گذشته 
است و در برخی محصوالت به استانداردی 
جهانی يا حداقل استاندارد کشورهای شرقی 
رسيده ايم، اما زمان و قيمت محصوالت هنوز 
می شود.  محسوب  ما  مشكالت  جمله  از 
مواجه  زمان  مشكل  با  سازندگان  برخی 
هستند و قيمت محصوالت باالست  که برای 
حل آن بايد بعضی اقدامات حاکميتی انجام 
شود و بخش ديگر آن به موضوع بهره وری 
توليد کنندگان  به وسيله  بايد  که  می گردد  باز 
افزايش يابد. ما نيز در همين راستا، تصميم 
در  توليد  از  حمايت  صندوق  تشكيل  به 
کاهش  کيفيت،  بهبود  با هدف  نفت  صنعت 

تجهيزات  شده  تمام  قيمت  و  ساخت  زمان 
می شود  باعث  مالي  منابع  نبود  زيرا  گرفتيم. 
يا  از کيفيت بكاهد  يا  که توليد کننده داخلي 
از  ژاپن  امروز  دهد.  افزايش  را  توليد  زمان 
اما  دارد،  خوبی  رتبه  محصول  کيفيت  نظر 
محصوالت  کيفيت  توسعه،  شروع  زمان  در 
آن ها پايين بود و بعد از توسعه روی افزايش 
کيفيت کار کردند. ما نيز بايد در زمان توسعه 
از بعضی شاخص ها عبور کنيم؛ اگر يک پمپ 
اروپايی با شرايط تحريم وارد شود، شايد 10 
سال عمر کند، اما پمپ ايرانی تنها  5 سال 
کار می کند، با اين حال بايد از پمپ ايرانی 
استفاده کنيم تا بعداً اين کيفيت افزايش پيدا 
کند. ما در کنار صنعتگران ايرانی هستيم و با 

مربوط  قراردادهای  و  درازمدت  قراردادهای 
به مراحل پايلوت، راه اندازی و تحقيقات از 
آن ها حمايت می کنيم. امروز اين اراده قطعًا 
در صنعت نفت وجود دارد که از توليد ملی 
و کار و سرمايه ايرانی بيش از گذشته حمايت 
کند و تقاضا داريم که صنعتگران و پيمانكاران 
با ميل و رغبت به سوی صنعت نفت حرکت 

کنند.
به  کمک  و  زمين  اختصاص  آماده  ما 
در  باشند  آماده  که  هستيم  سرمايه گذارانی 
بسياربسيار  که  پتروشيمی  پايين دستی  بخش 
سرمايه گذاری  است،  تعيين کننده  و  مهم 
کنند. آينده صنايعی چون صنعت هواپيمايی، 

به محصوالت  نقل متكی  مسكن و حمل و 
پتروشيمی خواهد بود.

نياز ايران، عراق و روسيه به 
يک آپتک

علمی  هيأت  عضو  درخشان،  مسعود 
واقعی  اهميت  طباطبايی:  عالمه  دانشگاه 
تا  از يک  بعد  ايران  انرژی  هاب استراتژيک 
حداکثر دو دهه آينده روشن می شود، چراکه 
در آن زمان ذخاير متعارف نفت و گاز اروپا 
و آمريكا به شدت کاهش خواهد يافت. اين 
تصور که انرژی های نو و تجديد پذير بتوانند 
تئوری  يک  شوند،  فسيلی  انرژی  جايگزين 
است که پس از گذشت اين زمان غلط بودن 

آن مشخص خواهد شد. امروزه از انرژی های 
فسيلی غيرمتعارف مانند شيل اويل و شيل گاز، 

تنها تصوير خوشبينانه ای ترسيم شده است.
تجديد پذير  انرژی های  نقش  درواقع 
اندازه  از  بيش  غيرمتعارف  فسيلی  منابع  و 
نگران  دنيا  تا  است  شده  بزرگ نمائی 
سياست  اين  و  نشود  فسيلی  انرژی  کمبود 
شناخته  شده ای از سوی رسانه های مغرب زمين 
نشان  دانشگاهی  مستقل  مطالعات  اما  است. 
می دهد تا آينده قابل پيش بينی، چيزی جای 
انرژی های فسيلی متعارف را نخواهد گرفت 
و در يكی دو دهه آينده کمبود آنها به شدت 
 ،OECD گزارش های  شد.  خواهد  احساس 



15

شماره 150-149  ارديبهشت و خرداد ماه 1391

آژانس بين المللی انرژی و ديگر سازمان های 
رويكرد  وجود  با  نيز  انرژی  با  مرتبط 
تائيد  را  نظر  اين  دارند،  که  خوش بينانه ای 
استراتژيک  جايگاه  دليل  همين  به  می کنند. 
ايران در مرکز اين بيضی انرژی غيرقابل انكار 

خواهد بود.
برای  زيادی  فرصت های  لحاظ  اين  از 
تبيين  اما  دارد،  وجود  منطقه  کشورهای 
حوزه  اين  کشورهای  برای  مسأله  همين 
اهميت  بايد  نيز  ايران  و  است  مهم  بسيار 
کشورها  اين  برای  را  مسأله  اين  استراتژيک 
اطالع رسانی  با  بايد  يعنی  کند.  مشخص 
جامع، کارشناسان آن کشورها را متوجه اين 
قضيه کرد. چراکه در آينده وقتی نياز جهان 
به ذخاير اين بيضی استراتژيک روشن شد، 
نياز خواهد  مورد  بزرگی  سرمايه گذاری های 
بود که بايد از هم اکنون انجام شود. کوشش 
سرمايه گذاری  بازارهای  ايجاد  برای  ايران 

بخش  همسايگان،  با  به خصوص  مشترک 
آنها  اقتصاد  با  را  کشورها  اين  گاز  و  نفت 
پيوند خواهد زد. در حال حاضر تا 90 درصد 
در  اين سرمايه گذاری ها  برای  توليدات الزم 
کشورهای منطقه قابل دسترس است. عالوه 
بر اين، ايجاد پااليشگاه ها، صنايع پتروشيمی، 
خطوط ديگر و باقی موارد نيازمند يک ارتباط 
استراتژيک صنعتی برای تأمين تجهيزات بين 

اعضای اين بيضی انرژی است.
و  عراق  از  را  خود  رايزنی  ايران  اگر 
خواهند  متوجه  نيز  بقيه  کند  آغاز  روسيه 
بزرگ  منافع  اتحاديه  اين  شد که حضور در 
داشت.  خواهد  آن ها  برای  مدتی  طوالنی  و 
اگرچه  داريم.  نياز  اوپک  شبيه  چيزی  به  ما 
اوپک برای ساماندهی توليد و صادرات نفت 
تشكيل شده است اما ما در مقطعی از تاريخ 
هستيم که نياز به يک آپتک يعنی يک سازمان 

جديد فنی سرمايه گذاری و اقتصادی در اين 
احساس  به شّدت  انرژی  استراتژيک  بيضی 
و  عراق  ايران،  از  بايد  سازمان  اين  می شود. 
چارچوبی  چنين  در  شود.  تشكيل  روسيه 
رهبريت ايران در ايجاد اين اتّحاديه می تواند 
اتحاديه  اين  تشكيل  برای  باشد.  مهم  بسيار 
راستا  اين  در  و  داريم  نياز  بزرگی  بازار  به 
است.  تعيين کننده  عراق  و  ايران  بازارهای 
نيازمند  شديداً  نيز  روسيه  حال  عين  در 
خواهد  اخير  سال های  در  برداشت  ازدياد 
بود. عربستان نيز در حوزۀ ازدياد برداشت با 
مشكل مواجه خواهد شد، زيرا داستان توليد 
افسانه ای نفت آن به پايان رسيده است. با اين 
حال نقش نظام سياسی عربستان را در برابر 

اين اتحاديه نمی توان ناديده گرفت.
از  کمتر  نفتی  بورس های  نقش  ضمناً 
همكاری های فنی و اقتصادی نيست: براساس 
و  نايمكس  بورس های  تاريخی  سنت  يک 
انجام  را  نفت خام  کاغذی  معامالت  آيس 
می دهند، اما چرا ما خودمان اين کار را برعهده 
نگيريم. به ما قبوالنده اند که نمی توانيم و شايد 
کشوری در اين منطقه جرأت قدم گذاشتن در 
اين حوزه را نداشته باشد، اما ايران با استقالل 
تهاجمی  حرکات  اين  برای  را  فضا  سياسی 
آماده کرده است. بايد در نظر داشته باشيم که 
دانش  مرز  در  کاغذی  معامالت  و  بورس ها 
ريسک  مديريت  دارد.  قرار  مالی  مديريت 

توانسته ريسک را کمی، عددی و  و فيوچر 
را  ديگر جهان  از سوی  اما  کند  مبادله  قابل 
مخاطره  با  سرمايه داری  ويژگی های  به دليل 
با  ايران  ميان،  اين  در  است.  کرده  مواجه 
استقالل سياسی و تكيه بر موازين شرعی که 
اتخاذ سياست های پرمخاطره را نهی می کند، 
می تواند گام بزرگی در اين راستا بردارد. نه 
از بين بردن انحصار بورس های دنيا به  تنها 
اين وسيله ممكن می شود، بلكه به کشورهای 
جهان نشان می دهد استفاده از دانش مالی با 
ضوابط خاصی می تواند بدون ايجاد بحران به 

دنيا کمک کند.
شايد تصور کنيم که تحريم به ما اجازه 
نمی دهد در اين حوزه پيش برويم، اما مسائل 

که  داد  نشان  بيستم  قرن  اواخر  به  مربوط 
بر  شدن  حاکم  حال  در  اقتصادی  عقالنيت 
قرن  است.  غرب  در  سياستمداران  سفاهت 
و  است  اقتصادی  عقالنيت  قرن  قطعاً    21
سياستمداران کم فهم و راديكال بايد عقالنيت 
ايجاب  عقالنيت  اين  بپذيرند.  را  اقتصادی 
انرژی  هاب  و  انرژی  بيضی  اين  که  می کند 
ما نشان  پيدا کند و تحقيقات  را  نقش خود 
می دهد يک يا حداکثر 1/5 دهۀ آينده چيزی 
به نام تحريم اقتصادی در ادبيات جهان وجود 
ادامه  تحريم،  مانند  ادبياتی  داشت.  نخواهد 
برداشت های استعماری قرن 19 بود، اما قرن 
21 قرن عقالنيت اقتصادی و مينيمم هزينه و 
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ماکسيمم سود است. جهان تک قطبی در حال 
از ميان رفتن است و برای ما در ايران مسأله 
تنها اتخاذ سياست های صحيح اقتصادی، آن 
آن  از  بعد  هم حداکثر در يک دهه است و 

قدرت ايران مشخص خواهد شد.

اگر نيمی از گاز توليدی ايران 
به اروپا صادر می شد...

حسن ابوترابی فرد؛ نايب رييس مجلس 
يک  آستانه  در  هم اکنون  اسالمی  شورای 
بر  جديد  نگرش  و  عظيم  تحول  و  تغيير 
اين  اميدواريم  و  هستيم  گاز  و  نفت  ذخاير 
تغيير نگاه بتواند راهگشای توسعه اقتصادی 
کشور و تحول جدی در عرصه های سياسی، 
اجتماعی و فرهنگی شود. ايران سرمايه های 
ارزشمندی همچون نظام سياسی مستقل و با 
تكيه بر اراده ملی و همچنين نيروی کار جوان 
نفت و  و متخصص و ذخاير عظيم صنعت 

گاز دارد. کشور ژاپن نيز که هم اکنون دومين 
با  هم زمان  دارد،  اختيار  در  را  جهان  اقتصاد 
نظام  يک  بر  تكيه  با  توانست  قاجار  دوره 
برساند.  جايگاهی  چنين  به  را  خود  سياسی 
بزرگی  سرمايه  دارای  ايران  اين،  بر  عالوه 
به عنوان نيروی انسانی عالم و متخصص است 
که نقش اين نيرو در توسعه جوامع بشری بر 
کسی پوشيده نيست. امروز ما با يک جامعه 
جوان و در حال رشد روبه رو هستيم و من 
مطمئن هستم که اکنون هيچ حوزه ای نيست 

که نخواهد از اين نيروها استفاده کند.
در  امروز  که  سرمايه ای  ارزش ترين  با 
و  گرانبها  ذخاير  است،  ايران  ملت  اختيار 
سرمايه های  اين  است،  گاز  و  نفت  عظيم 
سه گانه افق روشنی را برايمان رقم زده است، 
به طوری که در آينده جهان می توانيم به يک 
جايگاه شاخص برسيم. بنابراين ما بايد نگاه 

در  دهيم.  تغيير  نفتی  درآمدهای  به  را  خود 
که  اين هستيم  دنبال  به  توسعه  پنجم  برنامه  
شود  قطع  جاری  هزينه های  با  نفت  رابطه 
که  کنيم  اين سمت حرکت  به  بايد  حتی  و 
نفت را از هزينه های عمرانی نيز جدا کنيم. 
عملكرد 30 ساله ما در اين زمينه غيرعاقالنه 
هزينه های  با  نفت  هزينه  اگر  است؛  بوده 
يک  در  ايران  هم اکنون  می شد،  قطع  جاری 

جايگاه عالی از نظر اقتصادی به سر می برد.
صندوق   89 سال  در  راستا  همين  در 
از  درصد   20 که  شد  احداث  ملی  توسعه 
شده  واريز  اين صندوق  به  نفتی  درآمدهای 
است و هم اکنون 35 ميليارد دالر سرمايه در 
اختيار  در  بايد  که  دارد  وجود  صندوق  اين 

موجبات  تا  گيرد  قرار  خصوصی  بخش 
البته  کند.  فراهم  را  ايران  اقتصادی  رشد 
نفت  پايين دستي  تنها طرح هاي  اين  از  پيش 
کنند،  استفاده  صندوق  اين  از  مي توانستند 
چراکه مالكيت طرح هاي باالدستي در اختيار 
وزارت نفت بود و استفاده از اين تسهيالت 
با تضمين الزم براي پيمانكاران ممكن نبود. 
از  استفاده  امكان   1391 سال  بودجه  در  اما 
صندوق توسعه ملي در پروژه هاي باالدستي 
روزی  اميدوارم  است.  شده  فراهم  نفت 
برسد که صندوق توسعه ملی از 20 درصد 
زمان  اين کار  که  يابد  افزايش  درصد   50 به 
توليدی  گاز  از  نيمی  اگر  می طلبد  را  زيادی 

ايران به اروپا صادر می شد، اکنون کشورهای 
اروپايی جرأت تحريم يا تهديد نظامی ايران 

را نداشتند.

شتاب توسعة صنعت نفت 
با به كارگيری نسل چهارم 

قراردادها 
امور  معاون  بازرگانی،  شجاع الدين 
شدن  اجرايی  با  وزير:  مجلس  و  حقوقی 
نسل چهارم قراردادهای نفتی، توسعه صنعت 
و  کار  توليد،  گرفت،  خواهد  شتاب  نفت 
سرمايه ايرانی هر يک دارای ويژگی خاصی 
در مسير توسعه صنعت نفت است. بنابراين 
توليد  برای  داخلی  تمام ظرفيت های  از  بايد 

داخل و بومی سازی و حمايت از صنعتگران 
ايرانی استفاده کرد. اگر توليد پايدار و ماندگار 
به  تسهيالت  واگذاری  روند  و  شود  عملی 
صنعت  نياز  مورد  کاالهای  تأمين کنندگان 
نفت شتاب گيرد، شاهد توسعه صنعت نفت 
خواهيم بود. در اين ميان، سياست راهبردی 
و نقشه راه بايد به گونه ای باشد که هر سه 
متغير يعنی سرمايه، کار و توليد همزمان و در 
همكاری با هم و در يک فرآيند مشترک منجر 

به ارزش افزوده شوند.
بايد  ما  توليدکنندگان  نگاه  همچنين 
نياز  بتوانند  تا  باشد  جهانی  بازارهای  به 
توليدکنندگان داخلی را نيز پاسخگو باشند و 
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به همين دليل ايجاد فضای رقابتی در توليد 
پايدار  فرآيند، کاری  اين  ضروری است. در 
است که ريشه در اشتغال داشته باشد و همگام 
در  ايرانی  دانش  و  توان  از  با سرمايه گذاری 
توان  نيز  و  کند  استفاده  فناوری  عرصه های 
علمی پژوهشی و تحقيقاتی را برای رقابت در 
فضای رقابت جهانی مد نظر قرار دهد. عالوه 
بر اين، تغيير فرهنگ مصرف کنندگان داخلی 
به سوی توليد، پرهيز از خريد خارجی با هر 
قيمت و کيفيت، حمايت از توليد داخلی از 
فرهنگ سازی  و  الگوی مصرف  تغيير  طريق 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 
و  گاز  و  نفت  منابع  از  بهينه  استفاده 
در  سرمايه گذاری  طرح های  از  حمايت 
توجه  مورد  پيش  از  بيش  بايد  نفت  صنعت 
پايدار  اشتغال  و  کار  زمينه  و  گيرد  قرار 
شد  نفت سبب  قانون  تصويب  شود،  فراهم 
نفت  صنعت  در  پايدار  و  پايه  قانون  يک 

اصلی  شرکت  چهار  امروز  بگيرد.  شكل 
قانون  اين  در  نفت  وزارت  زيرمجموعه 
شرکت  و  هستند  نقش آفرين  کامل  به طور 
يک شرکت  به عنوان  پتروشيمی  ملی صنايع 
مادر تخصصی در صنعت نفت ماندگار شده 
است. در اين بين، ايجاد سازوکار مؤثر برای 
جذب منابع مالی موردنياز داخلی و خارجی 
و  حفظ  توسعه،  طرح های  اجرای  به منظور 
نگهداشت توان توليد و نيز جذب و هدايت 
سرمايه های داخلی و خارجی به منظور توسعه 
ميدان های هيدروکربنی با اولويت ميدان های 
قراردادی  جديد  الگوهای  طريق  از  مشترک 
مانند مشارکت با سرمايه گذاران بدون انتقال 
از  مخازن،  در  موجود  گاز  و  نفت  مالكيت 

برنامه های توسعه صنعت نفت است. 
حفظ و تقويت همكاری با مؤسسه های 
سطح  ارتقای  نيز  و  دانشگاهی  و  پژوهشی 

و  نفت  صنعت  کارکنان  عملياتی  و  علمی 
متناسب  انسانی  سرمايه  جامع  نظام  تدوين 
نيازهای صنعت نفت گاز و پتروشيمی و  با 
کيفيت  جامع  نظام  تدوين  کنار  در  پااليش 
مهم  سياست های  ديگر  از  خدمات  و  کاال 
نفت  وزارت  قانون  در  است.  نفت  وزارت 
مسير ارتقای توان توليد با چند ويژگی مدنظر 
افزايش  روند  به  مؤثر  و  ويژه  توجه  است: 
بهره وری و نيروهای انسانی، ايجاد زمينه های 
مناسب تأمين منابع برای ارتقای سطح توليد 
و  تجهيزات  بومی سازی ساخت  به  توجه  و 
اهتمام بر تقويت مبانی تحقيقاتی و پژوهشی 
و مهارت های کاربردی که از عوامل تأثيرگذار 
بر توسعه صنعت نفت در آينده خواهد بود. 

بی شک حمايت از روند بومی سازی ساخت 
تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در راستای 
ارتقای توان توليد و حمايت از کار و سرمايه 
و  زمينه سازی  نيازمند  نفت،  صنعت  در 
ايجاد زيرساخت های قانونی و امنيت روانی 
شاغالن و نقشه راه است که در قانون وزارت 

نفت مورد توجه قرار گرفته است.

بورس نفت؛ ضرورت ها و 
پيش نيازها

بين الملل  امور  مدير  قمصری؛  محسن 
مورد  که  شرايطی  در  نفت:  ملی  شركت 
ابزارهای  و  هستيم  تحريم ها  هجمه 

دست  در  را  صادرات  و  بازاريابی  مختلف 
به  می تواند  نيز  نفت  بورس  داريم،  تجربه 
خصوصی  بخش  ورود  و  ملی  سرمايه های 
کمک کند. اگرچه عرضه های قبلی نفت در 
نبود،  ميزان الزم و کافی و موفق  به  بورس 
اما نشان داد بخش خصوصی می تواند وارد 
آغاز  در  کند.  حمايت  آن  از  و  شده  ميدان 
از  بسياری  نفت  بورس  راه اندازی  بحث 
خريداران ما عالقه خود را به ورود به بورس 
نفت ايران نشان دادند، اما برای حضور آن ها 
قطعًا بايد زيرساخت های الزم فراهم می شد 
بانكی  مطمئن  شبكه های  آن  عمده ترين  که 
است، اما متأسفانه دچار ضعف هايی در اين 

زمينه هستيم.

نفت خام  معامالت  در  دنيا  در  ابزار  دو 
وجود  ايران  در  که  اتكاست  مورد  بسيار 
ندارد. ابزار اول، شبكه مطمئن بانكی با امكان 
ارتباط با جهان و ابزار دوم پوشش های بيمه 
بر مديريت ريسک است که نه تنها در ايران 
است.  اگر  مشكل  دچار  آسيا  کل  در  بلكه 
بورس هايی  ايجاد  چگونگی  به  نيم نگاهی 
بيندازيم،  آمريكا  و  اروپا  بورس های  مشابه 
بسيار  ابزار  دو  اين  که  می شويم  متوجه 
تعيين کننده است. کما اين که در حال حاضر 
هم در معامالت فيزيكال نفت با مسأله بيمه 
موافق  کلی  به طور  ما  البته  هستيم.  مواجه 
ايجاد بورس هستيم و از آن حمايت می کنيم، 
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بورس  پوسته  فقط  که  کنيم  کاری  بايد  اما 
شرکت های  معموالً  دنيا  در  نشود.  ايجاد 
نيستند  فعال  بورس ها  در  نفت  توليدکننده 
مالی  مؤسسات  و  بانک ها  توسط  بورس  و 
ايجاد  صورت  در  البته  که  می شود  ايجاد 
بورس نفت ما به عنوان شرکت ملی نفت در 

آن حضور خواهيم داشت.
برای  نيز  ايران  نفت  خارجی  مشتريان 
خريد از بورس اظهار عالقه نموده اند، اگرچه 
به حضور آن ها نيز در معامالت بورس نفت 
از نظر ما زيرساخت های  عالقه داريم، ولی 
مناسب برای اين کار در بورس کشور هنوز 
اين جا  در  است.  نشده  فراهم  کامل  به طور 
بانكی  شبكه های  و  سيستم ها  وجود  نيز 
دارند  را  بين المللی  ارتباط  ايجاد  امكان  که 
ريسک  مديريت  و  بيمه ای  پوشش های  و 
مشتريان  حضور  لوازم  مهم ترين  ازجمله 
بين المللی  نفت  بورس  داشتن  و  خارجی 

بدون  بين المللی  بورس  راه اندازی  و  است 
بود.  خواهد  ناموفق  ملزومات  اين  وجود 
همچنين با توجه به نقش انكارناپذير شرکت 
قرار  اگر  بودجه کشور،  تأمين  نفت در  ملی 
شود،  انجام  بورس  در  نفت  معامالت  باشد 
بايد شيوه ای برای آن اتخاذ شود که هزينه ها 
ايران  نفت  ملی  شرکت  متوجه  فشارها  و 

نباشد.
علی اصغر عرشی، معاون سابق بين الملل 
شفافيت،  افزايش  نفت:  ملی  شرکت 
امنيت برای  افزايش  بازار،  تصحيح شاخص 
امكان  ريسک،  انتقال  امكان  عرضه کنندگان، 
پيش فروش محصوالت توليدی قابل عرضه 
نقدشوندگی،  گردش  افزايش  بورس،  در 
امكان عرضۀ محصوالت و فرآورده های نفتی 
و سوآپ، گسترش تجارت نفت در منطقه و 
معامالتی  نوين  ابزارهای  و  توسعه  و  جهان 

مزايای  ازجمله  آپشن  و  فيوچر  مانند  نفت 
راه اندازی بورس نفت در ايران خواهد بود، 
»مقررات حاکم بر ابزار مالی از شرع مقدس 
قراردادهای  آن  براساس  و  شده  اخذ  اسالم 
اختيار خريد و اختيار فروش در حال بررسی 
برای  مكانيسم های  اين  از  بتوانيم  تا  است 
حال  عين  در  کنيم.  استفاده  ريسک  پوشش 
در  به عنوان شاخص  قراردادها می تواند  اين 
همچنين  قراردادها  اين  کند.  عمل  منطقه 
اوراق  مبادله  درخصوص  فرصت هايی 
مبرم  نياز  از  بخشی  که  می کند  ايجاد  قرضه 
را  گاز  و  نفت  در صنعت  به سرمايه گذاری 

فراهم می کند.

ايران فردا؛ هاب انرژی منطقه
معاون  قائم مقام  هاشميان،  مسعود 
 15 از  کشور   12 نفت:  وزير  بين الملل 
کشور همسايه ايران منابع نفت و گاز دارند، 
همان طور که دکتر درخشان هم اشاره کردند، 
در مطالعات جفری کمپ، بيضی استراتژيک 
انرژی طراحی شد که شامل 70درصد نفت 
در  ايران  و  است  جهان  گاز  درصد   40 و 
کانون اين بيضی قرار گرفته است. در شمال 
و جنوب اين بيضی کشورهای توليدکننده و 
در شرق و غرب آن کشورهای مصرف کننده 
انرژی قرار گرفته اند که اين موقعيت می تواند 
کند.  تبديل  منطقه  در  انرژی  هاب  به  را  ما 
شمال  منابع  بيشترين  بتوانيم  بايد  بنابراين 
طريق  از  يا  کرده  داخل جذب  به  را  کشور 
مسير ايران به وسيله ترانزيت و سوآپ منتقل 
کنيم و از طرف ديگر بايد بتوانيم کشورهای 
شرق و غرب را به منابع انرژی ايران متصل 

کنيم.
در  زمينه  اين  در  عملياتی  اهداف 
ترکمنستان  قزاقستان،  روسيه،  کشور  شمال 
ايجاد  هستند  ارمنستان  و  آذربايجان 
نفت  سوآپ  و  ترانزيت  برای  هماهنگی 
می تواند  ايران  مسير  از  کشورها  اين  گاز  و 
يكی  کند.  کمک  کشور  درآمد  افزايش  به 
نكا  لوله  خط  قالب،  اين  در  پروژه ها  از 
ترکمنستان،  نفت  جاسک است که می تواند 
قزاقستان و آذربايجان را تحويل گرفته و در 

پايانه جاسک در دريای عمان تحويل دهد. 
نيز  جاسک  گازی  لوله  خط  ديگر  سوی  از 
گازی  حوزه  از  را  مكعب  100متر  می تواند 
به  روسيه  حتی  و  ترکمنستان  يعنی  شمال 
جاسک منتقل کند و حاصل اين انتقال ها در 
مردم محروم  برای  منطقه ای  توسعه  جاسک 

اين بخش از کشور خواهد بود.
به  می تواند  نيز  عملياتی جنوب  اهداف 
و  بحرين  امارات،  عمان،  چون  کشورهايی 
حتی عربستان در جهت وابسته سازی به گاز 
ايران تعريف شود. چنان که  از مسير  انتقالی 
و  امارات  به  سيری  و  هنگام  از  گاز  انتقال 
بحرين و از بندر گناوه به کويت مطرح شده 
مورد  در  همچنين  است.  پيگيری  قابل  و 
عراق، دريافت نفت خام از عراق و صادرات 
قرار  مدنظر  می تواند  کشور  آن  به  فرآورده 
گيرد. در شمال غرب کشور نيز امكان انتقال 
طريق  از  ايران  خود  گاز  و  ترکمنستان  گاز 

ترکيه به اروپا وجود دارد که اين کار می تواند 
مسير  از  يا  ساماندهی شود  به وسيله سوآپ 
ترکمنستان و شمال ايران گاز ترانزيت شود. 
البته اين محدود به خط لوله انتقال گاز ما به 
ترکيه و اروپا نخواهد بود، چنان که به عنوان 
نمونه خط لوله ايران، عراق، سوريه به اروپا 

در دستور کار قرار گرفته است.
و  فرآورده  صادرات  شرق،  حوزه  در 
می تواند  افغانستان  به  گاز  صادرات  حتی 
هدف گيری شود و خط لوله صلح که امكان 
صادرات گاز و تعريف طرح هايی در حوزه 
انرژی در کنار آن وجود دارد در حال احداث 
است. امتداد اين خط لوله با توجه به عالقه 
برسد و مسير  اين کشور  به  شديد می تواند 
پيشنهاد  هندی ها  توسط  نيز  دريايی  مستقيم 
را  گاز  عمان  دريای  از طريق  تا  است  شده 
به هند برساند. تعريف اين پروژه ها پتانسيل 
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تبديل شدن به هاب را با استفاده از موقعيت 
سرزمينی ايران فراهم می کند و انگيزه کسب 
درآمد می تواند انگيزه سرمايه گذاران منطقه و 
خارج از منطقه را در اين طرح ها فراهم کند.

ضرورت تنوع و توسعه 
روش های تأمين مالی حوزه 

نفت
علی ديواندری، مديرعامل بانك ملت: 
فعاليت در حوزه نفت و کمک به تأمين مالی 
از  شعار حمايت  بارز  مصاديق  از  يكی  آن، 
توليد ملی، کار و سرمايه ايرانی است، تحقق 
از کار و  توليد ملی و حمايت  اهداف سال 
روش های  می کند  ايجاب  ايرانی  سرمايه 
جديدی برای ارتقای ساختار های تأمين مالی 
در صنعت نفت و گاز برای توليد ثروت ملی 
اساس،  اين  بر  گرفته شود.  به کار  در کشور 
حمايت  برای  همه جانبه  تالش  بر  عالوه 

برای  ايرانی،  سرمايه  و  کار  ملی،  توليد  از 
خودکفايی در روش ها بايد به خودکفايی در 

حوزه مالی برسيم.
داخلی  ناخالص  توليد  در  گاز  و  نفت 
کشور سهم 28 درصدی، در تأمين ارز کشور 
سهم 84 درصدی و در تأمين انرژی کشور 
سهم 95 درصدی دارد. سازمان اوپک تالش 
می کند توليد خود را حدود 10 ميليون بشكه 
که  ايران  آنجايی  از  و  افزايش دهد  در روز 
دارد،  اوپک  توليد  در  درصدی   14 سهم 
حفظ  بر  عالوه  تالش  کنيم  بايد  بنابراين 
نيز  را  توليد  توسعه  خود،  کنونی  وضعيت 
نبايد  ميان  اين  در  دهيم.  قرار  اولويت  در 
کشورمان  رقبای  سريع  حرکت  از  لحظه ای 
و  نفت  بخش  در  سرمايه گذاری  حوزه  در 
گاز غافل شويم. تا سال 2014 اوپک، 140 
پروژه توسعه ای اجرا خواهد کرد و براساس 

چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در سال 
اوپک،  نفت  توليد  در  دوم  جايگاه   ،1404
طبيعی،  گاز  توليد  در  جهان  اول  جايگاه 
جايگاه اول منطقه در حوزه پااليش و جايگاه 
و  نفت  حوزه  فناوری  زمينه  در  منطقه  اول 
گاز در اين سال )2014( بايد در اختيار ايران 

باشد.
نيل به اين اهداف مستلزم تنوع و توسعه 
روش  سه  است.  مالی  تأمين  روش های 
تأمين مالی شرکتی، پروژه ای و ساختاريافته، 
روش هايی است که در دنيا استفاده می شود. 
از  بيش  شرکتی  تأمين  روش  ما  کشور  در 
و  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  روش ها  همه 
از  يا  خودشان  بودجه  از  نفتی  شرکت های 

بانكی،  تسهيالت  يا  مشارکت  اوراق  طريق 
منابع مورد نيازشان را تأمين می کنند و ايران 
خوبی  تجربه  شرکتی  مالی  تأمين  زمينه  در 
دارد. اين در حالی است که از روش تأمين 
استفاده  کمتر  ما  کشور  در  طرحی  مالی 
می شود و تنها برخی از شرکت های خارجی 
قرار  استفاده  مورد  را  آن  پراکنده  به صورت 
داده اند. بخش خصوصی می تواند از روش 
تأمين مالی پروژه ای برای تأمين منابع مورد 
نياز خود استفاده کند. در اين روش، اقتصاد 
کار  مبنای  و  محور  آن،  و سودآوری  پروژه 

قرار می گيرد.
از  ساختاريافته،  مالی  تأمين  روش  در 

ابزار بازار سرمايه استفاده می شود. ابزار های 
جديد مانند اوراق بدهی و سلف نيز در اين 
تأمين  روش  می شود.در  گرفته  به کار  روش 
مالی شرکتی در دنيا، حدود 20 درصد منابع 
اما  می شود،  تأمين  سهام  فروش  طريق  از 
است.  درصد   15 ايران  در  بخش  اين  سهم 
اين  درصد   40 بدهی  ابزارهای  همچنين 
اما سهم  دنيا تشكيل می دهد،  در  را  ترکيب 
ضمن  است.  درصد  پنج  فقط  ايران  در  آن 
اين که وام و تسهيالت 40 درصد سهم اين 
سهم  که  می دهد  تشكيل  دنيا  در  را  بخش 
تأمين  روش  است.  درصد   80 ايران  در  آن 
 2005 سال های  بين  دنيا  در  پروژه ای  مالی 
اجرا  دالر  ميليارد   369 ارزش  به   2010 تا 

شده که سهم کشورهای توسعه يافته از اين 
بخش 63 درصد بوده است. براساس قانون 
برنامه پنجم بايد تالش شود که در ابزار های 
عمل  مالک  واقع بينی  ايران،  در  مالی  تأمين 
مالی  تأمين  روش  از  استفاده  گيرد.  قرار 
ساختاريافته يعنی تبديل کردن جريانات آتی 
پروژه به اوراق بهادار، ايجاد صندوق ريالی 
انتشار  بازار،  سيستم  از  منابع  جذب  برای 
اوراق مشارکت، قابليت تبديل به سهام برای 
پروژه های نفت و گاز و استفاده از ظرفيت 
صندوق توسعه ملی می تواند به تأمين مالی 
کمک  کشور  در  انرژی  و  نفت  پروژه های 

 .کند
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در ميزگرد مركز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بررسی شد:

مخازن مشترک نفت و گاز
و راهکارهای توليد صيانتی

محمدعلی ديانتی زاده

معاون  نوبخت،  محمدباقر  دكتر 
در  مرکز  اين  اقتصادی  پژوهش های 
تحقيقات  »مرکز  گفت:  ميزگرد  اين  ابتدای 
استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
راستای مأموريت اصلی خود مبنی بر انجام  

پژوهش های راهبردی و ضروری و ارائه آن به 
مراجع تصميم گيری نظام، مطالعاتی را توسط 
مرکز  انرژی  اقتصاد  پژوهشی  گروه  محققان 
آغاز کرده است که با برگزاری مجموعه ای از 
ميزگردهای تخصصی، در پی انعكاس نتايج 
اين مطالعات به جمعی از نخبگان کشور و 
تكميل اين مطالعات با استفاده از نظرات آنان 

است.«
گروه  مدير  درخشان،  مسعود  دكتر 
تحقيقات  مركز  انرژی  اقتصاد  پژوهشی 
اين  کلي  شرح  به  اشاره  با  نيز  استراتژيك 
و  درجا  نفت  عظيم  »حجم  گفت:  نشست 
پايين بودن ضريب بازيافت در تخليه طبيعی 
جنس  از  نوعاً  که  کشور  نفتی  مخازن  از 

اشاره:
در سالن همايش های آفتاب خود، ميزبان ميزگردی  مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيراً 
تخصصی با موضوع »چگونگی توليد صيانتی در مخازن مشترك نفت و گاز كشور« بود. در اين ميزگرد دكتر ولی احمد 
سجاديان با موضوع مديريت مخازن مشترك، مهندس حسين عميدی پارسا با موضوع معرفی ساختمان های نفتی مرزی بين 
ايران و عراق از دهانه اروندكنار تا منطقة خرد شده زاگرس و فعاليت های انجام گرفته در طول مرز، دكتر حسن شكراهلل زاده 
با موضوع الگويی علمی برای توسعة بهينه مخازن و مهندس علی اكبر وحيدی آل آقا با موضوع بستر قراردادی برای توسعة 
ميادين مشترك به ايراد سخنرانی پرداختند و در ادامه مهندس سيد غالمحسين حسن تاش، مهندس سيدصالح هندي، مهندس 

ناصر مواهبی طباطبايی و مهندس منصور دفتريان نكات تكميلی را مطرح كردند.
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است،  کم  بسيار  تراوايی  با  شكافدار  آهكی 
مخازن  صحيح  مديريت  که  می کند  ايجاب 
ازدياد  برنامه های  سريع تر  هرچه  اجرای  و 
به  اولويت قرار گيرد. دسترسی  برداشت در 
تزريق  جهت  طبيعی  گاز  از  عظيمی  حجم 
اولويت  از  که  نفتی  ميادين  از  دسته  آن  به 
تزريق برخوردارند، شرط الزم برای افزايش 
ضريب بازيافت است. توليد صيانتی از ميدان 
پارس جنوبی می تواند گاز موردنياز را برای 
تزريق مهيا کند. بعد از تكميل فرآيند ازدياد 
برای  ذخيره ای  شده  تزريق  گاز  برداشت، 
مصارف  به  تا  است  آينده  نسل های  استفادۀ 

داخلی و صادرات اختصاص يابد.«

افزايش غيراصولی دبی 
توليد چاه ها با توليد صيانتی 

منافات دارد
ولی احمد  دكتر  مقدمه،  اين  از  پس 
گروه  علمی  هيأت  اعضای  از  سجاديان 
اقتصاد انرژی با اشاره به چالش های مطرح 
و  گاز  و  نفت  توليدکننده  کشورهای  برای 
نظر  از  مشترک  مخازن  از  توليد  چگونگی 
توليد  ميزان  چاه،  حفر  محل  چاه،  تعداد 
 EOR و   IOR روش های  به کارگيری  و 
مناسب  نفت(  برداشت  ازدياد  )روش هاي 
»افزايش  گفت:  مخزن  فيزيكی  شرايط  با 
هر  در  شده  جابه جا  )حجم  دِبی  غيراصولی 
منافات  صيانتی  توليد  با  چاه ها  توليد  ثانيه( 
قابل  ميزان  هرزروی  باعث  نتيجه  در  دارد. 
مالحظه ای از نفت و غيرقابل توليد شدن آن 
می شود.« »برای مخازن گازی کشور که اکثراً 
از نوع گاز ميعانی است، موضوع بسيار حادتر 
افت فشار شديد مخزن و  زيرا  بود.  خواهد 
رفتن زودهنگام فشار آن به زير فشار شبنم، 
در  موجود  ارزش  با  اجزای  هرزروی  سبب 
غيرقابل  و  پراکنده  قطرات  به صورت  گاز 
در  و  مخزن  داخل  در  آن  شدن  استحصال 
کاهش  و  توليدی  گاز  کيفيت  کاهش  نتيجه 
واحد  در  استحصال  قابل  ميعانات  ميزان 
مواجهه  برای  که  شد،  خواهد  بهره برداری 
مستقل کردن  براي  پيشنهاد  دو  مسأله  اين  با 
ميدان هاي مشترک به شرکت  ملي نفت ايران 

قرار  شرکت  اين  تأييد  مورد  که  شده  ارائه 
گرفته است.«

تيم  تشكيل  را  اول  پيشنهاد  سجاديان 
ادامه  و  کرد  عنوان  مخزن  مديريت  مشترک 
همسايه  کشور  دو  که  صورتی  »در  داد: 
بتوانند با تشكيل تيم مشترک مديريت مخزن 
به صورت علمی و هريک با دبی متناسب با 
اختيار  در  که  توليدی  قابل  از سيال  حجمی 
بپردازند،  مخزن  از  استحصال  به  دارند، 
به طوری که کل دبی توليدی از مخزن کمتر از 
حد مجاز باشد، اين روش کمترين هزينه را 
برای طرفين از نظر ميزان نفت قابل برداشت، 

در بر خواهد داشت.«
مستقل  دوم  پيشنهاد  اين که  بيان  با  وی 
نمودن عملكرد آن بخش از مخزن است که 
در داخل کشور قرار دارد، گفت: »در برنامۀ 
توسعۀ ميدان با استفاده از الگوی حفر چاه های 
از سمت مرز  به موازات خط مرزی  توليدی 
به طرف داخل کشور، يعنی با کاهش توليد از 
جفت رديف نزديک به مرز، شروع توليد از 
چاه های جفت رديف دوم بعدی و ادامه کار 
به همين منوال، می توان حداکثر توليد صيانتی 
را بدون نگرانی از ميزان توليد کشور همسايه 

برداشت کرد.«
عضو کميتۀ مشترک ايران و عراق براي 
افزود: »همچنين در  ميادين مشترک،  توسعۀ 
صورتی که ساخت ژل پليمر از مواد داخلی 
و توليدات جانبی صنايع موجود در کشور از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، با تزريق 
ژل پليمر مناسب و به ميزان کافی در چاه ها و 
اشباع آب  از رسيدن درجۀ  تزريق آب پس 
غيرقابل  از  اطمينان  آن،  ماکزيمم  ميزان  به 
نفوذ شدن پردۀ آبی تا ميزان قابل مالحظه ای 
تنها  سناريو  اين  البته  يافت.  افزايش خواهد 
برای مخازن مشترکی که سطح مقطع صفحۀ 
عبوری از مرز و مخزن کوچک باشد، توصيه 

می گردد.«
بيان اين که بر اين اساس، مخزن  با  وي 
مخزن  يک  به صورت  مي شود  را  مشترک 
به  چاه  حفر  »با  داد:  ادامه  آورد،  در  مستقل 
ايجاد شيب حرکت  از  موازات مرز مي توان 
به سوي کشور رقيب جلوگيري  نفت و گاز 

و  آب  تزريق  با  مي توان  آن  از  پس  و  کرد 
ايجاد  ميان مخزن مشترک  ديوار  پليمر، يک 
و آن را به صورت مستقل و صيانتي توليدي 

کرد.«
جزييات  اعالم  با  ادامه  در  سجاديان 
توافقات آخرين نشست کميته مشترک ايران 
و عراق براي توسعۀ ميادين مشترک، گفت: 
اين کميته قرار شد يک  اخير  »طبق نشست 
يک  و  توليدي  ميدان  يک  اکتشافي،  ميدان 
توسط  مشترک  به صورت  توسعه اي  ميدان 
کشور ايران و عراق مورد مطالعه قرار گيرد و 
بنا براين توافق، از هر کشور سه نفر به عنوان 
ناظر و هدايت گر اين مطالعات انتخاب شود.«
وی با بيان اين که دفتر اين کميته  مشترک 
در تهران ايجاد خواهد شد، افزود: »قرار است 
ميدان سهراب به عنوان يک ميدان توليدي و 
به عنوان  نفت شهر  جنوب  در  پرويز  ميدان 
اين  کار  دستور  در  اکتشافي  ميدان  يک 
کميته قرار گيرد و طرف عراقي تمايل دارد 
مشترک  ميدان  توسعۀ  و  سرمايه گذاري  که 

سهراب توسط ايران انجام شود.« 
مدير سابق امور فنی شرکت نفت و گاز 
با اعالم اين که در گذشته نيز عراق  اروندان 
ميدان  يک  از  مشترک  به صورت  ايران  و 
برداشت مي کردند، ادامه داد: »ميدان نفت شهر 
نمونۀ  اين موضوع است، چراکه يک شرکت 
اطراف  از  برداشت  با  يافت  اجازه  انگليسي 
کالهک گازي ميدان نفت شهر که بين ايران و 
عراق مشترک است، عمليات توليد را انجام 
هزار   20 روزانه  ميدان  اين  از  توليد  دهد. 
بشكه بود که به هر کدام از کشور ها 10 هزار 

بشكه نفت سهم مي رسيد.«

۹ درصد از ذخاير نفت خام 
ايران در مخازن مشترک با 

عراق
سيدحسين  مهندس  دوم  سخنران 
ارزيابی  و  مطالعات  رئيس  عميدی پارسا، 
وزارت  فارس  خليج  و  زاگرس  جنوب 
وضعيت  بررسی  به  ابتدا  در  که  بود  نفت 
و  پرداخت  منطقۀ غرب کشور  زمين شناسی 
با اشاره به ذخاير مشترک ايران با عراق شامل 
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شمالی(،  )ابوغريب  دهلران  ميدان  هشت 
)جبل  غرب  پايدار  )نفت خانه(،  نفت شهر 
)مجنون(،  آزادگان  )بدری(،  آذر  فوقی(، 
يادآوران )نهر عمر(، آبان يا دهلران )ابوغريب 
جنوبی( و اروند گفت: »ذخاير قابل برداشت 
برآورد  بشكه  ميليارد   14 ميادين حدود  اين 

می شود.«
ذخاير  از  درصد   9 اين که  بيان  با  وی 
عراق  با  مشترک  مخازن  در  ايران  نفت خام 
قرار گرفته است، افزود: »وجود چنين ذخاير 
ارزشمندی در کنار ميل و نياز شديد عراق به 
افزايش درآمدهای نفتی، خود باعث شد اين 
کشور طی سه سال اخير، 70 بلوک اکتشافی 
و 65 ميدان نفتی خود را به مناقصۀ بين المللی 
شرکت های  مناقصه ها  اين  در  بگذارد. 
چين،  فرانسه،  روسيه،  انگليس،  از  بزرگی 
شدند.  برنده  و  کرده  مالزی شرکت  و  نروژ 
انجام  با  که  می دهد  نشان  موجود  آمارهای 
و  روسی  غربی،  شرکت های  مناقصات  اين 
آسيای شرقی متعهد شده اند ظرف چهار سال 
نفتی  پروژه های  در  دالر  ميليارد   30 حدود 
عراق سرمايه گذاری کنند. هدف عراق از اين 
اقدامات، افزايش حجم توليد روزانه خود به 
آينده  در روز طی 6 سال  بشكه  ميليون   12
است. هدفی که در صورت تحقق، اين کشور 
را به رقيبی جدی برای عربستان و عنصری 

تعيين کننده در اوپک تبديل می کند.«
عراق  و  »ايران  داد:  ادامه  عميدی پارسا 
نفت  ميدان مشترک  داشتن 12  اختيار  در  با 
را  مشترک  هيدروکربوری  ساختار  بيشترين 
دارند.  خاورميانه  منطقۀ  کشورهای  بين  در 
حجم  از  ايران  نفت  ملی  شرکت  مطالعات 
نفتی  مشترک  ذخاير  بشكه ای  ميليارد   59
ايران و عراق حكايت دارد. با تكميل برخی 
ايران،  با  نفتی  مشترک  توسعۀ  طرح های  از 
از  همسايه  کشور  اين  نفت  توليد  ظرفيت 
برابر شرايط  تا سه  نفتی دو  ميادين مشترک 

فعلی افزايش می يابد.«
مشارکت  با  عراق  اين که  بيان  با  وی 
گسترده ای  برنامۀ  بين المللی،  شرکت های 
عظيم  و  مشترک  ميدان  سه  توسعۀ  برای 
است،  کرده  تدوين  ايران  با  خود  نفتی 

مجنون،  ميدان  توسعۀ  طرح  »قرارداد  افزود: 
است  مالزی  پتروناس  و  با شرکت های شل 
و برخی از شرکت های اروپايی و آمريكايی 
همچون هاليبرتون به عنوان شرکت های فرعی 
در اين پروژه مشارکت دارند. ميدان مجنون با 
65 ميليارد بشكه نفت درجا با ميدان آزادگان 
انجام شده  مطالعات  و  است  مشترک  ايران 
نشان می دهد که 6/12 ميليارد بشكه آن قابل 

برداشت است.«
رئيس مطالعات و ارزيابی جنوب زاگرس 
و خليج فارس وزارت نفت ادامه داد: »عراق 
برای توسعۀ نيمۀ ميدان عظيم نفتی آزادگان 
توليد  اول  فاز  در  که  گرفته  نظر  در  فاز  سه 
 360 دوم  فاز  در  روز،  در  بشكه  هزار   175
هزار بشكه در روز و در فاز سوم افزايش آن 
تا سال 2017  ميليون بشكه در روز  به 1/8 
حالی  در  اين  و  شده  هدف گذاری  ميالدی 
است که هدف گذاری ايران برای توليد نهايی 
از اين ميدان 600 هزار بشكه در روز است.«

وی در مورد ميدان نهر عمر )مشترک با 
يادآوران( نيز گفت: »اين ميدان با 29 ميليارد 
بشكه نفت درجا، قابليت برداشت 6 ميليارد 
بشكه نفت را دارد و عراق به منظور توسعه آن 
از شرکت توتال فرانسه ياری گرفته و هدف 
از توليد نهايی آن، برداشت 450 هزار بشكه 
نفتی  ميدان مشترک  نفت خام در روز است. 
ابوغريب )مشترک با دهلران( هم يكی ديگر 
از ميادين مشترک نفتی عراق با ايران است که 
قرارداد اين ميدان به کنسرسيومی متشكل از 
شرکت های ساينوپک و سينوکم چين واگذار 
روزانه 400  توليد  و عراق قصد  است  شده 
تا 450 هزار بشكه نفت از اين ميدان مرزی 

را دارد.«
عميدی پارسا با بيان اين که براساس برنامه 
چهارم توسعه، شرکت ملی نفت قرارداد طرح 
توسعه ميادين مشترک نفتی آزادگان جنوبی، 
آزادگان شمالی و يادآوران را به شرکت های 
چينی واگذار کرده است، گفت: »ايران قصد 
دارد با توسعه اين سه ميدان مرزی به ترتيب 
و  بشكه  هزار   75 بشكه،  هزار   600 روزانه 
ظرفيت  به   1394 سال  تا  بشكه  هزار   185
توليد نفت خام خود اضافه کند. با توجه به 

ميادين  توسعه  برای  نفت  وزارت  سياست 
مشترک نفتی، در شرايط فعلی هشت دستگاه 
داده  اختصاص  مناطق  اين  به  حفاری  دکل 

شده است.«
شتاب  به منظور  اين که  يادآوری  با  وی 
در  نفتی  مشترک  ميادين  توسعۀ  طرح  در 
مناطق مرکزی ايران، يک سيستم مديريتی و 
می کنند،  فعاليت  جداگانه  به طور  کارشناسی 
تصريح کرد: »هم اکنون به طور هفتگی آخرين 
وضعيت توسعۀ ميادين مشترک نفتی کشور 
بحث و بررسی شده و ظرفيت برداشت نفت 
محدوده  براساس  مشترک  ميادين  از  گاز  و 

مخزنی انجام می شود.« 
آمارهای  براساس  است  گفتنی 
ميدان  ذخيرۀ  بين المللی،  سازمان های 
که  است  نفت  بشكه  ميليون   305 نفت خانه 
از  نفت  بشكه  هزار   10 روزانه  توليد  برنامۀ 
همچنين  است.  شده  پيش بينی  ميدان  اين 
)جبل  فكه  ميدان  درجای  نفت خام  ذخيرۀ 
بشكه  ميليارد   7/65 غرب(  پايدار  يا  فوقی 
بوده که يک ميليارد بشكه آن قابل استحصال 
اعالم شده است. ميدان ابوغريب نيز 11/85 
ميليارد بشكه نفت درجا دارد که توسعه آن 
به به کنسرسيومی از شرکت های سينوپک و 
تا  است  قرار  و  شده  واگذار  چين  سينوکوم 
سال 2017 ميالدی توليد اين ميدان به 450 

هزار بشكه در روز برسد.
در همين حال ذخاير درجای ميدان بدرا 
)آذر( 650 ميليون بشكه اعالم شده که يک صد 
ميليون بشكه آن قابل برداشت شناسايی شده 
است. در اين ميدان هدف عراق توليد روزانه 
با  آن  توسعه  برای  که  است  بشكه  30هزار 
شرکت های گازپروم روسيه، پتروناس مالزی 
و TPA ترکيه قرارداد امضا شده است. البته 
ايران نيز مذاکرات توسعۀ ميدان آذر، مشترک 
از مدت ها قبل آغاز کرده بود که  با بدرا را 
توسعۀ  در  روسی  شرکت های  تعلل  از  پس 
اين ميدان، قرار شد سازندگان و پيمانكاران 
دالری  ميليارد  دو  سرمايه گذاری  با  ايرانی 
اين ميدان مشترک را توسعه دهند. همچنين 
کوچک  ميادين  توسعۀ  اجرايی  عمليات 
مشترک با عراق همچون آذر، دهلران، پايدار 
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غرب و نفت شهر با کنسرسيومی متشكل از 
پيمانكاران داخلی امضا شده است.

ضرورت تمركز تمام دكل هاي 
كشور در مناطق مرزي

حسن  دكتر  ميزگرد،  اين  ادامه  در 
كميته  اصلی  عضو  بهبهانی،  شكراهلل زاده 

صيانت و افزايش ضريب بازيافت از ميادين 
نفت و گاز كشور با طرح »الگويی علمی برای 
توسعۀ بهينه مخازن« به تشريح مبانی اين الگو 
در  ما  اکتشاف  بحث  »در  و گفت:  پرداخت 
پی شناخت فشار و لرزه نگاری مخزن برای 
تشخيص پتانسيل های اکتشافی هستيم و در 
بحث توسعه، تسريع توسعۀ ميادينی را دنبال 
می کنيم که بحث اکتشافشان مطرح است، اما 
به راستی مرز بين اکتشاف و توسعه کجاست؟ 
متأسفانه در ايران مرز بين اکتشاف و توسعه 
نبايد  اکتشافي  سازمان هاي  نيست.  مشخص 
کار تهيۀ MDP را انجام دهند و با اين حال 
زمان زيادي براي اين کار صرف مي شود. در 
واقع بايد به سرعت وارد فاز توسعۀ ميدان و 

توليد از آن شد.«

و  پول  همۀ  اگر  اين که  بيان  با  وی 
نمي توانيم  باشيم،  داشته  را  دنيا  دکل هاي 
ديناميكي.  اطالعات  به  دستيابي  بدون 
برداشت مناسبي از ميدان داشته باشيم، افزود: 
»هم اکنون به صورت ساالنه مقدار مشخصی را 
برای کشف ذخيره در مخازن تعيين می کنند 
در  ذخيره  مسألۀ  که  است  حالی  در  اين  و 

اين کار  انجام  اکتشاف نيست و  حوزۀ بحث 
بر روی يک مخزن، موجب اکتشاف بی اندازه 
و اتالف وقت است. از سوی ديگر بايد در 
نظر داشت که وزن ِگل و نيز سياالت مورد 
به  را  چاه  اکتشافی  حفاری های  در  استفاده 

لحاظ فشار دچار مشكل می کند.«
اين که  کردن  خاطرنشان  با  شكراهلل زاده 
داشته  توليد  يكسال  تا  ماه   6 بايد  چاه  يک 
باشد تا اطالعات الزم را به شما بدهد، ادامه 
چاه  روی  اکتشافی  کار  انجام  »به جای  داد: 
تا  بپردازيم  توليد  به  بايد  آزادگان  ميدان   12
اطالعات ديناميكی مربوط به تغييرات فشار با 
زمان را به دست بياوريم و بتوانيم سقف توليد 
را باال ببريم. در غير اين صورت تنها حفظ 
توليد کرده ايم و سقف توليد )دوره پيک که 

تنها برای 3 سال حفظ می شود( بر ما معلوم 
نخواهد شد.«

وی طوالنی ترين دوره در همۀ مخازن را 
دورۀ افت طبيعی خواند و گفت: »در مراحل 
اوليه، شناخت نسبت به پارامترهای مؤثر در 
توسعۀ مخزن بسيار اندک است، اما با افزايش 
تعداد چاه ها و توليدی شدن آن ها اطالعات 

با  تنها  و  می شود  تكميل  به تدريج  مخزنی 
که  است  مخزنی  اطالعات  تدريجی  تكميل 
سرمايه گذاری  و  توليد  برنامه  ريزی،  ريسک 
پلكانی  توسعۀ  در  واقع  در  می بايد.  کاهش 
مخزن، تصميم گيری برای مرحله بعد، منوط 
به راه اندازی مرحلۀ قبل، جمع آوری و تجزيه 
و تحليل مجدد اطالعات و سپس اقدام برای 

ايجاد تأسيسات مرحلۀ بعد است.«
و  نفت  شرکت  فنی  امور  سابق  مدير 
گاز مناطق نفت خيز جنوب ره آوردهای اين 
را  مخازن  بهينۀ  توسعۀ  برای  علمی  الگوی 
دستيابی به اطالعات جديد ديناميكی مخزن، 
از  ريسک، جلوگيری  کاهش  رسانی،  به روز 
شدن  توليدی  در  تسريع  غيرصيانتی،  توليد 
ميدان، کاهش سرمايۀ مورد نياز مرحلۀ اول، 
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از  سرمايه  تأمين  و  سرمايه  سريع  برگشت 
فازهای اول برای مرحلۀ بعد برشمرد. 

وی در ادامه از توسعۀ پلكانی و کاربرد 
آن در ميدان آزادگان سخن به ميان آورد و با 
آزادگان  ميدان  جغرافيايی  موقعيت  به  اشاره 
در مجاورت مرز غربی ايران با عراق، افزود: 
متقابل  بيع  قرارداد  ميدان،  اين  توسعۀ  »برای 

اين  که  شد  امضا  ژاپن  اينپكس  شرکت  با 
قرارداد  ضعف  نقاط  نشد.  اجرايی  قراداد 
با  اينپكس؛ فاصله 7 کيلومتری بيشتر چاه ها 
طرف  تعلل  بابت  وارده  خسارت های  مرز، 
توليد،  عدم  زمان،  رفتن  دست  از  خارجی، 
باالرفتن  و  سطح االرضی  تأسيسات  نبود 

هزينه بود.«
از  بهينه  استفادۀ  شكراهلل زاده، 
چاه های  توليدی کردن  با  سرمايه گذاری 
اکتشافی را ازجمله اهداف مرحلۀ اول توسعۀ 
گفت:  و  خواند  آزادگان  ميدان  مقدماتی 
»جديد بودن اين ميدان و نبود اطالعات الزم 
و  انتقالی  کريدور  از  نبودن  برخوردار  نيز  و 
خط لوله از مشكالت فراروی اين مرحله بود 
در  ساله   8 تأخير  يک  موجب  درنهايت  که 

راه اندازی آن شد، درحالی که حداکثر در سال 
82 نيز می توانست به بهره برداری برسد.«

وی تحقق توليد 50 هزار بشكه در روز را 
از جمله اقدامات مرحلۀ دّوم توسعۀ مقدماتی 
ميدان آزادگان ذکر کرد و نتايج فعاليت های 
از  آن  توسعه  از  بعد  را  ميدان  اين  ساله  دو 
دی ماه 1386، بدين شرح بيان داشت: »ايجاد 

و عقب  روز  در  بشكه  هزار  توليد 60  توان 
انباشتی  نماندن از توليد توسط عراق، توليد 
بيش از 42 ميليون بشكه معادل حداقل 2/1 
ميليارد دالر )با نفت 50 دالر در هر بشكه(، 
مشخص کردن مشترک بودن ميدان و ميزان 
اليه های  کشف  مختلف،  سازندهای  در  آن 
شرکت  توسعۀ  برنامۀ  در  که  نفتی  جديد 
نفتی  نبوده است، کشف بخش های  اينپكس 
آبزده  اينپكس  مناطقی که توسط شرکت  در 
در نظر گرفته شده بود، کسب اطالعات بسيار 
تعمير 6 حلقه چاه  ميدان،  از  ديناميكی  مهم 
برای  آزادگان  انتقال  لوله  خط  از  استفاده  و 

توسعۀ ميدان جفير.«
ضريب  افزايش  و  صيانت  کميته  عضو 
ميادين نفت و گاز طرح توسعۀ  از  بازيافت 

170 هزار بشكه ای ميدان آزادگان در دو فاز 
را از تأثيرات اطالعات بسيار مهم ديناميكی 
حال  »در  کرد:  تأکيد  و  دانست  ميدان  از 
تمام  اکتشاف  که  بگوييم  نمي توانيم  حاضر 
دليل  به  و  است  شده  انجام  مرزي  مناطق 
اهميت موضوع ميدان هاي مشترک بايد تمام 
متمرکز  مرزي  مناطق  در  کشور  دکل هاي 

شوند.« وی با بيان اين که تقسيم بندی ميدان 
براساس  را  شمالی  و  جنوبی  به  آزادگان 
شرايط زيست محيطی دانست و افزود: »ميدان 
آزادگان شمالی در واقعيت وجود ندارد، زيرا 
براساس  نفتی  مخزن  يک  کردن  تكه تكه 
عوارض سطح االرضی بر اصول علمی استوار 

نيست.«
ميدان  بازيافت  درصد  شكراهلل زاده 
با چينی ها  ميدان  اين  قرارداد  در  را  آزادگان 
ميادين  ديگر  در  بازيافت  متوسط  از  کمتر 
از  ديگر  »يكی  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  کشور 
ايرادات اين قرارداد که در شرکت ملی نفت 
نيز به تصويب رسيده، قرار گرفتن تأسيسات 
چينی ها  اختيار  در  ملی  منابع  با  ايجادشده 
در  نيز  فنی  اشكاالت  اين،  بر  عالوه  است. 
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عدم  آن ها  ازجملۀ  که  می شود  ديده  قرارداد 
تناسب توسعۀ ميدان آزادگان با توسعۀ ميدان 
به  مرز  با  عمليات  فاصله  کم بودن  مجنون، 
رغم در نظر گرفتن حد فاصل 8 کيلومتری 
فنی  مطالعۀ  بدون  برنامه ريزی  و  قرارداد  در 
هزار   600 تا   300 توليد  برای  غيرمنطقی  و 

بشكه ای است.« 
مراجع  تعداد  اين که  به  اشاره  با  وی 
دخيل در توسعۀ  ميادين زياد و اختالف نظر 
است،  مشكل ساز  دست اندرکار  شرکت های 
ادامه داد: »به طور مثال در يكي از ميدان هاي 
در  شرکت  هشت  يا  هفت  حدود  مشترک 
کاهش  صورت  در  که  هستند  فعاليّت  حال 
سرعت  مخزن  توسعۀ   شرکت ها  اين  تعداد 
خواهد گرفت. بنابراين توسعۀ مخزن بايد با 

يک ديد واحد حاکميتي مديريت شود.«

بدون مديريت واحد، ميادين 
مشترک آسيب می بينند

نفت  مدير  آل آقا،  علی اكبر  مهندس 
پاسارگاد  انرژی  گسترش  شركت  گاز  و 
سخنران چهارم اين ميزگرد بود. وی با بيان 
اين که اگر برداشت از منابع در ميادين مشترک 
و  می کند  استفاده  مقابل  طرف  نشود،  آغاز 
از  بسياری  »در  گفت:  می رود،  بين  از  منبع 
اقتصادی  توليد  اگر  حتی  مشترک،  ميادين 
حاکميت،  حق  بودن  مطرح  دليل  به  نباشد، 
سرمايه گذاری در آن ميادين بايد انجام شود، 
بااليی  ارزش  از  ملی  حاکميت  مسألۀ  زيرا 

برخوردار است.«
امر  اين  مستقل  ميادين  »در  افزود:  وی 
به صورت توليد تنها در حد نياز به طور اعم 
نكرده  لطمه ای وارد  به مخزن  توليدی که  و 
به طور  نكاهد  را  غايی  بازيافت  توانمندی  و 
مخازن  در  درحالی که  است.  مطرح  اخص 
يک  هر  برای  سرمايه  از  صيانت  مشترک، 
مديريت  چنان چه  و  بوده  مطرح  مالكان  از 
خاصی  توافقات  و  نپذيرفته  انجام  مشترکی 
اتخاذ نشده باشد، اين صيانت ها در تقابل با 
حساب  به  آن چه  و  می شوند  واقع  يكديگر 
نخواهد آمد، مخزن واحد و صيانت از کليت 

آن است.«

آل آقا ادامه داد: »در حال حاضر در دنيا 
بين  توافقي  به صورت  مشترک  ميدان هاي 
حال،  اين  با  مي شود.  توليدي  آن  مالكان 
توسعۀ   براي  را  قانون  اين  که  کساني  همان 
از  مانع  کرده اند،  وضع  مشترک  ميدان هاي 
و  ايران  بين  توافقاتي  چنين  ايجاد  انجام 
مشترک  ميدان  توسعۀ  براي  آن  همسايگان 
مانند  مناطقی  در  که  می بينيم  لذا  مي شوند. 
از  توليد  مكزيک،  خليج  و  شمال  دريای 
مشخص  توافقات  براساس  مشترک  مخازن 
مشترک  مديريت  تحت  طرح های  يا  و 
اما در خاورميانه و ديگر  صورت می پذيرد، 
توسعه،  حال  در  کشورهای  نفت خيز  مناطق 
انجام  تقابل  با  منابع  اين گونه  از  بهره برداری 
مالک متضرر  از دو  يكی  می گيرد و معموالً 
قطعًا  واحد،  مديريت  بدون  چون  می شوند. 
ميدان مشترک آسيب ديده و به مراتب کمتر از 
توان بالقوه اش توليد خواهد کرد و در نتيجه 
ذيربط خسارت  ملت های  که  گفت  می توان 

می بينند.«
وی با بيان اين که در نبود توافق توسعۀ 
ميادين مشترک، در صورت تعرض يكي از 
به  شكايت  امكان  ديگري  حقوق  به  طرفين 
کرد:  تأکيد  ندارد،  وجود  بين المللي  محاکم 
»اگر کشور ما می خواهد اين گونه مخازن را 
روش های  از  استفاده  امكان  و  دهد  توسعه 
دوگانۀ مبتنی بر همكاری ممكن نباشد، الزم 
کنترل  نظارت و  بر آن  کاماًل  است که خود 
داشته باشد. چراکه اگر به اشخاص ثالث نظير 
شرکت های بين المللی اجازه تصميم گيری در 
سياست گذاری و مديريت مخزن داده شود، 
اوالً به هيچ عنوان نمی توان از رعايت کامل 
مطمئن  کشور  مالكيتی  و  حاکميتی  حقوق 
در  آن ها  نامطلوب  عملكرد  امكان  ثانيا  بود، 
شرايطی خاص با بهانه های متفاوت و داليل 

مختلف کاماًل وجود خواهد داشت.«
بيان  با  اوپک  در  ايران  سابق  نمايندۀ 
اين که حقوق بين الملل مجموعه ای از قوانين 
مجموعه ای  بلكه  نيست،  مدون  مقررات  و 
از اصول مبتنی بر رفتار دولت ها و توافق ها 
است، افزود: »برای حفظ چنين منافعی شايد 
برای  پيمانكاری  قراردادهای  انعقاد  با  تنها 

انجام کار تحت مديريت کامل وزارت نفت 
يا شرکت ملی نفت و يا اتباع آن ها بتوان اقدام 
کرد. زيرا پروژه های افزايش ضريب بازيافت 
و همچنين توسعۀ ميادين مشترک پروژه های 
مالی  منابع  از  که  است  الزم  و  هستند  ملی 
وزارت  توسط  و  شوند  هزينه  تأمين  کشور 

نفت يا شرکت ملی نفت انجام پذيرند.«
وی ادامه داد: »در ميادين مشترک اگر در 
به  دعوا  و سپس  کرده  پيش دستی  چاه  حفر 
به سرعت سر ميز  مذاکره کنيم، طرف مقابل 
مذاکره حاضر می شود و می توان از او انتظار 
عدم  قرارداد  امضای  حداقل  يا  و  همكاری 
از رقيب  اگر  اما  داشت،  را  منابع  به  تعرض 
می آيد  مذاکره  برای  تعلل  با  بيفتيم،  عقب 
بنابراين  نمی گويد.  نه  ما  به  تنها در ظاهر  و 
نمی توان دست روی دست گذاشت و توسعه 
تعويق  به   را  مخازن  اين گونه  از  توليد  و 
انداخت، چراکه سرمايه های ملی ما در خطر 

چپاول قرار خواهند گرفت.«

بيگانگي دستگاه ديپلماسي 
كشور با مسائل نفت و گاز

در  حاضر  کارشناسان  ميزگرد  ادامه  در 
عدم  ازجمله  تكميلی  نكات  بيان  به  جلسه 
تعدد  و  اکتشافي  سازمان هاي  بين  هماهنگي 
و  ميدان  يک  در  دهنده  توسعه  شرکت هاي 
در  خارجه  امور  وزارت  فعال  حضور  عدم 

مسأله ميادين مشترک پرداختند.
در ابتدای اين بخش از ميزگرد، مهندس 
اسبق  رييس  حسن تاش،  غالمحسين  سيد 
بيان  با  انرژی  بين المللي  مطالعات  مركز 
به 3  آوريل  ماه  پايان  توليد عراق در  اين که 
»عراق  گفت:  است،  رسيده  بشكه  ميليون 
توليد  در  و  گرفته  پيشی  ما  از  صادرات  در 
افتاد.«  خواهد  جلو  ما  از  عن قريب  هم 
 10/5 چاه  حفر  به  اشاره  با  همچنين  وی 
آن  افقی  پيش روی  و  قطر  توسط  کيلومتری 
با پيچيده ترين تكنولوژی ها، افزود: »برداشت 
قطر در اليه نفتی پارس جنوبی 450 تا 500 
هزار بشكه در روز است و فاجعه اين جاست 

که برداشت ما از اليۀ نفتی صفر است.«
حسن تاش با اشاره به اين که از سال 76 
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باال دستي  طرح هاي  اجراي  در  کجی  خشت 
نفت گذاشته شد که هنوز هم بر مبنای آن پيش 
هيدروکربوری  »ميادين  داد:  ادامه  می رويم، 
کشور از 15 سال پيش بدون مشخص کردن 
گذاشته  سرمايه گذاری  به معرض  اولويت ها 
شد و اين در حالی است که ما توان مديريتي 
و سازمانی اين کار را نداشتيم. درنتيجه اکنون با 
سيل قراردادهايی مواجهيم که  اگر توانمند ترين 
افراد هم روزی وارد صنعت نفت شوند، پنج 
باز  را  آن  ها  گره  تا  کشيد  سال طول خواهد 
که  است  آزادگان  همين  نمونه اش  و  کنند 
هنوز قراردادش با اينپكس ژاپن تسويه نشده، 
دخيل  پتروايران  و  شده اند  آن  وارد  چينی ها 

شده است و مناطق نفت خيز وغيرو« 
وضعيت  را  مذکور  وضعيت  وی 
اصالت قرار داد نام نهاد و گفت: »هرکدام از 
پيشين  دولت هاي  از  اين که  براي  دولت ها 
نفتي  قرار داد هاي  بستن  مسابقه  نياورند،  کم 
قراردادها  بستن  متأسفانه  و  دادند  ادامه  را  
را  توتال  و  مثل شل  با شرکت های خارجی 
مشروط به همراهی در اولويت ها و شراکت 
درازمدت نكردند.« وي افزود: »بعد از خروج 
شرکت هاي نفتي خارجي، هر فردي به راحتي 
و  مي دهد  را  باال دستي  شرکت  يک  تشكيل 
به راحتي هم با آن قرار داد بسته مي شود. اگر 
واقعاً تواني در اين شرکت ها وجود دارد، آن ها 
را تجميع و مشكالت سرمايه اي آن ها را حل 
کنيم.« وی با اشاره به تكذيبيه هلدينگ روسی 
ميدان  قرارداد  خبر  انتشار  از  پس  تات نِفت 
نفتی زاغه با تاتارها، ادامه داد: »اين در حالی 
است که ميدان زاغه نفت فوق سنگين دارد و 
مستقل هم هست. بنابراين هر زمان ديگری 
نيز می توان روی آن کار کرد و اولويتي ندارد 
گونه  اين  از  مصداقي  تنها  قرارداد  اين  و 

قراردادهاي صوري و غيرقابل اجراست«
از  بسياري  اين که  بيان  با  حسن تاش 
نفت  صنعت  در  شده  تأسيس  شرکت هاي 
آن  در  اخالل  باعث  خود  حاضر  درحال 
نيازمند يک  شده اند، گفت: »در حال حاضر 
َمستر پاِلن برای توسعۀ مخازن هيدورکربوري 
اتخاذ  هستيم.  ميادين  اولويت بندی  و  کشور 
يک روش برای همه ميادين غلط است، زيرا 

ميادين  اولويت های  بودن  متفاوت  بر  عالوه 
آن ها  از  برخی  ريسک  مشترک،  و  مستقل 
پايين و ريسک برخی ديگر باال است. حال 
اگر اين نقشۀ جامع تهيه نمي شود و بضاعت 
مديريتی و سازمانی ما اندک است، حداقل تا 
زماني که تحريم هستيم، پرونده  تمام ميادين 
را ببنديم و فقط به ميادين مشترک بپردازيم. 
کشور  مشترک  مخارن  صورت  اين  غير  در 
تخليه خواهد شد و اين قطعاً خيانت است.«

حسن تاش هم چنين با انتقاد از بيگانگی 
ميادين  مسائل  با  کشور  ديپلماسي  دستگاه 
مشترک، ادامه داد: »همۀ دستگاه ها بايد منافع 
اقتصاد ملی را در عملكرد خود لحاظ کنند و 
مشكالت ما در توسعۀ ميادين مشترک دليل 
خارجه  وزارت  نبودن  پيگير  برای  موجهی 
براي احقاق حقوق ما در اين مسائل نيست. 
وزارت  از  مطالبه اي  هم  نفت  وزارت  البته 
امور خارجه ندارد و خود را متمايل به ورود 
نشان  گاز  و  نفت  بحث  به  وزارتخانه  اين 
نمی دهد. نمونه اين مسأله، مذاکرات ايران و 
توسعۀ  براي  آقازاده  وزارت  زمان  در  عمان 
مشترک ميدان مشترک نفتي هنگام است که 
هم  عمان  و  داشتيم  عمان  با  خوبی  روابط 
آن جا  از  اما  بود  توسعۀ مشترک  به  عالقمند 
و  نداشت  ديپلماتيک  پشتوانۀ  اقدامات  که 
عمانی ها  آخر  دست  نداشت،  هم  استمرار 
جداگانه  که خودشان  رسيدند  نتيجه  اين  به 

برداشت را آغاز کنند.«
وی برای ذکر نمونه ای ديگر، با يادآوری 
زمانی که فشار رسانه های داخل بر موضوع 
عقب ماندن از قطر در پارس جنوبی زياد بود، 
گفت: »در آن زمان يكی از وزرا برای مصرف 
داخلی گفته بود که با در نظر گرفتن محدوده 
آبی اين ميدان، سهم قطر از آن دو برابر سهم 
ما است و بر اين اساس برداشت نسبي ما از 
اين ميدان )نصف قطری ها نبوده و( درواقع 
برابر است و بنده همان موقع در مطلبی تذکر 
دادم که اين حرف بار حقوقی دارد و می تواند 
که  صورتي  در  شود  استفاده  ما  عليه  بعدها 
کسي  براي  حقي  ميدان  قرارگيري  وضعيت 
ايجاد نمي کند و قاعده اين است که هرکسي 

زودتر و بيشتر ببرد برده است. «

ضرورت انجام مطالعات 
جامع زمين شناسي

مهندس سيدصالح هندي، مشاور رييس 
پژوهشگاه صنعت نفت نيز در ادامۀ اين سخنان 
گفت: »با توجه به اين که بسياري از ميدان هاي 
اما  نمي دانستيم،  مشترک  ابتدا  در  را  مرزي 
بعدها مشترک بودن آنها ثابت شد، بهتر است 
قرار  اولويت کاري  در  ميادين مرزي  توسعۀ  
هزينه هاي  بايد  اين که  بيان  با  وي  بگيرد.« 
خصومت بي دليل ايران با کشور هاي همسايه 
شود،  محاسبه  مشترک  ميدان هاي  مورد  در 
افزود: »يكی از داليل نرسيدن به جمع بندی 
مشترک در مورد ميادين مشترک اين است که 
نظر گرفتيم  در  را  ميدان  تنها  منطقه،  به جای 
و نمونه آن دشت آبادان )ميدان نفتی اروند( 
است که مطالعات زمين شناسی جامع بر روی 

آن انجام نگرفته است.« 
با توسعۀ هشت ميدان  شايان ذکر است 
نفتی در طرف ايران پيش بينی می شود تا سال 
 526 به  ميادين  اين  از  توليد  ظرفيت   1394
هزار بشكه در روز افزايش يابد. از سوی ديگر 
با مشارکت شرکت های خارجی قصد  عراق 
از  نفت خام  بشكه  ميليون  توليد حدود 2/2 
ميادين مشترک با ايران را دارد که در صورت 
تحقق اين هدف برداشت نفت عراق از ميادين 

مشترک بيش از 4 برابر ايران خواهد بود.

مرز بين حاكميت و عامليت 
در صنعت نفت شکسته شده 

است
مهندس  ميزگرد،  از  اين بخش  ادامه  در 
گروه  عضو  طباطبايی،  مواهبی  ناصر 
تحقيقات  مرکز  انرژی  اقتصاد  پژوهشی 
را  نفتی  توسعۀ  ما  اين که  بيان  با  استراتژيک 
گفت:  کرديم،  شروع  خارجی ها  با  ابتدا  از 
»برنامه ريزی های کالن برای توسعۀ نفتی در 
سال 1356 انجام شد، اما نظام برنامه ريزی را 
به واسطۀ جنگ تحميلی از دست داديم و از 
پای شرکت های  قراردادها  نيز سيل  آن پس 
خارجی را به برنامه ريزی های توسعه و تعيين 

رقم توليد ما بازتر کرد.«
همين جا  از  انحراف  اين که  بيان  با  وی 
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آزادگان  ميدان  همين  نمونه اش  و  شد  آغاز 
انجام  به جای  نفت  »وزارت  افزود:  است، 
بسنده  قراردادها  انعقاد  به  حاکميتی  وظايف 
کرده و مرز بين حاکميت و عامليت شكسته 
ديد  و  اقتدار  با  شاه  زمانی  اگر  است.  شده 
را  کشور  نفت  صنعت  زيان بار  اما  شخصی 
را  اين کار  نفت  وزارت  اکنون  می کرد،  اداره 

پوسته  با  تنها  و  واحد  ديد  و  اقتدار  بدون 
ناچيزی از نظارت انجام می دهد.«

علت العلل  را  برنامه ريزی  مواهبی ضعف 
»عالوه  داد:  ادامه  و  دانست  نابسامانی ها  تمام 
با وزارت نفت  بر ناهماهنگی وزارت خارجه 
تعامل  با اوپک هم  ميادين مشترک،  در بحث 
سازنده ای نداريم و با عراق نيز در بخش حفاری ها 
و اکتشافات درگيری مرزی داشتيم و هنوز هم 
با اين کشور به وجه مشترک قابل توجهی در 

مديريت مخازن مشترک دست نيافتيم.«

حقه بازي فرانسوی ها در 
پارس جنوبي 

دفتريان، رييس هيأت  مهندس منصور 
ميزگرد  اين  پايان  نيز در  انجمن گاز  مديره 

از  شكايت  اليحۀ  تهيۀ  با  »ايران  کرد:  اعالم 
شرکت توتال فرانسه خواهان گرفتن غرامتي 
عظيم از اين شرکت به دليل حقه بازي در تهيۀ 
طرح برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي 
پارس  گازي  ميدان  »در  افزود:  وی  است.« 
جنوبي چهار اليه گازي وجود دارد، اما 10 
سال است که ايران از بزرگ ترين اليه گازي 

اين ميدان برداشتي نداشته  است، چراکه طرح 
و  نبوده  کامل  برداشت  براي  توتال  شرکت 

کسي هم متوجه اين موضوع نشده است.«
بازي  ايراني  »طرف  داد:  ادامه  دفتريان 
خورده و خسارت وارده از اين بابت بيش از 
30 ميليارد دالر است. تاريخ بعدها در مورد 
هيچ شک  کرد.  خواهد  قضاوت  مسأله  اين 
کار شرکت  اين  که  ندارد  و شبهه اي وجود 
توتال فرانسه عمدي بوده و بر همين اساس 
اين شرکت  از  ايران  گاز  انجمن  است  قرار 

نفتي شكايت کند.«
تمام  حال حاضر  در  اين که  بيان  با  وي 
توان و تكنولوژي دنيا در آن سوی مرز ايران 
با قطر و عراق مستقر شده است، گفت: »قطر 
را  خود   LNG ظرفيت  سال  پنج  ظرف  که 

ميليون شبكه  تا 8  به 5  از 500 هزار بشكه 
جشن  پيش  نيم  و  سال  يک  است،  رسانده 
شاهين  نفتي  اليه  از  ميلياردي  يک  برداشت 
و  کرد  برگزار  را  جنوبي(  پارس  نفتي  )اليه 
اين درحالي است که ايران در يک صد سال 
گذشته از ميدان نفتي مسجد سليمان در کل 

يک ميليارد بشكه برداشت کرده است.«

خواندن  تأسف بار  با  گاز  انجمن  رييس 
ورود هر نوع کااليي به کشور با وجود تحريم 
ورود کاالهاي مورد نياز برای صنعت نفت و 
توسعه ميدان ها، ادامه داد: »تمام توليد قطر از 
چاه هايی است که در نزديكی مرز ايران حفر 
کرده است و چاه هايی که در فاصله زياد از 
مرز زده اند، درواقع توليد نداشته است.« وی 
با اشاره به برداشت روزانۀ 14هزار بشكه ای 
ايران از ميدان نفتی فروزان درمقابل برداشت 
30هزار بشكه ای عربستان، گفت: »اگرچه به 
حفظ تماميت ارضي کشور در جنگ تحميلي 
کنيم که  فراموش  نبايد  اما  با عراق می باليم، 
ميليارد ها دالر سرمايه  ملي کشور از زير خاک 
ايران بيرون مي رود و وضعيت در اين زمينه 

 ».فاجعه بار است
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رويکرد روسيه در قبال

ذخاير  نفت و گاز درياي خزر

قادر شادي وند - کارشناس معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

مقدمه
درياي خزر و حاکميت بر آن در طول چند قرن گذشته همواره 
بين ايران و ديگر حكومت هاي منطقه دست به دست گشته است. اما 
بطور کل تا قبل از فروپاشي شوروي سابق رژيم حقوقي اين دريا و 
چگونگي بهره برداري از آن توسط دو دولت ساحلي آن يعني ايران 
و اتحاد جماهير شوروي براساس ضوابط مصرح در توافقنامه هاي 
فيمابين دو کشور از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 تعريف مي شد 
لكن بعد از فروپاشي شوروي و ظهور کشورهاي جديد عماًل شمار 
با  افزايش يافت و  از 2 کشور به 5 کشور  کشورهاي حاشيۀ خزر 
برداشته شدن محدوديت هاي دولت سوسياليستي شوروي منابع خزر 
در معرض توجه و مطالعات کشورهاي غربي و رقيب پيشين بلوک 
اجازۀ  فرامليتي  بار شرکت هاي  نخستين  براي  و  گرفت  قرار  شرق 
آنها  گسترده  مطالعات  نتيجه  در  و  يافتند  را  خزر  درياي  به  ورود 
اطالعات ناشي از وجود منابع عظيم نفت و گاز در اين دريا انتشار 

يافت.
دولت هاي تازه استقالل يافته که از وضع بد اقتصادي برخوردار 
بودند، با ناکافي دانستن قراردادهاي پيشين به عنوان رژيم حقوقي در 
بهره برداري از منابع زيربستر دريا، قبل از دستيابي به رژيمي جامع 
و مورد قبول همه همسايگان، با همكاري شرکت هاي بزرگ غربي 
دولت  نمودند.  اقدام  دريا  اين  گاز  و  نفت  منابع  از  بهره برداري  به 

ايران  با  پيشين  توافق هاي  از  تبعيت  بر  تا مدتي  نيز هرچند  روسيه 
و پرهيز از بهره برداري هاي يک طرفه و بدون تعيين رژيم حقوقي 
جديد با همكاري همۀ کشورهاي ذي نفع تأکيد مي کرد اما با امضاي 
قزاقستان )1998(  با دولت هاي  توافقنامه هاي دوجانبه و سه جانبه 
و آذربايجان)2003( عماًل از مواضع قبلي خود عدول نمود و اين 
کشور نيز به جرگۀ بهره برداران از منابع نفت و گاز اين دريا پيوست.1

ذخاير نفت و گاز روسيه در درياي خزر
تا قبل از فروپاشي شوروي سابق فعاليت عمدۀ اکتشاف و توليد 
به آذربايجان  باستثناي قسمت مربوط  نفت و گاز در درياي خزر، 
روسيه، صورت نگرفته بود و برآورد درستي از منابع هيدروکربني اين 
دريا در دست نبود. همان گونه که بيان گرديد با فروپاشي شوروي راه 
براي حضور شرکت هاي بين المللي در اين دريا باز شد و مطالعات 
انجام شده از وجود منابع عظيم نفت و گاز در اين دريا خبر داد. 
شناخته  سابق  شوروي  دولت  جانشين  عنوان  به  که  روسيه  کشور 
مي شد و تا کنون يا به دليل عدم اطالع از منابع انرژي اين دريا و يا به 
داليل ديگري از جمله برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز در پهنۀ 
سرزمين خود، به انجام فعاليت هاي گسترده اکتشاف، توسعه و توليد 
نفت و گاز از درياي خزر محتاج نبود، حال در رقابت با فعاليت هاي 
در  اهمال  و  بود  گرفته  قرار  يافته  استقالل  تازه  کشورهاي  فزاينده 
بنابراين روسيه نيز فعاليت هاي خود در  اين زمينه به زيان آن بود. 
درياي خزر را از سال هاي پاياني دهۀ 1990 آغاز نمود. روسيه اين 
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واقعيت را پذيرفته بود که کشورهاي تازه استقالل يافته به شدت به 
درآمدهاي نفت و گاز نيازمند مي باشند و به آساني از منابع انرژي 
خود دست نخواهند کشيد لذا اين کشور سياست مشارکت، حضور 
مؤثر و رهبري فعاليت هاي اکشتافي چه در درياي خزر و چه در پهنۀ 
خشكي سرزمين آنها را در پيش گرفت. شاهد اين مدعا نيز حضور 
توليد  توسعه،  اکتشاف،  کنسرسيوم هاي  اکثر  در  شرکت هاي روسي 
انتقال نفت و گاز در کشورهاي مزبور مي باشد. در حال حاضر  و 
شرکت هاي روسي در رقابت با شرکت هاي بين المللي در کشورهاي 
حاشيۀ خزر مشغول مي باشند اما با اين وجود اين شرکت ها تا کنون 
اجازۀ حضور گسترده شرکت هاي خارجي در ميادين مشترک دريايي 
را نداده اند و خود کنترل اين ميادين را که اکثراً داراي منابع عظيم 

نفت و گاز مي باشند در اختيار دارند.
دولت روسيه در خصوص اعالم ذخاير نفت و گاز بخش درياي 
خزر متعلق به خود بسيار محتاط است و بطور کل از شفافيت در 
برآورد ذخاير کلي درياي خزر نيز ناخشنود است و بارها نارضايتي 
خود را از حضور گسترده شرکت هاي غربي و بين المللي در درياي 
خزر در قالب تهديدات و هشدارهايي به کشورهاي تازه استقاالل 
اعالن  بر  بنا  اين حال  با  است.  نموده  اعالم  دريا  اين  يافته حاشيۀ 
مقامات رسمي روسيه، پيش بينی شده است که بخش دريای خزر 
متعلق به روسيه در بردارنده 21 ميليار بشكه ذخاير نفت خام و 3 

تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعی باشد. 

فعاليتهاي اكتشافي روسيه در درياي خزر
از  پس  درست  خزر  درياي  در  روسيه  اکتشافي  فعاليت هاي 
استقالل جمهوري هاي حاشيۀ درياي خزر شامل آذربايجان، قزاقستان 
و ترکمنستان و به منظور عقب نماندن از قافلۀ توسعۀ منابع نفت و 
از سال 1997  گرديد.  آغاز  توسط همسايگان جديد  دريا  اين  گاز 
توسعه چهار بلوک فراساحلی در دريای خزر و در بخش جمهوری 
داغستان با نام های sulak، Izberbash، Severnaya و Lagansky مورد 
فعاليت   Lukoil روسی  شرکت  و  گرفت  قرار  روسيه  دولت  توجه 
اکتشاف و توسعه در دريای خزر را عهده دار شد. شرکتLukoil از 
 170th ،Yuri Korchagin، Khvalynskoye آن زمان تا کنون6 ميدان
کشف  را   V.Filanovsky و   km، Sarmatskoye، Rakushechnoe
نموده است. در همين سال شرکت Lukoil يک قرارداد مشارکت در 
توليد برای توسعۀ ميدان مشترک Yalama بين روسيه و آذربايجان 
به امضاء رساند. براساس برآوردهای شرکت ملی نفت آذربايجان، 
سوکار، اين ميدان 365 ميليون بشكه ذخاير نفت خام دارد. در سال 
2004 علی رغم مشكالت و سختی های موجود در مورد شرايط دريا 
در آن ناحيه، اولين چاه اکتشافی حفر گرديد اما نتيجه بخش نبود. 

فرآيند اکتشاف همچنان اما با سرعت کمتر ادامه دارد.
دريای  در  چاه  اولين  حفر  با   Lukoil شرکت   2000 سال  در 
خزر موفق به کشف ميدان خاوالينسكی )Khvalynskoye( در بلوک 

Severnaya گرديد. اين ميدان در بردارنده 322 ميليارد متر مكعب 

ذخاير گاز طبيعی و 387 ميليون بشكه ذخاير نفت خام و ميعانات 
)25درصد(،  قزاقستان   KazMunaigaz شرکت های  می باشد.  گازی 
با  GDF Suez)8درصد(  و  Total)17درصد(  )50درصد(،   Lukoil

سال  از  را  ميدان  اين  توسعه  فعاليت  مشترک  شرکت  يک  تأسيس 
2005 آغاز نموده اند. براساس برنامۀ موجود اين ميدان در سال 2016 
به توليد ساالنۀ 9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي دست خواهد يافت.

بر  قزاقستان  و  روسيه  مناقشات  باالگرفتن  با   2002 سال  در   
سر سه ميدان مشترک، اين دو کشور پروتكلی مبنی بر تقسيم بستر 
دريا در بخش شمالی دريای خزر امضا نمودند. به اين ترتيب ميدان 
کورمانگازی )Kurmangazi( در قلمرو کشور قزاقستان قرار گرفت و 
شرکت های KazMunaigaz قزاقستان، Gazprom و Rosneft روسيه 
 Khvalynskoye توسعه اين ميدان را بر عهده گرفتند. همچنين ميدان

و ميدان Tsentralnoye تحت کنترل روسيه قرار گرفت
 Lukoil توسط شرکت Yuri-Korchagin در سال 2000 ميدان
در فاصله 180 کيلومتری شهر آستاراخان کشف گرديد. اين ميدان 
در مجموع 570 ميليون بشكه ذخيره نفت خام دار می باشد. فعاليت 
اين  نفتی  اولين محموله  آغاز گرديد.  ميدان در سال 2004  توسعۀ 
انجام شده  برآوردهای  براساس  و  توليد شد  در سال 2010  ميدان 
 50 به  ترتيب  به  ميدان  اين  طبيعی  گاز  و  خام  نفت  توليد  سقف 

هزاربشكه در روز و 1.2 ميليارد متر مكعب در سال خواهد رسيد.
 Lukoil نيز در سال 2001 توسط شرکت Rakushechnoe ميدان
اين  طبيعی  گاز  ذخاير  اوليه  برآوردهای  براساس  که  کشف گرديد 

ميدان 125 ميليارد متر مكعب می باشد.
يک  توسط   2003 سال  از  که   Tsentralnoye مشترک  ميدان 
 Lukoil و  )50درصد(   NK KazMunaigaz بين  مشترک  شرکت 
)25درصد( و Gazprom )25درصد( تحت توسعه قرار گرفته است 

نيز 730 ميليون بشكه ذخاير نفت خام احتمالی دارا مي باشد.
در  Lukoil در آب های ساحلی روسيه  در سال 2005 شرکت 
دريای خزر ميدان V.Filanovsky را کشف نمود. اين ميدان با دارا 
بودن ذخاير احتمالی نفت خام و گاز طبيعی به ميزان 1/12 ميليارد 
بشكه و 32/2 ميليارد متر مكعب بزرگترين ميدان نفتی روسيه در اين 
منطقه به شمار می رود. براساس پيش بينی های موجود توليد نفت خام 
از اين ميدان از سال 2015 آغاز خواهد شد و نفت خام توليد شده به 
خط لولۀ نفت خام CPC جهت انتقال به بندر نوروسيسک در دريای 

سياه تحويل داده خواهد شد.
دريای  روسی  بخش  در  گرفته  صورت  اکتشافات  جديدترين 
خزر بعد از سال 2008 شامل فعاليت شرکت سوئدی Lundin در 
حفر چاه های اکتشافی متعدد در بلوک Lagansky واقع در حوضۀ 
خزر ميانی و در ساختار اکتشافی Morskaya می باشد. کنسرسيومی 
از سه شرکت Lukoil، Rosneft وGazprom با عنوان کنسرسيوم نفت 
کاسپين نيز کنترل فعاليت ها در ساختار Morskaya را بر عهده دارند. 
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عنوان  با  اکتشافی  چاه  اولين   2008 سال  اول  نيمه  اواخر  در 
و  شد  حفر   Lundin شرکت  توسط  بلوک  اين  در   morsakaya2

ماسه  مخازن  در  نفت  از  زيادی  حجم  دارای  که  گرديد  مشخص 
سنگی می باشد. تاکنون در ساختار Morskaya فعاليت های اکتشافی 
متعددی صورت گرفته است. ميزان ذخاير قابل برداشت اين ساختار 
با مساحت 130 کيلومترمربع بين 110-450 ميليون بشكه معادل نفت 
برآورد گرديده است. شرکت قبرسی Gunvor در ماه دسامبر سال 
 Lagansky 2009 طی توافقنامه ای 30 درصد سهم اکتشاف در بلوک
را خريداری نمود. در حال حاضر فعاليت شرکت Lundin تا سال 

2014 در اين بلوک تمديد گرديده است.

نتيجه گيري
باکو  و  آذربايجان  در  گاز  و  نفت  توليد  سابقۀ  به  نگاهي  با 
مشخص مي شود که دولتمردان شوروي از امكان وجود منابع نفت 
وجود  جمله  از  داليلي  به  اما  بوده اند  آگاه  خزر  درياي  در  گاز  و 
منابع عظيم نفت و گاز در ديگر مناطق کشور و محدوديت هاي مالي 
و تكنولوژيكي و به منظور جلوگيري از برانگيختن حساسيت هاي 
و  گسترده  اکتشافي  فعاليت هاي  انجام  به  مايل  جهاني،  و  منطقه اي 
انتشار اطالعات شفاف در اين زمينه نبوده اند. با فروپاشي شوروي 
اين  درياي خزر،  حاشيۀ  در  کشورهاي جديد  و شكل گيري  سابق 
کشورها که در وضعيت نامناسب اقتصادي قرارداشتند توسعۀ سريع 
منابع نفت و گاز و افزايش درآمدهاي ارزي خود از اين طريق را در 
دستور کار قرار دادند. بنابراين رقابت شديد براي توسعۀ منابع انرژي 

درياي خزر آغاز گرديد.
به توسعۀ  يافتۀ حاشيۀ خزر  استقالل  اشتياق شديد کشورهاي 
شرکت هاي  همكاري  با  نيز  عمدتًا  که  خود  گاز  و  نفت  منابع 
روسيه اي  براي  خطري  زنگ  مي گيرد  صورت  غربي  و  بين المللي 

است که همواره از حضور غربي ها در حوزۀ درياي خزر نگران و 
ناخشنود بوده است. از اين روي حضور مؤثر در اين دريا به يكي از 
اولويت هاي دولت روسيه بدل گشته است. بعد از فروپاشي، روسيه 
گاز کشورهاي  نفت و  پروژه هاي عظيم  در  تا همواره  دارد  تالش 
همسايه بويژه ميادين دريايي حضور داشته باشد و در اين خصوص 
شرکت هاي روسي سهام قابل توجهي در کنسرسيوم هاي فعال منطقه 
نيز در  ميادين مشترک دريايي را  بوده و همچنين کنترل همه  دارا 

اختيار گرفته اند. 
عوامل  از  اما  مالي  منابع  کمبود  و  تكنولوژيكي  ضعف 
محدودکنندۀ حضور شرکت هاي روسي در فعاليت هاي نفت و گاز 
در  تأخير  به  موارد  اغلب  در  و  مي رود  شمار  به  خزر  درياي  در 
بهره برداري از ميادين مشترکي که در کنترل اين شرکت ها قرار دارد 
به  )که  يافته  استقالل  کشورهاي  نارضايتي  با  که  است  شده  منجر 
دنبال توسعۀ سريع اين ميادين مي باشند و بعضًا تأخير شرکت هاي 

روسي را نيز عمدي تلقي مي نمايند( مواجه شده است. 
از نظر ذخاير نيز با توجه به برآوردهاي اعالم شده، ذخاير نفت 
ترتيب  به  روسيه  به  متعلق  خزر  درياي  بخش  طبيعي  گاز  و  خام 
طبيعي  گاز  و  خام  نفت  ذخاير  کل  درصد   6 و  درصد   21 معادل 
روسيه خواهد بود. بنابراين حال که اثبات شده است که درياي خزر 
بين  رقابت شديدي  و  مي باشد  گاز  و  نفت  غني  منابع  دربردارندۀ 
شرکت هاي معتبر بين المللي براي حضور در اين منطقه آغاز گرديده 
زيان هاي  منطقه  در  فعال  حضور  براي  روس ها  کوتاهي  است، 

اقتصادي و سياسي قابل توجهي متوجه آنها خواهد کرد. 
آنچه مسلم است روسيه نمي خواهد در مورد درياي خزر قافيه 
با وجود محدوديت هاي موجود،  ببازد و  به رقباي جهاني خود  را 
کماکان سعي دارد به نحوي منافع خود را از قبال اهميت روزافزون 
جهاني منطقۀ آسياي ميانه و قفقاز و بطور ويژه منطقۀ درياي خزر 
روسيه  براي  زيادي  اهميت  از  خزر  درياي  امروزه  نمايد.  حداکثر 
نفت  ميادين  توسعۀ  برنامه هاي  مي رود  انتظار  و  مي باشد  برخوردار 
و گاز درياي خزر و همچنين توسعۀ اقتصادي مناطق جنوب روسيه 
که از موقعيت مناسبي براي عرضۀ انرژي به اروپاي شرقي و جنوب 
اين  در  گردد.  دنبال  بيشتري  با جديت  مي باشند،  برخوردار  شرقي 
ميان سه کشور روسيه، آذربايجان و قزاقستان با انعقاد قراردادهاي 
چندجانبه به بهره برداري از منابع بستر درياي خزر اقدام کرده اند و 
موضوع تعيين رژيم حقوقي اين دريا با موافقت کشورهاي همسايه، 

 .را به فراموشي سپرده اند

منابع و مأخذ:
رويكرد  يكم)  و  بيست  قرن  در  خزر  درياچه  باقر،  محمد  دکتر  نوبخت،   .1
مصلحت  تشخيص  مجمع  استراتژيک  تحقيقات  مرکز  حقوقي(،  اقتصادي- 

نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، سال 1387
2. www. Lukoil .com. Lukoil Caspian sea projects. YURI KORCHAGIN 

FIELD.2010
3. BP statistical review of world energy.2011
4. JSC KazMunaiGas Exploration Production. annual report. October 2010

مهمترين ميادين نفت و گاز روسيه در دريای خزر
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چالش هاي عراق در دستيابي به اهداف 

توليد نفت خام

علي خواجوي - معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

1- مقدمه
دولت عراق در ژانويه و دسامبر 2009 دو مناقصۀ نفتي برگزار 
شرکت هاي  با  را  ميدان  يازده  توسعۀ  قرارداد  آن  طي  که  نمود 
بين المللي امضا نمود. طبق قراردادهاي واگذار شده، توليد نفت خام 
عراق مي بايست با بيش از 10 ميليون بشكه افزايش، به 12/5 ميليون 
بشكه در روز در سال 2017 افزايش يابد. پس از برگزاري مناقصات 
به  نسبت  انرژي  معتبر  مؤسسات  و  صاحبنظران  اکثر  عراق،  نفتي 
ترديد  ابراز  قراردادها  اين  در  مندرج  توليدي  اهداف  محقق شدن 
 IEA. EIA. BP. Wood کردند. در اغلب برآوردهاي اعالم شده نظير
Mackenzie. BMI و HIS توان توليد نفت خام عراق بطور متوسط 

از 2/5 ميليون بشكه در روز در سال 2010 به حدود6 ميليون بشكه 
در سال2030 افزايش مي يابد که اين ميزان نسبت به اهداف توليدي 
از 2  بيش  با گذشت  اکنون  پايين تر مي باشد.1  بسيار  ادعائي عراق 
مشكالت  شدن  پديدار  و  نفتي  مناقصات  برگزاري  زمان  از  سال 
نيز  عراق  ارشد دولت  مقامات  برخي  قراردادها،  اجراي  پيش روي 

سخن از ناتواني در تحقق اهداف مندرج در قراردادها و بازنگري 
در آنها مي زنند که در ادامه به جزئيات و چرايي اين موضوع اشاره 

خواهد شد. 

2- چالش هاي عراق در دستيابي به اهداف 
مندرج در قراردادها

چالش هاي عراق در دستيابي به اهداف مندرج در قراردادهاي 
منعقد شده را مي توان در دو بخش داخلي و خارجي طبقه بندي و 

بررسي نمود. 

1-1- چالش هاي داخلي
الف( فضاي كسب و كار عراق 

نرخ  مقررات،  و  قوانين  شفافيت  عدم  ثبات،  و  امنيت  فقدان 
تأمين  براي  استثنايي  و  سنگين  هزينه هاي  پايين،  سرمايۀ  بازگشت 
اداري  امنيت نيروها و تجهيزات پروژه، بوروکراسي پيچيده، فساد 
جمله  از  ناکارآمد  و  قديمي  قوانين  گسترده،  بسيار  رشوه گيري  و 

مشكالت شرکت هاي نفتي فعال در عراق مي باشد. 
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سياسي  گروه هاي  خصومت آميز  و  نابسامان  روابط  طرفي  از 
داخل عراق با يكديگر که حتي اعضاي کابينه را نيز شامل مي شود، 
سبب شده است دولت در برقراري ثبات و امنيت در جامعه ناکام 
باشد تا حدي که بيش از يكسال است که دولت عراق، وزاري دفاع 
و کشور ندارد. بطور کلي اوضاع سياسي، اقتصادي و امنيتي عراق 
باعث شده است بسياري از پروژه ها تنها روي کاغذ موجود باشند و 

خبري از پيشرفت آنها در عالم واقع نباشد. 
کارکنان  و  سرمايه گذاران  براي  ويزا  گرفتن  حاضر  حال  در 
پروژه ها بسيار زمان بر است و معطلي چندين ساعته در فرودگاه هاي 
امكانات  همچنين  است.  شده  تبديل  عادي  روال  يک  به  عراق 

بهداشتي و درماني هم بطور مناسبي در عراق وجود ندارد.
پرداخت  و  تصميم گيري  کند  سرعت  همراه  به  مسائل  اين 
هزينه هاي انجام شده، باعث شده است تا ستاره سرمايه گذاري در 
داشته  درخشندگي  قبل  از  کمتر  خارجي  شرکت هاي  براي  عراق 
باشد. به همين دليل شرکت هاي خارجي گاه و بيگاه با طعنه و اشاره 
عنوان مي کنند که دولت عراق مي بايست به شرکت هايي که در اين 
شرايط سخت مشغول فعاليت و سرمايه گذاري در اين کشور هستند، 

پاداش و امتيازاتي ويژه اختصاص دهد.

ب( بنية ضعيف فني و مديريتي نيروهاي عراقي
از  بسياري  مهاجرت  باعث  داخلي  استبداد  سال ها  برقراري 
از  خارج  به  عراق  گاز  و  نفت  حوزۀ  متخصصان  و  کارشناسان 
خارجي  شرکت هاي  با  ارتباط  عدم  همچنين  است.  شده  کشور 
طي سال هاي گذشته موجب به روز نبودن و عقب افتادن از روند 
شده  عراقي  نيروهاي  ميان  در  نفت  تكنولوژيكي صنعت  تحوالت 
است. عالوه بر اين به دليل درگير بودن کشور در جنگ هاي متعدد، 
پروژه هاي سرمايه گذاري جديدي در سال هاي گذشته تعريف نشده 
است و بنابراين نيروهاي عراقي از دانش فني و مديريتي الزم براي 
هدايت و مديريت پروژه هاي عظيمي چون طرح هاي توسعۀ ميادين 

نفت و گاز برخوردار نمي باشند. 
بر اساس سند ملي استراتژي انرژي عراق که به زودي منتشرخواهد 
به حدود  تا سال2030  انرژي  ميانه بخش  در سناريوي  شد، عراق 
500 ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز دارد. اين سرمايه گذاري شامل 
سرمايه گذاري خارجي و داخلي در بخش هاي پااليش، پتروشيمي، 
هزينه هاي  و  گاز  و  نفت  ميادين  توسعۀ  نيروگاهي،   ،LPG و  گاز 
عملياتي بخش هاي مختلف مي باشد. اين ميزان سرمايه گذاري و حل 
مشكالت پيچيده اي که بدليل سرکارآمدن يک نظام جديد بر سر راه 
موجود مي باشد، نياز به مديراني توانمند، کارشناساني متخصص و 
وجود زيرساخت هاي بنيادي شامل جاده، پل، فرودگاه و تأمين آب و 
غيره مي باشد که در حال حاضر در عراق به اندازه کافي وجود ندارد.
همچنين بدليل وجود ضعف فني و مديريتي موجود، نيروهاي 
عراقي در زمان برگزاري مناقصه هاي نفتي و همچنين عقد قراردادهاي 

توسعه ميادين نفت و گاز نتوانسته اند پيشنهادهاي ارائه شده را از 
لحاظ فني به درستي اعتبارسنجي نمايند. لذا بسياري از متخصصين 
بين المللي حوزۀ نفت اعالم داشته اند که در برخي ميادين، اهداف 
مندرج در قراردادها با واقعيات موجود آن ميدان همخواني ندارد و 
شرکت هاي بين المللي تنها براي ربودن گوي رقابت از ساير رقبا، 
اين اهداف دور از واقع را ارائه داده اند. امري که همواره با مخالفت 
ثمير عقيلي  وزارت نفت عراق مواجه شده است. در همين زمينه 
که 35 سال در بخش باالدستي نفت و گاز عراق حضور داشته و 
در حال حاضر در شرکت مشاورۀ نفت در کانادا مشغول به فعاليت 
مي باشد، حداکثر توان توليد ميادين نفتي واگذار شده در دو مناقصه 
نفتي عراق را حدود 7/5 ميليون بشكه در روز ارزيابي کرده است. 

رهبرکنسرسيوم  که  شل  شرکت  اخيراً  موضوع،  اين  تائيد  در 

 1/8 توليد  سقف  است  کرده  اعالم  مي باشد  مجنون  ميدان  توسعۀ 
ميليون بشكه اي اين ميدان، قابل تحقق نمي باشد و مي بايست آن را 
تا 1 ميليون بشكه در روز کاهش داد. در تاريخ 8 مي 2012 شل در 
توجيه اين موضوع اعالم داشته است که اين امر در راستاي صيانت از 
مخزن و طوالني تر شدن عمر ميدان صورت خواهد گرفت. تا کنون 
اتخاذ  اين خصوص  در  عراق  نفت  وزارت  از سوي  عكس العملي 
نشده است. اما يقيناً واکنش وزارت نفت عراق، در ادامۀ نقض اهداف 
قراردادها از سوي ساير شرکت هاي بين المللي بي تأثير نخواهد بود. 

ج( زمان عمل به قراردادها و آغاز انصراف 
شركت هاي بين المللي 

از  که  کرد  اعالم  اويل  استات  شرکت   2012 سال  فوريۀ  در 
کنسرسيوم توسعۀ ميدان عظيم قرنه غربي2 که طبق قرارداد، توليد 

جدول1. مقايسه توان توليد ميادين نفتي واگذار شده در مناقصات نفتي
واحد: هزاربشكه در روز

پيشنهاد كنسرسيوم ميادين
برآورد واقع بينانهدر عقد قرارداد

28501830رميله
1125650زبير

41203050قرنه غربي 1 و 2
1800600مجنون
535550هالفايا
170100بدرا
120160قياره
11095نجمه
230180قراف

220180االحدب
ميادين گروه ميسان

450150)فكه، بازرگان و ابوغريب(

117307545مجموع
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از آن مي بايست به 1/8 ميليون بشكه در روز افزايش يابد انصراف 
شده  منعقد  قراردادهاي  جدي  نقض  اولين  اقدام  اين  است.  داده 
ماه هاي  طي  شرکت  اين  که  است  حالي  در  اين  مي باشد.  عراق 
گذشته همواره اعالم مي کرد که با همكاري شرکت لوک اويل در 
استات  مي باشد.  غربي2  قرنه  ميدان  توسعۀ  پروژۀ  بردن  حال جلو 
در  را  غربي2  قرنه  ميدان  توسعۀ  کنسرسيوم  از  اويل 18/75درصد 

اختيار داشت. بطور دقيق و روشن مشخص 
نمي باشد که چرا شرکت استات اويل اقدام 
ميدان  اين  توسعۀ  کنسرسيوم  از  خروج  به 
کرده اما برخي منابع نزديک به اين شرکت، 
و  کار  و  کسب  نامناسب  فضاي  يكسو  از 
و  را  عراق  نامناسب  امنيتي  شرايط  بويژه 
جذاب  فرصت هاي  وجود  ديگر  سوي  از 
منابع  و  شمال  درياي  در  سرمايه گذاري 
غيرمرسوم آمريكا را دليل اين انصراف اعالم 
همواره  نفتي  خارجي  شرکت هاي  کرده اند. 
بودن فضاي عمليات در جنوب  پيچيده  بر 
قرارداد  اساس  بر  مي کنند.  تأکيد  عراق 
منعقد شده، شرکت هاي کنسرسيوم به شرط 
موافقت وزارت نفت عراق مي توانند سهام 
خود در توسعه ميدان را واگذار نمايند. در 
کرده  اعالم  اويل  لوک  زمينه شرکت  همين 
اين  در  اويل  استات  شرکت  سهام  است 
ميدان را خريداري مي کند و به تنهايي اين 
استات  اقدام  اين  مي دهد.  توسعه  را  ميدان 
اويل قطعًا باعث مي شود روند توسعۀ ميدان 
اوليه  زمان بندي  برنامۀ  مطابق  غربي2  قرنه 

پيش نرود.

خودمختار  دولت  با  اساسي  اختالفات  د( 
كردستان 

سال 2011 در حالي آغاز شد که روابط 
از  بعد  عراق  مرکزي  دولت  و  کردستان 
چهارسال تيرگي و اختالف رو به گرمي و 
همكاري رفته بود و صادرات نفت کردستان 

بعد از بيش از يكسال، مجدداً از سر گرفته شده بود. اما به يكباره 
خبر عقد قرارداد شرکت اگزون موبيل با منطقۀ کردستان عراق اين 
روابط را رو به تيرگي گذاشت و منجر به کاهش صادرات نفت اين 
منطقۀ  در  موبيل  اگزون  شرکت  از حضور  قبل  اندکي  شد.  منطقه 
کردستان، به نظر مي رسيد که تالش هاي انجام شده في مابين دولت 
خودمختار کردستان با دولت مرکزي بر سر محتواي قانون نفت در 
به  را  توافقات  همۀ  قرارداد  اين  امضاي  اما  باشد  دادن  نتيجه  حال 

يكباره به فراموشي سپرد.2 
شرکت اگزون موبيل در اکتبر 2011 قرارداد مشارکت در توليد 
6 بلوک اکتشافي در کردستان عراق را امضا کرد. پس از امضاي اين 
قرارداد، معاون انرژي نخست وزير عراق اعالم کرد که در خصوص 
اين موضوع با دولت آمريكا مذاکره خواهد کرد. شهرستاني اعالم 
کرد که اين موضوِع بسيار مهمي است و شرکت آمريكايي مي بايست 

عراق  بازار  در  بين حضور  که  کند  تصميم گيري  آن  در خصوص 
موبيل  اگزون  شرکت  مي نمايد؟  انتخاب  را  يک  کدام  کردستان  و 
عراق  مرکزي  دولت  سرمايه گذاري  تحريم  با  قرارداد  اين  عقد  با 
بديهي  است.  کرده  مخالفت  کردستان  بخش  نفتي  فعاليت هاي  در 
در  مرکزي  دولت  ممانعت  بدون  بتواند  اين شرکت  چنانچه  است 
اين منطقه فعاليت نمايد، زمينۀ حضور ساير شرکت هاي خارجي به 
سمت فرصت هاي جذاب سرمايه گذاري در کردستان عراق فراهم 
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به هيچ وجه موردنظر دولت مرکزي عراق  امر  اين  آمد و  خواهد 
نمي باشد. )قراردادهاي نفتي منطقۀ کردستان عراق از نوع مشارکت 
بيشتري  مطلوبيت  از  غربي  شرکت هاي  براي  که  است  توليد  در 
نسبت به قراردادهاي خدماتي عراق برخوردار مي باشد.( در همين 
اين  نيز در فوريه 2012 اعالم کرد  زمينه مديرعامل شرکت توتال 
شرکت متمايل به حضور در پروژه هاي نفتي منطقۀ کردستان عراق 
با واکنش شديد معاون انرژي نخست وزير عراق  است. امري که 
مواجه گرديد. دکتر شهرستاني اعالم کرد که کردستان عراق جزئي 
اين منطقه مي بايست  با  از کشور عراق است و براي عقد قرارداد 
مجوز دولت فدرال را کسب کرد. در غيراين صورت توتال را از 
ديگر پروژه هاي موجود عراق اخراج خواهد کرد. او تأکيد کرد هيچ 
شرکتي در اين زمينه با ساير شرکت ها تفاوت ندارد و نبايد اين طور 
مجوز  بدون  مي توانند  بين المللي  برتر  شرکت هاي  که  شود  تصور 

دولت مرکزي اقدامي را در عراق انجام دهند.
مناقشۀ اگزون موبيل با دولت مرکزي به هيچ وجه براي دولت 
در  که  آمريكايي  شرکت  اين  که  چرا  نمي باشد.  خوشايند  عراق 
شهرت  و  اعتبار  داراي  نفتي  مگاپروژه هاي  راه اندازي  و  مديريت 
جهاني است، شايستگي و توان توسعۀ ميدان عظيم قرنه غربي1 را 
اين ميدان مي بايست  توليد  بر اساس قرارداد منعقد شده  بود.  دارا 
توسط کنسرسيوم اگزون موبيل و شل به 2/85 ميليون بشكه در روز 
اين شرکت در  انصراف  شايعاتي در خصوص  يابد. اخيراً  افزايش 
توسعۀ ميدان قرنه غربي1 منتشر شده است که هنوز صحت و سقم 

آنها مشخص نشده است. 
ساير  غربي1،  قرنه  ميدان  توسعۀ  آينده  در  ابهام  بر  عالوه 
پروژه هاي برنامه ريزي شده براي اجرا توسط شرکت اگزون موبيل 
اگزون  شرکت  نمونه  بعنوان  است.  قرارگرفته  الشعاع  تحت  نيز 
براي  مذاکره  ادامۀ  از  که  کرد  اعالم   2012 فوريه  ماه  در  موبيل 
عقد قرارداد پروژه 10 تا 15 ميليارد دالري تزريق آب به ميادين 
نفتي جنوب عراق انصراف داده است. اگزون موبيل نقش مديريت 
از شرکت هاي  برخي  که  داشت  برعهده  را  پروژه  اين  راهبري  و 
حضور  آن  کنسرسيوم  در  نيز   Lukoil و   BP،Eni نظير  بين المللي 
در  توليدي  اهداف  مالحظه  قابل  افت  منزلۀ  به  امر  اين  داشتند. 
برنامۀ  که  چرا  مي باشد  عراق  نفتي  ميادين  براي  شده  نظرگرفته 
توليد مورد نظر با فرض تزريق 10 تا 15 ميليون بشكه آب در روز 
تنظيم شده است. البته مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب 
عقد  بخاطر  پروژه  اين  از  موبيل  اگزون  خروج  است  گفته  عراق 
قرارداد اين شرکت با منطقۀ کردستان نمي باشد و صرفًا به داليل 
اقتصادي صورت گرفته است. هرچند به نظر مي رسد اين اظهارنظر 
به طور  ندارند  تمايل  باشد که مقامات عراقي  از آن جهت  بيشتر 
رسمي اعالم کنند که کردستان عراق، موفق شده است شرکت هاي 
طرف قرارداد و مذاکره با دولت مرکزي عراق را از ادامۀ همكاري 

منصرف نمايد. 

بين المللي  شرکت هاي  به  عراق  نفت  وزارت  حاضر  حال  در 
پروژۀ  اجراي  براي  را  خود  پيشنهادهاي  تا  است  کرده  نامه نگاري 
تزريق آب به ميادين نفتي ارسال نمايند. صاحب نظران بين المللي با 
توجه به وضعيت موجود، راه اندازي فاز اول اين پروژه با ظرفيت 

4/2 ميليون بشكه را تا قبل از سال 2017 محتمل نمي دانند. 
از ديگر اثرات امضاي قرارداد با کردستان عراق، حذف اگزون 
چهارم  دور  در  حضور  براي  شرايط  واجد  شرکت هاي  از  موبيل 
مناقصه هاي نفتي عراق است که در خرداد ماه 1391 براي واگذاري 

بلوک هاي اکتشافي نفت و گاز برگزار خواهد شد. 
وجود  که  نمود  توجه  نكته  اين  به  مي بايست  ديگر  طرف  از 
دولت  و  کردستان  خودمختار  دولت  مابين  في  نامناسب  فضاي 
به  عراقي  طرفين  بيشتر  امتيازات  واگذاري  به  منجر  عراق  مرکزي 
شرکت هاي بين المللي براي لحاظ کردن شرايط و خواسته هاي آنها 
عراق  مرکزي  دولت  تازماني که  مي رسد  بنظر  همچنين  مي شود. 
نتواند با دولت خودمختار کردستان در زمينۀ تصويب قانون نفت 
نمايد.  پيدا  ادامه  همچنان  مشكالت  اين  برسد  اجماع  و  تفاهم  به 

توافق بر سر مفاد قانون نفت عراق از سال 2007 تا کنون در بين 
گروه هاي مختلف عراقي حاصل نشده است.

هـ( كمبود تأسيسات مربوط به انتقال، ذخيره سازي و صادرات نفت خام 
يكي از بزرگترين موانع براي توليد نفت خام عراق کافي نبودن 
صادرات  و  ذخيره سازي  انتقال،  براي  موردنياز  زيرساخت هاي 
نفت خام مي باشد. بطوري  که در دسامبر سال 2011 بدليل وجود اين 
مشكالت و محدوديت در ظرفيت پايانه هاي صادراتي حدود 450 
هزار بشكه در روز از ميادين جنوب عراق، توليد نشده است. البته 
در اين زمينه در سال 2012 پيشرفت هايي حاصل شده که وضعيت 
عراق را نسبت به گذشته اندکي بهبود داده است. وزارت نفت عراق 
خليج  در  شناور  نفتي  پايانۀ  چهار  ساخت  پروژۀ  حاضر  حال  در 
فارس را در دست اجرا دارد که هر يک از آنها ظرفيت صادرات 
روزانه 850-900 هزار بشكه نفت خام را دارا مي باشد. اين پروژه 
آن  مشاوره اي  خدمات  مديريت  ويلر  فاستر  آمريكايي  شرکت  که 
را به عهده دارد، از سال 2009 آغاز شده و شامل ساخت دو خط 
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لولۀ دريايي و يک خط لوله خشكي و نصب چهار اسكله شناور 
در مجموع  تأسيسات  اين  ارزش  که  نفتكش هاست  بارگيري  براي 
يک ميليارد و 300 ميليون دالر برآورد شده است. با اجراي کامل 
از حدود  عراق  بنادر جنوب  از  نفت  ظرفيت صادرات  پروژه  اين 
1/8ميليون بشكه در روز به بيش از 5 ميليون بشكه در روز افزايش 

مي يابد. 
شناور  پايانۀ  نخستين  زمينه  همين  در 
به   1390 سال  بهمن   23 در  عراق  نفتي 
بهره برداري رسيد و بارگيري نفت از آن در 
مقام هاي  شد.  آغاز  گذشته  سال  اسفند   18
پايانۀ  نخستين  داشتند  انتظار  عراق  نفتي 
گذشته  سال  ماه  دي  در  عراق  شناور  نفتي 
تكميل  اما  شود،  راه اندازي   )2012 )ژانويه 
خطوط لوله و آزمايش تأسيسات اين پايانۀ 
نفتي در خشكي و فراساحل سبب تأخير در 

بهره برداري از آن گرديد.
پايانۀ نفتي  به دنبال راه اندازي نخستين 
شناور عراق، صادرات نفت خام اين کشور 
فوريه  ماه  به  نسبت   2012 آوريل  ماه  در 
حدود 500 هزاربشكه در روز افزايش پيدا 
کرد و به رقم دو ميليون و 317 هزار بشكه 

در روز رسيد.
 1 نيز  عراق  شناور  نفتي  پايانۀ  دومين 
همچنين  گرديد.  افتتاح   1391 ارديبهشت 
سومين  است  کرده  اعالم  عراق  نفت  وزير 
آماده  آيندۀ  ماه هاي  در  نيز  صادراتي  پايانۀ 
فعال  نياز  صورت  در  و  مي شود  عمليات 
از  بهره برداري  و  تكميل  با  شد.  خواهد 
براي  راه  عراق،  شناور  نفتي  پايانه هاي 
مي شود.  باز  کشور  اين  نفت  بيشتر  توليد 
الزم بذکر است هر چهار پايانۀ نفتي شناور 
جديد در حال ساخت عراق تا سال 2013 
نظر  در  با  راه اندازي خواهند شد. همچنين 
گرفتن ظرفيت صادرات نفت از طريق خط 
لوله کرکوک-جيحان، کل ظرفيت صادرات 

تأسيسات نفت خام عراق به حدود 6 ميليون بشكه در روز در افق 
سال 2014 خواهد رسيد. در حال حاضر و با راه اندازي دو پايانۀ 
شناور فوق، ظرفيت صادرات پايانه هاي جنوب عراق به 3/6 ميليون 

بشكه در روز رسيده است.
همچنين وزارت نفت عراق احداث مخازن ذخيره سازي نفت 
خام در نحر بين عمر، نصيريه، طوبي و فائو را نيز در دستور کاري 

خود دارد.

1-2- چالش هاي خارجي و ژئوپلتيک
به غير از چالش هاي دروني، روابط عراق با کشورهاي همسايه 
و همچنين ژئوپلتيک منطقۀ خاورميانه از جمله موانع و چالش هاي 
پيش روي عراق براي دستيابي به اهداف موردنظر خود مي باشد. از 
طرفي عربستان سعودي که از روي کارآمدن دولت شيعي و قدرت 
گرفتن متحدان ايران در منطقه نگران است، تمام تالش خود را براي 

ناامن کردن عراق و ناتوان جلوه دادن دولت عراق در برقراري امنيت 
و ثبات بكار گرفته است. در موارد متعددي مقامات دولت عراق بر 
دست داشتن عربستان سعودي در حمالت تروريستي در اين کشور 
تأکيد نموده اند که اين مسئله سبب تضعيف روابط دوستانه و همكاري 
بين دو کشور شده است. در نتيجه اين امر، سرنوشت بازسازي و 
راه اندازي مجدد خط لوله صادراتي نفت خام عراق از طريق عربستان 
سعودي )IPSA( که در واقع راه در رو عراق براي صادرات نفت از 
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قرار گرفته  ابهام  از  پرده اي  تنگه هرمز مي باشد در  فارس و  خليج 
است. ضمن اينكه عراق رقيب بالقوۀ عربستان سعودي در بازارهاي 
جهاني نفت خام مي باشد و اين کشور به هيچ وجه تمايل به حضور 
عراقي مقتدر در بازارهاي جهاني نفت ندارد. عراق صادرات حدود 
يک ميليون بشكه نفت خام در روز از طريق اين خط لوله را از سال 
1989 ميالدي آغاز کرد، اما عربستان پس از آغاز جنگ خليج فارس 
صادرات نفت از طريق اين خط لوله را متوقف کرد و فعاليت اين 

خط لوله از آن زمان تاکنون به حال تعليق درآمده است.
همچنين اختالفات دولت عراق با کويت نيز کماکان وجود دارد. 
کويت بر اجراي مادۀ 7 قطعنامۀ سازمان ملل در خصوص تحريم 
عراق که اين کشور را ملزم به عدم استفاده از ناوگان دريايي خود 
مي کند، پافشاري کرده و از فعاليت هاي دولت عراق در بندر مبارک 
انتقاد مي کند. همچنين مشخص نشدن مرز دو کشور و تقسيم مناسب 
نفت توليدي از حوضه هاي مشترک نيز بر مشكالت موجود افزوده 
است. عالوه بر اين، کنترل خط لولۀ گاز که از جنوب ميدان رميله به 
کويت در اواسط دهه 1980 ساخته شده است بر خالف بيانيه کميتۀ 
دوجانبه دو کشور که در سال 2003 منتشر شد همچنان در اختيار 
کويت مي باشد و تغييري در مديريت آن ايجاد نشده است. اين موارد 
که سبب اختالف في مابين دولت عراق و کويت شده است در روند 
اجراي پروژه هاي توسعۀ ميدان گازي سيبا و ميدان نفتي منصوريه که 

شرکت هاي کويتي نيز در آن حضور دارند، مؤثر مي باشد.
ايجاد خطوط  براي  برنامه هاي عراق  نيز  اخير سوريه  تحوالت 
لولۀ صادراتي به درياي مديترانه از طريق اين کشور را تحت الشعاع 
خود قرار داده است. در گذشته خط لولۀ انتقال نفت خام کرکوک به 
بندر بانياس بخشي از نفت خام عراق را از طريق سوريه به درياي 
مديترانه و بازارهاي اروپايي انتقال مي داده است. اين خط لوله ظرفيت 
انتقال 300 هزار بشكه در روز را داشته که در تهاجم آمريكا به عراق 
مورد تخريب گسترده قرار گرفته و در حال حاضر مورد استفاده قرار 
نمي گيرد. در سال 2007 سوريه و عراق توافق کردند که اين خط لوله 
را تعمير و مجدداً مورد استفاده قرار دهند. اما مقامات عراقي پس از 
انجام مطالعات فني و اقتصادي اعالم داشتند که تعمير و بازسازي 
اين خط لوله از صرفۀ اقتصادي برخوردار نمي باشد و لذا خط لولۀ 
جديدي به مقصد بانياس با مشارکت طرف سوري احداث خواهند 
نمود. در همين راستا مقامات عراق و سوريه تفاهم نامه اي مبني بر 
احداث دوخط لوله نفتي امضا کردند. طبق توافقات صورت گرفته 
دوخط لولۀ نفتي جديد عراق-سوريه حداکثر ظرفيت انتقال روزانه 
دوميليون و 500 هزار بشكه نفت خام عراق را خواهد داشت. اما با 
توجه به تحوالت سوريه، در حال حاضر امكان پيگيري و پيشبرد اين 
پروژه در سوريه وجود ندارد که اين امر به معني بسته شدن موقتي 

يكي از گزينه هاي مهم صادرات نفت خام عراق مي باشد.
است  ممكن  نيز  اردن  سياسي  فضاي  شدن  امنيتي  همچنين 
منجر به تعويق افتادن پروژه هاي صادرات نفت و گاز عراق به اين 

تا ظرفيت صادرات نفت خام خود  کشور شود. عراق قصد داشت 
به اردن را با احداث يک خط لوله از 10 هزار بشكه در روز به 30 
هزاربشكه در روز افزايش دهد. نفت خام صادراتي به اردن از ميدان 

نفتي کرکوک در شمال عراق تأمين مي شود.
خروج نيروهاي آمريكايي و خارجي از عراق نيز منجر به فعال 
شدن مجدد گروه هاي تروريستي در عراق و در نتيجه ايجاد فضاي 

بي ثبات و پرخطر شده است.
مشكالت غرب با ايران و تهديد ايران به بستن تنگۀ هرمز نيز 
نگراني هايي را در مقامات عراقي براي امكان صادرات نفت از طريق 
تنگه  زودن  دور  براي  عراقي  مقامات  است.  کرده  ايجاد  تنگه  اين 
هرمز به فكر راه هاي جايگزين از طريق ترکيه، سوريه و عربستان 
حاضر  حال  در  عربستان  و  سوريه  شرايط  به  توجه  با  که  هستند 
تنها گزينه ممكن ترکيه مي باشد که کمترين مضرات و ريسک ها را 

دارا مي باشد. البته اين گزينه هم بدليل اختالفات حل نشده دولت 
مرکزي عراق با دولت خودمختار کردستان از مطلوبيت بااليي براي 

دولت مرکزي عراق برخودار نمي باشد.
اقتصادي  لذا همان طور که مالحظه مي شود روابط سياسي و 
دولت مرکزي عراق با کشورهاي همسايه و شرايط خاص موجود 
صادراتي  طرح هاي  ويژه  بطور  است  شده  سبب  کشورها  اين  در 
 2/5 و  عربستان  از طريق  بشكه اي  ميليون   1 لوله  نظير خط  عراق 

ميليون بشكه اي از طريق سوريه فعاًل متوقف شود.

3- روند توليد و صادرات نفت خام عراق طي 
سالهاي 2008-12

توليد  شده،  برشمرده  خارجي  و  داخلي  چالش هاي  وجود  با 
نفت عراق در ابتداي سال 2010 برابر 2 ميليون و 400 هزاربشكه 

نمودار1. روند توليد و صادرات نفت خام عراق از سال 2010 تا 
آوريل 2012
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پي نوشت:

براي مطالعه برآورد مراکز مختلف از توان توليد نفت عراق به مقاله "نقد و    .1
بررسي برآوردهاي مراکز معتبر انرژي از توان توليد نفت خام عراق در افق 
ايران(،  اقتصادانرژي  )انجمن  اقتصادانرژي  ماهنامه  خواجوي،  علي   ،"2030

اسفند 1389، شماره 136 مراجعه فرمائيد.
براي مطالعه بيشتر روابط و اختالفات دولت مرکزي عراق و دولت خودمختار    .2
کردستان  منطقه  گاز  و  نفت  توليد  پتانسيل  و  و همچنين وضعيت  کردستان 
علي  عراق"،  کردستان  منطقه  وگاز  نفت  صنعت  وضعيت  "بررسي  مقاله  به 
شرکت  باالدستي  تخصصي  فني  )نشريه  وتوليد  اکتشاف  ماهنامه  خواجوي، 

ملي نفت ايران(، شهريور 1390، شماره 82 مراجعه فرمائيد.

جدول2. ميزان توليد و صادرات نفت خام عراق از 2012-2010

برآورد پايان آوريل 2012ابتداي 2010
2012

2.43.053.4توليد نفت خام عراق 
1.92.52.8صادرات نفت خام عراق

در روز بوده که اين ميزان در ابتداي سال 2011 به 2 ميليون و 652 
هزاربشكه در روز افزايش پيدا کرده است. همچنين توليد نفت عراق 
در ماه آوريل 2012 به بيش از 3 ميليون بشكه در روز رسيده که 
در سه دهۀ اخير در عراق بي سابقه بوده است. اين در حالي است 
که با توجه به برآورد واقع بينانه از توليد ميادين نفتي واگذار شده، 
پيش بيني مي شود که توليد نفت عراق در پايان سال 2012 به بيش 
از 3 ميليون و 400 هزار بشكه در روز افزايش يابد. دکتر شهرستاني 
نيز در 3 اکتبر 2011 اعالم کرده بود که توليد نفت عراق در سال 

2012 به 3.4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
ميليون و 926 هزاربشكه  از 1  نيز  ميزان صادرات نفت عراق 
در  بشكه  هزار   76 و  ميليون   2 به   2010 سال  ابتداي  در  روز  در 
ميليون و 500 هزاربشكه در روز  ابتداي سال 2011 و 2  روز در 
ميزان  ترتيب  بدين  است.  کرده  پيدا  افزايش   2012 آوريل  ماه  در 
صادرات نفت عراق از صادرات نفت ايران پيشي گرفته است. لذا 
همان طور که مشاهده مي شود صادرات نفت عراق با وجود چالش ها 
و مشكالت متعدد و فراوان در حال پيشرفت و افزايش مي باشد و 
در پايان سال 2012 به 2 ميليون و 800 هزاربشكه در روز خواهد 

رسيد. ميزان نفت خام اختصاص داده شده به پااليشگاه هاي نفتي 
عراق نيز حدود 600 هزاربشكه در روز مي باشد.

4- جمع بندي و نتيجه گيري
حال  در  نويني  نفت  صنعت  عراق  در  سال ها  اين  طي 
بازيگر عمده و  به يک  تبديل  را  اين کشور  که  است  شكل گيري 
مؤثر در بازارهاي جهاني نفت خام خواهد کرد. يكي از ويژگي هاي 
در  ملي  منافع  حفظ  براي  تالش  عراق،  نوين  نفت  صنعت  بارز 
در  است.  بين المللي  شرکت هاي  با  گسترده  ارتباط  و  تعامل  کنار 
کشور  اين  نفت  صنعت  احياء  براي  عراق  دولت  اقدامات  واقع، 
کشور  اين  در  استفاده اي  قابل  زيرساخت  هيچ  که  شرايطي  در 
خارجي  نيروهاي  توسط  اشغال  تحت  کشوري  و  نداشته  وجود 
خداحافظي  موضوع  اين  بارز  نمونۀ  است.  ستودني  بسيار  بوده، 
عراق از قراردادهاي مشارکت در توليد است که به باور بسياري 
براي  بين المللي  شرکت هاي  نظر  جلب  راه  تنها  صاحب نظران  از 
سرمايه گذاري و حضور در کشورهاي نفتي است. در قراردادهاي 
خدماتي مورد استفاده عراق نيز مكانيزم هاي مناسبي براي کاهش 
طرف  شرکت هاي  مناسب  عملكرد  و  سرمايه گذاري  هزينه هاي 

قرارداد تعبيه شده است که جاي الگوبرداري براي ساير کشورها 
را دارد. 

هر چند به باور بسياري از مراکز و متخصصين معتبر بين المللي 
و البته اخيراً اعتراف مقامات ارشد عراقي، دستيابي عراق به اهداف 
12/5 ميليون بشكه در روز در سال 2017 امكان پذير نخواهد بود 
و  داخلي  متعدد  با وجود چالش هاي  است  توانسته  کشور  اين  اما 
خارجي، توليد نفت خام خود را از 2/4 ميليون بشكه در روز در 
ميليون  به 3/1 در آوريل 2012 و احتماال 3/4  ابتداي سال 2010 
بشكه در روز در پايان سال 2012 افزايش دهد. ميزان صادرات نفت 
اين کشور نيز از 1/9 ميليون بشكه در روز در ابتداي سال 2010 به 
2/5 ميليون بشكه در روز در آوريل 2012 رسيده و تا پايان سال 
يافت.  افزايش خواهد  روز  در  بشكه  ميليون   2/8 به حدود   2012
به  توليد نفت خام عراق در سال 2015  برآورد مي گردد  همچنين 
4/5 ميليون بشكه در روز و در سال 2020 به نقطه اوج خود يعني 

 .7 ميليون بشكه در روز برسد
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در گفت وگو با دكتر غالمرضا 
منوچهری مطرح شد:

آسيب شناسی 
و راهکارهای 
تحول 
باالدستی در 
نظام توسعه و 
بهره برداری 

اشاره:
كنفرانس »راهكارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش باالدستی نفت و گاز ايران« قرار است در روزهای 21 
و 22 تيرماه امسال برگزار گردد. نايب رييس و دبير اين كنفرانس، دكتر غالمرضا منوچهری است. وی كه در حال حاضر 
مشاور مديرعامل شركت ملی نفت و مديرعامل گروه صنعتی سديد است، پيش از اين به مدت 5 سال در سازمان آب و 
فاضالب استان اصفهان، 12 سال در سمت معاون وزير نيرو و 10 سال به عنوان مديرعامل پترو پارس فعاليت داشته است. 

آن چه در ادامه می خوانيد، گفت وگويی است كه درباره كنفرانس مذكور با وی داشته ايم.

آن  دبير  و  نايب رييس  شما  كه  كنفرانسی 
توسعه  نظام  تحول  »راهکارهای  هستيد، 
و  نفت  باالدستی  بخش  در  بهره برداری  و 
گاز ايران« نام گرفته است. اين نام تداعی 
مشخصی  نظام  حاضر  حال  در  كه  می كند 
بخش  در  بهره برداری  و  توسعه  برای 
باالدستی  صنعت نفت وجود دارد كه نيازمند 
تحول است. چارچوب كلی و ويژگی های اين 

نظام چيست؟
وزرات  در  را  باالدستی  تحول  يک  ما 
قانون  در  ريشه اش  که  می کنيم  دنبال  نفت 
برنامه پنج ساله چهارم توسعه است. در قانون 
حضور  برای  پيش بينی هايی  نيز  نفت  جديد 
شرکت های متعدد در بخش باالدستی، صدور 
پروانه بهره برداری از مخازن نفتی برای بخش 
خصوصی و نيز ورود به قراردادهای توسعه 
و توليد شده که ضامن مشارکت طوالنی مدت 

است.  باالدستی  بخش  در  خصوصی  بخش 
نمی توان  را  قراردادها  اين  نام  که  هرچند 
در  اما  گذاشت،  توليد  در  مشارکت  قرارداد 
اين قراردادها برخالف قراردادهای بيع متقابل 
که براساس آن پيمانكار توسعه دهنده در يک 
دوره کوتاه کارش را در ميدان انجام داده و 
از آن خارج می شود، پيمانكار در طول عمر 
بايد  ميدان  پالتوی  که  دوره ای  يعنی  ميدان 
در آن حفظ شود، حضور داشته و از طريق 
مشارکت با مالک مخزن يا همان شرکت ملی 

نفت، وظيفه بهره برداری را برعهده دارد.
 44 اصل  قانون  ابالغ  از  پس  واقع  در 
بسياری  تحوالت  مربوطه،  آيين نامه های  و 
پتروشيمی  گاز،  پايين دستی  بخش های  در 
بخش  اما  آمد،  به وجود  پااليش  و  پخش  و 
قانون  به  ظاهر  در  که  استنادی  با  باالدستی 
عمال  و  ماند  باقی  دست نخورده  می شد، 

از  شد.  کهنه تر  آن  روش های  و  سازمان ها 
ما  ميادين  زمان،  گذشت  با  ديگر  سوی 
 First( مخزن  خود  فشار  با  برداشت  دوره 
وارد  و  گذاشتند  سر  پشت  را   )Recovery

که  شدند   )Second Recovery( دوم  دوره 
باالتر  کار پيچيده تر می شود و به تكنولوژی 

و سرمايه گذاری بيشتری نياز دارد.
سازمان های  که  است  حالی  در  اين 
با  نه  هستند،  باال  تكنولوژی  به  مجهز  نه  ما 
الزم  انگيزه های  نه  و  آشنايند  کار  شيوه های 
با  ما  بنابراين  دارند،  توليد  افزايش  برای  را 
يک روند افت توليد بسيار خطرناک مواجه 
می شويم که اکنون نيز در بسياری از ميادين 
هم  مؤثری  اقدام  و  افتاده  اتفاق  ما  قديمی 
تنها  ما  و  نگرفته  آن صورت  با  مقابله  برای 
در حوزه های جديدی که وارد مدار شده اند، 

موفق به حفظ توليد شده اند.
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به نظر می رسد که اين سازوکار مديريتی، 
اين ساختار سازمانی، اين قوانين و مقررات 
و اين مدل ها و قالب های قراردادی نمی تواند 
بخش  يک  به عنوان  را  ما  باالدستی  بخش 
رقابتی در منطقه، در اوپک و در سطح جهان 
حفظ کند. از سوی ديگر ما به خاطر تحريم 
از حضور شرکت های بين المللی هم بی بهره 
بوده ايم و حتا اگر تحريم ها تخفيف پيدا کند، 
برای  گاز  و  نفت  بخش  در  که  ضوابطی  با 
و  می شويم  قائل  ايرانی  شرکت های  حضور 
مشارکت  قراردادهای  بستن  با  که  مخالفتی 
می شود،  خارجی  شرکت های  با  توليد  در 
ميادين  در  نفت  توليد  افت  به  محكوم  باز 
سرعت  و  تكنولوژی  محدوديت  و  قديمی 
که  هستيم  ميادينی  و  مرزی  ميادين  در  کار 
از لحاظ مخزنی بسيار پيچيده اند. اما درمقابل 
همسايگان ما به کمک شرکت های بين المللی 
و با بهره مندی از سرمايه های خارجی کارشان 

را با سرعت پيش می برند.
ما برای غلبه بر چالش های فنی، مخزنی، 
نماندن  عقب  و  مالی  تأمين  و  بين المللی 
شرکت های  جوالنگاه  که  کشورهايی  از 
جدی  تحول  از  ناگزير  هستند،  بين المللی 
نظام توسعه و بهره برداری در بخش باالدستی 
بودن  محدود  البته  هستيم.  گاز  و  نفت 
اخير،  سال های  در  ما  بين المللی  تعامالت 
فرصتی برای حمايت از شرکت های داخلی 
اين  اما  است،  آورده  فراهم  آن ها  رشد  و 
کار،  درست  تقسيم  و  تعريف  بدون  نيز  امر 
بازده مطلوبی نخواهد داشت. درواقع نگرانی 
حداکثر  به کارگيری  وجود  با  که  اين جاست 
و  بانک ها  دولت،  منابع  از  استفاده  و  انرژی 
مردم، طرح ها به طول بينجامد و سرمايه ها به 
بنابراين فرصت تمرين و آزمون  برود.  هدر 
و خطا نداريم و بايد مطمئن ترين برنامه ها و 
الگوريتم ها را به لحاظ نتيجه بخشی برگزينيم.

کنفرانس »راهكارهای تحول نظام توسعه 
و بهره برداری در بخش باالدستی نفت و گاز 
وزرات  تحول  برنامه  راستای  در  که  ايران« 
آوردن  فراهم  پی  در  می شود،  برگزار  نفت 
از  يكی  است.  تحول  اين  برای  الزم  زمينه 
مشكالت ما درک ضرورت برنامه تحول در 

با يک مانع فرهنگی در  بدنه نفت است. ما 
اين بدنه روبه رو هستيم؛ يعنی مثل هر ساختار 
قديمی که فرهنگ سازمانی خودش را دارد 
و به شدت هم مدافع آن است و نمی خواهد 
تغيير را بپذيرد، در سطح مجموعه نفت هم 
اين تعصب سازمانی وجود دارد. اما به هرحال 
و  منطق  با  خودمان  دوستان  اين  به  بايد 
پذيرفتن  جز  چاره ای  که  بقبوالنيم  استدالل 
تحول وجود ندارد، هرچند که اين تحول به 

يک جراحی همراه با خونريزی شبيه باشد.
ضرورت  از  ارشد  مديران  عميق  درک 
مهم  بسيار  آينده  از  استراتژيک  يک طراحی 
است. اگر قرار باشد همچنان با شتابزدگی و 
با رويكرد توسعه فيزيكی به کار بپردازيم و 
آن را به عنوان يک پروژه توسعه پايدار نگاه 
نكنيم، گرفتاری های جديدی هم به مشكالت 
کار  طبيعت  شد.  خواهد  افزوده  ما  قبلی 
نسبت  بيشتری  پيچيدگی های  نفتی  مخازن 
به بخش های ديگر دارد؛ فشار مخزن، سطح 
شوری  ميزان  و  ترکيب  و  گاز  و  نفت  آب، 
محصول توليدی ما مرتبا تغيير می کند. گويی 
با يک موجود زنده روبه رو هستيم و نه  که 
يک ساختمان که پس از اتمام مراحل ساخت 
آن می توانيم 30 سال يک جريان بهره برداری 

ساده را ادامه دهيم.
اين است  ما  مهم تريم مشكل ساختاری 
که تنها يک شرکت نفت داريم که همه چيز 
در يد آن است و کسی آن را از ديد حرفه ای 
و از ديد شاخص های بهره وری و کار ارزيابی 
نمی کند و فضای رقابتی نيز برای آن وجود 
ندارد؛ نه در عرصه ای بين المللی برگ برنده ای 
دارد و نه در داخل رقابت برای شرکت های 
شرکت ها  اين  دارد.  معنايی  آن  زيرمجموعه 
هرکدام بودجه ای دارند که بايد خرج کنند و 
در قبال آن تعهدات جدی به کارفرما ندارند، 
چون اساسا سهمی از درآمد توليدی نفتشان 
با  هم  نفت  ملی  شرکت  خود  حتی  ندارند. 
محدوديت هايی که برايش ايجاد شده است، 

انگيزه قوی برای توليد ندارد.
يعنی معتقد به شکستن انحصار شركت ملی 

نفت برای ايجاد فضای رقابتی هستيد؟
حوزه های  در  متعدد  شرکت های  ايجاد 

جغرافيايی مختلف يا با وظايف متنوع، يک 
تحول درونی برای ايجاد فضای رقابتی است. 
اگر در ايران فی الواقع يک شرکت باالدستی 
وجود دارد که همان شرکت ملی نفت باشد، 
در استراليا 60 شرکت باالدستی و در نروژ، 
شرکت  ده ها  انگلستان  و  کانادا  آمريكا، 
باالدستی وجود دارد که در کنار شرکت های 
ملی نفت، کل يا بخشی از کارهای باالدستی 

را انجام می دهند.
به تعريف و تقسيم درست كار به عنوان يک 
ضرورت اشاره كرديد. آيا درحال حاضر مرزی 
باالدستی  بخش های  در  مختلف  امور  بين 

وجود ندارد؟
پخش  بخش های  بين  که  کاری  تقسيم 
و پااليش، نفت و پتروشيمی شده، نتوانسته 
نفت  صنعت  در  را  ارزش  زنجيره  است 
اين  از  هرکدام  چون  درواقع  بدهد.  شكل 
دنبال  را  زنجيره  اين  از  تكه ای  شرکت ها، 
افزوده  ارزش  به  آن  از  نمی توانيم  می کند، 
مطلوبی برسيم. از سوی ديگر ما می خواهيم 
با تنوع بخشی به کار شرکت ها در مدل جديد، 
برخی از آن ها را به صورت زنجيره ای در اين 

بخش فعال کنيم.
شما از سويی از يک تحول كلی در سيستم 
باالدستی  بخش  در  بهره برداری  و  توسعه 
آن  حركت  كه  می گوييد  سخن  گاز  و  نفت 
از سوی ديگر اصالح  و  به جزء است  از كل 
قالب های  و  مدل ها  مانند  زيرسيستم هايی 
طوالنی مدت  مشاركت  ضامن  را  قراردادی 
بخش خصوصی در بخش باالدستی می دانيد. 
و  توسعه  نظام  شما  آيا  اساس  اين  بر 
قالب های  و  مدل ها  معادل  را  بهره برداری 
تنها  قراردادها  اصالح  يا  می دانيد  قراردادی 
نظام  در  تحول  ايجاد  راهکارهای  از  يکی 

توسعه و بهره برداری است؟
ما مجبوريم که استراتژی های کالن خود 
گاز  و  نفت  زيرمجموعه های  همه ی  در  را 
بازنگری کنيم، از مبحث قراردادها و موضوع 
ساختار و مسأله سازمان گرفته تا تكنولوژی، 
آموزش، نيروی انسانی و تحقيقات و مقوله 
مديران،  ديدگاه های  شامل  که  فرهنگی 
نفت  صنعت  دست اندرکاران  و  کارشناسان 
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می شود. درواقع مسأله اصلی ما اين است که 
در نتيجه اين تغييرات، بخش باالدستی را به 
سمت يک مكانيزم بازارمحور و يک سيستم 
اين توان  از  تا بيش  ببريم  بنگاه داری رقابتی 
رقابتی خود را در سطح ملی و بين المللی از 

دست ندهيم.
در  که  ما  همكاران  از  هرکدام 
شرکت  گاز  و  نفت  خارجی  کنفرانس های 
می کنند، به اين نتيجه می رسند که ما بسيار از 
قافله توسعه و بهره برداری عقب مانده ايم، چه 
از لحاظ سازمانی و مديريتی و چه از لحاظ 
و  بازيافت  درصد  و  توليدی  شاخص های 
غيره. بنابراين ما بر آنيم که با يک افق جديد از 
باالترين سطوح سازمانی و مديريتی اين تحول 
و  اجرايی  مراحل سازوکارهای  تا  و  آغاز  را 
اقتصادی جاری و ساری کنيم و اين کار بسيار 
مشكلی است، زيرا هم مقاومت سازمان های 
ضرورت  درک  هم  و  است  زياد  ما  نفتی 
موضوع برای همه ميسر نيست. چراکه تا پيش 
از اين خود را به جای آسيب شناسی به تجليل 

و تقدير عادت داده ايم.
هم  بسياری  زحمات  و  تالش ها  البته 
شرايط  داشتن  نظر  در  با  که  گرفته  صورت 
نيز  مهمی  دستاوردهای  تحريم،  سخت 
اين  از  مطلوب  نتيجه گيری  اما  است،  داشته 
پيمانكاری،  بخش  در  ملی  دستاوردهای 
ديگر  و  تكنولوژی  تجهيزات،  ساخت 
و  کالن  برنامه ريزی  يک  سايه  در  بخش ها 
خواهد  حاصل  واقعی  باالدستی  تحول  يک 
شد و تنها با رفع ضعف ها و نواقص در يک 
بخش به خصوص به دست نخواهد آمد. اين 
چيزی نيست که بتوان به آينده موکول کرد. 
مربوط  تكنولوژی های  درحال حاضر  مثال 
دارد؛  سريعی  رشد  جايگزين  انرژی های  به 
ناديده  همچنان  باد  انرژی  ارزش  ايران  در 
در  که  است  در حالی  اين  و  گرفته می شود 
چين ساالنه ده هزار مگاوات به توليد انرژی 
انرژی  در  ما  می شود. وضعيت  افزوده  بادی 
انرژی های  ديگر  و  هيبريدی  و  خورشيدی 

نوين نيز همين است.
تعلل ما در برداشت از مخازن مرزی نيز 
همين عواقب را دارد و به معنی هديه کردن 

همسايه  کشورهای  به  اوليه  برداشت  دوره 
است. همه اين ها ما را وادار به حرکت می کند. 
همچنين در مسأله نيروی انسانی اگر نتوانيم 
سازوکار الزم را برای جذب متخصصان خود 
مناسب  کار  فضای  و  ميدان  و  نماييم  ايجاد 
از  هم  را  آنان  نكنيم،  باز  فعاليتشان  برای  را 
دست خواهيم داد و اين سرمايه ها از کشور 
خارج خواهند شد. همه اين ها نشان می دهد 
که اين تحول بايد از مرحله مفهوم تا مرحله 
قانون  از  عمل،  تا  استراتژی  از  پياده سازی، 
تا قرارداد و از تكنولوژی تا نظام، سيستم و 

روش اتفاق بيفتد.
می گوييد  سخن  آن  از  كه  تحولی  برای  آيا 
همان  يا  است  انجام شده  جامعی  مطالعات 
برداشت های شخصی و ميدانی همکاران شما 
از حضور در كنفرانس های خارجی مبانی اين 

تحول قرار گرفته اند؟
در اين کنفرانس ما به همان برداشت های 
تكيه  دست اندرکار  افراد  ميدانی  و  شخصی 
گذشته  در  هم  ديگری  مطالعات  اما  کرديم، 
شرکت  مثال،  به عنوان  است،  شده  انجام 
مشاور bain مطالعات جامعی برای شرکت 
نقاط  شناخت  براساس  و  داده  انجام  نفت 

ضعف آن، يک طرح تحول را نيز ارائه کرده 
که مورد مطالعه برگزارکنندگان کنفرانس قرار 
گرفته است. اما اين کنفرانس الزاما در راستای 
آن طرح تحول نيست. چون آن طرح مبتنی 
بر مرمت سازمان موجود است و ما می گوييم 
سازمانی  ساختار  اين  ريختن  به هم  بدون 

تحول ممكن نيست.
طبق قانون نفت 1366 وظايف حاكميتی در 
وزارت  به عهده  گاز  و  نفت  باالدستی  بخش 
نفت قرار گرفته است، در حالی كه در قانون 
امور  همين  نيز  نفت  ملی  شركت  اساسنامه 
ايران  نفت  ملی  شركت  عهده  بر  حاكميتی 
وزارت  از  قانون گذار  رو  اين  از  است.  بوده 
نفت خواسته است كه ظرف حداكثر يک سال 
اصلی  شركت  دو  و  نفت  شركت  اساسنامه 
ديگر را در چارچوب قانون نفت اصالح كند 
و به مجلس بدهد. اكنون بيست و پنج سال 
است.  شده  انجام  كار  اين  ظاهرا  كه  است 
می گرفت،  صورت  كار  اين  اگر  به واقع  اما 
اساسنامه  از  حاكميتی  امور  بايد  علی القاعده 
شركت نفت خارج و شركت نفت به يک بنگاه 

تصدی تبديل می شد...
قانون  و  پنجم  برنامه  قانون  در  اتفاقا 
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به عنوان  بيشتر  نفت  شرکت  به  جديد  نفت 
وظايف  و  شده  نگاه  عملياتی  شرکت  يک 
منتقل شده است.  نفت  به وزارت  حاکميتی 
شده  پيش بينی  جديد  قانون  در  همچنين 
نفت، شرکت های  کنار شرکت  در  که  است 
باالدستی ديگری نيز از بخش خصوصی يا با 
مشارکت بخش خصوصی و دولت و يا حتی 

از شرکت های خارجی شاهد باشيم.
طراحی  كه  می رسد  به نظر  اساس  برهمين 
در  بهره برداری  و  توسعه  نظام  اصالح  يا 
وظيفه  كشور،  گاز  و  نفت  باالدستی  بخش 
دستگاه حاكميتی يعنی وزارت نفت است. با 
وجود اين باز هم شما در شركت نفت داريد 
دنبال  كنفرانس  اين  قالب  در  را  بحث  اين 
می كنيد. آيا بنا نيست اين تداخل وظايف بين 
وزارت و شركت بر طرف شود؟ و آيا بخشی 
تداخل وظايف  به همين  از مشکالت توسعه 
نفت  برنمی گردد؟ چطور می شود كه شركت 
هم خودش نظام را طراحی كند و هم خودش 

اجرا كند؟
در  ساختار  تغيير  پيش بينی  به  توجه  با 
وزارت  حاکميت  تفكيک  و  جديد  قانون 
نفت و عامليت شرکت نفت، ما هم اميدوار 

به برطرف شدن اين تداخل هستيم و تحول 
در بخش باالدستی را به عنوان وزن اصلي در 
از  می کنيم.  دنبال  نفت  وزارت  فعاليت هاي 
اين رو دکتر مسعود هاشميان، قائم مقام معاون 
و  بازرگانی  و  بين الملل  امور  در  نفت  وزير 
وزارت  سرمايه گذاری  و  اقتصادی  مديرکل 
وزير  معاون  سلحشور،  کريم  دکتر  و  نفت 
نفت در امور توسعه منابع انسانی و مديريت، 
همراهی  کنفرانس  اين  برگزاری  در  را  ما 
می کنند. ما همچنين با سازمان ها و ارگان های 
نظارتی و محاسباتی کشور و کميسيون انرژی 
مجلس شورای اسالمی برای حضور فعال در 

کنفرانس رايزنی کرده ايم.
شما  قبلی  گفت وگوهای  و  گفته ها  براساس 
به نظر  كنفرانس،  اندركاران  دست  ساير  و 
تصميماتی  و  فرضياتی  قبل  از  كه  می رسد 
جا  درجهت  همايش  اين  و  شده  گرفته 
از برگزاری  انداختن آن ها است. واقعا هدف 
به  رسيدن  و  آسيب شناسی  همايش  اين 

راهکار است يا جا انداختن برنامه ای خاص؟
در درجه نخست می خواهيم لزوم تغيير 
شد  عرض  که  همان طور  و  بيندازيم  جا  را 
از سوی  نيز  آن  برابر  در  مقاومت  بيش ترين 

نسبت  که  است  نفت  بدنه  و  مديران  خود 
اين  و  دارند  تعصب  که هست  سيستمی  به 
منتقل  و  القا  هم  وزير جديد  به  خواه ناخواه 
برنامه  که  پيشين  وزيران  مانند  می شود. 
سيستم  به  که  نداشتند  مدونی  و  جايگزين 
ارائه کرده و اين سيستم را متعاقد به اجرای 
فرهنگ  تسليم  عمل  در  بنابراين  کنند.  آن 
سازمانی موجود شدند و تكاليف برنامه ای و 
عدد و رقمی و شاخص های فيزيكی موجود 
در قانون و برنامه را که عمال هم در بسياری 
کار خود  را سرلوحه  نمی شود  موارد محقق 
قرار دادند و به تجهيز ظاهری سيستم برای 
و  کمی  شاخص های  اين  به  نسبی  دستيابی 

کيفی پرداختند.
صرفا  می افتد،  اتفاق  که  آن چه  درنتيجه 
اهداف  تحقق  برای  تالشی  دادن  نشان 
ريشه ها  به  پرداختن  بدون  آن هم  برنامه ای، 
ديد  از  پايين دستی  نظامات  و  ساختارها  و 
سازمان برای ايجاد تحول از پايين است. از 
اين منظر می توان گفت کنفرانس راهكارها، 
هست؛  هم  آسيب شناسی  درصدد  خود 
گرفتاری ها و مشكالت را در ميان می گذارد 
و متقاعد می کند که چاره ای جز تحول نيست 
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و با نشان دادن تجربه های ديگران، افق هايی 
از آينده را نيز ترسيم می کند.

پس می خواهيد برنامه ای خاص را برای رفتن 
به سمت و سويی خاص القا كنيد... .

قطعا. ما به تجربيات جهانی و به مدل های 
ديگر  متعدد  الگوريتم های  بر  مبتنی  موفق 
کشورها می پردازيم و نگاهی نيز به مسير صد 
ساله نفت خواهيم داشت. چون وضعيت حال 
ما حاصل سابقه گذشته ما است و بايد ديد 
که چگونه آغاز کرديم، چگونه راه پيموديم، 
از کجا به کجا رسيديم و چرا در اين نقطه ايم 
و از اين نقطه بايد چگونه حرکت کنيم و به 
کدام سو برويم. از اين رو سير اين تحوالت 
را از زمان دارسی تا ملی شدن صنعت نفت و 
پس از آن تا پيروزی انقالب اسالمی و از آن 
پس در سه دوره بررسی خواهيم کرد. تالش 
کنفرانس بر اين است که با يک نگاه سه بعدی 
از ابعاد فيزيكی، زمانی و نرم افزاری موضوع 
تحول را تبيين کند. اين نگاهی از بيرون، از 
باال و از دور به مجموعه نفت است که کم تر 

سابقه داشته است.
و  قرارداد  ها  ده  می دانيد،  كه  همان طور 
و  نفتی  ميادين  توسعه  برای  تفاهم نامه 
گازی امضا شده است كه هيچ كدام به جايی 
كه  نيست  دليل  بدان  اين  آيا  است.  نرسيده 
قرارداد  بستن  خود  به نوعی  درحال حاضر 
اصالت پيدا كرده، هدف شده و تبديل به يک 
سابقه شده و اصل ماجرا كه توسعه ميادين 
است؟  شده  فراموش  ميان  اين  در  است، 
شركت های  با  مرتبا  هم اكنون  اين كه  ضمن 
داخلی كه هيچ رزومه و تجربه ای در توسعه 
آيا  می شود.  بسته  قرارداد  نيز  ندارند  ميدان 

واقعا اين قراردادها به نتيجه خواهد رسيد؟
خارجی  شرکت های  قراردادهای  البته 
از  يكسری  به  مربوط  و  محدود  بسيار 
که  است  کوچک  نفتی  ميادين  و  پتانسيل ها 
حفر  چاه  تعدادی  ندارد؛  چندانی  پيچيدگی 
منتقل  موجود  لوله های  خط  از  يكی  به  و 
برای  که  هم  ما  لوله  می شود. شبكه خطوط 
البته  است.  شده  ايجاد  ميليونی   6 ظرفيت 
بعضا از تانكر نيز برای انتقال استفاده می شود. 
اين ميادين از آن جا که نفتشان در يک دوره 

و  می شود  توليد  مخزن  خود  فشار  با  کوتاه 
گرفتاری خاصی ندارند، ميادين ساده ای تلقی 
می شوند و راحت به نتيجه می رسند، اما اگر 
يک  به عنوان  کشور  برای  را  باال  توليد  افق 
ضرورت ناگزير در نظر بگيريم، با اين ميادين 

به جايی نمی رسيم.
نفتی اش  درحال حاضر روسيه که ذخاير 
روزانه  است،  ايران  ذخاير  از  نيمی  از  کم تر 
10.5 ميليون بشكه نفت توليد می کند و ما با 
اين ذخاير عظيم توليدمان 3.5 ميليون بشكه 
در روز است. حتی عراق نيز که ذخاير کم تری 
نسبت به ما دارد، توليد 12 ميليون بشكه در 
ما  که  کارهايی  است.  گرفته  نشانه  را  روز 
انجام می دهيم،  افزايش توليد  هم اکنون برای 
بشكه  هزار   50 تا   10 حداکثر  است  ممكن 
يا  و  دهد  افزايش  ميدان  هر  در  را  ما  توليد 
در بهترين حالت افت توليد ما را جبران کند.

اما واقعيت اين است که اگر اين ميادين 
 MDP به درستی مورد مطالعه قرار نگيرد و
نشود،  نوشته  دوره سی ساله  برای يک  آن ها 
هزينه ها و گرفتاری های بيش تری پيدا خواهد 
کرد. زيرا MDP اين ميادين بايد برای طول 
عمر هرچه بيش تر مخزن نوشته شود تا برنامه 
برای  آن  سرمايه گذاری  و  و  پيمانكار  کاری 
سال های بعد نيز مشخص باشد. با اين حال، 
برنامه ريزی های ما در حد برنامه برای کندن 
چند چاه آب است و اگر هم به کوچک ترين 
پيچيدگی بربخورد، کار را رها می کنند و به 
اقامه دعوا و پرونده سازی می پردازند. از اين 
رو واقعا اميدواريم که اين مشكالت در مسير 
عمل و در طول کار، حل و فصل شود. عالوه 
مسائل  مخزنی،  و  اجرايی  فنی،  مسائل  بر 
تأمين مالی هم مطرح است. البته االن مجال 
نقد  وارد  بخواهم  اگر  هم  من  و  نيست  نقد 
عملكرد موجود شوم، کل حرکت خودمان را 

زير سوال می برند.
در  تحول  اين  كه  زمانی  تا  نيست  بهتر  آيا 
نظام توسعه و بهره برداری ما اتفاق نيفتاده و 
تحريم ها نيز پابرجا است، دستکم از خير اين 
قراردادها بگذريم و منحصرا بر روی ميادين 

مشترك متمركز شويم؟
بله، کما اين که عراق هم بر مبنای مدل 

قراردادهايی که به ظاهر service contract و 
است،   production sharing شبيه  باطن  در 
برای ميادين مشترک توليد باالتری را مطرح 
کرده است و بر اين اساس کارش در ميادين 
مشترک با ما و احتماال با ديگر همسايگانش 

نيز سريع تر جلو می رود.
اگر ممکن است در مورد جزئيات برنامه های 
كنفرانس اعم از پنل ها، تعداد مقاالت و نحوه 
توضيح  نيز  كارگاه ها  و  آن ها  ارائه  و  داوری 

دهيد.
به صورت  تحول،  راهكارهای  کنفرانس 
کارگروه های  محور  چهار  در  و  پنل محور 
تخصصی کميته علمی با اين عناوين برگزار 
صنعت  تاريخی  تحوالت  »بررسی  می شود؛ 
نفت و نقش آن در توسعه بخشی خصوصی؛ 
گذشته، حال، آينده«، »بررسی نظام مالكيت و 
مديريت نفت و گاز و ساختار مناسب حاکم 
گاز،  و  نفت  قراردادهای  »بررسی  آن«،  بر 
سرمايه گذاری و تأمين منابع مالی و مديريت 
انسانی«. حدودا 20  منابع  توسعه  و  فناوری 
مقاله و 8 سخنرانی کليدی در اين کارگروه ها 
و  مقاالت  تمامی  البته  که  شد  خواهد  ارائه 
پنل های کنفرانس با حضور مديرعامل شرکت 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ايران  نفت  ملی 
اعضای  کارشناسی  نظرات  و  خواهد گرفت 
کنفرانس  علمی  محتوای  بر  علمی  کميته 

اعمال خواهد شد.
تعامل  خصوصی،  بخش  فعال  حضور 
بهره گيری  و  غيردولتی  و  دولتی  بخش های 
کارشناسی  و  فنی  آرای  تضارب  از 
بررسی  به منظور  نيز  را  شرکت کنندگان 
مسائل و چالش های پيش روی توسعه بخش 
باالدستی خواهيم داشت. هم چنين کارگاهی 
قراردادی  مدل های  به  »تنوع بخشی  عنوان  با 
بخش باالدستی نفت و گاز ايران؛ قراردادهای 
توسعه، توليد و بهره برداری« و کارگاه هايی با 
 NOC، IOC عنوان »سير تحول شرکت های
و SOC و نقش آن ها در اکتشاف، استخراج، 
بهره برداری و عرضه خدمات و محصوالت« 
و  به کارگيری  برای  نياز  مورد  »تحوالت  و 
اجرای مفاهيم و الزامات فرآيندهای IOR و 

 .در ايران« برگزار خواهد شد EOR
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ارزيابی مالی- اقتصادی گلخانه های خورشيدی
در مقايسه با شيوه های متداول گرمايش گلخانه ها 1

چکيده
به دليل تراكم توليد در محيط های كنترل شده، مصرف انرژی در گلخانه ها نسبت به توليد محصوالت كشاورزی در 
فضای باز باالتر است. مصرف باالی سوخت های فسيلی در بخش گلخانه ای كشور، مشكالت متعددی از قبيل باال رفتن 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  و  محيطی  زيست  آلودگی های  گلخانه ای،  تمام شدة محصوالت  قيمت  بيشتر شدن  و  هزينه ها 
انرژی در  بهينه كردن مصرف  به دنبال راهكارهائی برای  تا  ايجاد می كند. وجود اين مسائل و مشكالت ايجاب می كند 
گلخانه ها باشيم. يكی از راهكارهايی كه می تواند در اين زمينه ارائه شود، استفاده از انرژی خورشيدی است. چرا كه انرژی 
خورشيدی پايان ناپذير است، هيچ گونه آلودگی زيست محيطی ندارد و به طور رايگان در اختيار بشر قرار دارد. در اين 
مقاله، به ارزيابی مالی و اقتصادی گلخانه های خورشيدی و مقايسة آن با شيوه های متداول تأمين گرمايش گلخانه ها پرداخته  
شده است. به اين منظور، دو نوع گلخانه با سيستم گرمايش خورشيدی فعال و غيرفعال با سه نوع گلخانة متداول دارای 
سيستم گرمايش كوره هوای گرم، سيستم آب گرم و گرمايش تابشی در چارچوب تحليل هزينه– فايده، مقايسه و ارزيابی 
شدند. براي تحليل هزينه- فايدة طرح، از معيارهاي ارزش حال خالص، نسبت ارزش حال خالص و نرخ بازدهي داخلي 
استفاده شد. در پايان نتايج نشان داد كه گلخانه های خورشيدی و متداول دارای توجيه مالی هستند. همچنين، گلخانه های 

متداول توجيه اقتصادی ندارند در حالی كه گلخانه های خورشيدی از توجيه اقتصادی برخوردار هستند.

كلمات كليدی: گلخانه ی خورشيدی، تحليل هزينه-  فايده  اقتصادی، ارزش حال خالص، نسبت ارزش حال خالص، 
نرخ بازدهي داخلي
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مقدمه
اهميت روز افزون منابع انرژی در شكل گيری و رشد فرآيندهای 
اقتصادی موضوعی بديهی است. پس از نيروی انسانی، داشتن انرژی 
و  بخش های صنعت  در  اقتصادی  پيشرفت  عامل  دائمی،  و  مناسب 
با  انرژی  منابع  از  بهره برداری  ضرورت  می آيد.  شمار  به  کشاورزی 
تكيه بر مالحظات زيست محيطی و توسعۀ پايدار يک کشور، بحث 
صرفه جويی در مصرف انرژی و از طرف ديگر، استفاده از انرژی های 
جايگزين مانند انرژی خورشيدی، به عنوان موضوعاتی درخور توجه 

سياست گذاران بخش انرژی در دنيا، مطرح هستند. 
با توجه به افزايش روزافزون جمعيت در دنيا و محدوديت منابع 
آب و خاک، يكی از چند راه محدود باقيمانده برای تأمين مواد غذايی 

از  سطح  واحد  در  عملكرد  افزايش  انسان، 
طريق کشت گلخانه ای می باشد. ليكن، ضعف 
عمدۀ اين روش توليد، مصرف انرژی زياد آن 
است. با توجه به اين که در حال حاضر برای 
استفاده  فسيلی  از سوخت های  انرژی  تأمين 
از  متعددی  مشكالت  ضعف،  اين  می شود، 
قبيل باال رفتن هزينه ها و در نتيجه بيشتر شدن 
قيمت تمام شدۀ محصوالت گلخانه ای نسبت 
آلودگی های  مزرعه ای،  مشابه  محصوالت  به 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  و  محيطی  زيست 
وجود  می کند.  ايجاد  آن ها  مصرف  از  ناشی 
است  شده  سبب  مشكالت  و  مسائل  اين 
به  کشاورزی  بخش  سياست گذاران  که 

سمت احداث گلخانه-های خورشيدی متمايل شوند. چرا که انرژی 
خورشيدی پايان ناپذير، رايگان و پاک است. اما مورد بسيار مهمی که در 
استفاده از انرژی خورشيدی مطرح است، فناوری و هزينۀ بهره برداری از 

آن می باشد که توجيه پذيری آن را مورد ترديد قرار می دهد. 
تاکنون در زمينۀ تحليل هزينه- فايده و بررسي اقتصادي طرح هاي 
گوناگون، تحقيقات فراوانی چه در سطح ملی و چه در سطح پروژه های 
اين مطالعات، تحليل های  از جملۀ  دانشجويي صورت گرفته است. 
نيروگاه،  احداث  فايدۀ طرح هاي عمراني، توسعه اي، احداث  هزينه- 
بزرگراه، دو خطه کردن مسير ريلی در يک محور خاص، صنايع توليدي 
جنس  از  اقتصادی  بررسی  محدودی  تعداد  تاکنون  اما  هستند  و... 
تحليل های هزينه- فايده در زمينۀ گلخانه ها به طور عام و گلخانه های 
خورشيدی به طور خاص صورت گرفته است. مطالعات فنی نيز با 

توجه به نوپا بودن اين پديده، شامل موارد انگشت شماری هستند.
بگين و همكاران )Begin et al.. 1984(در مقالۀ خود تحت عنوان 

گلخانه ی  که  دادند  نشان  کروی"،  نيم  خورشيدی  گلخانۀ  "ارزيابی 
خورشيدی نيم کروی در مقايسه با گلخانه های متعارف، در جذب نور 
خورشيد 17درصد کارآتر عمل می کنند. آنها همچنين نتيجه گرفتند که 
اين گلخانه ها از لحاظ مصرف انرژی 10درصد بهينه تر هستند. طبق 
نتايج تحقيق آن ها، نوع گلخانه تأثير معناداری بر ميزان محصول گوجه 

فرنگی نداشته است.
اکدنيز )Akdeniz. 2003( در مطالعۀ خود تحت عنوان "تحليل 
مدل  از  استفاده  با  غيرفعال"  خورشيدی  گلخانۀ  گرمايش  اقتصادی 
هزينه های طول عمر پروژه2 به ارزيابی اقتصادی گلخانه های خورشيدی 
غيرفعال  پرداخته است. وی در اين پژوهش با بررسی و مطالعۀ پنج نوع 
گلخانۀ مختلف به اين نتيجه  رسيد که گلخانۀ خورشيدی غيرفعال با 
گرمايش کمكی بخاری ذغال سنگ سوز، بهترين انتخاب از نظر اقتصادی 
در کشور ترکيه است. پنج نوع گلخانۀ مورد بررسی توسط وی شامل: 
گلخانه با سوخت نفت، گلخانه با سيستم گرمايش مرکزی با سوخت 
ذغال سنگ، گلخانه با سيستم بخاری زغال-سنگ سوز و گلخانۀ غيرفعال 

خورشيدی با بخاری کمكی ذغال سنگ سوز و گازسوز بودند. 
بات و همكاران )Bot et al.. 2005(در مطالعه ای با عنوان "گلخانه ی 
خورشيدی: جديدترين فناوری در صرفه جوئی و عرضۀ پايدار انرژی"، 
به دنبال ارائۀ راهكاری برای طراحی گلخانه ای بودند که اوالً مصرف 
انرژی بسيار کمی داشته باشد، ثانياً نياز انرژی گلخانه را تا حد ممكن از 
طريق انرژی طبيعی برطرف نمايد. آنها به اين نتيجه رسيدند که استفاده 
از پوشش مناسب برای عايق کردن گلخانه با بكارگيری مواد مناسب، 
تا 40درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد. همچنين برای کاهش 
مضاعف نياز به سوخت های فسيلی، انرژی گرمايی خورشيد در تابستان 
را با استفاده از يک مخزن آب زيرزمينی ذخيره و در زمستان با استفاده 
از يک پمپ از آن بهره برداری کردند. بدين ترتيب آنها توانستند در کل 

تا 60درصد مصرف انرژی را کاهش دهند. 
فوکس و همكاران )Vox et al.. 2008( با استفاده از يک جمع کننده 
مسطح گرمائی خورشيدی، يک مخزن عايق آب گرم، لوله های پالستيكی 

امين منصوب - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران
دكتر حميد ابريشمی - استاد اقتصاد دانشگاه تهران

دكتر قاسم زارعی - استاديار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مهندس بيتا وحيدنيا - کارشناس ارشد شرکت بهینه سازي مصرف سوخت
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و واحد کنترل الكتريكی، نوعي گلخانۀ خورشيدی طراحی کردند و 
توانستند تا 40درصد نور و اشعۀ خورشيد را به گرمای قابل استفاده برای 

کشت تبديل کنند و تا 28درصد ميزان محصول را افزايش دهند.
 در داخل کشور نيز هم اکنون طرحی با همكاری شرکت بهينه سازی 
مصرف سوخت و جهاد دانشگاهی با عنوان "مطالعه و پژوهش طرح 
سهميه بندی و تدوين معيار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه ای" 
در حال انجام است که البته هنوز به مراحل نهائی نرسيده است. هدف 
از انجام اين طرح مطالعاتی، تدوين استانداردهای مصرف انرژی در 
اطالعات،  فاز جمع آوری  پژوهش شامل چهار  اين  است.  گلخانه ها 
مصرف  بهينه سازی  جهت  مفيد  راهكارهای  ارائۀ  ميدانی،  مطالعات 
سوخت در گلخانه های تجاری و تدوين گزارش نهائی است. شايان 
ذکر است که تاکنون گزارش فاز اول و دوم اين طرح مطالعاتی تهيه شده 
است. در اين مقاله به ارزيابی مالی و اقتصادی گلخانه های خورشيدی و 
مقايسۀ آن ها با گلخانه های متداول پرداخته شده است تا مشخص گردد 
که آيا احداث و بهره برداری از اين نوع گلخانه ها از نظر مالی- اقتصادی 

توجيه پذير هست يا خير؟

روش تحقيق
و  )سنتی(  متداول  روش های  به  می توان  را  گلخانه ها  گرمايش 
نوين انجام داد. شيوه های متداول عبارتند از؛ سامانه کورۀ هوای گرم، 
سامانۀ حرارتی آب گرم )شوفاژ( و سامانۀ گرمايش تابشی )گرماتاب(. 
فعال  خورشيدی  گلخانۀ  شامل؛  گرمايش  نوين  شيوه های  همچنين، 
)Active( و گلخانۀ خورشيدی غيرفعال )Passive( هستند. البته شايان 
ذکر است که شيوه های نوين گرمايش گلخانه ها در ايران تاکنون تنها به 

صورت تحقيقاتی )پايلوت( اجراء شده اند.
اين است که مشخص کنيم کدام  يک از  از مقاله حاضر  هدف 
شيوه های پنج گانۀ فوق از نظر مالی و اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند. 
برای رسيدن به اين منظور، روش تحليل هزينه- فايده و شاخص های 
ارزيابی طرح شامل خالص ارزش حال3 ، نسبت خالص ارزش حال4 
نام  و نرخ بازده داخلی5 به کار رفتند و از نرم افزار ويژۀ اين کار به 
»کامفار3«6 استفاده شد. منظور از بيان ارزيابی اقتصادی در مقابل ارزيابی 
مالی، اين است که در تحليل اقتصادی مواردی مانند مسائل زيست 
محيطی و هزينه های اجتماعی طرح نيز مدنظر قرار می گيرند. همچنين، 
به منظور اين که نتايج پژوهش به مناطق بيشتری قابل تعميم باشد و اين 
تعميم با دقت بيشتری انجام شود، سه منطقۀ آب و هوائی متفاوت برای 
انجام ارزيابی و گردآوری اطالعات در نظر گرفته  شدند تا مشخص 
شيوه  نوع  آن، چه  به شرايط خاص  توجه  با  اقليم،  هر  در  که  شود 
گرمايشی مناسب تر و از نظر اقتصادی توجيه  پذيرتر است. در انتخاب 
اين سه اقليم به دو نكته توجه شد. اوالً؛ اقليم هايی انتخاب شدند که 
از نظر شرايط دمايی، بارندگی و ... اختالف قابل توجه و بارزی با هم 
داشته باشند. ثانياً؛ ميزان سطح زيرکشت گلخانه ها در مناطقی که دارای 
اين اقليم ها هستند، باال باشد. با توجه به اين نكات، سه اقليم شامل؛ 

ناحيۀ نيمه صحرايی گرم، ناحيۀ نيمه صحرايی سرد و ناحيۀکوهستانی 
سرد، انتخاب شدند. 

به منظور رعايت اختصار از اين پس اقليم های فوق را به ترتيب 
گرمسير، معتدل و سردسير می ناميم. پس از مشخص شدن مناطق آب 
و هوائی مختلف، با توجه به شرايط اقليمی هر ناحيه، نياز گرمايشی 
گلخانه ها مشخص شدند تا براساس آن، سيستم های مختلف گرمايشی 
انتخاب شوند. اصوالً  آنها  با شرايط  متناسب  اقليم و  تفكيک هر  به 
هنگامی که دمای داخل گلخانه نسبت به خارج گلخانه کاهش يابد، 
نياز به گرمايش در گلخانه احساس می شود. به طور کلی گرمای مورد 
نياز گلخانه  در اقليم های مختلف، متفاوت خواهد بود. مهم ترين عامل 
اثرگذار در محاسبۀ نياز گرمائی، اختالف بين دمای مطلوب برای رشد 
 .)ΔT( گياه و دمای خارج از گلخانه در سردترين شب سال است
اين اختالف دما با توجه به نوع اقليم  متفاوت خواهد بود. اصوالً دمای 
مطلوب برای رشد هر گياه با ديگر گياهان متفاوت است. در اين پژوهش 
کشت معيار، "خيار" در نظر گرفته شد، زيرا بيشترين سطح گلخانه های 

سبزی و صيفی کشور به اين کشت اختصاص دارد. )بی نام، 1388(.

نتايج و بحث
محاسبات عمومی

 حداقل دمای مورد نياز گياه خيار حدود 18-16 درجۀ سانتيگراد، 
متوسط دمای موردنياز آن 27-22 درجۀ سانتيگراد و حداکثر دمای قابل 
تحمل آن 32-30 درجۀ  سانتيگراد است. دمای گلخانه نبايد از 18 درجه 
سانتيگراد پائين تر بيايد زيرا در اين حالت، جذب آب و عناصر غدائی 
محدود می شود و گياه در اثر خشكی آسيب ديده و در نهايت از بين 
می رود )حسندخت محمدرضا، 1386(. برای محاسبۀ اختالف دمای 
داخل و خارج گلخانه)ΔT( ، عالوه بر حداقل دمای مطلوب برای رشد 
گياه، به دمای سردترين شب سال در هر اقليم نيز نياز بود. با مراجعه به 
پايگاه اينترنتی سازمان هواشناسی کشور7، اين اطالعات به صورت زير 

به دست آمدند:
-4/5 C° :آب و هوای نيمه صحرائی گرم )گرمسير( حداقل دما •
-7/5 C° :آب و هوای نيمه صحرائی سرد ) معتدل( حداقل دما •

-15 C° :آب و هوای کوهستانی سرد)سردسير( حداقل دما •
سطح  است،  مؤثر  گرمائی  نياز  محاسبۀ  در  که  ديگری  پارامتر 
مترمربع  هزار  يک  مساحت  پژوهش  اين  در  بود،  گلخانه  زيرکشت 
گلخانه به عنوان سطح معيار، در نظر گرفته شد. پارامترهای ديگری از 
قبيل ضريب حرارتی پوشش گلخانه، جهت وزش باد، بار برف و ... نيز 
در محاسبه تأثيرگذار بودند که تعيين آنها از حوصلۀ اين پژوهش خارج 

بوده و از آنها صرفنظر شد.
برای رشد خيار 18 درجۀ  اينكه حداقل دمای الزم  به  توجه  با 
سانتيگراد است، با در نظر گرفتن دمای سردترين شب سال در نواحی 

مختلف، ΔT به صورت زير محاسبه شد: 
ΔT=Tin - Tout    )1(
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داخل  دمای  اختالف   ،ΔT آن؛  در  که 
و خارج گلخانه، Tin، دمای داخل گلخانه 
در  هستند.  گلخانه  خارج  دمای   ،Tout و 
از نظرات متخصصين شرکت  اين پژوهش، 
گلخانه ساز »آشيانۀ سبز تهران« برای محاسبۀ 
و  آب  منطقۀ  هر  در  گلخانه  گرمائی  نياز 
هوائی استفاده شد )بی نام، 1386(. نتايج اين 

محاسبات به شرح جدول )1( است.
پس از مشخص شدن نياز گرمائی گلخانه 
در مناطق مختلف، می توان انواع سيستم های 

گرمايشی را متناسب با هر ناحيه تعيين و هزينه های آن ها را برآورد 
نمود. به اين دليل که عمدۀ سوخت مصرفی توسط گلخانه در بخش 
گرمايش رخ می دهد، بنابراين در همين قسمت، می توان برآورد ميزان 
مصرف سوخت را نيز انجام  داد. در انتخاب سيستم مناسب گرمايشی 
در هر منطقه و برآورد ميزان مصرف سوخت هر يک، به نكات زير شد:

نياز گرمائی گلخانه در هر منطقه  -1
ظرفيت حرارتی سيستم های مختلف گرمايشی موجود  -2

بازدهی مصرف سوخت هر يک   -3
از سيستم های گرمايشی موجود

با توجه به اين که تقريباً 95درصد   -4
گازوئيل  گلخانه  بخش  در  مصرفی  سوخت 
است )بی نام، 1389(، بنابراين در اين پژوهش از 
اين سوخت به عنوان سوخت معيار استفاده شد.

مدت زمان استفاده از سيستم های   -5
گرمايش گلخانه ای در هر اقليم متفاوت است 
)آب و هوای گرمسير: 4 ماه يا 120 روز، آب 
و هوای معتدل: 5 ماه يا 150 روز و آب و 

هوای سردسير: 6 ماه يا 180 روز( 
پس از انجام مطالعات الزم و مصاحبه با گلخانه داران در هر يک 
از نواحی سه گانۀ آب و هوائی و همچنين مشاوره با متخصصين در 
شرکت های توليدکنندۀ تجهيزات گلخانه، نتايج حاصل به تفكيک نوع 

اقليم، در جداول )2( الی )4( ارائه شده اند.
احداث  هزينه های  در  اختالف  اصلی  عامل  که  اين   به  توجه  با 
گلخانه بين اقليم های متفاوت، سيستم گرمايشی است، می توان ساير 

هزينه های گلخانه را برای مناطق مختلف به صورت مشترک در نظر 
گرفت و به ارزيابی مالی و اقتصادی آنها پرداخت.

برآورد هزينه ها و درآمدهای طرح 
الف( هزينه های سرمايه گذاری

صورت  به  و  محاسبه  طرح  سرمايه گذاری  هزينه های   مجموع 
خالصه در جدول )5( آورده شده است.

ب( هزينه های جاری
هزينه هايي که در دوران بهره برداري از طرح پرداخت مي شوند، 
هزينه هاي جاری هستند. اين هزينه ها، هزينه هايي می باشند که جهت 
خريد کاالها و خدمات و در راستاي اهداف و فعاليت هاي جاري توليد 

پرداخت مي شوند. هزينه هاي جاری شامل موارد زير هستند:

هزينة مواد اوليه كشاورزی 
اين بخش شامل هزينه های مربوط به خريد بذر، انواع کود، سموم 
و آفت کش ها هستند. ميزان بذر مورد نياز برای کشت خيار، سه عدد در 
هر مترمربع است. ميزان مصرف کود و سموم نيز متغير است که متوسطی 
برای آن در نظر گرفته  شد. همچنين، متوسط مصرف آب 8000 ليتر در 

روز به ازای هر 1000 مترمربع از گلخانه برآورد گرديد )جدول 6(.

هزينة  سوخت
هزينۀ مصرف سوخت هر يک از سيستم های گرمايش گلخانه ای 

جدول شماره 1- نياز گرمائی گلخانه در اقليم های سه گانه

دمای سردترين نوع اقليم
)C°( شب سالΔT )°C(

نياز گرمائی* 
هزار مترمربع 
)Kc/h( گلخانه

4/522/5300000-آب و هوای گرمسير
7/525/5400000-آب و هوای معتدل

1533500000-آب و هوای سردسير

Kc/h = کيلوکالری بر ساعت

جدول 2- برآورد قيمت و مصرف سوخت سيستم های گرمايشی در منطقه گرمسير

قيمتتجهيزاتنوع سيستم گرمايشی
)هزار ريال(

مصرف 
سوخت )ليتر(

40000130000مشعل، هيتر و لوله كشیسيستم كوره هوای گرم

مشعل، مخزن انبساط، مخزن سيستم حرارتی آب گرم
140000110000آبگرم، فن يونيت و لوله كشی

سيستم احتراق، لوله آتشخوار، سيستم گرمايش تابشی
10000090000منعكس كننده و فن مكنده

كلكتور، مخزن آبگرم، مخزن سيستم خورشيدی فعال
-65000انبساط و يونيت هيتر

جدول3- برآورد قيمت و مصرف سوخت سيستم¬های گرمايشی در منطقه معتدل

قيمتتجهيزاتنوع سيستم گرمايشی
)هزار ريال(

مصرف 
سوخت )ليتر(

50000220000مشعل، هيتر و لوله كشیسيستم كوره هوای گرم

مشعل، مخزن انبساط، مخزن سيستم حرارتی آب گرم
160000190000آبگرم، فن يونيت و لوله كشی

سيستم احتراق، لوله آتشخوار، سيستم گرمايش تابشی
120000155000منعكس كننده و فن مكنده

كلكتور، مخزن آبگرم، مخزن سيستم خورشيدی فعال
-80000انبساط و يونيت هيتر
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به تفكيک هر اقليم محاسبه و در جدول های )7( تا )9( آمده است. برای 
محاسبه هزينۀ مصرف سوخت دو سناريوی مختلف در نظر گرفته شد. 
سناريوی اول با وجود قيمت يارانه ای که تا قبل از طرح هدفمندسازی 
پرداخت يارانه ها  اعمال می شد، و سناريوی دوم، با فرض قيمت واقعی 
يا تمام شدۀ سوخت مصرفی در گلخانه ها. قيمت يارانه ای برای هر ليتر 
گازوئيل 165ريال و قيمت تمام شده بنا بر اعالم شرکت ملی پخش و 

پااليش فرآورده های نفتی کشور 7000 ريال در هر ليتر است.

هزينة تعميرات و نگهداری
اين هزينه ها به صورت درصدی از کل هزينه های مربوط به هر 

مورد محاسبه و در جدول )9( ارائه  شده اتد.
هزينة دستمزد

براساس مطالعۀ انجام شده، بطور متوسط به ازای هر هزار مترمربع 
گلخانه، يک کارگر مورد نياز است. با توجه به حقوق ماهيانه ی يک 

گارگر ساده، هزينۀ دستمزد نيروی کار موردنياز 
در يک واحد گلخانه ی هزار مترمربعی در سال 
مطابق جدول )10( محاسبه و ارائه شده است.

هزينة احداث گلخانه 
خورشيدی غيرفعال 

با توجه به اين که نوع ساختمان گلخانه 
خورشيدی غيرفعال با ساير گلخانه ها متفاوت 
است، در اين قسمت هزينۀ احداث اين نوع 
در  و  محاسبه  جداگانه  صورت  به  گلخانه 
جدول )11( ارائه شده است. الزم به ذکر است که اطالعات الزم در 
اين خصوص از شرکت سازندۀ آن )بی نام، 1389(، استعالم شده است. 

درآمد طرح
درآمد طرح از محل توليد و فروش محصول خيار است. با توجه به 
اين که به طور متوسط از هر هزار مترمربع گلخانه در ايران 31 تن خيار 

در هر دورۀ کشت، برداشت می شود و در هر سال، دو دوره کشت انجام 
می گردد، بنابراين در هر سال از هزار مترمربع گلخانه 62 تن محصول به 

جدول 5- صورت هزينه های سرمايه گذاری

هزينه )هزار ريال(شرح
450000زمين

70000محوطه سازی
217500ساختمان سازی

170000تأسيسات
10000وسايل و تجهيزات باغبانی

5000اداری
10000هزينه های قبل از بهره برداری

932500جمع كل

جدول 4- برآورد قيمت و مصرف سوخت سيستم های گرمايشی در منطقه سردسير

قيمتتجهيزاتنوع سيستم گرمايشی
)هزار ريال(

مصرف 
سوخت )ليتر(

60000325000مشعل، هيتر، لوله كشیسيستم كوره هوای گرم

مشعل، مخزن انبساط، مخزن سيستم حرارتی آب گرم
180000285000آبگرم، فن يونيت، لوله كشی

سيستم احتراق، لوله آتشخوار، سيستم گرمايش تابشی
140000230000منعكس كننده، فن مكنده

كلكتور، مخزن آبگرم، مخزن سيستم خورشيدی فعال
-100000انبساط، يونيت هيتر

جدول 6- هزينه مواد اوليه كشاورزی

هزينه )هزار ريال(شرح
5000بذر

35000كود و ريزمغذی ها
10000سموم و آفت كش

10000آب
60000جمع كل

جدول 7- هزينة سوخت بر مبنای هر ليتر 165 ريال )سناريوی اول(
هزينه )هزار ريال( 

سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

214503630053625كوره هوای گرم
181503135047250سيستم آب گرم
148502557537950گرمايش تابشی

5445093225138600جمع كل

جدول 8- هزينة سوخت بر مبنای هر ليتر 7000 ريال )سناريوی دوم(

هزينه )هزار ريال( 
سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

91000015400002275000كوره هوای گرم
77000013300001995000سيستم آب گرم
63000010850001610000گرمايش تابشی

231000039550005880000جمع كل

جدول 9- هزينه ی تعميرات و نگهداری
ارزش ريالی شرح

)هزارريال(
هزينه ساليانه درصد

)هزارريال(
7000021400محوطه سازی

21750024350ساختمان سازی
100005500تجهيزات باغبانی

1700001017000تأسيسات
23250-640000جمع كل
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دست می آيد. با در نظر گرفتن قيمت متوسط هر کيلوگرم خيار 
گلخانه ای به ميزان 4،000 ريال، درآمد گلخانه به صورت جدول 

)12( محاسبه شد.

منافع زيست محيطی
از آنجا که يكی از بزرگترين منافع احداث گلخانه های خورشيدی 
)فعال و غيرفعال( کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است و از طرفی 
می بايست اين منافع را در ارزيابی اقتصادی اين طرح در نظر گرفت، در 
اين بخش آلودگی کاهش يافته در اثر اجرای اين گلخانه ها را محاسبه 
می کنيم. اين کاهش ها بر اساس محاسبات گازوئيل صرفه جويی شده 
و استفاده از ضرايب انتشار آلودگی موجود در سايت هيئت بين الدول 

تغييرات آب و هوايیIPCC( 8( بدست آمده است.
اثر مصرف  بر  گلخانه ای  گازهای  انتشار  ميزان   )13( در جدول 
گازوئيل در اقليم های مختلف درج شدخ است. بديهی است که در 
صورت احداث گلخانه خورشيدی، انتشار اين گازها متوقف خواهد 
شد. همچنين، ميزان معادل دی اکسيد کربن9 گازهای گلخانه ای نيز در 
ستونی مجزا آمده است که آن هم بر اساس ضرايب IPCC محاسبه 
گرديده است. در ستون آخر جدول نيز ميزان هزينه  اجتماعی ناشی از 
انتشار اين گازها با استفاده از آمارهای موجود در ترازنامه انرژی سال 

1387 )بی نام، 1387( محاسبه شده است. در اين ارزيابی اقتصادی، 
منافع زيست محيطی ناشی از به کارگيری گلخانه های خورشيدی به 

عنوان درآمدهای طرح در نظر گرفته  شد. 

ارزيابی طرح
پس از مشخص شدن هزينه ها و درآمدهای طرح، در اين بخش 

ارزيابی مالی و اقتصادی طرح انجام شد. قبل از 
ارائۀ نتايج ارزيابی طرح، الزم است به نكات زير توجه شود:

دورۀ ساخت و ساز گلخانه يک سال و دورۀ بهره برداری مفيد از آن    -
10 سال در نظر گرفته شد.

نرخ تنزيل مورد استفاده در اين طرح همان نرخ مورد استفاده    -
برای اکثريت طرح های عمرانی و تحليل های هزينه- فايده در 
مؤسسات مالی بوده و برابر 12درصد است. شايان ذکر می باشد 

که اين نرخ حقيقی است.
براساس توصيۀ سازمان توسعۀ صنعتي ملل متحد10 مبني بر عدم    -
سال هاي  در  تورم  طرح ها،  مالي  ارزيابي  در  تورم  دادن  دخالت 
بهره برداري از طرح صفر در نظر گرفته شد. بنابراين محاسبات بدون 

لحاظ تورم و با در نظر گرفتن نرخ تنزيل حقيقی انجام شده است.
برای تحليل های مالی و اقتصادی از معيارهای تنزيلی ارزش فعلی    -
طرح  داخلی  بازده  نرخ  و  خالص  فعلی  ارزش  نسبت  خالص، 

استفاده شد.
استفاده از شيوه های نوين عالوه بر ايجاد صرفه جويی در مصرف    -
سوخت، امكان دارد منجر به توليد بيشتر و در نتيجه درآمد بيشتر 
پيشرفت  اين  از  ناشی  درآمد های  اعمال  از  ما  البته  که  گردند 
چشم پوشی می کنيم و تمرکز پژوهش را تنها بر صرفه جويی در 

مصرف سوخت و منافع زيست محيطی قرار می دهيم.

ارزيابی مالی
ارزيابی مالی پروژه با نرخ تنزيل 12درصد محاسبه شد. در اين 

تحليل درآمدهای مربوط به منافع زيست محيطی در نظر گرفته نشده و 
قيمت سوخت نيز قيمت يارانه ای فعلی يعنی 165 ريال در هر ليتر لحاظ 
گرديد. جداول )14( تا )16( نتايج ارزيابی مالی گلخانه های مختلف را 
در اقليم های متفاوت نشان می دهند. در جدول )14( ميزان ارزش فعلی 
خالص )NPV( برای گلخانه های مختلف آورده شده است. همان طور 
که مالحظه می شود، اين مقادير برای همۀ انواع گلخانه مثبت است. اين 
مطلب نشان می دهد که در قيمت های فعلی همۀ انواع گلخانه دارای 
 NPV توجيه اقتصادی هستند. نتيجۀ ديگر اين که در هر اقليم، مقدار
مربوط به گلخانه های خورشيدی از ساير انواع گلخانه بيشتر است. اين 
موضوع نشان می دهد اين گلخانه ها دارای اولويت بيشتری نسبت ساير 

گلخانه ها هستند.
 )NPV در جدول )15( مقادير نسبت خالص ارزش حال )نسبت
آورده شده اند. اين نسبت بيان گر ميزان بازده طرح به ازای هر يک ريال 
نيز نشان دهندۀ سودآوری  اين شاخص  سرمايه گذاری است. بررسی 
بيشتر گلخانه های خورشيدی نسبت به ساير گلخانه ها است. همچنين، 
جدول )16( مقادير نرخ بازده داخلی )IRR( را نشان می دهد. با توجه 
به اين که در محاسبات نرخ تنزيل يا نرخ هزينه فرصت 12 درصد 
لحاظ شده است، بنابراين مقادير IRR محاسبه شده که همگی باالتر 

جدول 10- هزينة دستمزد كارگری

حقوق ساليانه )هزار ريال(حقوق ماهيانه )هزار ريال(نيروی كار مورد نياز
400048000كارگر

جدول 11- هزينة احداث گلخانه خورشيدی غيرفعال

قيمت كل )هزار ريال(شرح كار
127000سازه فلزی

183000ديوار و سقف
45000روكش
8000باالبر

363000جمع كل

جدول 12- درآمد طرح

درآمد كل )هزار ريال(قيمت واحد )ريال(ميزان محصول )كيلوگرم(
620004000284000
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از 12درصد هستند، نشان می دهند که سرمايه گذاری در اين طرح ها 
سودآور است.

ارزيابی اقتصادی
به منظور ارزيابی اقتصادی گلخانه ها، از قيمت  واقعی سوخت يعنی 
7000 ريال در هر ليتر گازوئيل استفاده شد. همچنين، هزينۀ اجتماعی 
ناشی از آلودگی حاصل از مصرف سوخت نيز لحاظ گرديد. در مورد 
گلخانه های خورشيدی که مصرف سوخت و در نتيجه آاليندگی زيست 
محيطی ندارند، در ارزيابی اقتصادی ميزان متوسط هزينه اجتماعی ناشی 
از مصرف سوخت در هر اقليم را به عنوان درآمد طرح در نظر گرفته 
شد. در جدول )17( ميزان NPV برای انواع مختلف گلخانه آورده شده 
است. با لحاظ کردن قيمت واقعی سوخت و هزينه های اجتماعی ناشی 

از مصرف آن، ميزان NPV برای گلخانه های متداول منفی شده است. 
اين مطلب نشان می دهد در صورت حذف يارانه های سوخت و عرضۀ 
آن به قيمت تمام شده، احداث و بهره برداری از اين نوع گلخانه ها در 
صورت ثابت ماندن ساير شرايط، فاقد توجيه اقتصادی است. ليكن 
همين شاخص، برای گلخانه های خورشيدی مثبت است و حتی با توجه 
به لحاظ کردن منافع اجتماعی، نسبت به ارزيابی مالی بهبود يافته است.

ميزان نسبت NPV محاسبه شده نيز که جدول )18( ارائه گرديده 
است. نتايج اين جدول نشان دهندۀ زيان ده بودن انواع متداول گلخانه های 
مورد استفاده و سودده بودن بكارگيری گلخانه های خورشيدی است. 

همچنين مطابق جدول )19(، ميزان نرخ بازده داخلی برای گلخانه های 
 Not Found متداول منفی است. مقاديری که در اين جدول به صورت

آمده است، به اين علت است که نرم افزار کامفار مقادير بيشتر از 9999 
درصد منفی را محاسبه نمی کند و به اين صورت نشان می دهد. بنابراين 
که  می شود  مالحظه  واقعی،  قيمت  به  سوخت  عرضۀ  صورت  در 
IRR برای گلخانه های متداول بسيار منفی و احداث آن ها فاقد توجيه 

اقتصادی است. ليكن، گلخانه های خورشيدی دارای نرخ بازده داخلی 
مثبت هستند و بهره برداری از آن ها از لحاظ اقتصادی و مالی توجيه پذير 

و سودآور است.

تحليل حساسيت
برای انجام تحليل حساسيت، ابتدا مهم ترين و تأثيرگذارترين اقالم 

جدول 13- ميزان انتشار گازهای گلخانه ای و هزينة اجتماعی آن ها

هزينه اجتماعی )هزار ريال()CH4 )Kg(N2O )Kg(CO2 )Kg(CO2 Equivalent )Tonنوع سيستم گرمايشنوع اقليم
46334258834427407041كوره هوای گرمگرمسير

39228988229123193573سيستم آب گرم
32223717623818974105گرمايش تابشی

78557986458246381146كوره هوای گرممعتدل
68450070650340056444سيستم آب گرم
55340847041032677626گرمايش تابشی

116785647086168517602كوره هوای گرمسردسير
101675105875560084667سيستم آب گرم
82560635660948489380گرمايش تابشی

جدول 14- ميزان NPV )هزار ريال(
نوع اقليم

سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

28370019270087700كوره هوای گرم
23465014620057300سيستم آب گرم
280500206100122300گرمايش تابشی
388500378300365000خورشيدی فعال

450000450000450000خورشيدی غيرفعال

NPV جدول 15- ميزان نسبت
نوع اقليم

سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

1/350/870/38كوره هوای گرم
0/750/440/16سيستم آب گرم
1/030/710/39گرمايش تابشی
1/651/511/35خورشيدی فعال

1/251/251/25خورشيدی غيرفعال

جدول 16- ميزان IRR )درصد(

نوع اقليم
سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

17/1515/4513/55كوره هوای گرم
15/8514/3512/90سيستم آب گرم
16/8015/4514گرمايش تابشی
191818خورشيدی فعال

18/5018/5018/50خورشيدی غيرفعال
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هزينه و درآمد را بر شاخص ها تعيين کرده و سپس بر اساس آن ها 
تحليل حساسيت را انجام می دهيم. مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر اقالم 

هزينه و فايده در طول عمر طرح را می توان به شرح زير بيان کرد:

قيمت سوخت 
با توجه به اين که هزينۀ سوخت يكی از هزينه های عمده در هر 
گلخانه است، بنابراين تغييرات قيمت سوخت يكی از مهم ترين عوامل 
تأثيرگذار بر شاخص ها می باشد که می توان در تحليل حساسيت مورد 

توجه قرار داد.

قيمت محصول
تنها درآمد يک گلخانه از طريق فروش محصول است. بنابراين 
تغييرات قيمت محصول تأثير بسياری بر شاخص ها می گذارد و به همين 

سبب بايد در تحليل حساسيت در نظر گرفته شود.
با توجه به اين که در ارزيابی اقتصادی مشخص شد که در صورت 
توجيه  فاقد  متداول  گلخانه های  واقعی،   قيمت  به  سوخت  عرضۀ 
اقتصادی هستند، در اين قسمت به بررسی اين موضوع می پردازيم که 

در چه صورت اين گلخانه ها توجيه پذير خواهند بود. به اين معنی که 
بررسی می کنيم قيمت سوخت بايد به چه ميزان کاهش يابد يا قيمت 
محصول چقدر بايستی افزايش پيدا کند تا طرح دارای توجيه اقتصادی 

شود. نتايج اين محاسبات در جداول )20( و )21( آمده اند.

نتيجه گيری
از اين مطالعۀ انجام شده، نتايج زير را می توان به دست آورد:

با توجه به نتايج ارزيابی مالی که در جداول )14( تا )16( آمده    -1
از  بزرگتر  انواع گلخانه ها  برای همۀ  NPV محاسبه شده  است، 
آن ها  از  بهره برداری  و  احداث  نتيجه  در  است.  مثبت  و  صفر 
دارای توجيه مالی می باشد. همچنين، NPV محاسبه  شده برای 
گلخانه های خورشيدی بيشتر از NPV محاسبه شده  برای ساير 
احداث  که  می دهد  نشان   مطلب  اين  است.  گلخانه ها  انواع 
انواع  به  نسبت  بيشتری  اولويت  دارای  گلخانه های خورشيدی 
ديگر گلخانه می باشد. همچنين، نسبت NPV  محاسبه شده در 
سرمايه گذاری  ريال  يک  هر  بازدهی  نشان دهندۀ   )15( جدول 

انجام شده است. بزرگتر از صفر بودن مقادير محاسبه شده، نشان 
می دهد که سرمايه گذاری در همۀ انواع گلخانه ها دارای بازدهی 
مثبت و در نتيجه سودآور است. مقادير اين شاخص نيز برای 
نشان  و  بوده  گلخانه ها  ساير  از  بيشتر  خورشيدی  گلخانه های 
می دهد اين نوع گلخانه ها سودآورترند. شاخص ديگر محاسبه 
که  شاخص  اين  مقادير  است.   )IRR( داخلی  بازده  نرخ   شده 
مثبت  گلخانه ها  انواع  همۀ  برای  است،  آمده   )16( جدول  در 
می باشد. مثبت بودن ميزان IRR نشان می دهد که احداث گلخانه 
از نظر مالی دارای توجيه است. بنابراين مقادير محاسبه شدۀ هر 
سه شاخص نشان می دهد که احداث و بهره برداری از همۀ انواع 

گلخانه ها از نطر مالی دارای توجيه است. 
 2- در بخش ارزيابی اقتصادی که نتايج آن در جداول )17( تا )19( 
آمده است، NPV گلخانه های متداول منفی شده است. اين مطلب 
متداول  گلخانه های  از  بهره برداری  و  احداث  که  می دهد  نشان 
خورشيدی  گلخانه های  برای  نيست.  اقتصادی  توجيه  دارای 
نوع گلخانه ها  اين  نتيجه  در  بوده و  مثبت  اين شاخص  مقادير 
از نظر اقتصادی نيز دارای توجيه هستند. نكته ی شايان ذکر اين 

که در ارزيابی اقتصادی، NPV گلخانه های خورشيدی نسبت به 
ارزيابی مالی بيشتر است. اين امر به دليل آن است که در ارزيابی 
سوخت های  مصرف  عدم  از  ناشی  اجتماعی  منافع  اقتصادی، 
فسيلی، به عنوان درآمد طرح منظور شده است. اين مسئله باعث 
افزايش NPV گلخانه های خورشيدی نسبت به ارزيابی مالی شده 
است. همچنين ميزان شاخص نسبت NPV محاسبه شده که در 
جدول )18( آمده است، برای گلخانه های متداول منفی است. اين 

جدول 17- ميزان NPV ) هزار ريال(
نوع اقليم

سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

12901400-8599900-4911900-كوره هوای گرم
11332600-7447000-4161600-سيستم آب گرم
9080500-5990500-3316400-گرمايش تابشی
530000605000704000خورشيدی فعال

580000675100788100خورشيدی غيرفعال

NPV جدول 18- ميزان نسبت
نوع اقليم

سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

56/10-39/10-23/40-كوره هوای گرم
32/40-22/60-13/40-سيستم آب گرم
29/30-20/65-12/30-گرمايش تابشی
2/252/402/60خورشيدی فعال

1/601/902/20خورشيدی غيرفعال

جدول 19- ميزان IRR )درصد(
نوع اقليم

سردسيرمعتدلگرمسيرنوع سيستم

76/30Not FoundNot Found-كوره هوای گرم

55/95Not FoundNot Found-سيستم آب گرم

44/30Not FoundNot Found-گرمايش تابشی

21/4022/5024خورشيدی فعال
23/2525/1027/30خورشيدی غيرفعال
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موضوع نشان دهندۀ زيان ده بودن اين نوع گلخانه ها در ارزيابی 
شاخص  اين  خورشيدی  گلخانه های  مورد  در  است.  اقتصادی 
مثبت است و نشان می دهد که در اين شرايط نيز دارای توجيه 
اقتصادی هستند. مقادير شاخص IRR که در جدول )19( ذکر 
شده است، برای گلخانه های متداول منفی و برای گلخانه های 
خورشيدی مثبت است که باز هم ثابت می کند که گلخانه های 
فاقد توجيه و گلخانه های  اقتصادی  ارزيابی  متداول در شرايط 
خورشيدی دارای توجيه هستند. بنابراين بررسی وضعيت هر سه 
شاخص تأييد می کند که گلخانه های خورشيدی هم از نظر مالی 
و هم از نظر اقتصادی توجيه پذير هستند ولی گلخانه های متداول 
تنها از نظر مالی و در قيمت های يارانه ای دارای توجيه می باشند.

در بخش تحليل حساسيت قيمت سوخت به بررسی اين مسئله    -3
پرداختيم که باتوجه به توجيه پذير نبودن گلخانه های متداول از 
نظر اقتصادی، قيمت سوخت بايد به چه ميزان کاهش يابد تا 
طرح دارای توجيه شود. نتايج اين محاسبات در جدول )20( 
بايستی  که  می دهد  نشان  جدول  اين  نتايج  است.  شده  درج 
هزينۀ سوخت بين 71 تا 92 درصد بسته به نوع اقليم و نوع 
سيستم گرمايش کاهش يابد تا گلخانه های متداول توجيه پذير 
افزايش  تا 2030 ريال( و  بين560  )يعنی در قيمت های  شود، 
طرح  که  می شود  باعث  مقدار،  اين  از  بيشتر  سوخت  هزينۀ 

توجيه پذيری خود را از دست بدهد.
که  شد  بررسی  محصول  قيمت  حساسيت  تحليل  بخش  در   -4
قيمت  سوخت،  واقعی  قيمت  و  اقتصادی  ارزيابی  شرايط  در 
محصول بايد چقدر افزايش يابد تا احداث گلخانه های متداول 
توجيه پذير شوند. نتايج اين بررسی در جدول )21( آمده است. 
به  قيمت محصول  بايستی  که  می دهد  نشان  اين جدول  نتايج 
11500 تا 32000 ريال در هر کيلوگرم محصول بسته به نوع 
اقليم، افزايش يابد. اين مطلب نشان دهندۀ رشد غيرمنطقی 285 

 .تا 800 درصدی در قيمت محصول توليدی است
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بررسي پيش شرط هاي

افزايش عرضه گاز طبيعي در سال هاي آينده
از منظر چشم انداز آژانس بين المللي انرژي

علي فريدزاد - دانشجوي دکتري اقتصاد نفت و گاز

چکيده:
امروزه تأمين سوخت های فسيلی به ويژه نفت خام با محدوديت مواجه گرديده است و به دليل غير اقتصادی و پر هزينه 
از نفت خام و زغال  انرژی های تجديد پذير و همچنين مشكالت و مسائل زيست محيطی استفاده  بودن پروژه هاي توليد 
سنگ، جايگزينی و عرضه گاز طبيعی، به يكی از دغدغه های اصلی كشورهای مصرف كننده به ويژه كشورهای صنعتی 
پيشرفته تبديل شده است. آژانس  بين المللی انرژی در سال 2011، گزارش ويژه اي با عنوان »آيا جهان وارد عصر طاليی گاز 
می شود؟« ارائه نموده و پيش شرط هايی برای توسعه عرضه گاز در سال های آينده مطرح كرده است كه در اين مقاله مورد 

توجه قرار خواهد گرفت. در پايان نيز برخی نقطه نظرات نگارنده در خصوص اين پيش شرط ها، ارائه می گردد. 
واژگان كليدی: گاز طبيعی، عرضه، تكنولوژی توليد گاز، مقررات و ساختار مالی، محيط زيست

1. مقدمه
مزيت هاي اقتصادي، فني و زيست محيطي مصرف گاز طبيعي 
در مقايسه با زغال سنگ و نفت از يک سو و سياست هاي متنوع سازي 
منابع عرضه انرژي به منظور حفظ امنيت عرضه در کشورهاي اصلي 
مصرف کننده انرژي از سوي ديگر موجب شده است که مصرف گاز 
طبيعي در سال هاي اخير افزايش چشم گيري داشته باشد. مصرف گاز 
طبيعي عمدتًا در کشورهايي افزايش يافته است که فاقد ذخاير گازي 

بوده يا توليد اندکي دارند لذا ناگزيرند مقدار شكاف توليد و مصرف 
از اين جهت مسئله  را از طريق واردات گاز طبيعي تأمين نمايند. 
مصرف کننده  اصلی  کشورهای  اولويت های  از  طبيعی  گاز  عرضه 
ويژه  گزارش  اساس  بر  می باشد.  طبيعی  گاز  خالص(  )واردکننده 
به عرضه  در سال 2011، جهت دستيابی  انرژی  بين المللی  آژانس 
پايدار گاز طبيعی در سال های آينده، پيش شرط هايی نياز است که 
در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در بخش ديگری 
از اين مطالعه، برخی از ابعاد اين پيش شرط ها مورد تجزيه و تحليل 

و بررسی قرار گرفته است. 
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اين عدم توازن منجر به افزايش هزينه ها و کاهش رقابت در توسعه 
منابع گاز طبيعي مي شود. 

پيش شرط هاي الزم در  به عنوان  اساسي،  از عوامل  هـ- يكي ديگر 
توسعه عرضه گاز، دسترسي به بازارها و سطوح قيمتي مناسب 
براي فروش گاز طبيعي است. حمل و نقل گاز طبيعي چه از طريق 
خط لوله و چه از طريق ال ان جي )LNG( گران است و از اين 
جهت، کشورهاي عرضه کننده که به بازارهاي مصرف گاز طبيعي 
متقاضي نزديک تر هستند داراي مزيت اقتصادي خواهند بود. در 
بازارهايي که از سيستم هاي خط لوله گسترده جهت حمل و نقل 
گاز استفاده مي کنند، مقررات مربوط به گروه سوم3  که به اين 
قبيل زيرساخت ها دسترسي دارند مي تواند از طريق حداقل کردن 
هزينه هاي دسترسي ساير طرفين قرارداد براي حمل و نقل گاز مهم 
باشد. در حوزه انرژي، مفهوم دسترسي گروه سوم آن است که 
گروهي داراي مالكيت به شكل انحصار طبيعي بر زيرساخت هاي 
مربوط به امكانات توليد، عرضه، تجارت و حمل و نقل انرژي 
از جمله برق يا گاز يا تحت کنترل ديگر شرکت ها هستند که 
امتياز استفاده و بهره برداري از اين امكانات را به ساير گروه هاي 
طرف قرارداد يا مشتريان اين حوزه اعطا مي نمايند.4  توافق هاي 
خريد و فروش بلندمدت نيز مي تواند امنيت دو طرف عرضه کننده 
نياز است  اما در هر شكل، منطقاً  و تقاضاکننده را تأمين نمايد 
تا انعطاف پذيري الزم براي خريدار و فروشنده نيز وجود داشته 
باشد. عرضه کنندگاني که از لحاظ جغرافيايي در نقاط دورتري 
واقع شده اند از امنيت کمتري برخوردار هستند به ويژه اين نگراني 
زماني افزايش مي يابد که گاز از طريق خط لوله و از ميان تعدادي 
ژئوپلتيک  مسائل  نيز،  مواقع  برخي  در  شود.  منتقل  کشورها  از 
مانعي براي سرمايه گذاري خواهد بود. تنظيم قيمت هاي داخلي نيز 
مي تواند به کاهش قيمت ها به زير سطح قيمت هاي بازار بيانجامد 

و مانعي براي سرمايه گذاري باشد. 
پيش از آنكه توسعه يک ميدان جديد گازي آغاز گردد، هر کدام   
از اين عوامل بايد به درستي مورد توجه قرار گيرند تا منابع گاز 
طبيعي يک منطقه يا يک کشور در بازار قابليت عرضه مناسبي 
طول  دهه ها  چرا  که  مي دهند  نشان  عوامل  اين  باشد.  داشته  را 
خواهد کشيد تا منابع گازي به طور تجاري توسعه يابند. براي 
در سال  استراليا  در غرب  دريايي گورگن5   گازي  ميدان  مثال، 
1980 کشف گرديد در حالي که سرمايه گذاري نهايي براي اين 
ميدان با هدف ايجاد پروژه بزرگ توليد محصول ال ان جي در 
سال 2009 صورت گرفت. در برخي مناطق نيز، فرصت توسعه 
بسياري از ميادين کشف شده گازي حاصل نشده است و حتي در 
برخي مناطق گازهاي همراه توليد شده با نفت از ميادين نفتي به 
دليل نبود بازار براي آنها سوزانده مي شوند. بر اساس اين داليل، 
نرخ رشد توليد در هر کشور، با توجه به حجم منابع آن، مي تواند 

به ميزان زيادي متفاوت باشد. 

2. پيش شرط هاي آژانس بين المللي انرژي در 
افزايش عرضه گاز طبيعي

پتانسيل بلندمدت عرضه گاز طبيعي در هر منطقه يا کشور خاص 
به طور قطع در نگاه اول به حجم و اندازه منابع گازي آن بستگي دارد. 
اما از منظر آژانس بين المللي انرژي، عوامل ديگري نيز در تعيين ميزان 
و شتاب توسعه عرضه منابع گاز طبيعي در نقاط مختلف جهان نقش 
دارند. اين عوامل که به طور خالصه در نمودار )1( ارائه شده اند، تمامي 
مراحل آن بايد در هر طرح توسعه مورد توجه قرار گيرد و شامل موارد 

زير هستند:
الف- سياست هاي انرژي کشور ميزبان يا دارنده ذخاير گاز طبيعي يكي 
از عوامل بسيار پر اهميت مي باشد که پيش شرط اصلي توسعه 
مناسب ميادين گازي است و مي تواند بر عوامل ديگر نيز اثرگذار 

باشد. 
ب- امكان دسترسي به منابع گاز طبيعي در اين زمينه يكي از اولويت هاي 
مهم در ميان ساير پيش شرط ها است. هر چه حقوق کشور ميزبان 
در حاکميت بر ذخاير گازي در جهت منافع آن کشور روشن تر 
باشد، در اينصورت انگيزه براي توسعه ميدان باالتر خواهد بود. 
همچنين قوانين و مقررات و استانداردهاي زيست محيطي نيز در 
توسعه  در  پيمانكاران  مناسب تر  عملكرد  به  مي تواند  زمينه  اين 

ميادين گازي در کشورهاي ميزبان ياري رساند. 
ج- عامل کليدي ديگر در توسعه منابع گازي، دسترسي به تكنولوژي 
توليد و استخراج مناسب است که اين تكنولوژي اعم از نيروي کار 
متخصص، فرآيندهاي توليدي و تجهزات مورد نياز جهت توسعه 
و توليد ميادين گازي مي باشد. تكنولوژي و فناوري مناسب در اين 
زمينه مي تواند بازيافت از هر چاه را افزايش داده و هزينه هر واحد 

توليد را کاهش دهد. 
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، عنصر کليدي در موفقيت   
توليد شيل گازي1  آمريكاي شمالي استفاده از تكنولوژي حفاري 
افقي بود که طي 30 سال گذشته توسعه پيدا کرده است همراه با 
شكستگي هاي هيدروليكي2  که از دهه 1940 تاکنون مورد آزمايش 
و استفاده قرار گرفته است. اما بازارها در ارائه اين قبيل فناوري هاي 

پيشرفته تا حدودي با محدوديت روبرو مي باشند.
د- مقررات و ساختار مالي نيز نيازمند ايجاد يک توازن ميان نياز به 
»حداقل نمودن آثار نامطلوب اجتماعي و زيست محيطي« و نياز 
به »عرضه انرژي و سرمايه گذاري در توسعه منابع ملي« مي باشد. 
در صورتي که مقررات به شكل نادرست و نامناسب شكل گرفته 
باشند، يا آنكه پيمانكاران از اين قوانين به شكل مناسبي تبعيت 
طبيعي  گاز  منابع  جمله  از  ملي  منابع  توسعه  محلي  اثر  نكنند، 
مي تواند به دليل آثار اجتماعي و زيست محيطي با مخالفت آشكار 
کشورهاي همسايه و يا سازمان هاي غيردولتي مواجه شود. به طور 
عكس، در صورتي که قوانين و مقررات فاقد پشتوانه منطقي بوده 
و محدود کننده باشند يا نرخ هاي مالياتي بيش از حد باال باشند، 
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3. خالصه ای از نقطه نظرات در مورد 
پيش شرط هاي آژانس بين المللی انرژی 

درباره  انرژی  بين المللی  آژانس  پيش شرط های  قبل،  بخش  در 
توسعه عرضه گاز طبيعی در سال های آينده مطرح گرديد. اما در اين 

زمينه نياز است تا اين پيش شرط ها به شكل واقع بينانه تری مورد بررسی 
از  بسياری  درباره  نظر  توافق  قرار گيرند. در حالی که ممكن است 
اين موارد وجود داشته باشد، اما می توان از دريچه ديگری به نكات 
مطرح شده نگريست که در ادامه به برخی نكات به طور اجمالی اشاره 

می شود.
شد،  گفته  اين  از  پيش  که  همان طور  الف- 
بين المللي  آژانس  چشم انداز  گزارش  در 
گازي  منابع  توسعه  عامل جهت  پنج  انرژي 
مطرح گرديده است که با توجه به نوع طرح 
مسئله و همچنين پيشنهاد اين سازمان جهت 
براي  اقدام  از  پيش  مذکور  عوامل  مالحظه 
بايد  طبيعي،  گاز  باالدستي  پروژه هاي  آغاز 
به ترتيب اهميت مورد توجه قرار گيرند به 
طوري که اگر يكي از اين مراحل خدشه دار 
گردد، نمي توان اميدي به مراحل بعدي داشت. 
در حال حاضر بسياري از کشورهاي صاحب 
تأمين  به  قادر  نوعي  به  طبيعي،  گاز  منابع 
تمامي اين موارد نيستند و به طور مثال شايد 
تا سال ها نتوانند به تكنولوژي توليد مناسب و 
ساختار مقررات کارا دست يابند. در بسياري 
از کشورهاي پيشرفته که صاحبان فناوري و 
تكنولوژي هستند و داراي ساختارهاي بازاري 
و مقرراتي مناسب هستند، داراي محدوديت 
در حجم و ميزان منابع هستند که در اينصورت 
در همان مرحله اول با نااطميناني منابع روبرو 
صاحب  کشورهاي  مقابل،  در  بود.  خواهيم 
ذخاير که عمدتاً کشورهاي در حال توسعه 
و  مقررات  در  ساختاري  مشكالت  هستند 
قوانين و همچنين توانايي کافي در بكارگيري 
منجر  مسئله  اين  ندارند.  فناوري هاي جديد 
مي شود که تا حدودي اين عوامل نتوانند در 
نگارنده  نظر  به  و  گيرند  قرار  يكديگر  کنار 
نمي توان اين عوامل را پيش نياز تشخيص آغاز 
يا رد يک پروژه باالدستي توسعه يا توليد از 

منابع گازي تلقي نمود.
اين  در  شده  مطرح  عوامل  از  يكي  ب- 
موضوع  باشد،  بحث برانگيز  شايد  که  زمينه 
دسترسي به بازارها جهت دستيابي به سطوح 
تا حدودي  اين مسئله  مناسب است.  قيمتي 
علي رغم آنچه آژانس بين المللي انرژي بدان 
کشورهاي  براي  مي تواند  است،  کرده  اشاره 
عنوان  به  باشد.  مشكل آفرين  مصرف کننده 

نمودار )1(. عوامل تعيين كننده در توسعه منابع گاز طبيعي از منظر چشم انداز آژانس 
بين المللي انرژي
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نمونه در اين گزارش، به روشني نمي توان دريافت که منظور از 
سطوح قيمتي مناسب براي گاز چه سطح قيمتي مي باشد. اما با 
کمي دقت در مي يابيم که در جمالت بعدي گزارش، هزينه حمل 
و نقل گاز به ويژه از طريق خطوط لوله مي تواند قيمت گاز را 
افزايش دهد. بنابراين، به طور قطع باال بودن قيمت گاز، راه حل 
مناسبي براي کشورهاي صنعتي پيشرفته نيست. از جهت ديگر 
لوله، مسافت دور کشورهاي  باالي خطوط  بر هزينه هاي  تأکيد 
متقاضي از عرضه کنندگان گاز و بحث هاي مربوط به تأمين امنيت 
زيرساخت هاي خطوط لوله، اذهان را به سمت توليد گاز از طريق 
ال ان جي به عنوان راه حل برتر سوق داده است که بايد آن را مورد 
مالحظه قرار داد. به عبارت ديگر استفاده از خطوط لوله جهت 
حمل و نقل و ترانزيت گاز طبيعی دارای ويژگي ها و تهديدهايي 
براي امنيت عرضه گاز طبيعي به وجود مي آورد که بسياری از 
صنعتی،  پيشرفته  کشورهای  ويژه  به  مصرف کننده  کشورهای 
سعي در توسعه ال ان جي دارند. داليل مختلفی، اين تمايل را در 
اولين و عمده ترين  نموده است.  ايجاد  کشورهای مصرف کننده 
ناامني هاي  دليل مربوط به کشورهاي واقع در مسير ترانزيت و 
موجود در اين کشورهاست. دوم آنكه، روسيه به عنوان يک قدرت 
براي پروژه های خطوط  تا  در تجارت گاز، همواره تالش دارد 
لوله اي که وي درگيرش نباشد مانع تراشی نمايد. سوم، تأمين گاز 
طبيعي ژاپن تنها از طريق تجارت ال ان جي امكانپذير است. چهارم، 
پروژه هاي ال ان جي از هزينه سرمايه گذاري کمتري در مقايسه با 
خطوط لوله برخوردار است لذا ريسک طرفين )مصرف کننده و 
توليدکننده( بدين صورت کم مي شود زيرا توليدکننده در صورت 
متقاضي  به  را  ال ان جی  محصول  خريد،  از  مصرف کننده  امتناع 
ديگري خواهد فروخت و بالعكس؛ در صورتي که چنين قابليتي 

در خطوط لوله نمي توان متصور بود. 
ج-  در اين گزارش، پيش شرط اصلي و هسته مرکزي بهبود در توسعه 
ميادين گازي و در نهايت عرضه گاز بيشتر در آينده، سياست هاي 
انرژي کشورهاي ميزبان و صاحب منابع گاز اعالم شده است. اما 
به نظر مي رسد که اين پيش شرط اساسي را بايد به عامل آخر، 
يعني دسترسي به بازارها نسبت داد. زيرا کشورهايي که عماًل در 
دسترسي به بازار به داليل مختلفي از جمله ملي و سياسي داراي 
محدوديت هستند، تالشي در جهت پيمودن مراحل قبل نمي کنند 
و ديگر نيازي به ارتقاء سطح فناوري و تنظيم ساختار مقررات 

مناسب و مانند آن نمي بينند. 
عوامل مذکور به ويژه فراهم آوردن امكانات بازاري و فني جهت  د-  
عرضه گاز بيشتر در آينده، طبق اعتقاد برخي از تحليل گران حوزه 
انرژي در نتيجه برخي از حوادث از جمله بحران اتمي فوکوشيمای 
ژاپن و همچنين تأمين تقاضاي برخي از کشورهاي مصرف کننده 
بزرگ مانند چين در سال هاي آينده مي باشد. اين مسئله که در 
نهايت منجر به افزايش استفاده از گاز طبيعي و سوخت هاي فسيلي 

ديگر خواهد شد، مي تواند از نظر زيست محيطي مشكل زا باشد. 
هر  در  طبيعي  گاز  که  گرفت  ناديده  نمي توان  را  واقعيت  اين   
توليد  موجب  ذغال سنگ،  يا  نفت  از  نيمي  اندازه  به  صورت، 
گازهاي گلخانه اي مي شود. با پر رنگ تر شدن اثر زيست محيطي، 
عامل تنظيم مقررات و اصالح ساختارهاي مالي به عنوان يكي از 
عوامل مهم در عرضه آتي گاز طبيعي، زير سؤال خواهد رفت 
و توازن آثار اجتماعي و زيست محيطي با نيا به عرضه انرژي و 
سرمايه گذاري در منابع ملي بر هم خواهد خورد. در جدول )1( 
ميزان آاليندگي گاز طبيعي و همچنين ساير سوخت هاي فسيلي 

مشاهده می شود.
مطرح  که  باورند  اين  بر  انرژي  حوزه  تحليل گران  از  بسياري  هـ- 
شدن مسئله گاز طبيعي و افزايش عرضه آن در سال هاي آينده، 
عمدتاً به منظور کاهش وابستگي کشورها به مصرف نفت است. 
در حالي که اين سؤال پيش مي آيد که آيا اين مسئله با موضوع 
توليد و گسترش انرژي هاي تجديد پذير در آينده در تقابل نيست. 
گزارش هاي ديگر آژانس بين المللي انرژي به ويژه گزارش های 
کشورهای  که  می دهد  نشان  تجديد پذير  انرژی های  به  مربوط 
پيشرفته صنعتی به طور عمده هدف اصلی خود را در آينده در 
بكارگيری انرژی های تجديدپذير و کاهش هزينه های توليد اين 
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بررسي مخاطرات جهان در دهة آينده؛

امنيت آب، غذا و انرژي
سليمان قاسميان

نيست  شرايطي  در  ديگر  کنوني  جهان 
که بتواند با مخاطرات جدي ديگري مواجه 
کندي  موجب  جهاني  مالي  بحران  شود. 
جهاني  اقتصاد  جلوي  به  رو  حرکت  روند 
تنش هاي  افزايش  همچنانكه  است،  شده 
اجتماعي  نگراني هاي  تشديد  و  ژئوپلتيكي 
براي  را  جوامع  و  دولت ها  مقابله  توان  نيز 
رويارويي و دست و پنجه نرم کردن با اين 

مسايل به شدت تحليل داده است.
سطح  افزايش  و  جمعيت  فزايندۀ  رشد 
اوليه  منابع  رفاه فشار فزاينده اي را بر روي 
و  براي آب، غذا  تقاضا  است.  وارد ساخته 
پيش بيني ها  طبق  آينده  دهۀ  دو  در  انرژي 
خواهد  افزايش  درصد   50 تا   30 ميزان  به 
اقتصادي  نابرابري هاي  آنكه  حال  يافت، 
با توليد و  واکنش هاي کوتاه مدت در رابطه 

بلندمدت  در  که  دارد  همراه  به  را  مصرف 
شد.  خواهد  تعادل  رفتن  بين  از  موجب 
کمبودها مي تواند منجر به بي ثباتي سياسي و 
اجتماعي، تنش هاي ژئوپلتيكي و آسيب هاي 

غيرقابل جبران زيست محيطي شود. 
اقتصاد  جهاني  مجمع   2011 سال  در 
عنوان  تحت  مطالعه اي  انجام  به  اقدام 
دربرگيرنده  که  نمود  جهان"  "مخاطرات 
تحليل هاي ارزشمند و مفيدي در خصوص 
شكل دهي  حال  در  که  است  مخاطراتي 

محيط جهاني طي 10 سال آينده مي باشد. 
چندين  مشارکت  با  که  مطالعه  اين  در 
نظرات  کسب  و  بين المللي  مطرح  موسسۀ 
580 کارشناس و صاحب نظر شامل رهبران 
مختلف  کشورهاي  کالن  سياستگذاران  و 
انجام شده، 37 مخاطرۀ جهاني شناسايي و 
در 5 دسته مخاطرات ژئوپلتيكي، اقتصادي، 
تكنولوژيكي  و  محيطي  زيست  اجتماعي، 

طبقه بندي شده اند.
گسترش  مطالعه  اين  انجام  از  هدف 
احتمال  ظهور،  چگونگي  از  آگاهي  سطح 

مخاطرات  اين  منفي  پيامدهاي  و  وقوع 
گسترده اي  طيف  بر  را  آنها  تأثير  جهاني، 
براي  مختلف  راهكارهاي  و  ذينفعان  از 

مديريت و مقابله با آنها بوده است. 

نوسانات شديد 
قيمت انرژی

امنيت غذايی
امنيت آب

تغييرات آب و هوا

شکل 1 : سلسله پيوندهاي آب-غذا- انرژي
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اين مطالعه درصدد مجهز نمودن نهادها 
براي درک و مواجهه با مخاطرات جهاني و 
فرصت هايي  عنوان  به  تغييرات  از  استقبال 
مديران  براي  و  است  نوآوري  براي 
سياستگذاران،  بين المللي،  شرکت هاي 
دولتمردان و رهبران در سرتاسر جهان مفيد 

خواهد بود. 
بررسي  منظور  به  مطالعه  اين  در 
که  آنها  از  تعدادي  مخاطرات،  اين  دقيق 
متقابل  وابستگي  و  ارتباط  بيشترين  داراي 
سلسله  يا  زنجيره  يک  قالب  در  مي باشند، 
از  يكي  که  شده اند  معرفي  مشخص  پيوند 
آب-غذا-  پيوندهاي  سلسله  آنها  مهمترين 

انرژي است.

1- سلسله پيوندهاي آب - 
غذا - انرژي

اصلي  موانع  انرژي  و  غذا  آب،  امنيت 
رشد اقتصادي و پايداري اجتماعي مي باشند. 
شكل 1 ارتباط و وابستگي اين سه عامل را 

نشان مي دهد:
دارد،  انرژي  و  آب  به  نياز  غذا  توليد 
استخراج و توزيع آب مستلزم انرژي است 
و توليد انرژي نيز نيازمند آب است. قيمت 
غذا به شدت از تغيير هزينه انرژي به عنوان 
خوراک اوليه بخش هاي مختلف مانند توليد 
آبياري،  حاصل خيز کننده،  شيميايي  مواد 

حمل و نقل و فرآوري تاثير مي پذيرد.
داليل  جمعيت  رشد  و  اقتصادي  رشد 
بويژه  هستند.  ريسكها  اين  ايجاد  اصلي 
بهبود شرايط زندگي در اقتصادهاي در حال 
توسعه سبب افزايش بهره برداري و استفاده 
زيست  فشارهاي  مي شود.  طبيعي  منابع  از 
محيطي مانند تغييرات آب و هوايي که منجر 
پرورش محصوالت  و  بارندگي  تغييرات  به 
کشاورزي مي گردد، نيز از جمله داليل عدم 

امنيت منابع طبيعي به شمار مي آيد.
عدم موفقيت دولتها براي مديريت منابع 
آبهاي  به  مربوط  قراردادهاي  مثل  مشترک 

انرژي و تجارت  منابع  بين مرزي و  جاري 
غذا، باعث بروز ناآرامي ها و نهايتا اختالف 
رخ  يمن  در  تازگي  به  آنچه  مانند  مي گردد 

داد.
که  زماني  اقتصادي،  نابرابري هاي 
دولتها و مصرف کنندگان به دنبال راه حلهاي 
دشوار  شرايط  براي  ناپايدار  و  کوتاه مدت 
اين  تشديد  باعث  مي گردند،  اقتصادي 
ريسكها مي شود. نظير پرورش حجم زيادي 
آنها آب  توليد  براي  که  از غالت صادراتي 
زيادي مورد نياز است، در مناطقي که کمبود 

آب دارند.
بيشتري  فرصتهاي  کشورها،  داخل  در 
روابط  مديريت  و  منابع  کارايي  بهبود  براي 
اين  با  دارد.  وجود  غذا  و  آب  انرژي،  بين 
انگيزه  وجود در سطوح منطقه اي و جهاني 
مديريت  سياستهاي  آگاهي،  براي  چنداني 
انگيزه در مصرف کننده در  مشترک و ايجاد 
قالب يک راهبرد يكپارچه وجود ندارد. در 
اين  غير مستقيم  و  مستقيم  اثرات   1 جدول 
داده  نشان  اجمالي  طور  به  را  ريسكها  نوع 

شده است.
مصرف  بزرگترين  کشاورزي  بخش 
70 درصد کل  از  بيش  که  است  کننده آب 
است.  گرفته  بر  در  را  جهان  آب  تقاضاي 
توليد هر کيلوگرم گوشت صنعتي 20 هزار 
ليتر آب نياز دارد، درحاليكه 1200 ليتر آب 

جدول 1 : اثرات ريسکهاي مرتبط با سلسله پيوندهاي انرژي، آب و غذا

اثرات غير مستقيماثرات مستقيماثرات
تاثير بر 
دولت ها

- بروز ركود تورمي در توسعه اقتصادي
- ناآرامي هاي سياسي

- هزينه تهيه غذا در موقعيت هاي بحراني
- كاهش چشمگير مزارع كشاورزي

- تهديد امنيت انرژي

- افزايش هزينه هاي اجتماعي مربوط به 
كاهش اشتغال و درامد به دليل اثرات منفي 

بر بخش كشاورزي
- ريسك امنيت ملي / اختالف بر سر منابع 

طبيعي
تأثير بر 
جامعه / 

مردم

- افزايش ميزان فقر و گرسنگي
- افزايش تخريب هاي زيست محيطي

- كمبود شديد آب و غذا
- ناآرامي هاي اجتماعي

- افزايش قيمت غذا

- افزايش مهاجرت
- تخريب  غير قابل جبران منابع آب

- از بين رفتن  معيشت

تأثير بر 
تجارت 

و كسب و 
كار

- محدوديت هاي صادرات
- افزايش قيمت منابع طبيعي

- نوسان قيمت كاال ناشي از كمبود در 
بازار جهاني

- محدوديت هاي انرژي و آب

- از بين رفتن فرصت هاي سرمايه گذاري

مأخذ: مجمع جهاني اقتصاد

شکل 2 : دياگرام سيستماتيک ريسکهاي مرتبط با سلسله پيوندهاي آب – غذا - انرژي

شكست حكومت جهانی

شدت آب از 
توليد مواد غذايی

امنيت غذايی

بحران غذايی - 
ناآرامی های اجتماعی

نابرابری اقتصادی

امنيت آب
کمبود مزمن - کشيدن در 

بحران آب افزايش يافته است 
- ناآرامی های اجتماعی

امنيت انرژی
کمبود مزمن - کشيدن بر 

بحران رشد انرژی، آسيب های 
اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی

جمعيت
و رشد اقتصادی

فشارهای 
محيطی

درگيری های 
ژئوپوليتيك

شدت انرژی 
توليد آب

شدت انرژی در 
توليد مواد غذايی

شدت آب 
توليد انرژی
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کار  به  غالت  گرم  کيلو  يک  توليد  براي 
مصرف  افزيش  و  جمعيت  رشد  مي رود. 
حال  در  اقتصادهاي  در  دو  هر  گوشت 
منابع  به  نياز  ميزان  بر  بسزايي  تاثير  توسعه 

طبيعي خواهد داشت.
داده  نشان   3 شكل  در  که  همانگونه 
جمعيت  آينده،  سال   10 در  است،  شده 
ميليارد   7/7 به  نفر  ميليارد   6/83 از  جهان 
اين  بيشتر  که  يافت  خواهد  افزايش  نفر 
توسعه  حال  در  کشورهاي  در  رشد  ميزان 
ملل  کشاورزي  و  غذا  سازمان  بود.  خواهد 
در  درصدي   50 افزايش   ،)FAO(متحدد
بيني  پيش  را   2030 سال  تا  غذا  تقاضاي 
اساس  بر  که  حاليست  در  اين  است.  کرده 
بيني هاي موسسه تحقيقاتي سياستهاي  پيش 
 30 آب  تقاضاي   )IFRI(المللي بين  غذايي 
احتساب پيش  با  افزايش مي يابد که  درصد 
 40 از  بيش  به  ميزان  اين  ديگر  بيني هاي 

درصد مي رسد. 
المللي  بين  آژانس  بيني هاي  پيش  طبق 
انرژي  تقاضاي   2030 سال  تا   )IEA(انرژي
خواهد  افزايش  درصد   40 از  بيش  جهان 
به  منجر  انرژي  مقدار  اين  توليد  داشت. 
بهره برداري زيادي از منابع آب مي شود. در 
صورت افزايش تقاضاي آب، غذا و انرژي، 
تغييرات بنيادي و اساسي در مصرف آب و 
انرژي  از منابع  منابع غذايي و بهره برداري 

ايجاد خواهد شد.
تغييرات  است  ممكن  غذا،  توليد  براي 
قدرت  محدوديت  به  منجر  عرضه  طرف 
تقاضا  رشد  به  پاسخگويي  براي  کشاورزان 
عمده  کنندگان  توليد  حاضر  حال  در  شود. 
مخازن  به  آمريكا  و  هند  چين،  در  غالت 

فناپذير آبهاي زير زميني وابسته اند. 
و  افريقا  شمال  مانند  مناطق  برخي  در 
استراليا تغييرات ميزان رطوبت هوا ناشي از 
آشاميدني  آب  منابع  هوايي  و  آب  تغييرات 
را کاهش داده است. در شمال شرق چين، 
تغييرات  ذرت،  توليد  اصلي  مناطق  از  يكي 
درصدي   50 افزايش  باعث  هوايي  و  آب 
 2030 تا سال  از خشكسالي  ناشي  زيانهاي 

مي شود.

افزايش  با  هوايي  و  آب  تغييرات 
از  بيش  مي گردد.  تشديد  انرژي  تقاضاي 
از  جهان  انرژي  تقاضا  افزايش  درصد   75
سوختهاي  به  مربوط   2030 تا   2007 سال 
اين  فسيلي بخصوص ذغال سنگ مي باشد. 
درحاليست که طبق پيش بيني ها 77 درصد 
نيروگاههاي مورد نياز براي پاسخ گويي به 

تقاضاي انرژي هنوز ساخته نشده اند.

راهکارهاي مقابله با مخاطره 
سلسله پيوندهاي آب- غذا و 

انرژي
غذا  آب،  بين  روابط  که  اين  وجود  با 
و انرژي بر اساس تخصيص منابع و برنامه 
ريزي به شدت مورد نياز است. مسئله اصلي 
عوامل  اين  بين  داخلي  روابط  هماهنگي 
که  است  استراتژي هايي  به صورت  ريسک 
بسياري از سهام داران در آن در نظر گرفته 

شده است. 
مجمع جهاني اقتصاد با همكاري گروه 

منابع آب در فاز WRG 2، در حال بررسي 
کار  اين  است.  راهبردي  چنين  روي  کار  و 
مثال،  طور  به  دارد.  زيادي  ناخواسته  نتايج 
آلودگي  کاهش  سياستهاي  اعمال  دليل  به 
بين  آژانس  بيني  پيش  طبق  نقليه،  وسائل 
 5 حداقل   2030 سال  تا  انرژي،  المللي 
در  نفت  بشكه  ميليون   3/2 )معادل  درصد 
روز( از سوخت مورد نياز براي حمل و نقل 
جاده اي در جهان، از سوختهاي بيولوژيكي، 
نوع  اين  توليد  اين وجود  با  تامين مي شود. 
سوختها نيازمند مصرف 20-100 درصد آب 
است که در حال حاضر در بخش کشاورزي 

مصرف مي شود.
واضح است که اين يک رابطه جايگزيني 
از  گاز  استخراج  ديگر  مثال  است.  ناپايدار 
منابع نامتعارف از نوع Shale Gas است که 
شمار  به  فسيلي  سوختهاي  منابع  از  يكي 
مي رود. اما دسترسي به اين نوع گاز مستلزم 
ممكن  و  است  آب  زيادي  مقدار  مصرف 

است بر کيفيت آب تاثير بگذارد.
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انرژي  سياستهاي  که  دولتهايي  تعداد 
کاهش  و  اقتصادي  رشد  هدف  با  صرفا  را 
کارايي  بلكه  ننموده،  تدوين  کربن  آلودگي 
بسيار  مي گيرند،  نظر  در  نيز  را  آب،  منابع 
تعيين  روابط  نوع  اين  الزمه  است.  اندک 
اهداف چندگانه است. روابط جايگزيني بين 
مكانيزم  از  ترکيبي  بوسيله  که  منبع  سه  اين 
مانند  مي شود،  مديريت  بازاري  مقررات  و 
صورت  به  کنندگان  مصرف  بين  تعامل 
مسئله  طبيعي،  منابع  از  منطقي  برداشت 

مهمي است. 
همواره بايد نگران ايجاد دوگانگي بود. 
از  استفاده  براي  الزامي  هيچ  مثال  عنوان  به 
رشد  افزايش  براي  بيولوژيكي  سوختهاي 
گذشته  در  روابطي  چنين  نيست.  اقتصادي 
که سياست گذاران و مصرف کنندگان منابع 
داشتند،  و عجوالنه  سريع  رفتارهاي  طبيعي 
اين  از  جلوگيري  براي  داشت.  وجود 
اقتصاد  جهاني  مجمع  ضروري  غير  روابط 
استراتژي هايي براي اکتشاف و بهره برداري 

از منابع طبيعي در نظر گرفته است.

1. برنامه ريزي يکپارچه و چند منظوره منابع 
طبيعي

چالشهاي مربوط به مديريت ارتباط بين 
انرژي و آب به دست دولتها بر  منابع غذا، 
طرف مي شود. متخصصين بر اين عقيده اند 
وجود  دليل  به  چالش ها  اين  با  برخورد  که 
ساختارهاي اجرايي و سياسي جداگانه براي 

برنامه  و  انرژي  آب،  کشاورزي،  بخشهاي 
گسترش  است.  رفته  تحليل  شهري  ريزي 
کميسيون هاي ارشد که به صورت ميانبر در 
بين بخش هاي دولتي، متصديان و نمايندگان 
به  منجر  مي تواند  مي کنند،  عمل  کشور 
اطالعاتي  جريانهاي  و  برنامه  بيشتر  توسعه 

بخش هاي دولتي شود.
مي توان  اخيرا  که  مثالهاي  از  يكي 
محور  منطقه  و  يكپارچه  راهبرد  براي 
زيست  استراتژي  ارزيابي  سند  کرد،  عنوان 
 Mekong( ريور  ميكانگ  کميسيون  محيطي 
river( است. اين سند ريسكها و فرصتهاي 

پروژه هاي نيروگاه آبي در 5 کشور مختلف 
را بررسي مي نمايد. در اين سند روابط بين 
توليد انرژي، دسترسي به منابع آب و توليد 
غذا و اثرات آنها در سيستم زيست محيطي، 
اقتصادي در 15  سيستم اجتماعي و توسعه 

سال اخير مورد بررسي قرار گرفته است.
در  اقتصاد  جهاني  مجمع  جديد  ابتكار 
چارچوب  ايجاد  باعث  کشاورزي  بخش 
جديدي براي همكاري بين دست اندرکاران 
روند  در  تسريع  بمنظور  بخش،  اين  متعدد 
و  تانزانيا  در  کشاورزي  بخش  پايدار  رشد 
شده  پايلوت  کشورهاي  عنوان  به  ويتنام 
است. در اين مدل، استراتژي ملي کشاورزي 
دولت، چارچوب کاري براي تمرکز تجارب 
متخصصين و سرمايه گذاري دست اندرکاران 
بخش  پايدار  رشد  تسريع  براي  مختلف 
ترتيب  اين  به  و  مي کند  ايجاد  کشاورزي 
کاهش  باعث  زمينه،  اين  در  تالش  افزايش 

ريسک همه دست اندرکاران مي گردد.

شکل 3 : روند جمعيت جهان طي سالهاي 1960 تا 2050
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2. توسعه زير ساختارهاي منطقه اي
دست  بين  همكاري  و  هماهنگي 
ساختار  در  کشاوزي  بخش  اندرکاران 
است  ممكن  اي  منطقه  گذاري  سرمايه 
و  غذا  آب،  امنيت  ناپايداري  تشديد  باعث 
انرژي شود. به طور مثال، شوراي همكاري 
کشورهاي خليج فارس با سرمايه گذاري در 
دکل هاي الكتريسيته باعث افزايش وابستگي 
اين  در  انرژي  تامين  براي  الكتريسته  به 
مي دهد  نشان  تجربه  است.  شده  کشورها 
زيرساختهاي  آنها  در  که  کشورهايي  که 
که  هستند  موسساتي  و  دارد  وجود  کافي 
در  و  محاسبه  نيز  را  آب  کميابي  ارزش 
را  خود  مي توانند  خوبي  به  مي گيرند،  نظر 
بااليي  سازگاري  از  و  دهند  وفق  شرايط  با 

برخوردار هستند.

3. قيمت گذاري منابع بر اساس بازار
قيمت گذاري منابع نقش بسيار موثري 
در مديريت تقاضاي غذا، آب و انرژي ايفا 
مقررات  يا  و  يارانه  ارائه  با  دولتها  مي کند. 
وجود  مختلف  کشورهاي  در  که  ديگري 
پايين نگه  به طور مصنوعي  قيمتها را  دارد، 
مي يابد.  افزايش  تقاضا  نتيجه  در  مي دارند، 
اما حتي اگر قيمت ها از طريق مكانيزم بازار 
هم افزايش يابد، بسياري از اثرات خارجي 
منفي ناشي از مصرف غذا، آب و انرژي در 

آن در نظر گرفته نمي شود. 
هزينه هاي  )مانند  محلي  اثرات  هزينه 
بهره  بلند مدت اجتماعي و زيست محيطي 
جهاني  اثرات  هزينه  و  منابع(  از  برداري 
)مانند تغييرات آب و هوايي ناشي از انتشار 
نظر  در  منابع  قيمت گذاري  در  بايد  کربن( 
گذاري  قيمت  که  در صورتي  گرفته شوند. 
از  استفاده  هزينه  که کل  نباشد  اي  به گونه 
تصميم  ادامه  احتمال  گيرد،  بر  در  را  منابع 
گيري هاي ناپايدار درخصوص بهره برداري 

از منابع وجود دارد.
با اين وجود، افزايش قيمت آب اثرات 
بر  مناطق  از  بسياري  در  منفي  اجتماعي 
نوع  ابن  احتساب  براي  مي گذارد.  جاي 
گونه  به  بايد  بازاري  مكانيزم هاي  هزينه ها، 

اجتماعي  پايداري  که  شوند  مديريت  اي 
به دليل بهره برداري کمتر از منابع مصرف 
کنندگان فقير، به خطر نيافتد. هزينه انساني 
برنامه  با  مي بايست  منابع  قيمتهاي  افزايش 
و  شناسايي  دست اندرکاران  دقيق  ريزي 
که  آنجا  از  اين  بر  عالوه  گردد.  برطرف 
مصرف  متوجه  نهايتا  قيمتها  افزايش  اين 
نيز  اقتصادي  رشد  بر  مي شود،  کنندگان 
تاثير مي گذارد. جدا از اين چالشها، از آنجا 
خسارتهاي  دليل  به  منابع  کمبود  هزينه  که 
هزينه  از  بيشتر  بسيار  وارده  ناپذير  جبران 
متخصصين  نظر  به  مي باشد،  منابع  مديريت 
هزينه ها،  پوشش  براي  قيمتي  ايجاد سيستم 
در  جهاني  منابع  پايداري  حفظ  بمنظور 
آينده بسيار ضروري است. در مناطقي مانند 
بازاري  قيمتهاي  آفريقا،  خاورميانه و شمال 
سرمايه  براي  حتي  که  است  اي  گونه  به 
گذاران بخش خصوصي، سرمايه گذاري در 
زير ساختها جذابيت دارد و در نتيجه امكان 
نگه داري از منابع کمياب و محدود که در 
مي شود،  برداري  بهره  آنها  از  حاضر  حال 

بيشتر خواهد بود.

4. تفويض اختيار و اجرا در سطح جامعه
که  اند  عقيده  اين  بر  متخصصين 
سياستهايي که هدف آنها مديريت منابع غذا، 
جهات خوب  بسيار  از  است  آب  و  انرژي 
استفاده  موانع  از  بسياري  اند.  شده  طراحي 
پايدار از منابع، مربوط به نحوه اجراي اين 
امكانات  کمبود  مثال،  به طور  سياستهاست. 
آلودگي  احتمال  افزايش  دليل  به  بهداشتي، 
امنيت آب را به خطر مي اندازد.  منابع آب، 
با اين وجود ايجاد امكانات بهداشتي بدون 
در نظر گرفتن استانداردهاي جامعه )بمنظور 
امكانات  اين  از  استفاده  اينكه  از  اطمينان 
تغييرات فرهنگي و سرمايه گذاري  مستلزم 
پذير  امكان  راحتي  به  زيرساختهاست(،  در 
معناي  به  موانعي  چنين  رفع  بود.  نخواهد 
انگيزه  ايجاد  و  اختيار  تفويض  درگيري، 
براي  جامعه  سطح  در  محلي  بازيگران  در 
کنندگان  استفاده  پايدار  حمايت  از  اطمينان 

از منابع، از مصرف اين منابع است.

مديريت  براي  مالي  و  فني  نوآوري هاي   .5
ريسک ها

مستلزم  ريسک  نوع  اين  با  برخورد 
در  بيشتر  گذاري  سرمايه  و  تحقيقات 
انتقال و ابزارهاي مديريت  تكنولوژي قابل 
که  است  آن  موفقيت  رمز  است.  ريسک 
محلي،  سطح  در  استفاده  مورد  ابزارهايي 
مناسب باشد و به اندازه کافي در بين افراد 
مستلزم  کارايي  پيشرفت  افتد.  جا  جامعه 
استفاده از مدلهاي جديد مديريت عملياتي 
و دسترسي به اطالعات است. نوآوري هايي 
آبياري  مصنوعي،  پروتئين  توليد  مانند 
خوراکي  دانه هاي  انواع  پيوند  اي،  قطره 
نمک  برابر  در  آنها  مقاومت  افزايش  براي 
کارايي  افزايش  و  غذا  امنيت  به  مي تواند 
کمک  همزمان  طور  به  انرژي  و  آب 
نيازمند  اجرا  و  توسعه  براي  اما  مي نمايد 

سرمايه گذاري است.
مالي  ريسكهاي  مديريت  در  نوآوري 
پرداخت  مانند  باشد.  موثر  مي تواند  نيز 
"شبكه ايمني" براي برنج کاران ويتنامي، در 
صورت افت محصول و درآمد آنها به دليل 
بيماريها و پديده هاي  مانند آفت،  مشكالتي 
و  سيل، خشكسالي  جمله  از  هوايي  و  آب 

طوفانهاي شديد. 
تغييرات  از  ناشي  گذشته خسارات  در 
آب و هوايي و افت بخش کشاورزي منجر 
به زياني به اندازه 5 درصد توليد ناخالص 
همكاريهاي  لطف  به  که  شد  ويتنام  ملي 
بيمه  کشاورزي،  بانكهاي  ميان  موجود 
متعددي  ريسكهاي  دولتها،  و  گذارها 
امنيت غذا  تامين  با  برطرف شد و همزمان 
کشاورزان،  کار  به  ادامه  و  ملي  سطح  در 
نيز  کشور  سطح  در  غذا  توليد  نوسانات 
از  بسياري  وجود  اين  با  يافت.  افزايش 
و  آب  ريسک  مانند  خاصي  هدف  ابزارها 
دنبال مي کنند و مديريت ريسک  هوايي را 
منطقه اي بين بخشي و يا ريسک تامين غذا 
پيوسته  هم  به  ماهيت  گيرد.  نمي  بر  در  را 
تالشهاي  لزوم  از  حاکي  چالشها،  اين 
يكپارچه  حلهاي  راه  ارائه  براي  بيشتري 

 .فني و مالي است
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نگاهي به وضعيت
بخش انرژي كشور

در سال 1389
الف. بخش انرژي

هيدروکربوري  متعارف  منابع  کل  حجم 
شامل مجموع کل ذخاير هيدروکربوري نفت 
پايان  در  استحصال کشف شده،  قابل  گاز  و 

و  نفتي  ذخاير  درصد  با 42/74  سال 1389، 
ميليارد   361/7 گازي،  ذخاير  درصد   57/26

بشكه معادل نفت خام بوده است. 
در سال 1389 کل توليد انرژي اوليه در 

کشور، 3047/13 ميليون بشكه معادل نفت خام 
به سال گذشته 3/25 درصد  نسبت  که  بوده 
افزايش يافته است. ترکيب حامل هاي انرژي 
است  عبارت  کشور  اوليۀ  انرژي  توليد  در 
درصد   52/22 نفت خام،  درصد   47/22 از:  
سوخت هاي  درصد   0/18 غني،  گازطبيعي 
سنتي، 0/19 درصد زغال سنگ، 0/19 درصد 
برق آبي، بادي و خورشيدي و بقيه )0/0054 

درصد( انرژي هاي  نو خورشيدِي حرارتي.
در  اوليه  انرژي  عرضه   1389 سال  در 
معادل  ميليون بشكه  داخل کشور، 1766/43 
نفت خام بوده است که نسبت به سال گذشته 

5/1 درصد افزايش يافته است.
مصرف انرژي نهايي در سال 1389، 1215 
ميليون بشكه معادل نفت خام بوده که به علت 
ادامۀ سهميه بندي و کنترل عرضۀ فرآورده ها و 
همچنين آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها 
 ، قبل  به سال  نسبت  آخر سال  ماهه  در سه 

حدود 3/2 درصد کاهش يافته است.
در طي سال 1389، يارانۀ پرداختي براي 
فرآورده هاي نفتي و گاز به ترتيب 362093/1 
ميليارد ريال بوده که علي رغم  و 389256/3 
علت  به  يارانه ها،  هدفمندي  طرح  اجراي 
افزايش قيمت هاي منطقه اي فرآورده هاي نفتي 
مصرف  افزايش  همچنين  و  گاز  صادراتي  و 
فرآورده هاي نفتي و گاز نسبت به سال 1388، 
حدود 5/2 درصد و 2/8 برابر افزايش داشته 
است. بدين ترتيب مجموع يارانه هاي پرداختي 
 ،1389 سال  در  گاز  و  نفتي  فرآورده هاي  به 
به  با توجه  ميليارد ريال بوده که   751349/4
نرخ تسعير ارز در بودجه سال، معادل با 76/3 

ميليارد دالر مي باشد.
بخش  انرژي  مصرف   1389 سال  در 
خانگي و تجاري، 412/95 ميليون بشكه معادل 
سال  به  نسبت  کاهش  درصد   2 با  نفت خام 
قبل، بخش حمل و نقل 286/75 ميليون بشكه 
معادل نفت خام با 3/9 درصد افزايش نسبت به 
سال قبل، بخش صنعت 290/14 ميليون بشكه 
معادل نفت خام در سال با 6/71 درصد افزايش 
نسبت به سال قبل، بخش کشاورزي 45/17 
ميليون بشكه معادل نفت خام با 4/75 درصد 

نسبت به سال قبل، افزايش نشان مي دهد.   
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ب. نفت خام
ميزان ذخاير نفت و مايعات گازي قابل 
استحصال تا پايان سال 1389 بالغ بر 154/58 
ميليارد بشكه بوده که 109/36 ميليارد بشكه 
آن مربوط به ذخاير خشكي و 45/22 ميليارد 

بشكه آن، مربوط به ذخاير دريايي مي باشد.
گازي  مايعات  و  نفت خام  ذخاير  ميزان 
کشف شده قابل استحصال در سال 1389 بالغ 
بر 560/45 ميليون بشكه بوده است. در سال 
توليد نفت خام، 3942/45 هزار بشكه   1389
در روز بوده که نسبت به سال قبل 0/38 درصد 

افزايش داشته است. 
 ،1389 سال  در  نفت خام  صادرات 
819/97 ميليون بشكه بوده که نسبت به سال 
قبل 2/5 درصد افزايش نشان مي دهد. در سال 
1389 واردات نفت خام از کشورهاي آسياي 
ميانه، 13/26 هزار بشكه در روز بوده که نسبت 
به علت توقف عمليات سوآپ  قبل  به سال 
حدود 85/23 درصد کاهش داشته و در ازاي 
نفت خام وارداتي )سوآپ( از مبادي صادراتي 
کشور، حدود 22/38 هزار بشكه در روز صادر 

شده است. 

ج. فرآورده 
پااليشگاه هاي نفت کشور در سال 1389 
با خوراک 1695/204 هزار بشكه در روز )به 
ترتيب شامل 1663/263 و 31/94 هزار بشكه 
در روز نفت خام و مايعات و ميعانات گازي( 
انجام  را  نفتي  فرآورده هاي  توليد  عمليات 
داده اند که توليد کل فرآورده هاي نفتي حاصل 
از آن ها، حدود 96/8 ميليارد ليتر در سال بوده 

است. 
ليتر  ميليون   15 روزانه   ،1389 سال  در 
ليتر نفت گاز به کشور  بنزين و 4/24 ميليون 
مترمكعب   3478/85 حدود  و  شده  وارد 
از  گازمايع  روز(  در  تن   1885/53( روز  در 
مجتمع هاي پتروشيمي  و ساير منابع به همراه 
واردات از خارج برداشت و عرضه شده است.
صادرات فـرآورده ها در سال 1389، بالغ 
بر 33 ميليون ليتر در روز بوده که شامل 29/2 
ميليون ليتر نفت کوره  و حدود 0/46 ليتر نفت 
گاز و بقيه مربوط گاز مايع و نفتا و سوخت 

جت بوده است.
در سال 1389، کارکرد حمل نفت خام بالغ 
بر 29320/6 ميليون تن-کيلومتر بوده که مقدار 
حجمي  آن 58089 ميليون ليتر نفت خام بوده 

است.
کل کارکرد وسايل مختلف حمل فرآورده 
در سال 1389، 36926/65 ميليون تن-کيلومتر 
بوده که مقدار حجمي  آن 122585/62 ميليون 

ليتر بوده است. 
)گاز  اصلي  نفتي  فرآورده  پنج  مصرف 
و  نفت گاز  سفيد،  نفت  موتور،  بنزين  مايع، 
نفت کوره( در سال 1389،   در مجموع 222/7 

ميليون ليتر در روز بوده است.   

ج. گازطبيعي
ميزان ذخاير باقيماندۀ گاز قابل استحصال 
تريليون   33/62  ،1389 سال  پايان  تا  کشور 
از   1389 سال  در  است.  بوده  مترمكعب 
مجموع 25 ميدان فعال گازي کشور، 17 ميدان 
ميدان  و 8  گازي  مستقل  ميدان  بصورت  آن 

سازندهاي گازي ميادين نفتي بوده اند. 
در سال 1389، کل توليد گازغني 617/45 
ميليون مترمكعب در روز بوده که از اين مقدار 
مربوط  روز  در  مترمكعب  ميليون   380/67
مناطق  ميادين مستقل گازي و همراه  به گاز 
خشكي و 236/78 ميليون مترمكعب در روز 
مربوط به گاز مستقل و همراه مناطق دريايي 

بوده است.  
درصد  غني،  87/65  گاز  ميزان  اين  از 
تحويل واحدهاي پااليشي، 4/15 درصد براي 
پتروشيمي،  تحويل  آن  درصد   1/09 تزريق، 
0/9 درصد آن صرف مصارف عملياتي، 6/03 
درصد آن به عنوان ميزان بالقوه براي طرح هاي 
جمع آوري و بقيه آن به عنوان تبديل به مايعات 
گازي و خطاي اندازه گيري گزارش شده است.
و  نم زدايي  واحدهاي  ظرفيت 
 ،1389 سال  در  کشور  گازي  پااليشگاه هاي 
بالغ بر 518/45 ميليون مترمكعب در روز بوده 
را  قبل 4/21 درصد رشد  به سال  نسبت  که 

نشان مي دهد.
سال،  اين  در  سبک  گاز  توليد  جمع 
که  بوده  روز  در  مترمكعب  ميليون   485/38

نسبت به سال قبل حدود 3/38 درصد رشد 
داشته است.

 ،1389 سال  در  گازطبيعي  واردات 
24/64 ميليون مترمكعب در روز و صادرات 
آن 23/26 ميليون مترمكعب در روز بوده که 
قبل 55/4 و 25/12  به سال  نسبت  به ترتيب 

درصد افزايش داشته است.
گازسبک  تزريق  ميزان   ،1389 سال  در 
مصارف  روز،  در  مترمكعب  ميليون   62/77
روز،  در  مترمكعب  ميليون   30/93 عملياتي 
جمع آوري  طرح هاي  براي  گاز  بالقوه  ميزان 
11/79 ميليون مترمكعب در روز و مصارف 
نيروگاه ها  شامل  مختلف  بخش هاي  نهايي 
که  بوده  روز  در  مترمكعب  ميليون   355/91
داشته  افزايش  درصد  قبل، 6  سال  به  نسبت 
است. ضمناً مصرف داخلي گازطبيعي کشور 
مكعب  متر  ميليون   401/65  ،1389 سال  در 
در روز بوده که نسبت به سال قبل 7 درصد 

افزايش داشته است.
ميعانات گازي در سال  مايعات و  توليد 
حدود  که  بوده  بشكه  هزار   195472 ،1389
42/1 درصد آن به پتروشيمي ، 46/83 درصد 
آن به صادرات، 1/65 درصد به مصارف داخلي 
و خوراک پااليشگاه گازمايع، 5/86 درصد به 
پااليشگاه هاي نفت اختصاص يافته و 20/83 
در  براي طرح هاي جمع آوري  نيز  آن  درصد 

دسترس بوده است.   
تعداد خانوارهاي تحت پوشش گازطبيعي 
در اين سال، 16965/57 هزار خانوار بوده که 
قبل 7/95 درصد رشد داشته  به سال  نسبت 

است. 
مصرف گازسبک در سال 1389 در بخش 
مترمكعب،  ميليون   46793 خانگي/تجاري 
مترمكعب،  ميليون   31555 صنعت  بخش 
بخش حمل ونقل 5543 ميليون مترمكعب و 
نيروگاه ها 45544 ميليون مترمكعب بوده است.  

د. پتروشيمي
بر  بالغ  پتروشيمي در سال 1389،  توليد 
40170/72 هزار تن بوده است. فروش داخلي 
با 10531/3  برابر  نيز  پتروشيمي  محصوالت 
هزار تن بوده که با  افزايش 34 درصدي نسبت 
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به سال قبل همراه بوده است. ارزش فروش 
داخلي محصوالت نيز در سال 1389، بالغ بر 
67692/4 ميليارد ريال با افزايش فروش ريالي 

45 درصد، توأم بوده است.   
ميزان صادرات محصوالت پتروشيمي در 
سال 1389، برابر با 17850/8 هزار تن بوده که 
از نظر وزني 27 درصد و از نظر قيمت فروش 
به  نسبت  درصد  دالر( 53  )11571/3ميليون 

سال 1388 افزايش داشته است.
مجتمع هاي  خوراک  متوسط  ميزان 
سال  در  کشور  پااليشگاه هاي  از  پتروشيمي  
1389، برابر با 8473/9 مترمكعب در روز بوده 
به سال 1388، حدود 4/4 درصد  نسبت  که 
مايعات  ميزان خوراک  نشان مي دهد.  کاهش 
پتروشيمي  در  مجتمع هاي  گازي  ميعانات  و 

سال 1389، بالغ بر 8543/5 هزار تن بوده  که 
در حد 7/58  افزايشي  به سال 1388  نسبت 
درصد داشته و گاز مصرفي خوراک، سوخت 
و اتان در اين سال به ترتيب در حد 7013/9 
و 8685/1 ميليون مترمكعب و 4407/8 هزار 

تن بوده است. 

ه. ساير حامل هاي انرژي
- برق

 ،1389 سال  در  نامي  نيروگاه ها  قدرت 
61203 مگاوات بوده که نسبت به سال قبل 
توليد  جمع  است.  يافته  افزايش  درصد   8/8
 232994  ،1389 سال  در  نيروگاه ها  ناويژۀ 
ميليون کيلووات ساعت بوده که نسبت به سال 
قبل 5/3 درصد رشد داشته است. سهم نيروگاه 

نيروگاه  درصد،   4/1 ناويژه  توليد  در  آبي 
بخاري 40/4 درصد، نيروگاه گازي و سيكل 
ترکيبي 55/4 درصد و بقيۀ آن سهم نيروگاه 

ديزلي و بادي و فتوولتاييک بوده است.
برق  داخلي  فروش  کل   ،1389 سال  در 
183/267 ميليارد کيلووات ساعت بوده که از 
اين مقدار 60678 به بخش خانگي، 21277 به 
بخش عمومي ، 299/5 به بخش حمل و نقل، 
بخش  به   60918 تجاري،  بخش  به   12687
صنعتي، 24108 به بخش کشاورزي و 3300 
ميليارد کيلووات ساعت صرف ساير مصارف 
اين  در  برق  و صادرات  واردات  است.  شده 
سال، به ترتيب 3015 و 6707 ميليون کيلووات 

ساعت بوده است. 
 ،1389 سال  در  برق  مشترکين  تعداد 

درصد   81/9 که  بوده  مشترک  هزار   25669
اين تعداد را بخش خانگي تشكيل داده است. 
تعداد کل روستاهاي برق دار شده تا پايان سال 

1389، 53461 روستا بوده است.
در سال 1389بر اساس آمار وزارت نفت، 
نيروگاه ها  به  تحويلي  نفت کورۀ  و  نفت گاز 
 8033/604 و   6278/504 بر  بالغ  به ترتيب 
سال  به  نسبت  نفت گاز  که  بوده  ليتر  ميليون 
قبل 10 درصد افزايش و نفت کوره تحويلي 
است.  داشته  کاهش  درصد  نيروگاه 9/53  به 
نيروگاه ها در سال 1389،  مصرف گازطبيعي 
نسبت  که  بوده  مترمكعب  ميليون   45544
است.  يافته  افزايش  قبل 6/1 درصد  به سال 
راندمان نيروگاه هاي حرارتي در سال 1389، 

37/5 درصد بوده است.    

- زغال سنگ
ذخيرۀ قطعي منابع زغال سنگ در کشور 
است.  شده  برآورد  تن  ميليارد   1/1 حدود 
توليد، مصرف، صادرات و واردات زغال سنگ 
در سال 1389 به علت عدم ارائۀ آمار توسط 
تراز  در  که  آنجايي  از  و  ذيربط  سازمان هاي 
کل انرژي کشور چندان تاثيري ندارد، همانند 
ميزان سال گذشته در تراز انرژي در نظر گرفته 
شده است. بر اين اساس ميزان توليد، مصرف، 
صادرات و واردات در سال 1389 به ترتيب 
 605/93 و   20/89  ،376/1211،09/8 بر  بالغ 

هزار تن منظور گرديده است.

- سوخت هاي سنتي
توليد سوخت هاي سنتي )هيزم و زغال( بر 
طبق گزارش رسمي  سازمان مراتع و جنگل ها 
)حدود 250/6 هزار مترمكعب( به مراتب کمتر 
نشان  که  است  بوده  آن ها   ميزان مصرف  از 
از آن دارد که بيشتر روستاها و جنگل-نشينان 
هيزم،  از  نفتي  فرآورده هاي  به جاي  همچنان 
زغال چوب )5000 هزار مترمكعب( و بوته 
و خار و فضوالت دامي )586 هزار تن( براي 
مصارف سوختي استفاده مي نمايند که مجموعًا 
بشكه  ميليون   5/37 معادل   ،1389 سال  در 

معادل نفت خام بوده است. 

- انرژي هاي نو )بادي، خورشيدي حرارتي(
انرژي هاي  از  استفاده  حاضر  حال  در 
انرژي  از  آب گرم  تهيۀ  شامل  ايران،  در  نو 
آب-گرمكن ها  به وسيله  خورشيدي  حرارتي 
از  برق  توليد  و  خورشيدي  حمام هاي  و 

نيروگاه هاي بادي و فتوولتاييک مي باشد.
تا پايان سال 1389 تعداد کل آب گرمكن ها 
و حمام هاي خورشيدي نصب شده در کشور 
به ترتيب 20372 و 772 بوده است که جمعًا 
معادل 0/164 ميليون  بشكه  معادل  نفت خام از 

مصرف انرژي را پوشش داده است.
کل توليد برق از نيروگاه هاي فتوولتاييک 
کيلووات  هزار  با 68/4  برابر  سال 1389  در 
 208 بادي  نيروگاه هاي  مورد  در  و  ساعت 
گيگاوات ساعت بوده که به شبكه سراسري 

برق تزريق شده است.
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جمع بندي
ذخاير  بودن  دارا  با  گرچه  ايران  کشور 
سرشار و غني نفت و گاز جايگاه ممتازي در 
بخش انرژي دنيا دارا مي باشد، ليكن از نظر 
مصرف انرژي با عنايت به ساختار اجتماعي/ 
اجراي سياست هايي در  به ويژه  و   اقتصادي 
کشورهاي  از  يكي  اجتماعي،  رفاه  جهت 
پرمصرف انرژي در جهان مي باشد، در عين 
حال به علت اقداماتي که در چارچوب طرح 
تحول اقتصادي در مورد هدفمند کردن يارانۀ 
سه  کوتاه مدت  دورۀ  در  انرژي  حامل هاي 
ماهۀ آخر سال 1389 به عمل آمده، به طور 
کلي نشانه هايي از کاهش روند رشد مصرف 

حامل هاي انرژي نمايان شده است.
آمار  در  انرژي  شاخص هاي  مقايسۀ 

جهاني و کشور نتايج زير را بدست مي دهد:
سال  در   )BP( جهاني  آمارهاي  طبق  بر   •
اوليه  انرژي  عرضۀ  ترکيب   ،2010
حامل هاي انرژي را به ترتيب نفت )33/56 
درصد(   29/63( زغال سنگ  درصد(، 
و ساير حامل ها  )23/81 درصد(  گاز  و 
)انرژي هسته اي و برق آبي و حامل هاي 
در  مي دهد  تشكيل  تجديدپذير(  انرژي 
حالي که اين ترکيب در آمارهاي جهاني 
براي کشور ايران به ترتيب نفت )40/48 
بقيه  و  درصد(   57/98( گاز  درصد(، 
انرژي  حامل هاي  ساير  درصد(   1/53(
و  سنتي  سوخت هاي  و  )زغال سنگ 

برق آبي، بادي و خورشيدي( مي باشند. 
در مقايسه با ارقام بند فوق، ترکيب عرضۀ   •
داخلي کشور  براي مصرف  اوليه  انرژي 
 ،1389 سال  هيدروکربوري  ترازنامۀ  در 
درصد   67 نفت خام،   درصد   32 شامل 
زغال  نيز  درصد   1 حدود  و  غني،  گاز 
سنگ،  سوخت هاي سنتي  و انرژي هاي 

تجديدپذير بوده است.
ترکيب مصرف نهايي حامل هاي انرژي در   •
ترازنامۀ هيدروکربوري سال 1389 براي 
)فرآورده هاي  نفت  از  به ترتيب  کشور، 
نفتي و مايعات و ميعانات گازي( )40/5 
درصد(، گاز طبيعي )سبک و غني( )49/9 
درصد( و بقيه حامل ها )برق آبي/  بادي، 

زغال سنگ، انرژي هاي نو و سوخت هاي 
در  شده،  تشكيل  درصد(   9/6( سنتي( 
حالي که ترکيب مصرف نهائي در سال 
فوق الذکر  انرژي  براي حامل هاي   1388
به ترتيب عبارت بوده از 42/9، 48/4 و 
8/7 که اين امر نمايانگر تقريباً عدم تغيير 
در توسعه و گسترش گازرساني در سال 
درصد   1/5( قبل  سال  به  نسبت   1389

کاهش( مي باشد.
در  مي دهد  نشان   )EIA(آمارهاي جهاني  •
حالي که رشد متوسط عرضۀ انرژي اوليه 
و مصرف نهايي انرژي در جهان در سال 
2008 نسبت به سال قبل به ترتيب 1/86 
به  مربوط  ارقام  بوده،  درصد   1/71 و 
ايران در اين آمار جهاني به ترتيب 4/05 
و 2/98 درصد در سال مذکور مي باشد 
که جزء رشدهاي باال در مناطق مختلف 

جهان بوده است. 
روند رشد عرضه انرژي اوليه و مصرف   •
نهايي انرژي جهان )EIA( در دورۀ زماني 
عرضه  که  مي-دهد  نشان   2000-2008
مصرف  و  درصد(   2/56( اوليه  انرژي 
مقايسه  در  درصد(   2/26( انرژي  نهايي 
با آمار مشابه در ترازنامۀ هيدروکربوري 
داشتن  ضمن   ،1378-88 سال هاي 
اختالف فاحش) به ترتيب 7/78 و 7/54 
به طور  است.  داشته  همسويي  درصد(، 
کلي مطالب فوق را مي توان چنين تفسير 
عرضۀ  مذکور،  سال هاي  در  که  نمود 
مصرف  از  طبيعي  بطور  اوليه  انرژي 
نهايي در کشور تبعيت نموده، به طوري که 
کمبودها در تراز انرژي از طريق واردات 
انرژي  حامل هاي  صادرات  کاهش  يا  و 
شده،  تنظيم  گاز  و  نفت  هيدروکربوري 
و يا اينكه در حالت عدم تامين تقاضاي 

انرژي رها گرديده است. 
شدت   ،)BP(جهاني آمارهاي  طبق  بر   •
سال  در  کشور  اوليه  انرژي  مصرف 
2010 )0/6 تن معادل نفت خام بر هزار 
شدت  متوسط  برابر  سه  حدود  دالر( 
تن   0/19( جهاني  اوليه  انرژي  مصرف 
و  است  دالر(  هزار  بر  نفت خام  معادل 

ميزان مصرف  که  است  معني  بدين  اين 
انرژي به ازاي يک واحد توليد در ايران در 
مقايسه با ساير کشورها، حتي کشورهاي 
منطقه )ترکيه، عربستان و ...( و همچنين 

رقم متوسط جهاني آن بسيار باالست.
مختلف  بخش هاي  در  انرژي  تقاضاي   •
اجتماعي/ اقتصادي نشان از آن دارد که 
بخش هاي  در  انرژي  از  عمده اي  بخش 
)حدود  خانگي  بخش  نظير  غيرمولد 
به  نهايي(  انرژي  مصرف  درصدکل   28
ارزش  ديگر  عبارت  به  مصرف مي رسد 
براي  انرژي  مصرف  به ازاي  افزوده اي 
بخش  اين  نمي نمايد.  تحصيل  کشور 
انرژي،  مصرف کنندۀ  بزرگترين  به عنوان 
نسبت به سال قبل به علت کنترل مصرف 
هدفمندي  طرح  اجراي  خصوص  به  و 
روبرو  درصدي   3 کاهش  با  يارانه ها 
بخش ها  ساير  در  مصرف  است.  بوده 
کشاورزي  نقل،  و  حمل  صنايع،  نظير 
قدمت  علت  به  نيز   ... و  نيروگاه ها  و 
عدم  انرژي،  مصرف کنندۀ   سيستم هاي 
استانداردهاي  مصرف،  مديريت  اعمال 
مصرف انرژي و قيمت نازل انرژي نسبت 
به سال قبل، افزايش نشان مي دهد. قابل 
حمل  بخش  در  مصرف  که  است  ذکر 
و نقل به علت افزايش ناوگان علي رغم 
ادامۀ اعمال سهميه بندي و افزايش قيمت، 

3/9 درصد افزايش داشته است.
به طور کلي با اعمال سياست هاي قيمتي   •
و غير قيمتي متعدد از جمله طرح پلكاني 
خانگي،  بخش  در  گاز  قيمت گذاري 
استاندارد  اعمال  پيگيري  سهميه بندي، 
و تصويب معيارها، توسعۀ حمل و نقل 
اجراي  مهمتر  همه  از  و   .... و  عمومي 
هدفمندي  طرح  ماهۀ  سه  کوتاه مدت 
يارانه ها در سال 1389، مصرف کل نهايي 
درصد   3/22 قبل  سال  به  نسبت  انرژي 

کاهش داشته است.
با توجه به مطالب فوق خالصه وضعيت   •
انرژي کشور در قالب جدول تراز انرژي 
و نمودار جريان انرژي در سال 1389 در 

 .ادامه ارايه شده است
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خودروهای آينده
برای  عمده  مشكل  يک  به  جهان  در  انرژی  بحران  هم اکنون، 
خودروسازان  به  دولت ها  دليل،  همين  به  و  شده  تبديل  کشورها 
کاهش  سبب  مختلف،  روش های  از  استفاده  با  تا  می آورند  فشار 
خودروسازان  راستا  اين  در  نمونه،  به طور  شوند.  خودرو  مصرف 
آمريكايی دستور گرفته اند که خودروهای کم مصرف توليد و در افق 
بلندمدت به سوی استفاده از سوخت غيرفسيلی در خودرو حرکت 
کنند. تا 15 سال آينده هزينۀ سوخت فسيلی به ميزان قابل توجهی 
باال خواهد رفت که اين افزايش به دليل کاهش ميزان عرضۀ اين 
سوخت و افزايش تقاضا خواهد بود. همچنين تا 70 سال آينده با 
اتمام بخش قابل توجهی از منابع سوخت  فسيلی، عرضۀ اين سوخت 
به صورت عمومی مقدور نخواهد بود. هم اکنون بيش از 50 درصد 
نفتی  فراورده های  از  درصد   70 از  بيش  و  فسيلی  از سوخت های 
در خودروها مصرف می شود. در اين شرايط اين اجبار وجود دارد 
خودروهای  مانند  مصرف  کم  خودروهای  آينده  سال   15 در  که 
هيبريدی جايگزين کامل خودروهای متداول شوند و در 70 سال 

و  کرد  نخواهد  استفاده  فسيلی  سوخت  از  خودروها  ديگر  آينده 
جديد  کاماًل  خودروهايی  يا  هيدروژنی  يا  الكتريكی  خودروهای 
نوع  اين  مقاله  اين  در  می شوند.  هيبريدی  خودروهای  جايگزين 
خودروها را که در آينده مورد استفاده گسترده قرار خواهند گرفت، 
مورد بررسی قرار گرفته اند. خودروهای کم مصرف برای 15 سال 
آينده و خودروهای که از سوخت فسيلی استفاده نمی کنند برای 70 

سال آينده، در دو بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

خودروهای كم مصرف
ديگر  داليل  يا  و  باال  هزينۀ  دليل  به  اکنون  هم  خودروها  اين 
مورد استفاده گسترده، قرار نگرفته اند ولی همانطور که اشاره شد تا 
15 سال آينده جايگزين کامل خودروهای وابسته به فسيلی متداول 

می شوند. 
- خودروهای هيبريدی: يكی از خودروهاي جديد که فناوری آن 
بيشتر توسط خودروسازان ژاپنی در حال پيگيری است، خودروهای 
برای  که  هيبريدی  است. خودرو  هيبريدی 
سال  در  تويوتا  شرکت  از سوی  بار  اولين 
1998 ارائه شد، يک راه حل مناسب برای 
کاهش مصرف سوخت خودروهای بنزينی 
تا حدود 50 درصد است و مشكل مصرف 
گونه  اين  توليد  طريق  از  را  بنزين  زياد 
خودروهای  داد.  بهبود  می توان  خودروها 
هيبريدی، ترکيبی از موتورهای الكتريكی با 
موتورهای درون سوز هستند و در توليد اين 
وضعيت سوخت  که  شده  سعی  خودروها 
بهبود پيدا کند. هيبريد کردن خودروها در 
جهان به سه روش :موازی، رديفی و ترکيبی 
موتور   ، در روش سری  که  می شود  انجام 
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احتراق داخلی، فقط کار توليد برق را انجام می دهد و موتور برقی 
خودرو را حرکت می دهد. در روش موازی موتور احتراق داخلی 
به صورت مستقل کار می کند در عين حال که برق هم توليد می کند و 
موتور برقی نيز به صورت مستقل کار می کند و اين عملكرد از طريق 
يک مغز هوشمند کنترل می شود تا مصرف سوخت مينيمم شود. در 
روش ترکيبی نيز دو گونۀ موازی و رديفی با هم به صورت ترکيب 
شده، استفاده می شوند که اين روش بيشترين قابليت را دارد و تنها 

مشكل اين طرح پيچيدگی فوق العاده آن است. 
- خودروهای ديزلی: روش ديگری که برای کاهش مصرف 
خودروهای  در  گازوئيل  از  استفاده  می شود،  استفاده  خودروها 
از  استفاده  به طور متوسط  انجام  شده  بنابر مطالعات  سواری است. 
موتورهای ديزلی به جای موتورهای بنزينی 35 درصد صرفه جويی 
خودروهای  در  امروزه  دارد.  پی  در  را  فسيلی  سوخت  درمصرف 
سواری ديزلی، مصرف چهار ليتر گازوييل به  ازای هر 100 کيلومتر 
معمول است، ولی در خودروهای سواری بنزينی مصرف شش ليتر 
در هر 100 کيلومتر ايده آل ترين حالت است. به همين دليل است 
رواج  بسيار  ديزلی  خودروهای  از  استفاده  فرانسه  و  آلمان  در  که 
ديزل  سوخت  از  خودروها  درصد   60 که  گونه ای  به  است،  يافته 
بهره می برند. بازده حرارتی موتورهای بنزينی در حدود 26 درصد 
است، حال  آن که اين بازده در موتورهای ديزلی 42 درصد گزارش 
شده است. موتورهای ديزلی 20 درصد افزايش گشتاور نسبت به 
موتورهای مشابه بنزينی دارند و افت راندمان موتور آنها در شرايط 
مختلف 25درصد کمتر نسبت به موتورهای مشابه بنزينی مي باشد.

خودروهای غير فسيلي
نيز تا سال  براساس بررسی های انجام شده در آمريكا و ژاپن 
2020 سهم خودروهای هيبريدی به 20 درصد خواهد رسيد و اين 
ژاپن  و  آمريكا  مانند  پيشرفته  بسيار  بازارهای خاص  در  خودروها 
اين  از  استفاده  به تدريج   2020 سال  از  بود.  خواهند  توجه  مورد 
تبديل  اول  به سوخت  در سال 2050  و  آغاز  در جهان  خودروها 
می شود. البته با گران شدن بهای نفت ، کمی  اين زمان جلوتر آمده 

است. به هر حال همانطور که اشاره شد پيش بيني مي شود تا 70 سال 
ديگر اين جايگزيني به صورت کامل انجام شود، اما آغاز استفاده 
از خودروهاي هيدروژني تا سال 2020 به تعويق مي افتد. اول اينكه 
اين سوخت نيز با پيچيدگی های زيادی روبه رو است، چراکه بايد 
هيدروژن را تا منفی 200 درجه سانتی گراد سرد کرد تا مايع شود و 
از طرفی تهيه و ايجاد زيرساخت های انتقال و توزيع آن نيز بسيار 
ثاني اين خودروها هم اکنون به دليل هزينه بسيار  گران است. در 
بنزين و  با گران شدن  اما  نخواهند گرفت.  قرار  استفاده  باال مورد 
ايجاد شدن زير ساخت هاي اين سوخت، استفاده از آنها از لحاظ 
اقتصادي به صرفه خواهد شد. شايد عجيب به نظر برسد اما عنصر 
هيدروژن که به گفته بسياری از دانشمندان دومين عنصر طبيعت از 
نظر فراوانی است، به سختی تهيه و سخت تر از آن ذخيره می شود؛ 
و  می کنند  استفاده  هيدروژن  از  چگونه  دانشمندان  ديد  بايد  حال 
پيدا خواهد  معدن هيدروژن در خودروها  از  استفاده  کليد  چگونه 
شد. خودروهاي فاقد سوخت فسيلي به چهار گروه تقسيم مي شوند 
که سه گروه از آنها از هيدروژن استفاده مي کنند و فقط يک گروه از 
اين خودروها قابليت توليد انبوه دارد و آن خودروهاي هيدروژني 

با پيل سوختي است. 
- خودروهيدروژني با پيل سوختي: استفاده از هيدروژن در 
و هيدروژنی صورت مي گيرد که خروجی  پيل سوختی  موتورهای 
آن تنها آب است. در خودروهای پيل سوختی از واکنش هيدروژن 
در  به حرکت  برای  نيز  توليدی  برق  از  و  توليد  برق   ، اکسيژن  و 
آوردن چهار الكتروموتور استفاده می شود و خروجی سيستم نيز آب 
است. اکنون سعي مي شود به صورت خالصه عملكرد اين ماشين 
توضيح داده شود. گاز هيدروژن را مي توان از منابع مختلف از جمله 
مواد نفتي، ذغال سنگ و برخي فضوالت طبيعي استخراج کرد، اما 
استخراج هيدروژن از اين منابع نيز مستلزم استفاده از سوخت هاي 
مختلف است بزرگترين منبع طبيعي هيدروژن در سطح زمين، آب 
است و تجزيه آب با استفاده از برق نيز راه ديگر استخراج هيدروژن 
است. اين پيل ها از سه قسمت آند، کاتد و ماده متخلخل مياني که 
در بين آند و کاتد قرار دارد، تشكيل شده اند. در قطب آند هيدروژن 
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الكترون  و  هيدروژن  مثبت  يون هاي  به  کاتاليزور  يک  حضور  در 
تبديل مي گردد. مايه متخلخل مياني اجازه عبور به يون هاي مثبت 
هيدروژن را ميدهد ولي مانع عبور الكترون ها مي گردد. بنابراين يک 
اختالف ولتاژ بين کاتد و آند پديد مي آيد که در صورت وجود يک 
بارالكتريكي بين دو قطب الكترون ها، پس از آند به کاتد مي روند 
کاتد  به قطب  مثبت هيدروژن  يونهاي  توليد مي کنند.  الكتريسته  و 
يونيزه  الكترون ها  به وسيله  اکسيژن هوا که  با مولكول هاي  رفته و 
اين خودروها،  بنابراين  مي کنند.  توليد  آب  و  داده  واکنش  شده اند 
اکسيژن  ميان  واکنش  از  آنها  مصرفی  برق  هستندکه  خودروهايي 
آنها  از  بخار آب  به جز  و هيچ چيز  به دست می آيد  هيدروژن  و 

متصاعد نمي شود.
براي نخستين بار، توليد تجاري اين خودرو توسط هوندا انجام 
شد و »هوندا اف سي اگس کالريتي« نام دارد که يک خودرو چهار 
نفره است و هنگام حرکت، تنها بخار آب در فضا پراکنده مي کند. 
به  اکسيدکربن  دی  نشت  ميزان  رسيدن  هوندا  شرکت  مديرعامل 
به سوخت گيری  نياز  بدون  امكان سفرهای طوالنی   ، صفر درصد 
و زمان بسيار اندک سوخت گيری را از جمله فوايد غير قابل انكار 
خودروهای هيدروژنی اعالم کرد . تاکنون شرکت هوندا در حدود 
به  و  کرده  توليد   FCX Clarity نام  به  هيدروژنی  خودروی   200
مشتريان ژاپنی و آمريكايی که اغلب آنها هنرمندان هاليوودی هستند 

فروخته است .
- استفاده از باتری يون ليتيم: در بعضی موارد ، نيروی محرکه 
ليتيم تامين می شود که شارژ آن توسط  خودرو از يک باتری يون 
توجه  با  نيز  پيل سوختی  مولد  سوخت  و  انجام  پيل سوختی  مولد 
تامين  شيميايي  واکنش  يک  در  هيدروژن،  به  گاز طبيعی  تبديل  به 
توليد  سختی   ، خودروها  اين  مشكل  بزرگترين  هم اکنون  می شود. 
هيدروژن و پيچيدگي تاسيسات آن و همچنين مشكل بودن ذخيره 
راندمان  خودروها  اين  است.  سوختی  پيل های  بودن  گران  و  آن 

کمتري نسبت به خودرو هيدروژني با پيل سوختي دارند.

درون سوز  موتورهای  از  استفاده   -
با سوخت هيدروژن: نوع ديگر استفاده از 
درون سوز  موتورهای   ، هيدروژن  سوخت 
نوع  اين  در  است.  هيدروژن  سوخت  با 
اکسيژن،  و  بنزين  مخلوط  جاي  به  موتور 
سيلندرها  وارد  اکسيژن  و  هيدروژن  گاز 
سيلندرها   ، مخلوط  اين  انفجار  و  مي شود 
بی.ام.و  به حرکت در مي آورد. شرکت  را 
که  را  هيدروژنی  خودروهای  به تازگی 
می کند،  کار  داخلی  احتراق  موتور  با 
در  شرکت  اين  مهندسان  است.  ساخته 
آرايش  يک  با  هيدروژنی  خودرو  اين 
توانسته اند  سيلندر  دارای  12  خورجينی 
توليد  قدرت  بخار  اسب  هيدروژن،  285  سوخت  به کارگيری  با 
توانسته  رکوردگيری  آخرين  در  بی.ام.و  جديد  خودرو  کنند.اين 
 H2R به سرعت  302 کيلومتر بر ساعت دست يابد. موتور جديد
و  شده  ساخته  سری  7  بی.ام.و  داخلی  احتراق  موتور  مبنای  بر 
برای افزايش راندمان در اين موتور از زمان بندی متغير سوپاپ ها 
استفاده شده است. البته به دليل نوع سوخت هيدروژن و حالت 
گازی آن ، تغييراتی در سيستم سوخت رسانی اين خودرو ايجاد 

شده است.
شرکت بی.ام.و قصد دارد بر اساس تجربيات بدست آمده در 
کارکرد  توانايی  که هم  را  از خودروهای خود  H2R گونه ای  مدل 
بسازد،  دارند،  را  بنزين  با  کارکرد  توانايی  هم  و  هيدروژن  بوسيله 
اما هنوز تا همه گير شدن هيدروژن راه درازی باقی است، چرا که 
هيدروژن به صورت عنصر يافت نمی شود، به همين دليل يا می توان 
آن را با الكتروليز آب و يا از هيدروکربن ها بدست آورد که توليد 
و ذخيره سازي آن پروسه ای پر خرج است. از طرفی سامانه هايی که 
می توانند انرژی هيدروژن را به انرژی مكانيكی تبديل کنند نيز پرخرج 
هستند. بر اساس بررسی های انجام شده درباره سوخت هيدروژن ، 
استفاده از آن در خودروهای پيل سوختی بسيار محتمل تر از استفاده 
در موتورهای احتراقي است، چراکه با استفاده در پيل سوختی و تهيه 
برق و استفاده برق در الكتروموتورها که راندمان آن بسيار باالتر از 
شانس  سوختی  پيل  خودروهای  است،  داخلی  احتراق  موتورهای 

بيشتری دارند. 
- ماشين الكتريكي: ساده ترين ولي کم بازده ترين ماشين غير 
فسيلي ماشين الكتريكي ساده است. فرض کنيد که بعد از اتمام منابع 
سوخت فسيلي، انرژي الكتريكي به وسيله انرژي هاي تجديدپذير و 
نيروگاه هاي هسته اي تامين  گردد و در اين صورت شما ماشين خود 
را هر شب شارژ مي کنيد و با آن رانندگي مي کنيد. ولي همانطور که 
گفته شد اين روش بازدهي بسيار کمي دارد و رانندگي نيز بايد در 

 .مسافت کوتاه انجام گيرد
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مورد  اعتبار  از  دالر  ميليارد  دو  از  بيش 
 21 و   20 فازهای  توسعۀ  طرح  برای  نياز 
است.   شده  تأمين  تاکنون  جنوبی  پارس 
توسعۀ پروژۀ فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 
با هدف توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب 
گاز شيرين، در بخش های ساخت سكوهای 
فراساحلی، اجرای خط لولۀ فراساحل، بخش 
خشكی و عمليات حفاری چاه های توصيفی 
و توليدی انجام می شود. اين پروژه در بخش 
خط  ساخت  بخش  در  و  ،حفاری  خشكی 
لوله  در حال اجراست. دو سكوی دريايی 
هزار  يک  ظرفيت  با  کدام  هر  فازها  اين 
پيشرفت  درصد   45 با  مكعب  فوت  ميليون 
است.  ساخت  حال  در  خرمشهر  يارد  در 
نخستين جكت پهن پيكر دريايی فازهای20 
و 21 پارس جنوبی دی ماه سال گذشته، با 
استفاده از شناور ابوذر 110 از يارد خرمشهر 
بارگيری و در دريا نصب شد و قرار است 
دکل حفاری برای آغاز عمليات حفاری 22 

حلقه چاه به محل اين فاز منتقل می شود.

فازهای 20 و  اکنون ساخت عرشۀ  هم 
سكوهای  پايۀ  ساخت  جنوبی،  پارس   21
پايۀ سكو  يک  و  اجرا  دست  در  دوفاز  اين 
و  )حمل  لودآت  عمليات  انجام  برای  نيز 

بارگيری( و انتقال به دريا آماده شده است.
طرح  اجرای  برای  موردنياز  سرمايۀ 
توسعۀ فازهای 20 و 21 پارس جنوبی پنج 
ميليارد و 332 ميليون دالر اعالم شده است 
و تا کنون حدود دو ميليارد دالر از اين ميزان 
تأمين شده است. 846 ميليون دالر از اعتبار 
موردنياز از محل منابع داخلی، 387 ميليون 
ميليون   18 مشارکت،  اوراق  محل  از  دالر 
دالر از محل شرکت نيكو و 756 ميليون دالر 
از محل صندوق انرژی جذب شده است و  
سرمايۀ باقی مانده از طريق بانک ملت تأمين 
شد. شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت 
ايران )OIEC( و شرکت شرکت مهندسی و 
ساخت تأسيسات دريايی )IOEC( به عنوان 
پيمانكار در توسعه فازهای 20 و 21 حضور 

دارند.

تأمين اعتبار 2 ميليارد 
دالری فازهای 20 و 21 
پارس جنوبی 

خليج  در  نفتی  مخزن   57 غربالگری 
برداشت  ازدياد  نقشۀ راه  اساس  بر  فارس 
در شرکت نفت فالت قاره در دستور کار 
تا  می شود  پيش بينی  و  است  گرفته  قرار 
پايان برسد. مدير پژوهش  به  امسال  پايان 
و فناوری شرکت نفت فالت قاره ايران با 
مخازن  غربالگری  پروژۀ  که  اين  به  اشاره 
نفتی در خليج فارس به صورت همكاری 
قاره، يک  نفت فالت  بين شرکت  مشترک 
دانشگاه صنعت  و  خارجی  معتبر  پيمانكار 
ويژگی های  افزود:  می شود،  انجام  نفت 
است؛  متفاوت  مخزن  هر  سيال  و  سنگ 
برداشت  ازدياد  روش  بايد  رو  اين  از 
به  کار  و  شناسايی  مخزن  هر  با  متناسب 

شود. گرفته 
نفت  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدير 
روش های  انتخاب  در  گفت:  قاره  فالت 
برداشت  بهبود  دنبال  به  برداشت  ازدياد 
برداشت  ازدياد  بلكه  نيستيم،   )IOR(
مخزن  شرايط  پس  ماست،  مدنظر   )EOR(

به لحاظ مراحل مختلف ازدياد برداشت بايد 
ذخيرۀ  از  استحصال  و  شود  گرفته  نظر  در 

درجای مخزن افزايش پيدا کند.
متفاوت  را   EOR روش های  موسوی 
صورت  به  گاز  تزريق  گفت:  و  خواند 
امتزاجی )تزريق در اليۀ نفت( و غيرامتزاجی 
تزريق  و  گازی مخزن(  در کالهک  )تزريق 
به  تزريق  يا  مخزن  آب ده  قسمت  در  آب 
پليمر،  تزريق  نيز  و  سيالب زنی  صورت 
و  شيميايی  مواد  با  همراه  آب  تزريق 
همچون  هيدروکربنی  غير  گازهای  تزريق 
هاست.  روش  اين  از جمله  دی اکسيدکربن 
وی با بيان اين که روش احتراق درجا )ايجاد 
حرارت( و تزريق بخار، از جمله روش های 
نفت  دارای  مخازن  برای  برداشت  ازدياد 
سنگين است، اظهار کرد: بيش از 40 روش 
مخازن  از  برداشت  ازدياد  برای  عملياتی 
همانند  روش هايی  و  دارد  وجود  دنيا  در 
در  نيز  نفت(  ناگهانی  )جابه جايی  ويپكس 

مرحله تحقيق است.

غربالگری 57 مخزن نفتی 
در خليج فارس با هدف 
اجرای برنامة ازدياد 
برداشت 
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و  برنامه ريزی  در  نفت  وزير  معاون 
معرفی  از  هيدروکربوری  منابع  بر  نظارت 
باالدستی  بخش  اولويت دار  طرح های 
برای  ملی  توسعۀ  صندوق  به  نفت  صنعت 
درصدی   18 سهم  از  پيمانكاران  استفاده 
تصريح  وي  داد.  خبر  صندوق  اين  منابع 
کرد: حدود 6 ميليارد دالر از منابع صندوق 
سال  بودجۀ  قانون  اساس  بر  ملی  توسعۀ 
در  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب   91
قالب اختصاص سهم 18 درصدی منابع اين 
بخش  به  پيمانكاران  استفاده  برای  صندوق 
اختصاص  گاز  و  نفت  صنعت  باالدستی 
برنامه ريزی  در  نفت  وزير  معاون  می يابد. 
باره  در  هيدروکربوری  منابع  بر  نظارت  و 
سهم  اين  گفت:  مصوبه  اين  اجرای  روند 
خصوصی  بخش  اختيار  در  درصدی   18
پروژه های  اجرای  که خواهان مشارکت در 

قالب  در  اعتبار  تأمين  و  نفت  صنعت 
قرار  هستند،  متقابل  بيع  يا  و  فاينانس 
صنعت  پيمانكاران  داد:  ادامه  وی  می گيرد. 
به صندوق  نفت  ملی  تأييد شرکت  با  نفت 
مالی  تسهيالت  دريافت  برای  ملی  توسعۀ 
معرفی می شوند و پس از ارائۀ توجيه فنی-
اقتصادی طرح می توانند از بانک های عامل 

منابع مالی موردنياز را دريافت کنند.  
سهم  بود:  کرده  تصريح  مهر  خجسته 
وزارت نفت از محل فروش نفت بر اساس 
بر  که  است  درصد   14/5 امسال  بودجۀ 
می شود،  محاسبه  نفت  روز  قيمت  مبنای 
ولی با توجه به اين که اين ميزان پاسخگوی 
نيازهای صنعت نفت نيست، بنابراين وزارت 
نفت برای تكميل منابع مالی موردنياز اجرای 
طرح های توسعه ای از ديگر منابع در بودجه 

سال 91 درخواست داده است.

معرفی پيمانکاران نفتی به 
صندوق توسعه ملی برای 
دريافت تسهيالت مالی 

عراقی  مقام های  با  ايران  گفت وگوهای 
کشورها  اين  به  گاز  انتقال  برای  سوری  و 
کردن  نهايی  برای  مطلوب  روندی  با 
معاون  می رود.  پيش  جانبه  سه  تفاهم های 
با  گفت:  ايران  گاز  ملی  شرکت  مديرعامل 
سه  خواست  و  گفت وگوها  روند  به  توجه 
کشور )ايران،عراق و سوريه( در رسيدن به 
تفاهم نامۀ  می رود  انتظار  نهايی،  توافق های 
سال گذشته ميان اين کشورها در آينده ای نه 

چندان دور به قرارداد تبديل شود.
تأمين  اين که  بيان  با  مصطفی کشكولی 
مصارف نيروگاهی عراق از موارد تفاهم نامۀ 
سال گذشته ايران با اين کشور است، گفت: 
مترمكعب  ميليون   25 روزانه  اساس،  براين 
ششم  خط  از  اينچ   48 انشعابی  با  گاز 
خواهد  کشور  اين  خاک  وارد  سراسری، 
شد. وی روند اجرای اين خط لوله در خاک 
کشورمان را خوب خواند و گفت: عراق نيز 
درخاک خود مشغول ساخت خط لوله برای 

دريافت گاز از ايران است.
صادرات  بود:  کرده  اظهار  اوجی  جواد 
گاز به عراق و از طريق آن به سوريه و اروپا 

است  ايران  گاز  ملی  شرکت  برنامه های  از 
که در همين زمينه پيش از آن ساخت 200 
کيلومتر خط لوله با قطر 48 اينچ برای انتقال 
گاز به نيروگاه های عراق، به عنوان اولين قدم 
تجارت گاز طبيعی ميان دو کشور انجام شده 

است.
ايران،  نفت  وزيران  شانا،  گزارش  به 
عراق و سوريه،  مردادماه سال گذشته تفاهم 
ميدان  گاز  فروش  و  خريد  جانبه  سه  نامه 

پارس جنوبی را در عسلويه امضا کردند.
خاک  از  اروپا  به  گاز  صدور  مسير 
سوريه،  عراق،  لبنان و  مديترانه 5800 کيلومتر 
نيز 15ميليارد دالر برآورد  اعتبار مالی آن  و 

شده است.
تأمين مالی پروژه صادرات گاز ايران به 
اروپا از طريق خاک عراق، سوريه و لبنان به 

صورت BOT و BOO صورت می گيرد.
بر پايۀ اين گزارش تا افق 2020ميالدی، 
 15 تا   10 روزانه   گازطبيعی  به  عراق  نياز 
ميليون  تا 20   15 مترمكعب، سوريه  ميليون 
ميليون  هفت  تا  پنج  بين  لبنان  و  مترمكعب 

مترمكعب برآورد شده است.

مذاكرات صدور گاز ايران 
به عراق و سوريه در 
مسير نهايی شدن قرار 
گرفت 
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امسال  اعتبار  دالر  ميليارد   26 از  بيش 
در  نفت  وزير  قاسمی،  رستم  تصويب  با 
شد.  خواهد  سرمايه گذاری  جنوبی  پارس 
پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مالی  امور  مدير 
تأمين  محل  کرد:  تصريح  خبر  اين  اعالم  با 
اين شرکت مشخص شده  پروژه های  اعتبار 
است و امسال با تمهيدهای خوبی که وزير 
نفت در زمينۀ تأمين اعتبار انجام داده است، 
از  شرکت  نياز  مورد  سرمايۀ  عمدۀ  بخش 
پيمانكاران  اختيار  در  و  تأمين  کشور  خارج 

قرار داده می شود.
حدود  اختصاص  از  آرا  جهان  تورج 
برای اجرای  اعتبار  ميليارد دالر  از 20  بيش 
پروژه های پارس جنوبی در سال گذشته خبر 
داد و افزود: سال گذشته حدود 14 ميليارد 

دالر از اين اعتبار جذب شد.
وی در تشريح منابع تأمين اعتبار پارس 

ريالی  معادل  گفت:  گذشته  سال  در  جنوبی 
محل  از  دالر  ميليون   500 و  ميليارد  يک 
ميليارد و 700  اوراق مشارکت و 2  فروش 
ميليون دالر از محل بيع متقابل برای اجرای 

پروژه های پارس جنوبی تأمين شد.
مدير امور مالی شرکت نفت و گاز پارس 
ادامه داد: چهار ميليارد و 600 ميليون دالر از 
محل منابع داخلی، يک ميليارد و 300 ميليون 
500ميليون  و  انرژی  صندوق  محل  از  دالر 
پروژه های  اجرای  برای  سپه  بانک  از  دالر 
وی  شد.  جذب   90 سال  در  جنوبی  پارس 
از تأمين ارز از خارج از کشور به ميزان سه 
ميليارد و 500 ميليون دالر برای پارس جنوبی 
در سال گذشته خبر داد و گفت:  با اين اقدام 
درهزينۀ نقل و انتقال وجه به خارج از کشور 
بنيۀ  صرفه جويی و گام مؤثری برای تقويت 

پيمانكاران داخلی برداشته شد.

تخصيص بيش از 26 ميليارد 
دالر اعتبار در پارس جنوبی 

کرد  اعالم  آمريكا  نفت  مؤسسه  رئيس 
به  را  کشور  اين  می تواند  نفت  توليد  رشد 
گزارش  به  کند.  تبديل  نفت  صادرکنندۀ 
خبرگزاری رويترز از واشينگتن، جک جرارد، 
رئيس مؤسسۀ نفت آمريكا )ای پی آی( اعالم 
به  متحده  اياالت  نفت  توليد  با رسيدن  کرد 
تدريج  به  کشور  اين  بی سابقه،  سطحی 
می تواند محدوديت های صادرات نفت خود 
را کنار بگذارد. طبق اعالم دولت آمريكا، با 
رشد فناوری های استفاده از ذخاير نامتعارف 
نفت، در سه ماه نخست سال جاری ميالدی 
توليد نفت اين کشور به باالترين حد فصلی 

خود در 14 سال گذشته رسيد. جرارد اعالم 
کرد تحول در ثروت های نفتی آمريكا ايجاب 
می کند حمايت بيشتری از توليدکنندگان نفت 
و گاز اين کشور صورت گيرد و سياست های 
مؤسسه  رئيس  شود.  متحول  نيز  آن  انرژی 
نفت آمريكا گفت: با افزايش روزافزون توليد 
ما در اين کشور، اصالح سياست های انرژی 
داخلی  قوانين  می کند.  پيدا  بيشتری  اهميت 
اين  در  توليدی  خام  نفت  صادرات  آمريكا 
کشور را تنها با اجازۀ رئيس جمهوری مجاز 
می کند که در عمل، سبب توقف صادرات آن 

شده است.

آمريکا می تواند نفت صادر 
كند 

اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  مديرعامل 
گفت: قراردادهای توسعۀ ميدان های سهراب، 
سپهر، اروند، جفير و سوسنگرد با هدف توليد 
می شود.  امضا  امسال  ميدان ها  اين  زودهنگام 
اين  توسعۀ  کرد:  تصريح  کريمی  سلبعلی 
با هدف مشخص شدن متولی برای  ميدان ها 
آغاز فعاليت های توسعه ای با برنامۀ مشخصی 
دنبال شود. وی گفت: توسعۀ ميدان سوسنگرد 
سال  در  شرکت  کاری  اولويت های  از  يكی 
جاری است و قرارداد آنها نيز به زودی امضا 

ميدان های  توسعۀ  دربارۀ  کريمی  می شود. 
سپهر و اروند نيز گفت: با توجه به موقعيت 
مناسب اين ميدان ها در تالش هستيم که  توليد 
تا  شود  محقق  زودی  به  آنها  از  زودهنگام 
ارزيابی کامل تری از توسعۀ آنها بدست آوريم.

وی تصريح کرد: پيش بينی می شود در مرحله 
توليد زودهنگام روزانه حدود 10 هزار بشكه نفت 
از ميدان های سپهر و اروند توليد شود، بر اساس 
پی( ظرفيت  )ام دی  توسعه  مطالعه های طرح 

توليد هر يک از ميدان ها مشخص خواهد شد.

امضای قرارداد توسعة 5 
ميدان نفتی كشور در سال 
جاری 
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کرد  اعالم  چين  نفت  ملی  شرکت 
عمليات بهره برداری نفت خام از فاز نخست 

ميدان حلفايه عراق آغاز شده است.
شرکت ملی نفت چين )سی ان پی سی( 
اعالم کرد عمليات بهره برداری از فاز نخست 
با ظرفيت توليد روزانه  ميدان حلفايه عراق 

100هزار بشكه آغاز شده است.
شرکت  نخستين  که  سی  پی  ان  سی 
خدمات  ارائۀ  قرارداد  امضاکنندۀ  خارجی 
حفاری در عراق پس از سقوط صدام حسين، 
ديكتاتور پيشين اين کشور به شمار می آيد، 
از  بهره برداری  است  شده  موفق  کرد  اعالم 

ميدان حلفايه را 15 ماه پيش از موعد مقرر 
آغاز کند.

ميالدی   2010 سال  در  عراق  دولت 
با نرخ يک  قرارداد توسعه ميدان حلفايه را 
با  بشكه،  هر  توليد  برای  سنت   40 و  دالر 
شرکت های سی ان پی سی، توتال فرانسه و 

پتروناس مالزی امضا کرد.
خارجی  نفتی  ميدان  بزرگترين  حلفايه 
بهره برداری  امتياز  ان پی سی  است که سی 
نيز  و سال گذشته  دارد  اختيار  در  را  آن  از 
االحداب  ميدان  از  بهره برداری  شرکت  اين 

را آغاز کرده بود.

آغاز توليد نفت از ميدان 
حلفايه عراق 

مدير عامل شرکت توتال اعالم کرد 100 
مطلوب  قيمتی  نفت،  بشكه  هر  برای  دالر 
خبری  پايگاه  گزارش  به  است.  رقابتی  و 
مارژری،  دو  کريستوف  وين،  از  آرگوس 
مدير عامل شرکت فرانسوی توتال اعالم کرد 
قيمت 100 دالر برای هر بشكه نفت، قيمتی 
برای  سرمايه گذاری  امكان  که  است  رقابتی 
ايجاد ظرفيت توليد نفت را فراهم می کند. به 
گفته دو مارژری، باقی ماندن بهای نفت زير 
به طرح های  برای مدتی طوالنی،  100 دالر 
و  ملی  نفتی  شرکت های  سرمايه گذاری 
بين المللی، به طور يكسان آسيب می رساند. 
نفت  حتی  کرد  اعالم  نفتی  ارشد  مدير  اين 
100 دالری هم تنها برای سال 2012 مناسب 
سال های  در  مالی  شرايط  تحول  با  و  است 
سطح  از  نفت  برای  مطلوب  قيمت  آينده، 
در  مارژری  دو  رفت.  خواهد  فراتر  کنونی 

اوپک  بين المللی  سمينار  در  خود  سخنرانی 
گفت: ما نمی توانيم باور کنيم که بهای نفت 
برای مدتی طوالنی زير 100 دالر باقی بماند 
های  شرکت  سرمايه گذاری  به  آسيبی  اما 
ميان  بايد  وی،  گفته  به  نشود.  وارد  نفتی 
نيازهای  و  نفت  مصرف کنندگان  نيازهای 

توليدکنندگان اين کاال، تناسبی برقرار شود.
توسعۀ  درباره  توتال  فرانسوی  مدير 
گفت:  رسوبی  نفت  ذخاير  از  بهره برداری 
به شدت  ميدان ها  اين  از  بهره برداری  هزينۀ 
در حال افزايش است و با قيمت 50 دالری 
نفت، نمی توان از اين ميدان ها بهره برداری 
ما  باشد،  دالر   100 نفت  بهای  اگر  اما  کرد 
دو  می دانيم.  ممكن  را  آنها  از  بهره برداری 
مارژری گفت: بازسازی اقتصاد جهانی مهم 
صنعت  بردن  بين  از  قيمت  به  نه  اما  است 

نفت.

حمايت توتال از نفت 100 
دالری 

دولت افغانستان اعالم کرد شبه نظاميان 
در عمليات اکتشاف نفت توسط شرکت های 

چينی کارشكنی می کنند.
نيروهای  کرد  اعالم  افغانستان  دولت 
دوستم،  عبدالرشيد  ژنرال  به  وابسته  مسلح 
نفت  ملی  شرکت  نفت  اکتشاف  عمليات 
چين )سی ان پی سی( را در شمال افغانستان 

با مشكل رو به رو کرده اند.
در  افغانستان  دولت  اين  از  پيش 
قراردادی، به شرکت سی ان پی سی اجازه 

داده بود در منطقۀ آمودريا در شمال افغانستان 
به اکتشاف نفت بپردازد؛ اين معامله می تواند 
درآمد سرشاری برای اين منطقه در دو سال 

آينده در بر داشته باشد.
اين معامله، عمليات حفاری و همچنين 
سرپل  استان های  در  پااليشگاه  يک  ساخت 
و فارياب )زادگاه دوستم( را در بر می گيرد 
دولت  بين المللی  نفتی  معاملۀ  نخستين  و 
محسوب  اخير  سال  ده ها  در  افغانستان 

می شود.

كارشکنی در اكتشاف نفت در 
افغانستان
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ماه  در  نفت خام،  قيمت  افزايشی  روند 
اوج رسيد  به  و  يافت  ادامه  مارس همچنان 
از مثبت بودن  از بروز نشانه هايی  اما، پس 
نفت  قيمت  غرب،  و  ايران  ميان  مذاکرات 
رو به کاهش گذارد و با افزايش توليد نفت 
خام عربستان سعودی، امارات عربی متحد و 
خام  نفت  بشكه  هر  قيمت  ميانگين  کويت، 
دوبی از  122/5 دالر در ماه مارس به 107/3 
دوره  اين  در  يافت.  کاهش  مه  ماه  در  دالر 
نوسان  شدت  به  پااليشی،  سود  ماهه  سه 
داشت به گونه ای که نخست به شدت رو 
افزايش  رفته  رفته  سپس  گذارد،  کاهش  به 
کاهش  مه  ماه  پايان  در  نهايت  در  و  يافت 
کراکينگ  پااليشگاه های  سودپااليشی  يافت. 
سنگاپور از 55 سنت در اواسط مارس به 5 
دالر در پايان آوريل افزايش و سپس به 2/4 
نوسان  يافت.  کاهش  مه  ماه  پايان  در  دالر 
شديد کراک بنزين و نفتگاز و کاهش شديد 
کراک نفتا، از جمله مهمترين عوامل نوسان 
سودپااليشی در دوره مورد بحث بوده است. 
در سه ماه گذشته بازار بنزين پرافت و خيز 
بود. کراک بنزين در بازار سنگاپور پس از يک 
افزايش و  به 18 دالر در بشكه  دوره کاهش 
سپس در پايان ماه مه، به کمتر از 10 کاهش 
 CPC يافت. در طرف عرضه، پااليشگاه تايوانی
و فورموسی اعالم کردند که از صدور بنزين در 
ماه آينده خودداری خواهند کرد. افزون بر اين، 
باتوجه به کاهش توليد پااليشگاهی، به سبب 
نزديک شدن به فصل تعميرات، صادرات بنزين 
چين نيز رو به کاهش گذارد. صادرات روزانه 
بشكه  هزار   145 گذشته  ماه  در  چين  بنزين 
پايان  با  مه  ماه  پايان  در  است.  شده  گزارش 
يافتن تعميرات پااليشگاهی کره جنوبی، چين 
و هند، عرضه بنزين به شدت افزايش يافت به 
گونه ای که کراک بنزين به کمتر از 10 دالر در 
بشكه رسيد.  در طرف تقاضا نيز عواملی هنوز 
است  ممكن  که  دارد  وجود  هايی  اميدواری 
افزايش  بيانجامد.  بنزين  بازار  يافتن  رونق  به 

واردات اندونزی، تايوان و سريالنكا از جمله 
روزانه   واردات  آيد.  می  به شمار  عوامل  اين 
بنزين سريالنكا 265 هزار بشكه گزارش شده 

است. 
بازار نفتا که اندکی رو به رونق گذاشته 
گونه ای  به  گراييد.  رکود  به  شدت  به  بود، 
کاهش  با  سنگاپور،  بازار  در  نفتا  کراک  که 
رسيد.  بشكه  در  دالر   16 منهای  به  شديد، 
نفتا  توليد  افزايش  بر  مبنی  اخباری  انتشار 
هند و  باز شدن آربيتراژ از اروپا به آسيا و 
ارسال 6 محموله نفتا به ميزان 450 هزار تن 
از اروپا به آسيا، از اصلی ترين عوامل کاهش 
آيد.  می  شمار  به  آسيا  بازار  در  نفتا  کراک 
پايان يافتن تعميرات پااليشگاهی در هند و 
بزرگ  در زمره صادرکنندگان  که  خاورميانه 
نفتا به شمار می آيند، از ديگر عوامل موثر در 

کاهش شديد قيمت نفتا بوده است. 
پرنوسان  نيز  نفتگاز  بازار  دوره،  اين  در 
نفتی  با ديگر فرآورده های  اما در قياس  بود 
گونه ای  به  بود.  برخوردار  بيشتری  ثبات  از 
اواسط  در  دالر   14 حدود  از  آن  کراک  که 
مارس به 16 دالر در پايان آوريل افزايش و 
سپس در پايان مه به 13 دالر کاهش يافت. 
سبب  به  نفتگاز  صادرات  و  توليد  کاهش 
تقاضای  افزايش  و  پااليشگاهی  تعميرات 
زرع  و  کشت  فصل  شدن  نزديک  از  ناشی 
در بيشتر کشورهای منطقه، از جمله عوامل 
مهم تاثيرگذار بر رونق اين بازار بوده است. 

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

قيمت دبي بر حسب دالر در بشكه است

تا  نيز  سعودی  عربستان  واردات  افزايش 
نفتگاز  بازار  نسبی  رونق  بر  زيادی  اندازه 
است  حالی  در  اين  است.  بوده  موثر  منطقه 
که در بازار آمريكا به سبب اندک بودن رشد 
اندک  همچنان  نفتگاز  تقاضای  اقتصادی، 
مشابه  بيش  و  کم  وضعيتی  نيز  اروپا  است. 
رونق  از  سنگاپور  بازار  در  نفتگاز  اما  دارد. 

نسبی برخوردار است. 
به  رو  امسال  آغاز  در  که  نفتكوره  بازار 
رونق گذارده بود، به تدريج به رکود گراييد 
بار ديگر رونق گرفت  اواسط آوريل  اما در 
و کراک آن به باالترين مقدار از اوايل فوريه 
يافت.  بار ديگر کاهش  مه  ماه  در  اما  رسيد 
افزايش 56 درصدی واردات نفتكوره ژاپن، 
نفتكوره  بازار  بر رونق  موثر  از عوامل  يكی 
بوده است. ميانگين واردات روزانه نفتكوره 
شده  گزارش  بشكه  170هزار  کشور،  اين 
ميانگين واردات  از  باالتر  است که همچنان 
اين کشور است.  افزايش تقاضای نيروگاهی، 
ناشی از توقف فعاليت رکتورهای اتمی ژاپن، 
از جمله عوامل افزايش تقاضای نفتكوره اين 
ذخاير  ميزان  آوريل،  ماه  در  است.  کشور 
نفتكوره سنگاپور، با 4/3 ميليون تن کاهش، 
به پايين ترين مقدار در سه ماه گذشته رسيد.  
کاهش آربيتراژ نفتكوره از غرب و خاورميانه 
به بازار شرق، که به  6/5 ميليون تن افزايش 
 4/2 به  و  يافت  کاهش  ديگر  بار  بود  يافته 

  .ميليون تن در ماه مه رسيد

بازار فرآورده های نفتی در ماه های ژانويه و فوريه

نفتگاز نيم درصد بنزين سوپرنفتادبی
گوگرد 

نفتكوره 380

109/89241045938692ژانويه

116/210001102972705فوريه
122/510431153996720مارس
117/39981135969705آوريل

107/38611018893648مه
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بررسي اجمالي بازار نفت 
در ماه هاي مارس، آوريل و مه 2012

بهروز بيك علي زاده

قيمت هاي نفت خام درماه مارس 2012 با افزايش همراه شدند. ميانگين 
قيمت سبد اوپک در ماه مارس با افزايش4/79 دالر در بشكه نسبت به ماه قبل 

به سطح 122/97  دالر در بشكه صعود کرد.
دراين ماه مناقشات هسته اي ايران و غرب بازار نفت را تحت تأثير قرار 
داده بود. از آنجايي که ايران اعالم کرده بود از فروش نفت خود به کشورهاي 
اروپايي ممانعت خواهد کرد.  بازار نفت پيش بيني مي کرد به دليل کمبود نفت 
قيمت ها تقويت خواهند شد در اين وضعيت مؤسسه پترولجستيک از کاهش 

چشمگير 300 هزار بشكه در روز صادرات نفت خام ايران خبر داد. 
دراين شرايط ناآرامي هاي سوريه. يمن و سودان جنوبي نيز به دليل ايجاد 
وقفه در توليد نفت به تقويت قيمت هاي نفت کمک کرد. حتي دبيرخانۀ اوپک 
نزولي  تجديدنظر  مورد  بشكه  ميزان 600 هزار  به  را  اوپک  غير  نفت  توليد 

قرار داد. 
دراين ميان با انتشار خبر اعطاي وام 670 ميليارد دالري از سوي بانک 
مرکزي اروپا به ساير بانک هاي اروپايي اوضاع بازار تغيير يافت. انتشار اين 
همچنين  گرديد.  اروپا  و  آسيا  بازارهاي  در  سهام  قيمت  تقويت  باعث  خبر 
بانک هاي عمده و صندوق هاي بازنشستگي اعالم کردند در قضيۀ مشكالت 
مالي يونان از اين کشور حمايت خواهند کرد. با اعالم حمايت اين مؤسسات 

احتمال اعالم ورشكستگي از سوي يونان تا حدوي منتفي شد. 
آمارها نشان داد که رشد اقتصادي ژاپن نيز در سه ماهۀ چهارم سال 2011 
فقط 0/2 درصد کاهش داشته است. در حالي که بازار انتظار داشت به دليل 
وقوع سونامي و حوادث سال گذشته رشد اقتصادي ژاپن بيش از اين مقدار 

کاهش داشته باشد. 
 2012 فوريه  ماه  در  آمريكا  بخش خصوصي  در  بيكاري  آن  بر  عالوه 
توانست بهبود پيدا کند و در اين بخش 216 هزار شغل جديد ايجاد گردد. 
رئيس بانک مرکزي آمريكا بن برنانكی  اعالم کرد اگر قرار باشد براي پايين 
آوردن بيكاري. مشاغل کافي در آمريكا به وجود آيد بايد اقتصاد آمريكا با 
سرعت بيشتري رشد يابد به همين دليل نرخ بهره تا پايان سال 2014 در سطح 
پاييني حفظ خواهد شد. کاهش ارزش دالر نيز توانست به تقويت قيمت هاي 

نفت کمک کند. 
در اين ميان تأخير در راه اندازي خط لوله ان بريج در غرب ميانۀ آمريكا که 
به دليل مشكالت فني تعطيل شده بود نيز باعث تقويت قيمت هاي نفت خام 
شد. عالوه برآن خبر منتشره در رابطه با انفجار يک خط لوله در عربستان نيز 
بازار نفت را دچار نگراني ساخت. در اين شرايط عربستان سعودي قيمت نفت 

خود را به مقصد آسيا به ميزان 1/25 دالر در بشكه افزايش داد.
عالوه برآن آمار منتشر شده نشان داد که بخش خدمات در چين در ماه 
فوريه 2012 داراي باالترين رشد در چهار ماه گذشته بود و حتي شاخص 
PMI در چين به 53/9 واحد رسيد که حاکي از رشد باالي اقتصادي در بخش 

خدمات اين کشور است. 
البته دراين ماه عوامل ديگري از رشد بيشتر قيمت ها جلوگيري کردند. 
بحران مالي اروپا همچنان ادامه داشت و کسادي اقتصاد در 
در  احتمال وقوع رکود  فرانسه  و  آلمان  مانند  کشورهايي 

منطقۀ يورو را تقويت کرده بود. 
گزارش ادارۀ اطالعات وزارت انرژي آمريكا نيز نشان 
داد که ذخيره سازي نفت خام  و فراورده هاي ميان تقطير در 
اين کشور افزايش يافته است. وزارت انرژي آمريكا اعالم 
کرد تقاضا براي نفت در سال هاي 2012 و 2013 را کاهش 
داده است. کاهش تقاضاي بنزين در اين کشور نيز توانست 

تأثير منفي بر قيمت هاي نفت داشته باشد. 
و  نيافت  ادامه  آوريل2012  ماه  در  قيمت ها  رشد 
کاهش  با    2012 آوريل  درماه  خام  نفت  قيمت هاي 
آوريل  ماه  در  اوپک  سبد  قيمت  ميانگين  شدند.  همراه 
به سطح  قبل  ماه  به  با کاهش5/49 دالر در بشكه نسبت 

118/18دالر در بشكه تنزل يافت.
احتمالي  اقدامات  تأثير  تحت  بازار  ماه  اين  در   
کشورهاي مصرف کننده نفت براي کنترل قيمت هاي نفت 
قرار داشت. وزير انرژي فرانسه اريک بنسن اعالم کرد اين کشور در تماس با 
انگليس وآمريكا موضوع برداشت احتمالي از ذخاير استراتژيک نفتي را مورد 
بحث قرار داده تا به اين وسيله نگراني هاي ناشي از وقفۀ احتمالي نفت در 

خاورميانه برطرف گردد. 
از سوي ديگر با توجه به اين که بانک مرکزي امريكا اعالم کرد قصد 
گيرد  کار  به  کشور  اين  اقتصاد  تشويق  براي  را  جديدي  مشوق هاي  ندارد 
بانک مرکزي آمريكا که در پي  بيانيۀ  قيمت هاي نفت تضعيف گرديد حتي 
برگزاري نشست ماه مارس مقامات اين بانک منتشر گرديد ارزش سهام در 

آسيا را نيز متأثر ساخت و آن را کاهش داد. 
داد  احتمال  بود و  اروپا  مالي  نابسامان  نگران اوضاع  بازار  نيز  اروپا  در 
بحران مالي منطقۀ يورو دوباره اوج بگيرد. آمار منتشر شده دربارۀ منطقۀ يورو 
نشان مي داد اوضاع اقتصادي اين منطقه دچار رکودي عميق تر از آنچه پيش از 
اين تصور مي شد گرديده است. همچنين شاخص توليدات صنعتي در منطقۀ 
يورو براي هشتمين ماه با کاهش همراه شد. در اين شرايط اعالم شد اوضاع 
مالي در هلند. اسپانيا و ايتاليا دچار وخامت شده و از سوي ديگر با انتخاب 
رئيس جمهور جديد فرانسه که تمايالت سوسياليستي دارد بازار دربارۀ تداوم 
همكاري فرانسه و آلمان براي جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع مالي اروپا 

دچار ترديد شده است. 
در عين حال از آنجايي که ايران توافق کرد دربارۀ مناقشات هسته اي خود 
با کشورهاي غربي به مذاکره بپردازد التهاب بازار تا حدودي برطرف گرديد. 
از سوي ديگر آمار منتشر شده دربارۀ بيكاري در ماه مارس در آمريكا 
منتشر شد و نشان داد که تعداد مشاغل جديد در ماه مارس به 120 هزار شغل 
جديد رسيده است که کمترين تعداد از ماه اکتبر سال 2011 تا کنون بود. و 
به اين ترتيب احتمال داده شد که رشد اقتصاد آمريكا از رونق پيش بيني شده 

برخوردار نباشد و به ضعف تقاضا براي نفت منجر گردد. 
عالوه برآن. براساس گزارش دولت آمريكا ذخيره سازي هاي نفت خام 
آمريكا نيز همچنان درحال افزايش بود. دولت اين کشور نيز برآورد خود را از 
تقاضاي جهاني نفت در سال 2012  به ميزان 150 هزاربشكه در روز کاهش 

داد و آن را در سطح 88/81 ميليون بشكه در روز پيش بيني کرد.
رفتار برخي از توليدکنندگان نفت در خاورميانه نيز بر قيمت هاي نفت خام 
تأثير منفي بر جاي گذاشت. اين توليدکنندگان به ويژه عربستان، توليد خود را 
افزايش دادند. انتشار اين خبر تأثير منفي بر قيمت هاي نفت برجاي گذاشت. 
در اين وضعيت مؤسسه OIL MOVEMENTS اعالم کرد در چهار هفتۀ منتهي 
به 5 مه 2012 صادرات نفت خام اوپک به ميزان 620 هزار بشكه در روز  

افزايش داشته است و به 24/49 ميليون بشكه در روز رسيده است. 
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البته عوامل ديگري نيز در ماه آوريل 2012 در بازار نفت اتفاق افتاد که 
از کاهش بيشتر قيمت ها جلوگيري کرد. کاهش ارزش دالر که به پايين ترين 
سطح خود در دو ماه گذشته تنزل کرد توانست قيمت هاي نفت را تقويت کند.

قبل  غرب  و  ايران  صلح آميز  هسته اي  فعاليت هاي  به  مربوط  مناقشات 
از اعالم توافق ايران براي مذاکره در 13 آوريل 2012 توجه بازار را به خود 
جلب کرده بود. زيرا بازار احتمال مي داد اين منتاقشات به مداخلۀ نظامي منجر 
گردد. به هر حال تحريم بيمه هاي اروپايي برعليه محموله هاي نفتي ايران که 
از ابتداي ژوئيه اعمال خواهد شد توجه بازار نفت را به خود جلب کرد. زيرا 
باعث کاهش عرضه و افزايش هزينۀ خريداران عمدۀ نفت ايران خواهد شد.

  مشكالت توليد نفت خام درياي شمال نيز باعث تقويت قيمت هاي 
نفت خام شد. در اين شرايط اعالم شد که در ميادين نفتي سودان جنوبي بمبي 
منفجر شده است  و همچنين دولت خودمختار منطقۀ کردستان عراق به دليل 
مناقشاتي که با  دولت عراق دارد صادرات نفت عراق از اين منطقه را متوقف 

ساخت. در عين حال تشديد ناآرامي ها درسوريه نيز باعث نگراني بازار شد.
در عين حال آمار منتشر شده نشان داد شاخص فعاليت هاي صنعتي در 
چين در ماه مارس 2012 به باالترين سطح خود در يازده ماه گذشته افزايش 
يافته و به رقم 53/1 واحد رسيده است. و نگراني از کاهش مصرف نفت در 
چين را برطرف ساخت حتي بازار احتمال داد چين براي رونق اقتصاد خود 
نيز تعديل  بهره را  ارايه دهند و نرخ  بيشتري را  بانک ها وام  اجازه دهد که 

نمايند. 
در ماه مه 2012 قيمت هاي نفت به ميزان 10/11 دالر در بشكه تنزل يافت 

و به 108/7 دالر در بشكه  کاهش پيدا کرد.
 در اين ماه بازار نفت همچنان نگران مشكالت مالي منطقه يورو بود. 
احتمال مطرح  واين  نبود  نيز موفق  براي تشكيل دولت جديد  يونان  تالش 
شد که نابساماني سياسي،  بحران مالي را نيز تشديد نمايد و در نتيجه باعث 

وخامت اوضاع مالي در منطقۀ يورو گردد. 
به ويژه اين که در آلمان  نيز احتمال آن مطرح گرديد که با قدرت گرفتن 
چپگراها سياست هاي دولت آلمان براي اتخاذ رياضت هاي اقتصادي در منطقۀ 
يورو تحت تأثير قرار گيرد اين تحوالت باعث شد که ارزش يورو در مقابل 

دالر کاهش يابد و قيمت هاي نفت تحت فشار بيشتري قرار بگيرد. 
از سوی ديگر مشكالت مالی اسپانيا توجه بازار را به خود جلب کرد. 
عالوه برآن شاخص توليدات صنعتي در منطقۀ يورو نيز به پايين ترين سطح 
انتخابات در  خود از ژوئن 2009 تا کنون تنزل کرد. در اين ميان برگزاري 
مطرح  نفت  بازار  در  را  نگراني  اين  جديد  رئيس جمهور  انتخاب  و  فرانسه 
اقدامات  روند  کشور  اين  در  سياسي  تغييرات  با  است  ممكن  که  ساخت 

سختگيرانه اقتصادي در اين منطقه متوقف گردد. 
عالوه برآن، در ماه آوريل2012 اشتغال در بخش خصوصي در آمريكا 
به پايين ترين سطح خود از ماه سپتامبر تا کنون تنزل کرد. عالوه برآن افزايش 
نفت خامهاي  از  منطقه  اين  شد  باعث  اروپا  در  تقاضا  کاهش  و  ليبي  توليد 
مرغوب اشباع گردد به ويژه اين که واردات نفت آمريكا به دليل افزايش عرضۀ 

داخلي کاهش يافته بود. 
ميليون  به 22/26  آوريل  ماه  در  نفت خام چين  واردات  ديگر  از سوي 
ميليون   23/55 سطح   در  مارس  ماه  در  که  حالی  در  رسيد  روز  در  بشكه 
بشكه قرار داشت. دراين ميان وزارت بازرگاني چين اعالم کرد سرمايه گذاري 
خارجي اين کشور در چهار ماه اول سال 2012 نسبت به سال گذشته، به ميزان 
پيش بيني خود را  بانک جهاني  برآن  2/4 درصد کاهش داشته است. عالوه 
دربارۀ نرخ رشد اقتصادي چين از 8/4 درصد به سطح 8/2 درصد کاهش داد 
دراين شرايط دولت آمريكا نيز آمار ذخيره سازي هاي نفت خام را اعالم 
کرد. اين آمار نشان داد که ذخيره سازي هاي نفت خام آمريكا به باالترين سطح 

خود از سال 1990 تا کنون افزايش يافته است.
عالوه برآن براساس گزارش رويترز نيز توليد نفت خام اوپک به 32/3 
ميليون بشكه صعود کرد و قيمت هاي نفت را تحت فشار قرار داد. زيرا اين 
نفت اضافي توانست کمبود نفت ايران را جبران نمايد و نگراني هاي بازار را 

برطرف نمايد.   
در اين شرايط علی النعيمی وزير نفت عربستان سعودی نيز اعالم کرد اين 
کشور در ماه آوريل 2012 توليد خود را به 10/1 ميليون بشكه در روز رسانده 
و در حدود 80 ميليون بشكه نفت نيز برای پاسخ گويی به تقاضای ناگهانی 

بازار انبار کرده است. عالوه بر آن، وزير نفت عربستان نيز اعالم کرد تمايل 
دارد قيمت نفت خام برنت در سطح 100 دالر در بشكه قرار بگيرد.

از سوي ديگر پايان مذاکرات دو روزه ايران و آژانس بين المللي انرژي 
هسته اي و نشست قريب الوقوع ايران و کشورهاي 5+1 توجه بازار را به خود 
جلب کرد زيرا احتمال داده شد که اين مذاکرات بتواند به نگراني هاي بازار 

نفت کاهش دهد. 
البته در اين ماه عوامل ديگري نيز در بازار نفت فعال شدند که از کاهش 
بيشتر قيمت ها جلوگيري کردند. در اين ماه احتمال داده شد  آمريكا دور سوم 
مشوق هاي اقتصادي براي تقويت اقتصاد خود را آغاز کند. عالوه برآن اسپانيا 
نيز اعالم کرده است از منابع عمومي براي برطرف ساختن مشكل بانک هاي 
اين کشور استفاده خواهد کرد. عالوه بر آن در اواخر هفتۀ نخست وزير چين 
اقتصادي  رشد  از  حمايت  براي  جديدي   تالش هاي  کار گيري  به  موضوع 

کشورش را مطرح ساخت. 
تقويت  باعث  آمريكا  اقتصاد  دربارۀ  شده  منتشر  آمارهاي  از  برخي 
قيمت هاي نفت خام شد. اين آمار نشان داد رشد توليدات صنعتي در آمريكا 
به باالترين سطح خود در 10 ماه گذشته رسيده است. در اين شرايط آمار 
منتشر شده دربارۀ وضعيت مسكن در آمريكا نشان داد که اين بخش در ماه 
آوريل از رونق خوبي برخوردار بوده است. به همين دليل قيمت هاي نفت 

تقويت گرديد.
 بازار نفت نيز نگران نتيجه مذاکرات فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران 
و غرب بود. با طرح تحريم هاي اقتصادي و نفتي بيشتري بر عليه ايران در سنا 
بازار احتمال داد که اين گزارشات در روند مذاکرات فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي ايران و غرب تأثير بگذارد. به ويژه اينكه در تحليل هاي بانک گلدمن 
سچس آمده است که تحريم هاي  اعمال شده بر عليه ايران باعث کمبود نفت 
در کشورهاي OECD شده است و به قيمت هاي باالتر نياز است تا در  نيمه 

دوم سال بازار نفت در اين منطقه بتواند کمبودهاي خود را جبران کند.    

البته انتشار اين خبر که مقامات مالی اروپا توافق کردند کمكی معادل 5/2 
ميليارد يورو در اختيار يونان  قرار دهند تا حددودی توانست نگرانی های بازار 
نفت را برطرف سازد از آنجايي که بازار معتقد بود حمايت هاي مالي از يونان 
در بحران مالي اين کشور سرانجام باعث  خواهد شد اين کشور از اتحاديه 

پولي يورو خارج نشود، قيمت هاي نفت تقويت گرديد. 
در عين حال ُکند شدن روند مذاکرات مربوط به فعاليت هاي هسته اي 
صلح آميز ايران نيز باعث نگراني بازار شد و به تقويت قيمت هاي نفت کمک 
کرد. بازار احتمال  داد که در صورت کارشكني غرب در روند مذاکرات و 

تداوم تحريم هاي نفتي بر عليه ايران، بازار با کمبود نفت روبه رو گردد. 

عوامل تقويت كنندة قيمت هاي نفت
-  مناقشات هسته اي ايران و غرب؛

ناآرامي هاي سوريه. يمن. سودان جنوبي و عربستان؛  -
احتمال بهبود اوضاع اقتصادي يونان؛  -

بهبود اوضاع اقتصادي ژاپن؛  -
بهبود بيكاري در آمريكا در ماه مارس؛  -

بهبود بخش خدمات و صنعت در چين؛  -
مشكالت توليد نفت در درياي شمال؛   -

عوامل تضعيف كنندة قيمت هاي نفت
-  تداوم بحران مالي اروپا به ويژه در يونان و اسپانيا؛

کاهش برآورد تقاضاي جهاني؛  -
کاهش تقاضاي بنزين در آمريكا؛  -

احتمال برداشت از ذخيره سازي هاي استراتژيک؛  -
مذاکره هسته اي ايران و غرب؛  -

افزايش بيكاري در آمريكا در ماه آوريل ؛  -
افزايش توليد و صادرات اوپک؛  -

ضعف اقتصاد آمريكا و چين؛  -
 افزايش ذخيره سازي هاي نفتي در آمريكا؛  -
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چالشهای راه اندازی پروژه های

توسعه ميدان گازی پارس جنوبی
بهزاد محمدی
)OICO( مدير عامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنايع نفت

مقدمه
توسعه ميدان گازی پارس جنوبی به واسطه اشتراك آن 
با كشور قطر و نقش بی بديل آن در توسعه اقتصادی كشور 
گذاری  سرمايه  موجب  امر  اين  و  داشته  بسزايی  اهميت 
كالن در راستای به بهره برداری رساندن طرحهای توسعه اي 
موجود شده و در سالهای اخير، تالش قابل توجهی عليرغم 
مانع تراشيهای كشورهای غربی در آن صورت گرفته است. 
هدف  با  گرفته  صورت  تالشهای  تمام  كه  است  بديهی 
و  بهره برداری  مرحله  به  شده  تعريف  پروژه های  رساندن 
جهان  گازی  ميدان  بزرگترين  ارزشمند  ذخاير  استحصال 
چندين  برداشت  حال  در  قطر  كشور  متاسفانه  كه  است 

برابری از آن بوده و هر روز تاخير در امور اجرايی پروژه ها، 
ضررهای هنگفتی را بر اقتصاد ملی وارد مي كند. هم اكنون 
فازهای 15 و 16 و همچنين فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 
پروژه هايی هستند كه به مراحل پيش راه اندازی و راه اندازی 
قدم  عرصه  اين  به  آينده  در  نيز  فازها  ديگر  و  اند  رسيده 

خواهند گذاشت.
نتيجه  به  برای  رو  پيش  مشكالت  مهمترين  از  يكی 
رسيدن اين طرحها، چالشهايی است كه در راه اندازی آنها 
ديدگاهی  با  است  شده  تالش  مقاله  اين  در  دارد.  وجود 
علمی به شرح اين چالشها پرداخته شود و در مقاالت آتی 

راهكارهايی برای رفع آنها ارائه خواهد شد.

1- چالشهای مفهومی راه اندازی
با وجود گذشت صد سال از اکتشاف نفت در ايران و اجرای 
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صدها پروژه کوچک و بزرگ توسط پيمانكاران داخلی و خارجی 
هنوز درک روشن و مشترکی از مفاهيم راه اندازی، مرزبندی آن با 
عمليات اجرايی، الزامات و پيش نيازهای آن نزد متخصصين صنعت 

نفت کشور وجود ندارد. 
راه اندازی مفهومی است که طيف وسيعی از فعاليتها را از پيش 
راه اندازی تا تست عملكرد و گاهی توليد زودهنگام در بر مي گيرد 
ابهام های  مي افزايند.  ابهام ها  بر  و  مخلوط  يكديگر  با  معموال  که 
مفهومی ناشی از ابهام در تعاريف علمی فعاليتها موجب مي شود تا 
اجرای عمليات راه اندازی پروژه ها با موانع بزرگ ناشی از عدم درک 
مشترک مواجه شود. تعاريف اين مفاهيم به لحاظ علمی عبارتند از:
مدت  طی  از  پس   :)Pre-commissioning( راه اندازی پيش  	•
اجرايی  انجام عمليات  نسبتا طوالنی عمليات ساخت، صحت 
است  الزم  و  مي نمايد  پيدا  مصداق  سرد  تست های  انجام  با 
عالوه بر تطبيق عمليات ساخت و نصب با مدارک و نقشه ها، 
در  سرد  تستهای  برخی  انجام  با  اجرايی  عمليات  صحت  از 

بخشهای مختلف اطمينان حاصل کرد.
پاکسازی   ،)Pressure Test( لوله  خطوط  فشار  تست  انجام   
و  برق  کابلهای  اتصال  از  اطمينان  و   )Flushing( لوله  خطوط 
ابزار دقيق )Continuity & Megger Test( برخی از اين تستها 

مي باشند.
Commissioning: با انجام تستهای سرد، پلنت مرحله تكميل  	•
مكانيكی )Mechanical Completion( را پشت سر گذاشته و 
وارد مرحله تست های گرم مي شود. برق دار کردن پانلهای برق 
و ابزاردقيق، تست بدون بار موتورها )Solorun( و اطمينان از 

عملكرد لوپ های کنترلی برخی از اين تستها مي باشند.
تستهای  انجام  از  پس   :)Pre Start-Up( راه اندازی مقدماتی 	•
کليه  است  الزم  خوراک،  ورود  از  قبل  و   Commissioning

بلوئرها  و  توربينها  کمپرسورها،  پمپها،  از  اعم  دوار  تجهيزات 
در نزديكترين شرايط به شرايط نرمال در سرويس قرار گيرند. 
ضمن اينكه در اين مرحله بارگيری تجهيزات از مواد شيميايی، 

کاتاليستها و غيره  نيز صورت مي پذيرد.
راه اندازی )Start-Up(: در اين مرحله خوراک پااليشگاه اعم  	•
از گاز يا نفت وارد پلنت شده و راه اندازی تدريجی واحدهای 
صورت  محصول  توليد  جهت  آنها  پايدارسازی  و  پااليشگاه 
به  رسيدن  و  مختلف  واحدهای  پايدارسازی  معوال  مي پذيرد. 
با کيفيت تعريف شده طبق مشخصات پروژه،  توليد محصول 

هفته ها به طول خواهد انجاميد.
تست عملكرد)Performance Test(: تثبيت شرايط توليد پس  	•
از راه اندازی موفق به مدت 48 ساعت در مجموعه پلنت،  مبين 
عملكرد صحيح پلنت مي باشد. بدين مفهوم که کل مجتمع پس 
از  Start-Up موفقيت آميز کليه تجهيزات آن بتواند 48 ساعت 

به صورت مداوم مطابق با مشخصات طراحی شده کار کند.
معنای  به   :)Early Production( زودهنگام  توليد  	•
پشتيبان واحدهای  و  جانبی  تاسيسات  از  بخشی   بكارگيری 

از  بخشی  از  محصول  توليد  جهت   )Utilities & Offsite(
واحدهای فرآيندی مي باشد.

2- چالشهای راه اندازی مرتبط با دوران 
مهندسی، تامين تجهيزات و ساخت و نصب 

)EPC(
و  تجهيزات  تدارک  و  تامين  مهندسی،  فعاليتهای  است  بديهی 
همچنين ساخت و نصب با هدف راه اندازی و به بهره برداری رسيدن 
آنچه صورت  تمام  نشود  چنين  اگر  چه  مي گيرد  پروژه ها صورت 
گرفته بی حاصل خواهد بود. اما از آنجا که تفكر راه اندازی معموال 
از ابتدای پروژه ها وجود ندارد، فعاليتهای اين دوران بدون توجه به 
موجب  و  گرفته  راه اندازی صورت  دوران  نيازمنديهای  و  الزامات 
بروز چالشهای اساسی مي گردد. عمده چالشهای اين حوزه به قرار 

زير است: 

2-1- فقدان ديدگاه راه اندازی در بخش مهندسی
متخصصين  پروژه ها  تفصيلی  مهندسی  بخش  در  که  آنجا  از 
راه اندازی حضور نداشته و  ندارند، برخی فعاليتهای مهندسی بدون 

در نظر گرفتن اولويتها و الزامات راه اندازی صورت مي گيرند. 

2-2- فقدان ديدگاه راه اندازی در تامين و تدارك تجهيزات
به دليل عدم حضور  تامين کنندگان،  به  در سفارش تجهيزات 
نيازهای  نگرفتن  نظر  در  و  پروژه  ابتدای  از  راه اندازی  متخصصين 
ناديده  بهره برداری، معموال موارد مهم و حياتی  راه اندازی و  زمان 
گرفته شده و مشكالت مهمی مانند عدم تامين قطعات يدکی مناسب 
را ايجاد مي نمايد. بدين ترتيب نه تنها پروژه در دوره راه اندازی با 
دوره  در  بلكه  روبرو خواهد شد،  نياز  مورد  يدکی  قطعات  کمبود 
بهره برداری نيز به واسطه کمبود قطعات يدکی، راهبری مجتمع ها با 
چالشهای جدی و گاهی بحران ساز روبرو مي شود.  همچنين عدم 
تستهای   تا  مي شود  باعث  راه اندازی  مبانی  به  مسلط  افراد  حضور 
FAT به شكل اثربخش صورت نگرفته و مسائل مهمی را در دوران 

راه اندازی موجب شود.

2-3- فقدان ديدگاه راه اندازی در ساخت و نصب
بر  نصب عالوه  و  دوران ساخت  در  راه اندازی  ديدگاه  فقدان 
عدم توجه به اولويتهای دوران راه اندازی در اجرا، موجب تداخل 
بروز  همچنين  و  راه اندازی  پيش  و  کيفيت  کنترل  فعاليتهای  در 
مشكالت جدی در انجام عمليات پيش راه اندازی مي گردد که يكی 
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از چالشهای اساسی دوران راه اندازی محسوب شده و موجب تاخير 
در اتمام پروژه ها مي گردد.

3- چالشهای راه اندازی مرتبط با مديريت 
پروژه

بخش ديگری از چالشهای دوران راه اندازی را مي توان در قالب 
مفهوم مديريت پروژه دسته بندی کرد که عبارتند از:

3-1- وزن ناچيز راه اندازی در WBS اوليه پروژه ها
از آنجا که معموال پيمانكاران اصلی، ساختار شكست کار را به 
نحوی تنظيم مي کنند که جذب منابع مالی در ابتدای پروژه حداکثر 
گردد لذا درصد وزنی فعاليتهای راه اندازی معموال محدود به پيش 
راه اندازی و راه اندازی و کمتر از حد مورد نياز در نظر گرفته مي شود 
و لذا هنگامی که کار به اين مراحل مي رسد، پروژه دچار چالشهای 
جدی و موانع اساسی برای ادامه کار مي گردد. به همين دليل هنگامی 
تخمين  واسطه  به  مي شود،  نزديک  راه اندازی  مراحل  به  پروژه  که 
اوليه نامناسب پروژه ها دچار کمبود مالی مي شوند. همچنين فقدان 
کارفرمايان،  جانب  از  راه اندازی  مرحله  به  نسبت  مناسب  ديدگاه 
موجب کوتاه در نظر گرفتن زمان راه اندازی در فرايند برنامه ريزی 
پروژه مي شود که در عمل موجب فشار شديد بر پيمانكار راه اندازی 
و در نتيجه افت نتايج و ايجاد تاخير، افزايش ريسک های HSE و 

کاهش کيفيت پروژه مي گردد.

3-2- ابهامات مسئوليتی پيمانکاران اجرايی
حدود وظائف و اختيارات پيمانكاران اجرايی ساخت و نصب 
معموال از ابتدای کار به درستی مشخص نمی شود. روش صحيح 
بايد تا پايان مرحله پيش راه اندازی  با اين پيمانكاران  عقد قرارداد 
خصوصا  و   Commissioning فعاليتهای  زيرا  بيشتر،  نه  و  باشد 
راه اندازی و آزمايشات تضمين عملكردی و مسائل بعد از آن ماهيتی 
يكپارچه دارند و بايد توسط تيم مستقل راه اندازی صورت گيرند. 
توان  از  معموال  که  است  تخصصی  حدی  به  فعاليتها  اين  بعالوه 

پيمانكاران ساخت و نصب خارج است.

4- چالشهای اجرايی عمليات راه اندازی
عالوه بر تمامی چالشهايی که در بخشهای قبل ذکر شد، فرايند 
عمليات راه اندازی نيز به دليل نبود برنامه ريزی صحيح از ابتدای پروژه، 
با چالشهای اساسی مواجه مي شود. مهمترين اين چالشها که هم اکنون 

طرحهای توسعه اي پارس جنوبی با آنها درگيرند به قرار زير است:

4-1- دعوت از پيمانکار راه اندازی در پايان عمليات ساخت و نصب
معموال هنگامی که پروژه به مراحل پايانی نزديک مي شود و 

تدارک  تامين و  و  مهندسی  فعاليتهای  واقع هنگامی که اصوال  در 
تقريبا پايان يافته و امور ساخت و نصب نيز نيمه راه را گذرانده 
پيمانكار  از  دعوت  مي شود.  انتخاب  راه اندازی  پيمانكار  است، 
راه اندازی در اين مقطع موجب مي گردد تا مواردی چون شناخت 
همكاری  و  تعامل  پروژه،  قبلی  فعاليتهای  از  راه اندازی  پيمانكار 
پروژه  بخشهای مختلف  با  ارتباط  پيمانكاران ساخت و نصب،  با 
اين  اگر  يا  و  گرفته  صورت  تعجيل  با  کار  به  ورود  و  تجهيز  و 
دچار  پروژه  نمايند،  طی  را  خود  منطقی  و  عادی  روند  فرايندها 

تاخير خواهد شد.

4-2- ارتباط با پيمانکاران ساخت و نصب
ارتباط تيم راه اندازی با پيمانكاران ساخت و نصب بخصوص 
در حوزه انجام تستهای پيش راه اندازی و عدم وجود زبان مشترک 
ميان اين دو، از چالش های اساسی دوران راه اندازی است. همچنين 
از آنجا که اين پيمانكاران در زمان شروع به کار پيمانكار راه اندازی، 
تصور مي کنند عمده فعاليتهای خود را به انجام رسانده اند، جديت 

الزم را در برقراری اين ارتباط ندارند.

4-3- ابهام در وظايف پيمانکار راه اندازی
در تعريف وظايف پيمانكار راه اندازی و انتظارات از آن ابهامات 
اساسی وجود دارد. پيمانكار راه اندازی آخرين پيمانكاری است که 
و  اجرا  عالقه مندند  کارفرمايان  معموال  لذا  و  مي گردد  پروژه  وارد 
تكميل فعاليتهای ناتمام و باقيمانده پروژه تا اين مرحله را به عهده 
پيمانكار راه اندازی بگذارند. در صورتيكه پيمانكار راه اندازی مسئول 
به  ديگران  وظايف  از  آنچه  نه  و  است  راه اندازی  فعاليتهای  انجام 

درستی انجام نشده است.

)Preservation( 4-4- نگهداری تجهيزات
معموال به دليل گرفتاری در امور جاری موضوع مهم نگهداری 
مي شود.  سپرده  فراموشی  به  حدودی  تا  نصب،  از  پس  تجهيزات 
بديهی است که اهمال و سستی در انجام اين مهم موجب وارد آمدن 
موانع  با  را  آنها  راه اندازی  برخی تجهيزات گرديده و  به  آسيبهايی 

اساسی روبرو مي سازد.

5- نتيجه گيری
تفكر جاری در خصوص  با وجود  بطور کلی مي توان گفت  
راه اندازی و چالشهای پيش روی آن، اتمام موفقيت آميز طرحهای 
ايجاد تحوالت اساسی در ديدگاه  توسعه اي پارس جنوبی مستلزم 
آن  با  مرتبط  رويكرد  و  تفكر  نحوه  و  راه اندازی  حوزه  به  نسبت 
است که در مقاله بعد به ارائه راهكارهايی در اين خصوص خواهيم 
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