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دهچکی
ژذيري سيستم  امنيت انرژي با آسيب. يكي از ابعاد مهم امنيت اقتصادي هر كشوري، امنيت انرژي است

سيستم انرژي شامل سه بخ  عمده . سازي سيستم انرژي رابطه مستقيم دارد انرژي رابطه معكوس و با مقاوم

تحميل شده بركشور در  هاي اقتصادي و نفتي با توجه به تحريم. شود توليد، توزي  و مصرف انرژي مي

خصوص مقاوم سازي سيستم انرژي براي ايران اهميت ژيدا  سازي اقتصادي و به هاي اخير، موضوع مقاوم سال

بر توليد صيانتي مورد  ديتأكسازي بخ  نفت و گاز سيستم انرژي ايران با  در اين مقاله مقاوم. كرده است

م انرژي ايران از منظر توليد نفت و گاز، شامل فقدان هاي سيست ژذيري طرح آسيب. بررسي قرار گرفته است

بيني مصرف آتي، فقدان  آگاهي از ميزان واقعي ذخاير نفت و گاز با توجه به فرآيندهاي توليد و ژي 

باشد كه اين ژژوه  با ژرداختن  كننده مناف  بين نسلي مي مديريت بهينه مخازن و فقدان قراردادهاي تضمين

سازي سيستم انرژي  ها، ژيشنهادهايي براي مقاوم ها و ارائه راهكار براي رف  اين آسيب ژذيري به اين آسيب

 .كند ايران از منظر استمرار توليد ارائه مي
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مخازن،امنیتانرژی
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مقدمه.۱

ال بردن قدرت مقاومت اقتصاد ملي در برابر مختاطرات داخلتي و   سازي اقتصاد يعني با مقاوم

هاي ناخواسته طبيعي مانند سيل و طوفان و مخاطرات ناخواستته غيتر    المللي اعم از بحران بين

در گتزارش  . هتا  هاي مالي و مخاطرات خواستته غيرطبيعتي ماننتد تحتريم     طبيعي مانند بحران

ه موضتتوع تتتاب آوري اقتصتتادي اشتتاره متتيالدي كتته بتت 2119مجمتت  جهتتاني اقتصتتاد ستتال 

يكتي از ژتنج سرفصتل    . در عتدم ثبتات كشتورها معرفتي شتد      مؤثري  مخاطره 51است،  شده

مخاطره اقتصادي  11اصلي مخاطرات گزارش شده مربوط به مخاطرات اقتصادي و يكي از 

نوستانات قيمتت انترژي  بتي  از آنكته ثبتات را از       . استت  نوسانات قيمت انرژي ذكتر شتده  

صاد كشورهاي واردكننده انرژي بذيرد، كشورهاي صادركننده انرژي را با مشكل مواجه اقت

ختام وابستتذي    خواهد كرد، زيرا اين كشورها از جمله ايران به درآمد حاصل از فروش نفت

سازي  بنابراين مقاوم. دارند، بخصوص اگر اين نوسانات، تمايل به كاه  قيمت داشته باشند

باشد اهميت  گاز براي كشوري مانند ايران كه توليدكننده انرژي مي اقتصاد در بخ  نفت و

سازي بخ  نفت و گاز اقداماتي بايد صتورت گيترد    يابي به مقاوم جهت دست. كند ژيدا مي

. گتذاري ايتن بخت  باشتد     تواند تغيير رويكرد در مفاهيم علمي و سياست كه اولين اقدام مي

ي نفت و گاز بتا   در مفاهيمي باشد كه اقتصاد در حوزه تواند تغيير اولين تغيير در رويكرد مي

مهمترين مفهومي كه در اين مقاله قصتد بتاز تعريتف آن بتا شترايط بتومي       . آنها مواجه است

ستتازي و يتتا بتته نتتوعي خودكفتتايي در كتتاالي    كشتتورمان را داريتتم و آن را نتيجتته مقتتاوم 

 . است« امنيت انرژي»دانيم، مفهوم  استراتژيك انرژي مي

تواند بستيار   گذاري اين بخ  مي ه به اهميت و استراتژيك بودن نفت و گاز در سياستتوج

بته ايتن نكتته اشتاره دارد كته        بر اساس علم ژئواكونتومي ( 1931)ماير افشار . راهذشا باشد
 

ن قدرت های ژئوپلیتیکی، بدون در نظرگرفت تئوریگویند، یعنی  گری را می اصالت اقتصاد در برابر نظامی  

ام شاخص    با پایان جنگ سرد و در قرن. تواند وضعیت ژئوپلیتیک قرن حاضر را تبیین کند اقتصادی نمی

درواقع،اقتصاد و . المللی، دیگرقدرت نظامی نیست رهبری برای کشورهای سرمایه داری و قدرتمند در صحنه بین

هاى اقتصادى  مانى که بخشى یا تمام قابلیتز .رابطه بین جغرافیا و قدرت اقتصادى کشورها تعیین کننده است

عزت اهلل عزتى، . رک) .کشورها در گرو مسائل جغرافیایى باشد، اقتصادجغرافیایى یا ژئواکونومى شکل می گیرد

 (ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم
 ج



 97 ...رويکردي تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهاي نفتی بر روند تولید نفت خام

 

ختورد، بلكته راه اعمتال قتدرت      مبتارزه ستخت رقتم نمتي      قدرت كشورها ديذر در ميتدان »

 مسئلهزيرا كاالهاي استراتژيك . «باشند االهاي استراتژيك ميامروزه امكانات اقتصادي و ك

گتذاران كشتورهاي مختلتف تتالش      لذا سياست. بخشند را موضوعيت مي  وابستذي-ناامني

هاي مضاعف، به ختود كفتايي    كنندكه كشورهايشان در اقالم استراتژيك با وجود هزينه مي

هتاي كلتي اقتصتاد     ن بته سياستت  تتوا  جهت درک استراتژيك بودن نفت و گاز مي. برسانند

مقاومتي توجه كرد كه به حوزه مهمتي ماننتدخودكفايي و امنيتت غتذايي و درمتاني كشتور       

بته    بنتد  3هتا   ها اشاره شتده استت، امتا در همتين سياستت      فقط يك بار در بند هفتم سياست

 ي باشد و ايتن نكتته نشتان دهنتده     ي نفت و گاز مي صورت مستقل و مستقيم مربوط به حوزه

 .باشد استراتژيك بودن و اهميت مقاوم سازي اين بخ  در اقتصاد ايران مي

مفهوم امنيت انرژي را محتدود بته    1309كشورهاي مصرف كننده انرژي بعد از بحران نفتي 

بتته عنتتوان مثتتال  . تعريتتف و بتته ادبيتتات اقتصتتادي وارد كردنتتد   « امنيتتت عرضتته انتترژي »

را امنيتت انترژي   « هتاي معقتول   بتا قيمتت  ي مطمتئن و كتافي انترژي     عرضته »(2112) بيلكي

ي با ثبات و قابل خريتد انترژي و    دسترسي به عرضه»(2115)  و گولدوين  كاليكي. داند مي

ي متداوم   اطمينان از قدرت دسترسي بته منتاب  انترژي را امنيتت انترژي و الزم بتراي توستعه       

ضته، وابستتذي   تنوع بخشتي بته منتاب  عر   »(2113)و همكاران   كسل . داند مي« قدرت ملي

كننتتدگان و  هتتا، وابستتتذي متقابتتل ميتتان عرضتته     هتتا و حكومتتت  متقابتتل ميتتان شتتركت  

گتذاري در   كنندگان و توليدكنندگان، سرمايه كنندگان، امنيت فيزيكي براي مصرف مصرف

هتا   اين تعريف.  كند را امنيت انرژي تعريف مي« هاي جديد و كاه  واردات انرژي فناوري

 

یت روز افزون بر خالف تفکر رایج در قرن بیستم، امنیت امروزه صرفاً بعد نظامی ندارد، بلکه وجه اقتصادی اهم

هایی که بر مناطق ژئوپلتیک و ژئواکونومیک انرژی تسلط دارند، نقش مهمی را در معادالت امنیتی  یافته و دولت

های مجلس  رجوع شود به ژئوپلتیک امنیت انرژی و جایگاه ایران، مرکز پژوهش. )الملل ایفاء خواهند کرد نظام بین

 ( 0  شورای اسالمی، شماره مسلسل 
 . برد گی به کاالهای استراتژیک ضریب ناامنی را در اقتصاد باال میوابست  

 .های کلی اقتصاد مقاومتی مستقل و مستقیم به حوزه نفت و گاز اشاره دارند سیاست   و   ،   ،   بندهای   

3 Bielecki, j 

4 Kalicki 

5 Goldwyn 

6 Kessels 
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توانتتد  كننتتده انتترژي بستتيار ستتازگار استتت، امتتا الزامتتاً نمتتي  فبتتا شتترايط كشتتورهاي مصتتر

ي مفهتوم امنيتت    در فرآيند توستعه . كننده مناف  كشورهاي توليدكننده انرژي هم باشد نيتأم

انرژي،كشورهاي توليدكننده انرژي در اوژتك نستبت بته ايتن مستئله واكتن  نشتان داده و        

در همتتتين رابطتتته دانيتتتل . اي دوطرفتتته استتتت اعتتتالم كردنتتتد كتتته امنيتتتت انتتترژي جتتتاده

براي . مفهوم امنيت انرژي براي كشورهاي مختلف متفاوت است»: نويسد مي(.211) يرگين

بتراي  . يافته به معنتاي دسترستي بته عرضته كتافي بتا قيمتت مناستب استت          كشورهاي توسعه

لتذا  . «كشورهاي صادركننده به معناي امنيت تقاضا براي حفظ درآمدهاي نفتي دولت استت 

 .هم، بايد در مفهوم امنيت انرژي مورد توجه واق  شود  قاضاامنيت ت

اما نه تعريف اول با شرايط كشور ما تناسب دارد و نه تعريتف دوم بتراي شترايط كشتور متا      

باشتتد زيتترا هنذتتامي كتته قتترار استتت مفهتتومي بتتراي     تعريتتف دقيق،كامتتل و جتتامعي متتي 

هاي  ي شرايط و ويژگي د با همهراستا با مناف  ملي تعريف شود، باي گذاري كالن هم سياست

منتاف  ملتي    نيتتأم امنيت تقاضتا بتا تعريتف مرستوم، از جهتت      . باشد كشورمان تناسب داشته

كشورمان با انتقاداتي جدي مواجه است زيرا براي اقتصاد ايران كه به درآمدهاي حاصتل از  

نوستانات   توانتد كشتور را از   ، اين تعريف از امنيتت تقاضتا نمتي    فروش نفت وابستذي دارد

در مورد اهميت نوسانات قيمت انرژي الزم به ذكتر استت كته در    . قيمت انرژي مصون دارد

اي كه اين گزارش اعم از اقتصادي و غيتر   مخاطره 51گزارش مجم  جهاني اقتصاد در ميان 

هتاي   نوسانات قيمت نفت و گاز از نظر ميزان اثرگتذاري در ستال  »كند،  اقتصادي معرفي مي

به ترتيب رتبه هاي ژنجم، چهارم، ستوم، ستوم و ژتنجم     2111و  2111، 2113، 2113، 2110

با تكيه بتر آمارهتاي ايتن گتزارش     ( 1939غياثوند و همكاران، .)«را به خود اختصاص دادند

توانتد بتراي اقتصتاد     توان نشان دادكه چذونه تكيه بر امنيت تقاضا با تعريتف مرستوم متي    مي

سانات به سمت كاه  قيمت نفتت ختام باشتد، كتاه      اگر اين نو. كشورمان شكننده باشد

 .قيمت خود تابعي از اقدام عملي و درخواست براي امنيت تقاضا با تعريف مرسوم است
 

1 Daniel Yergin 

2 Demand security 

ی، یک ویژگی مترقی برای یک اقتصاد نیست اما به هر حال برای اقتصاد کشورمان، حداقل در هر چند این ویژگ 

 .مدت انکارناپذیر است کوتاه
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امنيت تقاضا با تعريف مرسوم، نوعي تقاضاي ترحم و شتفقت از كشتورهاي صتنعتي، بتراي     

نين بتازار آزاد،  خريد مواد خام كشورهاي صاحب مناب  است، زيرا كشورهاي صنعتي با قتوا 

هتاي مزيتت    اقتصاد و صنعت كشورهاي صاحب مناب  را در بستتر تتاريخ بيمتار و بتا تئتوري     

انتد كته مزيتت     به صنعت كشورهايي چون ايتران ديكتته كترده     اوهلين -نسبي، مانند هكشر

نسبي براي شما تسهيل فروش مواد خام است تحمل مشقت توليد و به ما ياد دادند كته شتما   

عقيده دارد؛ امروزه كشتورهاي  ( 1931)سعيدي. كنيم بدهيد ما براي شما توليد ميمواد خام 

 :دهند غربي به طرق ژيچيده كشورهاي ضعيف را مورد استعمار قرار مي

 -هاي ژيشرفته و تحميل آن به جهان سوم، قدرت مالي وسي ، برنامته ريتزي سياستي    فناوري»

اي و تهديتد و   ستفاده از تضادهاي منطقهاقتصادي بلندمدت و ژيذيري آن از طرق مختلف، ا

اين روابط نابرابر كشتورهاي در حتال توستعه، موجتب شتده      ... تشويق كشورهاي ضعيف و

است كه كشورهاي ضعيف در وضتعيتي قترار بذيرنتد كته باالجبتار متواد اوليته متورد نيتاز          

هتاي توستعه    امته ترين قيمت عرضه كنند و دانسته يا ندانسته برن كشورهاي ثروتمند را با ژايين

اقتصادي و سياسي خود را چنان طراحي نمايند كه تعارضي بتا اهتداف كشتورهاي ژيشترفته     

ثمره چنين ساختاري اين بتوده استت كته نته تنهتا كشتورهاي در حتال        . صنعتي نداشته باشد

اند بلكه تبتديل بته بازارهتاي مصترف بتراي توليتدات        آوري باال دسترسي نيافته توسعه به فن

 (1931سعيدي، )«. اند نعتي شدهكشورهاي ص

سازي در بخ  نفت و گتاز در ايتن ژتژوه  متورد      نكته ديذري كه باعث شده است مقاوم

عنوان مثال  به. الملل است توجه قرار دهد ارتباط باالي بخ  نفت و گاز كشور با اقتصاد بين

بته دليتل    درصد از ارز خارجي مورد نياز كشتور استت و    31كننده بي  از  نيتأماين بخ  

همين ارتباطات زياد، بخ  نفتت و گتاز بيشتتر در معترض مختاطرات خواستته و ناخواستته        

گيرد و در صتورت شتكننده بتودن ايتن بخت ، بيشتترين آستيب متوجته          المللي قرار مي بين

 .اقتصاد كشور خواهد شد

 

براساس نظریه . باشد الملل می در این نظریه فراوانی و وفور عوامل تولید عامل اساسی در برقراری تجارت بین 

که عوامل تولید آن کاال به طور نسبی در آن کشور به وفور اوهلین هر کشور در کاالیی مزیت نسبی دارد  -هکشر

 .یافت شوند
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د كشتور  داند كه بتوان ي اقداماتي مي ژي را نتيجه مجموعه بنابراين، ژژوه  حاضر امنيت انر

اقتداماتي از  . مند ستازد  ايران را از حداكثر ارزش اقتصادي در استفاده از مناب  بين نسلي بهره

قبيل رعايت اصول توليد صيانتي از مخازن نفت و گتاز، ارتقتاد دانت  فنتي كته بتا تنتوع در        

گتذاري   همراه خواهد بتود، قيمتت    توليد فرآورده، مصرف بهينه و افزاي  ضريب بازيافت

قتراردادي   -هاي انرژي و مديريت صحيح درآمدهاي نفتتي و بخت  حقتوقي    حاملصحيح 

برداري بهينه از مخازن نفت و گاز، مجموعه اقتداماتي هستتند كته در     مطلوب با شرايط بهره

امنيتت انترژي معرفتي     نيتأمسازي بخ  نفت و گاز كشور و  اين ژژوه  در راستاي مقاوم

گاز به تعريف جديتد فتوق از امنيتت انترژي منجتر       ي نفت و سازي در حوزه مقاوم. شود مي

بترداري اقتصتادي از    ي امنيت انرژي با تعريف و مفهوم جديد، حداكثر بهره شود و نتيجه مي

 . كند مناب  بين نسلي را تضمين مي

سازي بخ  نفت و گتاز،   در اين ژژوه  از بين مجموعه اقدامات ژيشنهاد شده جهت مقاوم

و توجه به توليد صتيانتي در جهتت حتداكثر نمتودن ارزش اقتصتادي      ي استمرار توليد  حوزه

شود، زيرا فقدان توجه به توليدصيانتي، كشتور را   مخازن و تامين مناف  بين نسلي بررسي  مي

به شكل جدي در برابر اين ذهنيت كه تا ساليان طوالني نفت فراوان صتادراتي وجتود دارد،   

اين ژژوه  با سه محور آگاهي از شرايط موجتود  توليد صيانتي در . ژذير كرده است آسيب

و   ريتزي بتراي آينتده، متديريت صتحيح مختازن       مناب  جهت اتخاذ راهبرد مناسب و برنامته 

برداري بهينته از مختازن نفتت و گتاز متورد بررستي        ارزيابي قراردادهاي مطلوب جهت بهره

 .گيرد  قرار مي

مبانینظری.۲

ي وابسته به كاركرد مؤثر و مقاوم بودن سيستم انرژي ثبات اقتصادي و امنيت ملي هر كشور

-امنيت انرژي به عنوان يكي از ژايه. آن كشور و در يك كالم به امنيت انرژي، وابسته است

با توجه به اينكه انرژي يك عنصتر حيتاتي در رفتاه    . باشدهاي اصلي امنيت ملي كشورها مي
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گذاری کالن، مانند مشخص کردن میزان  منظور پرداختن به مسایل فنی مخازن نیست، بلکه منظور سیاست 
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اساستي بتراي توستعج اجتمتاعي و     طتور يتك نهتاد     اقتصادي و اجتمتاعي كشتورها و همتين   

طور مقاوم بودن اين اقتصادي كشورهاست، موضوع انرژي و سيستم انرژي كشورها و همين

 .سيستم از اهميت زيادي برخوردار است

تا امروز موضوعات مورد توجه در امنيت انرژي معموالً بر مفهوم كارائي و صيانت از منتاب   

بته تحتوالتي كته در دهتج اخيتر اتفتاق افتتاده استت،          اما بتا توجته  . انرژي متمركز بوده است

تتوان بتا انديشته و راهبترد مقتاومتي، از طريتق نذتاه        نظران بر اين است كه متي  تأكيدصاحب

به همتين دليتل،   . سيستمي به موضوع انرژي، مفهوم كارائي و مفهوم صيانت را ارتقاد بخشيد

تر نسبت به كتارائي و  تر و جام عنوان مقاوم سازي سيستم انرژي به عنوان يك مفهوم كامل

 (2113،  فيشر.)هاي انرژي قابل طرح استدارا بودن  رويكرد صيانتي به سيستم

فراواني در رابطه با اين كه مفهتوم امنيتت انترژي از چته زمتاني مطترح شتده استت،          مباحث

د كته  مطترح شت   1309وجود دارد؛ اما عمدتاً تأكيد بر امنيت انرژي بعد از بحران نفتي ستال  

هتدف آژانت  امنيتت عرضتج نفتت بتود زيترا        . المللي انرژي شدمنجر به تأسي  آژان  بين

كشورها را با مشكل مواجه كترده   يافته، اقتصاد اين محدوديت عرضه نفت كشورهاي توسعه

بود، به همين دليل كشورهاي مصرف كننده صنعتي به اين فكتر افتادنتد تتا بته نحتوي بتراي       

شان امنيت ايجاد كنند، با اين وجود در آن دوره، تأكيد بتر موضتوع   سيستم انرژي كشورهاي

 .امنيت عرضه بود

ها و مخاطرات طبيعي، اقتصادي، سياسي و تكنولوژيكي كه در طي زمان با گسترش ريسك

هاي انرژي كشور و خدمات نهايي كه مقرر است هم مناب  مختلف انرژي و هم زير ساخت

داد، دامنه مفهوم امنيت فراهم كند را تحت تأثير قرار ميكنندگان انرژي را براي مصرف

انرژي گسترش يافت، به نحوي كه همج ابعاد سيستم انرژي اعم از عرضه انرژي، 

مساله امنيت انرژي "بنابراين . ها و بخ  مربوط به تقاضاي نهايي را شامل گرددزيرساخت

نمي شود بلكه شامل بخ   تنها شامل جنبه هاي عرضه و تقاضاي انرژي بخ  باالدستي

مراكز ذخيره سازي و مسيرهاي انتقال نيز مي   ژايين دستي شامل حفاظت از خطوط لوله،

اي براي امنيت انرژي به اين شايد بتوانيم تعريف جام  و گسترده(. 1933، 2لوفت)"شود
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تمامي  هاي انرژي درامنيت انرژي ناظر بر حفاظت از مناب  و نظام ": نحو داشته باشيم كه

كننده انرژي ها، از ميادين نفتي و خطوط لوله گرفته تا وسايل خانذي مصرفنقاط و مكان

بنابراين تحوالتي كه اتفاق افتاده است منجر به تحول در مفهوم  (1932، 1سوواكول .)"است

 .استامنيت انرژي شده

قرار مي گيرد سازي مورد استفاده در ادبيات دانشذاهي واژه اي كه براي مفهوم مقاوم

. كنندآوري يا فنريت ترجمه مياست كه  معموالً آن را تاب "Resilience"اصطالح 

هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده مي شود بدين زماني كه از اين اصطالح  براي سيستم

ها و مخاطراتي كه با معناست كه آيا سيستم مورد نظر مثال سيستم انرژي در مقابل شوک

تواند از خودش مقاومت نشان دهد يا خير؟ اين مقاومت به دو صورت ، ميآن مواجه است

اول آنكه، سيستم، شوک و مخاطره را بتواند در خودش جذب كند و : قابل تعريف است

يا اين كه اگر شوک و مخاطره منجر به تغيير در سيستم شود، سيستم بتواند بعد از گذشت 

 (1309هولينگ، ).كاركرد و شرايط اوليه بازگرددمدت زمان كوتاهي خود را بازيافته و به 

سازي سيستم انرژي ابتدا ضروري است تعريف سيستم تر مفهوم مقاومبراي درک دقيق     

هايي كه اين سيستم ژذيري و نهايتاً سيستم انرژي مقاوم و شوکانرژي، مقاوم بودن، آسيب

سط مركز مطالعات انرژي تعريفي كه تو. دهند، معرفي كنيمرا تحت تأثير قرار مي

اي از مجموعه": براي سيستم انرژي يك كشور ارائه شده عبارت است از 2انذلستان

هايي كه در يك كشور ها و تكنيكهاي فيزيكي، نهادها، سياستها، زيرساختتكنولوژي

كنندگان نهايي آورد كه خدمات انرژي به مصرفوجود دارد و اين امكان را فراهم مي

اين تعريف همج ابعاد سيستم انرژي اعم از ( 2111چاودري، )"ويل داده شودانرژي تح

دهد ها و نهادهايي را ژوش  ميها و نهايتاً سياستها و تكنولوژيمناب  انرژي، زيرساخت

اين تعريف همچنين همج مراحلي را كه در مسير . تواند بر سيستم تأثيرگذار باشدكه مي

ناژذير، توليد برق، تبديل ت، مانند استخراج مناب  تجديدچرخج عرضج انرژي واق  شده اس

با اين . گيردسازي، توزي  و مصرف نهايي را در برميونقل، انتقال، ذخيرهانرژي، حمل
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كند و صرفاً بر روي تعريف، مفهوم امنيت انرژي هم گسترش و جامعيت بيشتري ژيدا مي

هاي س نياز است تا همج ابعاد و زير شاخهبراين اسا. شودمناب  انرژي متمركز و محدود نمي

 .سيستم انرژي را در قالب تعريف امنيت انرژي مطرح نمود

با استفاده از  1شود مناب  اوليج انرژياگر مرور كلي بر سيستم انرژي ارائه شود، مشاهده مي

ها توسط شوند و اين حاملتبديل مي 9هاي انرژي، به حامل2هاي تبديل كنندهتكنولوژي

-كه در اختيار مردم قرار مي 5به خدمات نهايي مصرفي انرژي 3هاي خدماتيتكنولوژي

سنگ توسط مناب  انرژي يعني مناب  خام طبيعي مانند زغال. شوندگيرند، تبديل مي

شوند شوند و به صورتي تبديل ميهاي تبديل كننده مهار، تصفيه و فرآوري ميتكنولوژي

هاي ها، حاملف انرژي در آن آسان است كه اين صورتسازي و مصركه توزي  و ذخيره

كند، هايي كه خدمات مورد نياز افراد جامعه را فراهم ميتكنولوژي. شوندانرژي ناميده مي

شوند كه اين خدمات انرژي در آخرين بخ  ها ناميده ميتكنولوژيمعموالً سروي 

( 2115، .لي)ها هستنآساي  انسانكننده رفاه و گيرند و تأمينهاي انرژي قرار ميسيستم

چه كه در بحث انرژي اهميت دارد، آن است كه اگر يك تصوير جام  و كامل از آن

-سازي سيستم انرژي را  بهتر و كاملسيستم انرژي داشته باشيم، بحث امنيت انرژي و مقاوم

 .توان دنبال نمودتر مي

جدي در اقتصاد انرژي مطرح شد، از سازي از زماني كه امنيت انرژي به طور مفهوم مقاوم

در رشته اكولوژي انجام داد وارد ادبيات 0اي كه هولينگ  ميالدي با مطالعه 1301اوايل دهج 

ژ  از آن، اين مفهوم در روانشناسي، مهندسي و اخيراً در موضوعات مربوط به . علمي شد

السيكي مقاوم چه كه در تعريف كآن. هاي اجتماعي و اقتصادي وارد شده استسيستم

در هر . بودن اكولوژيكي مطرح شده، ظرفيت يك سيستم براي جذب اختالالت است

دهد، ها را در معرض تغيير قرار ميشود و آنها ميشكل، اختالالت زيادي وارد سيستم
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وجود اگر سيستم بتواند كاركرد، ساختار و بازدهي اوليج خود را حفظ كند، يك بااين

توانايي يك سيستم براي جذب اختالالت و حفظ كاركرد »واكر . بودسيستم مقاوم خواهد 

آوري  واكر همچنين  تاب. كند سازي تعريف مي را مقاوم( .211، 1واكر) «و ساختار ژايه اي

توانايي جذب و مقاومت در مقابل شوک : كند را مشتمل بر سه قابليت و توانايي تعريف مي

،  توانايي بازگشت به تعادل 9يط در حال تغيير،  توانايي تطبيق با شرا9هاي ناگهاني

 .ها ، يا تعادل قبلي يا يك تعادل جديد، با حفظ تداوم فعاليت3مطلوب

توان مقاوم بودن سيستم انرژي را تعريف سازي ميبا تركيب مفاهيم سيستم انرژي و مقاوم

: كند ه تعريف ميمركز مطالعات انرژي انذلستان،  مقاوم بودن سيستم انرژي را اينذون. نمود

-ظرفيت يك سيستم براي تحمل اختالل و تداوم تحويل خدمات انرژي ارزان به مصرف"

 (2111، 5چاودري)"كنندگان

كننده نهايي خدمت برساند، اگر دليل آنكه مقرر است سيستم انرژي درنهايت به مصرفبه

يك سيستم  در مقابل مخاطرات از خود مقاومت نشان دهد و عملكرد خود را حفظ كند،

بنابراين سيستم مقاوم قادر است بعد از وقوع شوک به سرعت بهبود يابد . مقاوم خواهد بود

-هاي مختلف ابزارهاي جايذزين را براي تأمين انرژي مورد نياز مصرفو در وضعيت

به ميزاني كه اين امكان براي سيستم وجود نداشته باشد، سيستم . كنندگان فراهم نمايد

 .ژذيريآسيب. تواند در مواجهه با مخاطرات، با اختالل مواجه شودت و ميژذير اسآسيب

چاودري، )حساسيت سيستم انرژي به اختالل خارجي يا نقص داخلي "عبارت است از

تواند ها نيست و نمي سيستم انرژي آسيب ژذير، قادر به بهبود سري  نسبت به شوک (2111

. و وضعيت هاي خارجي تغيير يافته ارائه كندخدمات انرژي را به صورت ارزان در شرايط 

ژذيري و مقاوم بودن، رابطه معكوس با هم دارند؛ هرچه مقاوم بودن يك سيستم آسيب
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يابد و سيستم در مقابله با مخاطرات با مشكل كمتري ژذيري كاه  ميافزاي  يابد، آسيب

 .شودمواجه مي

امنيت ": كندانرژي مطرح مي چارچوب گسترده براي مفهوم امنيت( 2113)1استرلينگ

عبارت است از توانايي تحمل در مقابل تهديدهايي كه ممكن است به دو شكل باشند، يا 

توانند به  ها مياين شوک. "موقت و گذرا هستند يا منجر به تغيير دائمي در سيستم مي شوند

وي . گيرند يا شوک هاي خارجي هستنددو صورت باشند، يا از داخل سيستم نشأت مي

هايي كه نسبت به سيستم خارجي العمل نشان دادن به شوکمقاوم بودن را توانايي عك 

العمل نشان  را توانايي عك  2داند و ثبات داخليهستند و همچنين موقتي و گذرا باشند، مي

استرلينگ اين بحث را در قالب يك ماتري  . كنندهاي داخلي مطرح ميدادن به شوک

 :كند يان ميبه صورت زير ب 2*2
 های سیستم ها و واکنش شوک( 1-2)جدول

 قدرت عمل 

تغيير نسبت به سيستم ) واكن 

 (كنترل، خارجي است

تغيير نسبت به سيستم )كنترل

 (كنترل، داخلي است

 

از نظر موقتي يا 

 دائمي بودن تهديد

در برابر اختالل ) شوک

 ثبات آوري تاب (گذرا

در برابر تغيير )تن 

 (ماندگار
 پایداري تحكاماس

 (2112)استرلینگ: منبع

ها تغييرات داخلي يا ختارجي  هاست و ستوندهند  موقتي يا دائمي بودن شوکسطرها نشان

اگر شوک كوتتاه متدت و درونتي باشتد وسيستتم آن را تحمتل       . دهندسيستم را نماي  مي

ا تحمل كند مدت و بيروني باشد و سيستم آن ركند، سيستم ژايدار است و اگر شوک كوتاه

گوييم سيستم مقاوم است و اگر شوک بلندمدت و دروني باشد و سيستم بتواند نسبت به مي
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گتوييم  آن مقاومت كند، سيستم بقاد و دوام دارد و اگر شوک خارجي و گسترده باشد متي 

 .استحكام و قوت سيستم زياد است

ليد صتيانتي بررستي   سازي بخ  نفت و گاز از طريق رعايت اصول تو در اين ژژوه  مقاوم

برداشتت  »: بر اين اساس ضرورت دارد تعريفي نيز براي توليتد صتيانتي ارائته شتود    . شود مي

. تتوان متترادف توليتد صتيانتي از مختزن دانستت       بهينه در ختالل عمتر مختزن را تقريبتاً متي     

توليدصيانتي در خالل عمر مخزن، رونتدي از توليتد استت كته هماهنتگ بتا حداكثرستازي        

بنتابراين توليتد   . هتاي آينتده باشتد    دي مخزن و رعايت مناف  نسل فعلتي و نستل  ارزش اقتصا

صيانتي مفهومي ژوياست زيرا توليد نستل فتردا از مختازن نفتتي تتابعي از كميتت و كيفيتت        

 (1939درخشان، .)«توليد نسل امروز  از همان مخازن است

كشتور از منظتر توليتد    ژذيري هاي بخ  نفت و گتاز   در ادامه، ابتدا تحليلي نسبت به آسيب

ستازي ايتن بخت  بتر استاس       در ادامه بته بررستي راهكارهتاي مقتاوم    . شود صيانتي ارائه مي

 .رويكرد صيانتي ژرداخته خواهد شد

شناسیمنابعهیدروکربوریکشوروجایگاهاینمنابعدرسبدانرژیآسیب.3

جهان

نفتت و گتاز مطترح    هتاي اصتلي بخت      در اين بخ  ابتدا به طتور اجمتالي آستيب ژتذيري    

ستال آينتده، بررستي    21شود، سپ  اهميت مناب  هيدروكربوري در سبد انرژي جهان تا  مي

المللتي در متورد ذختاير     هاي موجود در آمارهاي بتين شود و در انتهاي اين بخ  تورش مي

ختام كشتور استتخراج     تري از ميزان نفتخام ايران ارائه خواهد شد و برآورد واق  بينانه نفت

 .هد شدخوا

هایبخشنفتوگازایرانپذیریآسیب.3-۱

عدم آگاهي از ذختاير موجتود و آينتده منتاب  هيتدروكربوري كشتور، مهمتترين آستيب و         

ها متا را دچتار اتختاذ     باشد، زيرا در مواجهه با بحران مخاطره براي سيستم اقتصادي ايران مي

و گتاز كشتور، احستاس    آسيب مهم ديذتر در صتنعت نفتت    . كند دار مي هاي تورش تصميم

. هاي خارجي و عدم اعتمادكتافي بته متخصصتان داخلتي استت      وابستذي تاريخي به شركت
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. هتاي ديذتتر در صتنعت نفتتت و گتاز كشتتور شتده استتت     ايتن دو نكتته ختتود منشتاد آستتيب   

هايي از قبيل انعقاد قراردادهايي كه بعضاً منجر به عدم رعايت توليدصتيانتي از طريتق    آسيب

 .هاي ازدياد برداشت شده است به رعايت برنامه عدم الزام عملي

همراه عدم آگاهي از مناب  موجود و آينتده   عدم اعتماد به نف  كافي و وابستذي تاريخي به

. شتود  گذاري انرژي كشور مي دار در سياست هاي تورش انرژي كشور منجر به اتخاذ تصميم

  مهم آن در بازار انرژي صحبت هاي متوالي از بازيذر مهم بودن ايران در اوژك و نق سال

شده است تا مبادا ايران در رقابت با عراق و كويت و امارات متحده عربي سهم دوم فتروش  

عليه ايران ديده شد كته آن   2111هاي نفتي سال  نفت اوژك را ازدست بدهد، اما در تحريم

از بتازار انترژي   نق  به اصطالح اثرگذار، تأثيري در بازار انرژي نداشت و با ختروج ايتران   

در ختام    كند كته رقابتت   اين تجربه اين فرضيه را تقويت مي. اتفاق مهمي در اين بازار نيفتاد

كننده مناف  كشورهاي مصرف كننده خام تنها تأمين فروشي بين كشورهاي توليد كننده نفت

ه قتدرت  هتا داعيت   ستال   روسيه. همين اتفاق براي روسيه در بازار گاز رخ داد. باشد انرژي مي

گرم كردن اروژا و به تب  آن قدرت سرد كردن اروژا را داشت و از ايتن طريتق در تكتاژوي    

اما در مناقشه روستيه و آمريكتا در مستئله اوكتراين آنچته در      . اثرگذاري در بازار انرژي بود

واقعيت اتفاق افتاد تحريم و متزلزل شتدن اقتصتاد غيرمقتاوم و وابستته بته دالرهتاي نفتتي و        

بنابراين ثبات اقتصادي و امنيت ملي به كاركرد موثر و مقاوم بودن سيستم . وسيه بودگازي ر

انترژي بتراي حتال و آينتده كشتور       ژي كشور و به طور خالصه تحقتق و تضتمين امنيتت    انر

 .وابسته است

 یانرژیجهانجایگاهمنابعهیدروکربوریدرآینده.3-۲

 2195د، تقاضا بتراي انترژي اوليته تتا ستال      شو مالحظه مي 1طور كه در جدول شماره  همان

هتا در حتال افتزاي  استت امتا       روند صعودي خواهد داشت و با اين كه سهم ستاير ستوخت  

هاي فستيلي شتامل نفتت، گتاز طبيعتي و زغتال ستنگ         شود كه كماكان سوخت مشاهده مي

از طترف ديذتر تصتور    . همچنان ستهم غالتب را در تقاضتاي انترژي اوليته خواهنتد داشتت       

. كنتد هاي انرژي خالصته متي   اهي رايج است كه نق  مناب  هيدروكربوري را در حاملاشتب

در اين رابطه برخي از كارشناسان، اين مسئله را القتاي تفكترک كتم اهميتت جلتوه دادنک منتاب        
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نذاهي به محصوالت توليدي اين روزهاي زندگي بشر به »: هيدروكربوري دانسته و معتقدند

تقريباً تمام محصوالت ژيرامون ما حاصل فرآينتدهايي هستتند كته    دهد كه  سادگي نشان مي

هاي ارزش توليدي آنها مناب  هيدروكربوري است و حتتي اگتر منتاب      منشاد ژيداي  زنجيره

عنوان حامل انرژي اهميت خود را از دست بدهند باز هم نقت  ايتن منتاب      هيدروكربوري به

بديل بتوده و حتذف ايتن     رن امروزي بيي ارزش توليد محصوالت مد به سبب خلق زنجيره

لتتذا . باشتتد منتاب  از زنتتدگي بشتر بتته معنتاي بازگشتتت بتته عصتر ژتتي  از صتنعتي شتتدن متي      

.) «اي بدون جايذزين براي زنتدگي صتنعتي و متدرن بشتر امتروزي استت       هيدروكربور ماده

 (1932شكوهي، 

در چشتم انتداز   ، ميزان تقاضتاي انترژي   (2119) بر اساس گزارش آژان  بين المللي انرژي

درصتد رشتد خواهتد خواهتد      91متيالدي بتي  از    2112ميالدي به نسبت ستال   2195سال 

اگر رشد مصرف انرژي تابعي از رشد جمعيت باشد بر اساس همتين گتزارش رشتد    . داشت

هم مويد افزاي  مصرف تقاضاي انرژي در ايتن   2195ميلياردي جهان تا سال  1/ 0جمعيت 

اساس همين گتزارش همته اشتكال انترژي بتا رشتد تقاضتا مواجته          بر. انداز خواهد بود چشم

درصتدي، زغتال    19خام با رشتدي   هاي فسيلي مانند نفت خواهندشد كه در اين بين سوخت

بنتابراين  . درصدي مواجه خواهند شد 33درصدي و  گاز طبيعي با رشد تقاضايي  10سنگ 

ستيلي، ستهم غالتب از    هتاي ف  ستهم ستوخت    ستال آينتده   21تتوان نتيجته گرفتت كته تتا       مي

هاي انرژي جهان را در بر خواهدداشت و اضافه بر آن حتي اگتر بحتث ستوخت هتم      سيستم

هاي مختلف در زندگي بشر امروز و نق  مناب  هيدروكربوري  مطرح نباشد، توليد فرآورده

 تواند همچنان آينده انترژي  هاي توليد كاالها غير قابل انكار است و اين مساله مي در زنجيره

 . هاي هيدروكربوري وابسته كند مورد نياز جهان را به سوخت

مسیر.3-3 در گام نخستین کشور، هیدروکربوری منابع واقعیت از اطالع

سازیبخشنفتوگازمقاوم

 

1 World Energy Outlook 2013 
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سازي در هر بخشي از اقتصاد يك كشور، آگاهي صتحيح و كامتل از    اولين گام براي مقاوم

شتتد، حتتال اگتتر آن بختت  و محصتتوالت آن  باي آن بختت  متتي شتترايط موجتتود و آينتتده

و واقعيت امروز آن بخت  و محصتوالت بتي       استراتژيك باشند ضرورت آگاهي از آينده

آگاهي از واقعيت منتاب  هيتدروكربوري كشتور و بخصتوص     . كند از ژي  ضرورت ژيدا مي

ر تواند در اصالح ذهنيت غلط تكيه بي  از حد به درآمتدهاي نفتتي بستيار متوث     خام مي نفت

در همتتين رابطتته  . ريتتزي بتتر حتتذر دارد   گتتذاران را از اشتتتباه در برنامتته   باشتتد و سياستتت 

 :معتقد است( 1933)درخشان

 بتزرگ نفتت   صادركنندگان گروه در فعال و حضور خام نفت توليد در ساله صد سابقه"

و  مستئوالن  از بستياري  كته  استت  شتده  گذشتته موجتب   ستال   1. از بتي   خالل در خام

رونتد   ايتن  نيتز  آينتده  در كته  باشتند  بتاور  بر اين اشتباه به كشور اقتصادي گذاران سياست

نفتتي   هتاي  فترآورده  براي داخلي تقاضاي تنها كه نه نحوي به يافت؛ خواهد ادامه همچنان

گونته   هيچ خام نفت صدور استمرار با بلكه ژاسخ داد، ديذر سال  31از بي  تا توان مي را

 وجتود  نيتز  بتاور  اين ديذر، سوي از .خواهيم داشتن ارزي درآمدهاي لحاظ به كمبودي

توان  مي جنوبي ژارس عظيم ميدان از به ويژه گازي ذخاير از بيشتر برداريبهره با دارد كه

تجتاري،   ختانذي،  هاي بخ  در طبيعي براي گاز داخلي تقاضاي به ژاسخذويي بر عالوه

 مالحظه قابل حجم نفتي، ينمياد به و تزريق ها نيروگاه ونقل، حمل ژتروشيمي، و صنعت

 را اقتصتادي  توستعه  فرآينتد  آن، درآمتدهاي ارزي  بتا  و كترد  صادر را طبيعي گاز اي از

دستت   گتاز  و نفتت  جهاني بازار فروشان گروه خام در برتر جايذاهي به و سرعت بخشيد

 در را كشتور  سياستي  مواضت   توستعه اقتصتادي،   و رشتد  اهداف تحقق بر عالوه تا يافت

 ذختاير هيتدروكربوري   آينتده  وضتعيت  از تصويري چنين .نمود تقويت الملليروابط بين

 شده، ترسيم سياسي كشور و اقتصادي توسعه در ذخاير جايذاه اين از كه نقشي و كشور

 ."مخاطره اندازد به شدت به را ملي امنيت تواند و مي دارد جدي هاي كاستي

وگيري از بحتران، هتر كشتوري نيازمنتد     ريزي دقيق و جل براي اتخاذ راهبرد مناسب و برنامه

وقتتي موضتوع متورد    . باشد اطالعاتي دقيق از وضعيت فعلي و آينده مناب  از كشور خود مي

در بخت  ژتي  رو   . شود نظر انرژي باشد اهميت داشتن برنامه دقيق بي  از ژي  آشكار مي
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كشتور  المللتي از وضتعيت ذختاير نفتت و گتاز       هتاي بتين   به بررسي تورش آمتاري گتزارش  

اي مناستب مستتلزم داشتتن اطالعتاتي      شتود كته داشتتن برنامته    ژرداخته مي شود و تأكيد مي

 .هاي بومي و مورد اعتماد استتر از سازمان دقيق

3-3-۱ نفتهایبینهایآماریسازمانبررسیتورش. ذخایر خامالمللیاز

کشور

ميليتارد بشتكه گتزارش     150ا ايتران ر  1المللي، آمارک ذخاير نفت اثبات شتده  هاي بين گزارش

تترين گتزارش در    عنتوان ژتر ارجتاع    بته  (BP)ژتي   دهند كه در اين ژتژوه  گتزارش بتي    مي

 ،2115در ستال   2ژتي  براساس گزارش ساالنه بي. تحقيقات علمي مورد ارزيابي قرارمي گيرد

اثبتات  ميليارد بشكه ذخاير نفتت   150هاي فعلي، داراي  ها و هزينه ايران با تكنولوژي،  قيمت

دار استت كته    دهد كه ايران با چنين ذخايري، كشتوري ستتاره   ژي نشان مي بي. باشد شده مي

هتاي فعلتي، بته مقتدار      ها و هزينته  سال آينده، با تكنولوژي حاضر، قيمت 111براي بي  از  

اما اين تحليل بي ژي با واقعيت هاي ميتزان ذختاير و   . خام براي توليد دارد توليد كنوني، نفت

هتاي   فرآينتدي كته بتر استاس آن ستازمان     . ر ژيچيده مختازن كشتور بستيار فاصتله دارد    رفتا

ستاده تقستيم   اندازند اين است كه از طريتق فرمتول    المللي خود و ديذران را به اشتباه مي بين

مانتده را كته يتك كشتور      هتاي بتاقي   ذخاير اثبات شده به توليد ساالنه از مخازن، تعداد سال

 : كنند خام توليد كند، محاسبه مي نفت ها و هزينه هاي فعلي و قيمت تكنولوژيتواند با  مي

  112 سال
   ذخاير اثبات شده   150 ميليارد بشكه

     توليد ساالنه      3 1  ميليارد بشكه
 

ايتن  )دار عنتوان كشتوري ستتاره    اي براي معرفي كردن ايتران بته   استفاده از چنين فرمول ساده

، يا تعمدي است و يا (اير كشورهاي توليدكننده نفت هم صادق استبزرگنمايي در مورد س

گذاران كشورهاي توليدكننتده   براي گمراه كردن سياستسهوي، اگر تعمدي باشد احتماالً 

 

Proven (proved) Reserves     یعنی ذخایری از هیدروکربورها که به کمک دانش فنی موجود و با توجه به

های اولیه، ثانویه و ثالثیه  به مجموع بازیافت. ها و هزینه های فعلی قابل بازیافت است وضعیت اقتصادی و قیمت

 (      درخشان، .)اصطالحاً ذخایر اثبات شده گویند
2 BP Statistical Review of World Energy 2015 
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گذاريک صحيح است زيرا كشورها همتين آمتار را متالک برنامته      خام در فرآيندِسياست نفت

د و يتا بتراي تتامين امنيتت عرضته انترژي       قترار متي دهنت    1هاي داخلي ريزي و حتي ترازنامه

ختام اگتر بته صتورت      زيرا كشورهاي توليدكننده نفتت )خام،  كننده نفت كشورهاي مصرف

كننتد و   واق  بينانه بدانند كه چه مقدار مناب  در اختيار دارند در توليد نفت ختام افتراط نمتي   

امتا  . دهند ينذونه نشان ميآمارها را ا(. دهند ي انرژي خود را به سمت ناامني سوق نمي آينده

دهتد و   ي نفت و گاز نشتان متي   ها را در حوزه سوادي اين سازمان اگر سهوي باشد، قطعاً كم

. ريزي يك كشور به هتيچ وجته قابتل اعتمتاد نيستتند      از نظر علمي و تكيه برآنها براي برنامه

ختام   ا بجاي نفتشود كم سوادي به اين دليل است كه اوالً نفت اثبات شده ر اينكه اشاره مي

قابل استحصال كشورها در نظر گرفته شده و اشتتباه دوم ايتن استت كته ژيچيتدگي شترايط       

مخازن را در نظر نذرفته است، زيرا مخزن شرايط خاصي را از نظتر فشتار دارد و ايتن گونته     

معتقتد  ( 1932)تكليتف . سال با يك نرخ مشخص نفتت برداشتت كترد    111نيست كه بتوان 

براي مختزن ستاخته شتده در روي        دقيقي از مدت زمان تخليه نيست،  بيان    است؛ 

دهتد   سازي مواد هيدروكربوري، دقيقاً مدت زمان تخليه مخزن را نشان مي زمين براي ذخيره

اما تخليه از مخازن طبيعتي نفتت و گتاز در اعمتاق زمتين، تتابعي از فشتار مختزن استت كته           

 .ژذيرد رت تخليه طبيعي انجام ميموجب استحصال مواد هيدروكربوري به صو

بنابراين توليد آينده از مخازن تاب  رفتار امروز با مخازن است، آنچنان كه توليد امتروز تتاب    

رفتار گذشته ما با مخازن بوده است، رفتار با مخزن بدين معني است كه چه مقدار بته تثبيتت   

توليد از مخازن مورد توجته  شده است؟ چه مقدار اصول صيانتي در  فشار مخزن اهميت داده

بررسي  1313بوده است؟ لذا در بخ  بعد واقعيات ذخاير توليدي و صادراتي ايران در افق 

شتود،   خواهد شد، تا نشان داده شتود وضتعيت ذختاير و آمارهتا آنقتدر هتم كته تصتور متي         

 .مطلوب نيست

 

سال عمر ذخایر هیدروکربوری مایع در  7   برآورد» : آمده است  ۳  بر همین اساس و آمار در ترازنامه انرژی  

پی  یعنی در ترازنامه انرژی هم مانند بی. «ذخایر طی هشت سال گذشتهسال به عمر این     وافزایش  ۳   سال

سال افزایش در میزان عمر ذخایر ایران را    ذخایر اثبات شده را بر میزان تولید کنونی تقسیم کرده اند و با 

ن مسوالن گیری و برنامه ریزی کال و همین محاسبات و آمار غلط معیار تصمیم. اند کشوری ستاره دار نشان داده

 .گیرد و در آینده نه چندان دور امنیت انرژی و در پی آن امنیت ملی کشور به مخاطره خواهد افتاد امر قرار می
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نفت.3-3-۲ واقعی آمار پیشتخمین و ایران صادراتی و تولیدی بینیخام

 ۱4۱4بحرانامنیتانرژیدرافق

، آماري تجمعتي  1ميليارد بشكه نفت، به فرض صحت150براساس آمار و اطالعات موجود، 

باشتد بته    است زيرا آمار نفت درجاي مخازن كه از اكتشاف اولين ميدان نفتي تتا امتروز متي   

قتدار  ضمن اينكه براي رسيدن به آمار صحيح و دقيتق بايتد م  .شود صورت تجمعي اعالم مي

نفت خامي كه از ابتداي كشف نفتت در ايتران، تتاكنون از مختازن توليتدي نفتت برداشتت        

همچنين ضروري است به ژاورقي گزارش . ميليارد بشكه كسر گردد 150شده، محاسبه و از 

NGL،  9ذخاير شامل گاز كندانسه»:كند هم توجه كرد كه ذكر مي 2(2115)بي ژي
و نفتت   3

محاسبه دقيق نفت خام بايد مقدار كندانسه يا ميعانتات گتازي كته     يعني براي. «باشد خام مي

 .مربوط به مخازن گازي است را نيز كسر كرد

ميليارد بشكه محاسبه كترده   55، را 1931، ميزان نفت انباشتي تا ژايان سال (1931)درخشان 

بشتكه   ميليتون  3/9هم بافرض ميانذين توليد روزانته   1933تا  1932سال از  19است و براي 

 13ستال برابتر بتا     19ميليون بشتكه از ذختاير نفتت كستر شتده كته در        1930در روز، سالي 

ميليارد بشكه نشتان متي    13ميليارد بشكه و  55حال جم   .خام خواهد شد ميليارد بشكه نفت

در واقت  ذختاير   . خام از مخازن ايران كسر شده است ميليارد بشكه نفت 09دهد كه تا كنون 

كته از ايتن رقتم    . ميليارد بشكه مي باشد 33بل استحصال از سيال هيدروكربوري باقيمانده قا

ختام در   و مايعات گاز طبيعي هم كسر گرددتا به رقم واقعي نفت 5بايد مقدار ميعانات گازي

 .مخازن ايران برسيم

 

ای که اوپک میزان فروش را بر اساس  شود که در برهه استفاده می« به فرض صحت»به این دلیل از مفهوم   

خایر کشورها بود، کشورهای عضو اوپک به یک باره به سهمیه تنظیم کرده بود و اساس مقدار سهمیه ها میزان ذ

 .دادند صورت غیر واقعی آمار ذخایر اثبات شده خود را در گزارش ها افزایش 
2 Reserves include gas condensate and natural gas liquids (NGLs) as well as crude oil 

 .دما و فشار اتمسفر به صورت مایع استهیدروکربوری که در دما و فشار مخزن به صورت گاز و در  
4 Natural Gas Liquids 

5 Condensate 
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 22كته كندانسته تخمينتي در ژتارس جنتوبي بتال  بتر         1دهتد  محاسبات اين ژژوه  نشان مي

هتاي ايتران را بتر استاس نظتر كارشناستان،        باشد و اگر كندانسه ساير ميدان ه ميميليارد بشك

ميليارد بشكه كندانسه را از  25ميلياردبشكه در نظر بذيريم، آنذاه بايد  9ناچيز و در مجموع 

خام و مايعتات گتاز طبيعتي     ميليارد بشكه نفت 53ميليارد بشكه سيال كسر كنيم تا به رقم  33

ن شود كه از نظر دالري ارزش فروش كندانسه از نفت ختام بيشتتر استت، و    شايد بيا. برسيم

چه دليلي دارد كه آمار آن از آمار نفت خام مجزا محاستبه شتود؟ ژاستخ ايتن استت كته در       

خام بايد با رقم واقعي نفت ختام مترتبط باشتد و     هاي مربوط به نفت ريزي كالن، برنامه برنامه

معتقتد  ( 1933)درخشتان . ريتزي مجزايتي تتدوين شتود     امهبراي ميعانات گازي و رقم آن برن

متأسفانه درآمارهاي رسمي، ذخايرنفت ختام و ميعانتات گتازي يتا كندانسته حاصتل       »: است

بهتراستت   .استت  ازتوليدگاز طبيعي از مخازن گازي به صتورت يتك كاسته گتزارش شتده     

وير روشتنتري از  آمارهاي مربوط به نفت خام قابل استحصال را ازكندانسه جدا كنيم تتا تصت  

 NGLالزم بته ذكتر استت كته مقتدار      . «وضعيت ذخاير هيدروكربوري كشور به دست آيد

ميليتارد بشتكه ژذيرفتته     53ناچيز است و در محاسبات اين ژژوه  ميتزان نفتت ختام همتان     

 .شود مي

 

 (میلیارد بشکه: واحد)خام ایران تخمین واقعی تر میزان ذخایر نفت(. 3-1)جدول 

سيال 

 درجا

يب ضر

 بازيافت

ذخاير اثبات 

 شده

ميزان نفت برداشت شده تا 

 كنون

ميعانات 

 گازي

خام قابل  نفت

 استحصال

 53 25 09 150 25حدوداً  91.

 محاسبات پژوهش: منبع

 

 

 

 

  ۳  - ۳الملل با رویکرد انرژی دکتر مسعود درخشان، ترم اول  محاسبات بر اساس تقریرات درس تجارت بین  

 . انجام شده است( ره)در دانشگاه عالمه طباطبایی
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خام كشتور و اينكته تتا چته      خام كنوني با توجه به روند كنوني توليد نفت محاسبه ميزان نفت

 باشد لزم محاسبه نرخ تخليه ميخام توليد خواهد شد، مست سالي نفت

نرخ توليد ساالنه

باقيمانده قابل استحصال
خنر تخليه   

نرخ تخليه براي مخازن ايران با آمار ميزان توليد ساالنه و مقدار ذخاير قابل استحصال فعلتي  

 : باشد مي 129 1

3 1 ميليارد بشكه

53 ميليارد بشكه
 1 129 

شود كه با اين نرخ تخليه، با ذخاير اثبات شده فعلي  ميمشاهده  9و جدول 1بر اساس نمودار

 0/9خام در ستال يتا بته عبتارت ديذتر روزانته        ميليارد بشكه نفت 3/1توان  مي1933در سال 

مشاهده مي شود كه با كاه  ذخاير باتوجته بته    3در جدول شماره .ميليون بشكه،توليد كرد

طوري كه در سال  شود، به مي  سال قبل نرخ تخليه، هر سال مقدار برداشت نفت خام كمتر از

ختام قابتل استحصتال وجتود دارد، اگتر در نترخ تخليته         ميليارد بشكه نفتت   5/52كه  1933

ميليارد بشكه سقوط خواهد كرد، يعني  210/1ضرب شود ميزان برداشت از ميادين به سالي 

قيمانتده قابتل   ميتزان ذختاير با  1313ستال بعتد يعنتي در ستال      5ميليون بشتكه در روز و   9/9

ميليارد بشكه خواهد شد كه در آن سال با توجه بته نترخ تخليه،توليتد     .0/3استحصال كشور

، ذختاير باقيمانتده   1313ميليون بشكه كاه  خواهد يافت و در سال  3/2خام به  روزانه نفت

ميليارد بشكه خواهد بود، كه با توجته بته نترخ تخليته،      31/.قابل استحصال نفت خام كشور 

كته   1313درنهايت ستال  . ميليون بشكه خواهد شد 2/.ن توليد روزانه در آن سال روزي توا

ميليارد بشكه خواهد بود و با توجه به نترخ تخليته، توليتد     90ذخاير باقيمانده قابل استحصال 

اي كه در متورد   بنابراين نكته. خام از مخازن مقدور خواهد بود ميليون بشكه نفت 9/2روزانه 

ايز اهميت است آن است كه نمتودار بته صتورت كلتي ستير نزولتي دارد، يعنتي        ح 1نمودار 

GORافتزاي  اينكه سير برداشت از مخازن نفتي، سال به سال به دليل افت فشتار و  
و عتدم    

 

1 Gas Oil Ratio 
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گتردد   خاطر نشتان متي  .  ، در حال كاه  استEOR/IORتثبيت فشار و استفاده از روش 

جديد، بته آمتار ذختاير اثبتات شتده كشتور        اين روند در حالي است كه بر اساس اكتشافات

 .هاي جديد ازدياد برداشت عملي نذردداضافه نذردد و اجراي دقيق برنامه

ادامه اين روند كاهشي در توليد و از طرف ديذر رشد مصرف انرژي  در كشور و با در نظر 

بته  ( 1313در ستال  )  1313، قطعتاً ايتران را در افتق    2گرفتن افت فشار فازهاي ژارس جنوبي

قطعاً براي كشوري كه تدوين برنامته انترژي   . كشوري وارد كننده انرژي تبديل خواهد كرد

ختام باشتد، واردكننتده     ميليون بشتكه نفتت   3سال  با توليد مستمر و روزانه  111آن برمبناي 

شود و در صورت عتدم توجته    سال آينده بحران بزرگي محسوب مي 21شدن در انرژي در 

 .ناژذيري متوجه امنيت ملي كشور خواهدشده موق ، ضربات جبرانريزي ب و برنامه
میلیارد : واحد ذخایر قابل استحصال)1414خام ایران در افق  ذخایر و توان تولید نفت(. 3-2)جدول

 ((میلیون بشکه: بشکه و تولید روزانه

 1313 1311 1313 1933 1933 سال

ذخاير قابل استحصال 

 نفت خام
53 5/52 0/3. ./31 90 

 9/2 2/. 3/2 9/9 0/9 توان توليد روزانه

 محاسبات پژوهش: منبع)

 

 

 

 

 " 6  پیش بینی خالص صادرات نفت تا افق "(۳   )به جهرمی و طاهری فرد توان برای مطالعه بیشتر می 

 .مراجعه کرد

 76به گفته کارشناسان بیش از . در حال حاضر تامین انرژی در کشور وابستگی زیادی به پارس جنوبی دارد 

اطالعاتی در  آسیب دیگر این است که هیچ. درصد وابستگی به پارس جنوبی جهت تامین انرژی کشور وجود دارد

تواند آسیب بزرگی باشد، ولی به گفته کارشناسان آگاه  مورد افت فشار در پارس جنوبی وجود ندارد و این خود می

برای اینکه کمک پارس جنوبی به میادین نفتی مشخص شود الزم به . سال آینده آغاز خواهدشد 6 افت فشار در 

باشد و با توجه به اینکه هر روز  خام می میلیون بشکه نفت 0.0ذکر است که هر یک میلیارد متر مکعب گاز معادل 

خام بهره برداری  میلیون بشکه نفت  . میلیون مترمکعب گاز یعنی معادل  6  از فازهای پارس جنوبی حدوداً 

افت فشار بنابراین اگر پارس جنوبی نبود قطعاً اکنون واردکننده انرژی بودیم یا اگر روند تولید از آن دچار . شود می

 .بشود قطعاً با مخاطرات بسیار جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد
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  3جزییات مربوط به ارقام جدول (. 3-3)جدول

 ذخاير قابل استحصال سال

 (ميلياردبشكه)

 برداشت ساالنه از مخازن

 (ميليون بشكه)

 برداشت روزانه از مخازن

 (ميليون بشكه)

1933 53 1950 010/9 

1935 ./50 1925 .92/9 

193. 9/5. 1235 533/9 

1930 55 12.5 3.0/9 

1933 0/59 129. 930/9 

1933 5/52 1210 913/9 

1311 9/51 1131 299/9 

1311 1/51 1159 150/9 

1312 3/33 112. 13./9 

1319 3/30 1111 115/9 

1313 0/3. 1105 335/2 

1315 ./35 1151 303/2 

131. ./33 112. 312/2 

1310 5/39 1112 030/2 

1313 5/32 303 .33/2 

1313 ./31 350 .22/2 

1311 ./31 395 5.2/2 

1311 0/93 319 519/2 

1312 3/93 332 335/2 

1319 3/90 302 933/2 

1313 90 352 993/2 

 محاسبات پژوهش: منبع

تر از آن است كه با اين محاستبات رقتم    ذكر اين نكته ضروري است كه رفتار مخزن ژيچيده

دهنتد كته    دقيقي از آن در اختيار داشته باشيم اما اين جدول و ارقام محاسبه شتده نشتان متي   

در  1 نمتودار شتماره  . ژتي كتامالً دور از واقعيتت هستتند        آمار منتشر شده توسط گزارش بتي 

هاي كالن انرژي شاهد باشتيم، امتا    صورتي محقق خواهد شد كه روند كنوني را در سياست
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گونته ديذتري    هاي كالن صنعت نفت تغيير محسوسي ايجاد شود، شرايط بته  اگر در سياست

ختام در   خام و افزاي  رشتد مصترف نفتت    با ادامه همين روند توليد نفت. رقم خواهد خورد

ختام   خام كشور از توليتد نفتت   مصرف نفت 1313شود كه در سال  داخل كشور مشاهده مي

 . خام صادراتي محروم خواهدشد گيرد و عمالً اقتصاد كشور از ارز آوري نفت ژيشي مي

خام در كشور برابتر   سال گذشته رشد ساالنه مصرف نفت 25دهد كه در  محاسبات نشان مي

وري مصترف   نولوژي و افتزاي  بهتره  درصد بوده است، اما با در نظر گرفتن رشد تك 1/9با 

با اين حتال  . درصد در نظر گرفته شده است 2رشد مصرف نفت  1انرژي، در نمودار شماره 

. مصرف نفت از توليد آن ژيشي خواهتد گرفتت   1313در صورت ادامه همين روند در سال 

د، نشتان  خام ايران چه رونتدي داشتته باشت    فارغ از اينكه توليد نفت 2همچنين نمودار شماره 

 .خام همواره روند صعودي داشته است مي دهد مصرف نفت

 

 
 (میلیون بشکه روزانه) 1414تولید نفت خام ایران در افق : 1نمودار

 محاسبات پژوهش: منبع  
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 تولید و مصرف نفت خام ایران: 2نمودار

 1اطالعات انرژی آمریکا: منبع

 

سازیسیستمانرژیمقاومحلمواجههکمهزینهبابحرانانرژی؛راه3-3-3

هتاي موجتود، نفتتي     نزديك، بتا تكنولتوژي و هزينته     در بخ  قبل نشان داديم كه در آينده

اما آيا اين آگاهي به تنهايي براي متا كتافي استت؟ بتا     . براي صادرات وجود نخواهد داشت

و بته   بايد بخ  نفت و گتاز . بيني ضروري است تا تدبيري انديشيدتوجه به بحران قابل ژي 

  سازي همين آگاهي از شترايط موجتود منتاب    گام اول از مقاوم. تب  آن اقتصاد را مقاوم كرد

ريتزي كترد    حال بايد بر اين اساس برنامه. كشور است، كه اكنون به آن آگاهي دست يافتيم

گتذاري انترژي    به ژايان برسد سياست 1313كه اگر قرار است نفت صادراتي كشوردر سال 

باشد؟ آيا راهكاري وجتود دارد كته  بتتوان در گستتره بيشتتري از زمتان، نفتت        چذونه بايد 

صادراتي هم توليد كرد؟ حتي اگر قرار بر توليد و صادرات فترآورده هتم باشتد بتا افتزاي       

ژتذير خواهتد بتود؟ آيتا راهتي       مصرف انرژي در داخل آيا تامين اين انرژي در داخل امكان

توليدكننده فرآورده باشيم، نيتاز نفتت ختام كشتور را      اگر 1313وجود دارد كه در افق سال 

 

1U.S. Energy Information Administration 
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خام نداشته باشيم؟ ژاسخ سواالت فوق بته شترطي    خودمان تأمين كنيم و نياز به واردات نفت

مثبت خواهد بود كه سياستذذاران كشور، گام هاي عملتي در راه توليتد صتيانتي بردارنتد و     

، چه در امور اقتصادي و چته در امتور   در اين راه تكيه بر متخصصان دلسوز، چه در امور فني

 .حقوقي و نظاير آن داشته باشند

ي انترژي،   شناسي فقدان توجه بته شترايط موجتود و آينتده     در اين بخ  به بررسي و آسيب

عنوان يكي از سه ركن توليد صتيانتي و استتمرار توليتد كته در مقدمته متورد بحتث قترار          به

عتدم توجته بته متديريت صتحيح مختازن        هتاي  در بخ  بعدي، آسيب. گرفت ژرداخته شد

گذاري كالن و مشتخص كتردن ميتزان توليتد، صتادرات، ازديتاد برداشتت و         سياست»يعني

بررسي خواهدشد وتاثير فقدان توجه به ايتن مهتم از   « هاي گازي كشور هاي سياست اولويت

به تب   منظر تاثير آن بر عدم تحقق توليد صيانتي و در نتيجه مقاوم سازي بخ  نفت و گاز و

 .آن عدم تضمين در امنيت انرژي و امنيت ملي تحليل خواهد شد

فقدانتوجهبهمدیریتبهینهمخازننفتوگاز-4

هاي كشور در بخت  نفتت و گتاز فقتدان توجته بته رعايتت         ژذيري يكي از مهمترين آسيب

ژتذيري بتا توجته بته      ايتن آستيب  . اصول توليدصتيانتي از مختازن نفتت و گتاز كشتور استت      

هتا ستال    بر اين موضوع كه ايران تا ده دار بودن ايران مبني المللي در مورد ستاره ارهاي بينآم

در ايتن  .شتود  هاي فعلتي، نفتت صتادراتي خواهتد داشتت، تشتديد متي        با تكنولوژي و هزينه

ستال ديذتر نفتت     19هتاي فعلتي حتداكثر تتا      ژژوه  نشان داديم كه با تكنولوژي و هزينته 

بنا براين لزوم توجه بته متديريت بهينته مختازن و در نتيجته توليتد       صادراتي خواهيم داشت، 

ستازي بخت  نفتت و گتاز استت، بتي  از ژتي          صيانتي كه يكي از مهمترين اركان مقتاوم 

 .رسد ضروري به نظر مي
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تولیدصیانتی.4-۱

 ايران و اسناد باالدستي نظام اسالمي جمهوري اساسي قانون در
 مخازن از بر توليدصيانتي 

. است شده شود، تأكيد و تصريح مي نفتي مخازن از برداشت به ازدياد منجر كه فتين

 مخازن نفتي از طبيعي تخليه در بازيافت بودن ضريب ژائين و درجا نفت عظيم حجم

كه  كند مي ايجاب است، بسيار ژايين تراوايي شكافدار با كربناته جن  از نوعاً كه كشور

اولويت  در برداشت ازدياد هاي برنامه تر چه سري  هر اجراي و مخازن صحيح مديريت

كند، اولين ژروژه ازدياد برداشت از مخازن نفتي ايران  ذكر مي( 1931)سعيدي  .گيرد قرار

با مطالعه مخازن هفتذل و آغاجاري آغاز شد كه نتايج اين  1931به سرژرستي وي در سال 

 .نمودبرداري طبيعي، ميآب و بهرهمطالعات داللت بر موثر بودن تزريق گاز بجاي تزريق 

 اهمیتتولیدصیانتی.4-1-1

هتاي   باشد، روش به دليل اينكه حجم عظيمي از نفت موجود در مخازن غير قابل برداشت مي

هتاي نفتتي سراستر جهتان قترار       ازدياد برداشت مورد توجه و در اولويت كار اكثتر شتركت  

ت در توليتد، نفتتي استت كته توستط      طور كلتي هتدف ژتروژه ازديتاد برداشت      به. است گرفته

مطالعتات آمتاري گستترده و مختلتف نشتان      . باشتد  هاي معمول غيرقابل برداشتت متي   روش

هتاي معمتولي    از حجم نفتت مختازن توستط روش    2درصد 91تا 21دهد كه تنها حداكثر مي

ز بخت  عظيمتي ا  ( توليد طبيعي)بعد از اولين مرحله توليد. باشد برداري و توليد مي قابل بهره

قابليتت توليتد ايتن حجتم از نفتت كته       . نفت در مخازن باقي مانده و قابل توليد نخواهد بتود 

لتتزوم استتتفاده از ( درصتتد از حجتتم نفتتت درجتتا 31-01)مقتتدار آن قابتتل توجتته متتي باشتتد 

 (1931نژاد و قنبريان،  دروي .)نمايد هاي ازدياد برداشت را بي  از ژي  مشخص مي روش

. شتود  تقستيم بنتدي متي    1و ثالثيته  3، ثانويته  9زن به سه مرحلته اوليته  فرآيند توليد نفت از مخا

. شتوند  مراحل ذكر شده به ترتيب با افزاي  طول عمر مخزن و توليد از آن انجام و اجرا متي 
 

 کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه پنجم برنامه قانون 6  ماده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یا    مانند بند   

 .سوی مقام معظم رهبری، مستقیماً به این مهم اشاره دارد های ابالغی برنامه ششم از سیاست   و همچنین بند 

 .های باالتر وجود دارد ی در این رابطه مبنی بر ضریب بازیافتاستثنائاتالبته   
3 Primary 

4Secondary 
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هتاي ازديتاد    ذكر اين نكته ضتروري استت  كته در برختي ميتادين از ابتتداي توستعه، روش       

مرحله اوليته، اولتين مرحلته توليتد از مختزن      . گيرد مد نظر قرار مي  (EOR/IOR)برداشت 

هتاي طبيعتي مختزن ماننتد انبستاط كالهتك        باشد كه توليد در اين مرحله توستط انترژي   مي

 3، انبساط سنگ و سيال، نيروي ريزش ثقلتي، رانت  گتاز محلتول    9، ران  سفره آبي2گازي

شتود   ويه ناميده ميبا كاه  فشار و توليد مخزن، دومين مرحله توليد كه ثان. ژذيرد انجام مي

و تزريق گتاز  ( يا سيالب زني آب)5هايي مانند تزريق آب به سفره آبي با به كارگيري روش

مرحله ثالثيته، ستومين مرحلته توليتد     . شود به كالهك گازي، به منظور تثبيت فشار انجام مي

زريتق  هتايي ماننتد ت   مرحلته ثالثيته، شتامل روش   . شتود  بوده كه بعد از مرحله ثانويه انجام متي 

بتوده و بته منظتور افتزاي  توليتد نفتت متورد         3يتا حرارتتي   0، تزريق شيميايي.امتزاجي گاز

هاي فوق به ترتيب انجام ژذيرند، بازدهي مختزن   در صورتي كه روش. گيرد استفاده قرار مي

 (همان.)رسد در ژايان  دوره سوم به حداكثر مقدار خود مي

. استتت 3درصتتد 25ه طتتور متوستتط  در حتتال حاضتتر ضتتريب بازيافتتت ميتتادين ايتتران بتت    

هاي بخ  باالدستي نفت در جهان را افزاي  ضريب بازيافتت   تمام چال »( 1933)كرامتي

داند ومعتقد است داليل متعتددي بتر ژتايين بتودن ضتريب بازيافتت نفتت در          مي« از ميادين

 ژيچيدگي زمين شناستي و نتاهمذون بتودن مختازن و ستنذين     »ميادين ايران تاثير گذارندكه 

هتتاي نتتوين ازديتتاد  باشتتد امتتا اعمتتال روش بتتودن نستتبي نفتتت از مهمتتترين آن عوامتتل متتي 

و مديريت علمي مخازن باعث افزاي  قابل توجه ضريب بازيافتت  ( EOR/IOR)برداشت
 

1 Tertiary 

Gas cap expansion   وقتی در مخزن کالهک گازی وجود داشته باشه با استحصال نفت، گاز موجود در کالهک

نبسط شده و با اعمال فشار بیشتر در محیط کالهک گازی باعثفشار سطحی بیشتر به نفت و در نتیجه، تسهیل م

 .در استحصال بیشتر نفت خواهد شد

Aquifer   اگر مخزن با سفره آبی فعال مرتبط باشد، با توجه به اینکه سفره آبی در زیر مخزن نفتی است، با

شود و باعث تسهیل در استحصال نفت به صورت  جا می سمت باال جابهاستحصال نفت، سطح تماس آب نفت به 

 .شود طبیعی می

4 Solution gas 

5 Water flooding 

6 Miscible gas injection 

7 Chemical recovery 

8 Thermal recovery 

 .باشد درصد بازیافت ثانویه می  درصد بازیافت طبیعی و    حدود  ۳
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نفت اثبتات شتده در   ( 1931)در ترازنامه هيدروكربروري وزارت نيرو. «از مخازن خواهدشد

درصدي، نفت  25ه كه با توجه به ضريب بازيافت ميليارد بشكه ثبت شد 150مخازن حدود 

انتداز صتنعت نفتت وگتاز      لتذا اگتر چشتم   . باشد ميليارد بشكه مي 23.ايران بال  بر  1درجاي

درصدي ضريب بازيافت و بسيج امكانتات در ايتن راستتا     11،  افزاي  1313كشور در افق 

ميليتارد   2.يليارد بشكه يعنتي  م 213توان در همين افق، نفت اثبات شده ايران را به  باشد، مي

ميليتتارد بشتتكه، افتتزاي  داد؛ كتته هتتم از نظتتر اقتصتتادي و هتتم از نظتتر   150بشتتكه بتتي  از 

هتايي كته    از بتين روش  .استراتژيكي در راستاي مناف  ملي و حفظ مناف  بين نسلي خواهدبود

گزينته   تترين  جهت ازدياد برداشت مرسوم است، تزريق گاز با توجه به شرايط ايران مناستب 

 .گيرد طور مفصل اين نكته مورد بررسي قرار مي مي باشد كه در بخ  بعد به

ههایگهازیدرتولیهدصهیانتیوجایگاهازدیادبرداشتوسیاسهت.4-۱-۲

حفاظتازمنافعبیننسلی

از  جتدا  معمتوالً  گتاز  و نفتت  مقولته  دو هيتدروكربوري كشتور   هتاي سياستت  در متأسفانه

كتارايي ايجتاب    حتداكثر  بتا  بازيافتت  كه اصتل  حالي در شود،مي گرفته نظر در يكديذر

 كشتور  نفتتي  ميادين نياز مختلف، به مصارف طبيعي گاز تخصيص الذوي در كند كه مي

بته   دسترستي  مستتلزم  نفتتي  مخازن از ازدياد برداشت زيرا باشد، اولويت در طبيعي به گاز

 شتود متي  يادآوري. است نفتي ميادين به براي تزريق طبيعي گاز از ايمالحظه قابل حجم

 ختانذي،  هتاي از بخت   هريتك  نيتاز  بته  توجه با كنوني، در وضعيت شده عرضه گاز كه

 داده صتادرات اختصتاص   و هتا  نيروگتاه  ژتروشتيمي،  ويتژه  صنعت به حمل ونقل، تجاري،

 تزريتق  .گيرنتد نظر مي در نفتي ميادين به تزريق براي را ماندهباقي گاز معموالً و شود مي

. دهتد تشكيل متي  را ما كشور گازي و نفتي هاياتصال سياست حلقه نفتي، مخازن به گاز

 ( 1933درخشان،)

گذاري صتحيح و   اي كه در جايذاه توليد صيانتي بايد به آن ژرداخت، اهميت سياست مسئله

در واقت  توليتد صتيانتي نقطته     . گتاز كشتور استت     متناسب با تامين مناف  بين نسلي در حوزه

 

1 Oil in Place 



 69 ...رويکردي تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهاي نفتی بر روند تولید نفت خام

 

هتاي گتازي را در    توان سياستت  يعني هنذامي مي. باشد هاي نفتي و گازي مي استاتصال سي

. راستاي توليد صيانتي دانست كه تضمين كننده استفاده حداكثري از مناب  بتين نستلي باشتد   

هاي گتازي كشتور تتامين كننتده حتداكثر ارزش اقتصتادي از منتاب          در حال حاضر سياست

درصد به ظرفيت توليد برق كشور اضتافه شتود و    0بايد  عنوان مثال هر ساله به. كشور نيست

دولتت گتاز   . مورد نياز بتراي فعاليتت هستتند    اين تعداد نيروگاه جديد نيازمند تأمين سوخت

هتاي   به ازاي هتر مترمكعتب بته عنتوان ختوراک بته ژتروشتيمي        1سنت 19طبيعي را با قيمت 

سبت به قيمت واقعي، گتاز طبيعتي   دهد، كه در واق  با تخفيفي بسيار زياد ن گازي تحويل مي

از طرف ديذر مصرف غير بهينته گتاز در صتناي  و    . شود هاي ژتروشيمي عرضه مي به مجتم 

باال آسيب ديذر بخ  گاز كشور استت و در كنتار    2بخ  خانذي و در نتيجه شدت انرژي

قصتد   ، بته 1313ها برنامه صادرات گاز به كشتورهاي مختلتف طبتق چشتم انتداز       اين آسيب

هتاي بهينته و    درصدي صادرات گاز جهان، كشور را جهتت تضتمين سياستت    3ب سهم كس

تنها ستودي بتراي منتاف  بتين      يابي به اين هدف نه دست. كند صيانتي با كمبود گاز مواجه مي

  .نسلي نخواهد داشت بلكه تنها تامين كننده مناف  كشورهاي صنعتي خواهد بود

از تضمين كننده حداكثر ارزش اقتصادي نيست بته  هاي فعلي در حوزه گ اينكه ادامه سياست

 3/00.در مجمتوع  تنهتا   ( 1931)اين دليل است كه بر اساس آمار ترازنامته هيتدروكربوري  

ميليون مترمكعب در روز، گاز به ميادين نفتي براي ازدياد برداشتت نفتت از ميتادين تزريتق     

بايتد روزانته حتداقل    شده است در حالي كه بر اساس مطالعات كارشناستي صتورت گرفتته    

 9/102ميليون مترمكعب گاز به ميادين تزريق شود، يعنتي بته دليتل كمبتود گازحتدود       251

 .شود ميليون مترمكعب گاز در روز كمتربه ميادين تزريق مي

درصتتدي تجتتارت جهتتاني گتتاز تنهتتا   3سياستتت صتتادرات گتتاز طبيعتتي و كستتب ستتهميه   

هتاي بتين المللتي،     استاس همته گتزارش    كننده مناف  كشورهاي صنعتي است زيرا بر تضمين

از آنجتا كته گتاز    . سهم گاز طبيعي در سبد انترژي مصترفي كشتورها رو بته افتزاي  استت      

برداري بهتري  توان در آينده از آن بهرهشود مي تزريقي به مخازن نفتي در مخازن ذخيره مي
 

سنت به ازای هر مترمکعب به پتروشیمی ها تحویل   حالی است که دولت پیش از این گاز را به قیمت  این در  .

 .داد می
2 Energy Intensity 
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تتري عرضته كترد و     توان در آينده به قيمت هاي باال گاز تزريقي به مخازن نفتي  را مي.نمود

امروزه نفت را يا براي فروش خام و يا براي توليتد فترآورده بتا ارزش افتزوده بتاالتر متورد       

 : كند در اين رابطه تاكيد مي( 1931)سعيدي . استفاده قرار داد

وضعيت حاكم بر اقتصاد سياسي نفت و گاز در جهان و به ويژه در خليج فارس، داللت بتر  »

از به مقاصد نزديك از طريق احداث خط لوله يا به مقاصتد دورتتر   كند كه صدور گ اين مي

(LNGاز طريق گاز طبيعي ماي  شده 
سال آينده، چيزي جز تامين مناف  غترب   21يا15تا ( 1

ستال آتتي،    25كشورهاي غربي از هم اكنون برنامه تامين انرژي مصرفي ختود را تتا   . نيست

ي موجود و مطمتئن تتأمين آن را بتا كمتترين قيمتت      ها بنابراين بايد راه. كنند ريزي ميبرنامه

بته   2115بر اين اساس، تأمين مناب  گازي غرب از سال .  ريزي نمايند ممكن بررسي و برنامه

كند كه ايران موضوع تزريق گاز را در مخازن خود فراموش نمتوده و از هتم    بعد ايجاب مي

فتروش گتاز بته كشتورهاي     . اكنون در راه صادرات گاز به كشتورهاي همستايه اقتدام كنتد    

همسايه و نزديك مانند تركيه، هند و ژاكستتان بتدون توجته بته احتياجتات داخلتي و بتدون        

هتايي   فقتدان چنتين سياستت   . اي و جهاني اتخاذ شده استت ريزي سياست انرژي منطقهبرنامه

ه در بديهي است كت . شود كه نتوان ذخاير بالقوه نفت ايران را به بالفعل تبديل كرد باعث مي

چنين وضعيتي، ايران از صادركننده نفت به صتادركننده گتاز تبتديل خواهتد شتد كته طبعتاً        

ستعيدي،  . )«هتاي آينتده بته دنبتال خواهتد داشتت       ها و آثاري بسيار سنذيني براي نسل هزينه

1931) 

 تزريق براي طبيعي تخصيص گاز كه دهد مي نشان( .193) و همكاران درخشان مطالعات

 ايجتاد  بلندمتدت  در افتزوده را  ارزش بتاالترين  برداشتت،  ازدياد به منظور نفتي ميادين به

تزريتق گتاز در مختازن نفتتي بتا      : كنتد  ستعيدي در اهميتت ايتن موضتوع ذكتر متي      . كند مي

ترين روش و از نظر اصول، تنها راه صيانت از مخازن نفتي و تبديل نفت بالقوه به نفت  صرفه

 (1931سعيدي، ).هاي آينده كشور است بالفعل براي نسل

شود كه فشتار   دهد كه بازيافت از مخازن نفتي كشور هنذامي حداكثر مي مطالعات نشان مي

براي رسيدن به ايتن  . اين مخازن با تزريق گاز به ميزان الزم و كافي، به حداكثر ممكن برسد
 

1 Liquefied Natural Gas 
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 تتوان  ميليون مترمكعب گاز به ميادين در روز وجود دارد كته متي   251هدف، نياز به حداقل 

در متورد منتاف  اهتمتام    . جنوبي و مختازن ديذتر تتأمين كترد    آن را به راحتي از ميدان ژارس

معتقد است با رعايتت فشتار افزايتي    ( 1933)هاي آينده درخشان جدي به اين كار براي نسل

 91هاي مختلف از طريق تزريتق گتاز بته ميتادين و اولويتت ايتن عمليتات در         كامل در اليه

ميليتارد بشتكه ازديتاد     01ميدان نفتي در منتاطق دريتايي؛    .خشكي و ميدان نفتي در نواحي 

 بته  گاز تزريق شتده ضمن اينكه . برداشت عالوه بر تخليه طبيعي قابل استحصال خواهد بود

 از توليد از آنكه بعد بنابراين و شد خواهد سازي ذخيره هاي آيندهنسل براي نفتي، ميادين

 متورد  آن موجتود در  كندانسته  و تزريقتي  گتاز  د،شتو  آينده متوقتف  در نفتي ميادين اين

 هتاي ترزيتق  برنامته  اقتصتادي  بازدهي همچنين .گرفت قرارخواهد آينده هاينسل استفاده

 اصل ضمن آنكه است؛ برابر چهار از بي  گاز با صادرات مقايسه در نفتي ميادين به گاز

 ايمنداده دست از نيز را تزريقي گاز

هایازدیادبرداشترپروژههادرعایتاولویت.4-۱-3

ذكر اين نكته ضروري است، با توجه به اهميت ازدياد برداشت، جهتت اجتراي ايتن برنامته،      

عنوان مثال  به. ها، تداوم و زمان انجام كارهاي الزم، بسيار حايز اهميت است رعايت اولويت

 دارنتد،  يافتت باز افتزاي   بااليي براي ظرفيت كه عقيده دارد كه مياديني( 1933)درخشان

 شتده  اثبات ذخاير و نفت درجا از اي مالحظه قابل گيرند زيرا حجم اولويت قرار در بايد

 عمتر  دوم نيمته  كه مياديني است از دسته آن به مربوط خشكي در نواحي واق  ميادين در

 بنتابراين  .يافتته استت   ايمالحظته  قابتل  كتاه   آنهتا  و بنابراين فشتار  گذرانندمي را خود

 بتوان تا شود سرعت انجام به بايستي مخازن اين براي فشارافزايي الزم هايذاريگ سرمايه

 در اجتراي  تتاكنون  كته  همچنتين تتأخيري   . رستاند  حداكثر را به آنها از بازيافت ضريب

 را در ختود  منفتي  آثتار  گرفتته  صتورت  ميتادين  در ايتن  برداشت ازدياد جام  هاي برنامه

 . كترد  خواهتد  نمايتان  سترعت  بته  روز در ون بشتكه ميليت  3 ستطح  در توليد توان استمرار

 بتراي افتزاي    برداشت ازدياد هايبرنامه سريعتر اجراي هرچه اهميت و ضرورت بنابراين

 اولويت تزريتق  از كه دريايي مناطق و خشكي در نواحي واق  ميادين در بازيافت ضريب
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 كشتور  خازن نفتيم مديريت براي بهينه هايتدوين سياست هايضرورت از برخوردارند،

 .است

ناژتذير   هاي ازدياد برداشت، توجه به افتت اجتنتاب   نكته حائز اهميت در مورد اولويت ژروژه

باشد، كه كارفرمايان جهت جبران اين افت توليد ساالنه، حفاري بتين چتاهي را در    توليد مي

يتك   متدت و حفتظ توليتد در   دهند، در حالي كه اين روش براي كوتتاه  دستور كار قرار مي

سطح ثابت مناسب مي باشد، اما براي بلندمدت اگر تزريق گاز در زمان مناستب و در طتول   

هتاي بتين چتاهي در بلندمتدت نته تنهتا اثتري نخواهتد          عمر مخزن انجام نشود، تعدد حفاري

هتا هتم نقت      بنابراين رعايت ايتن اولويتت  . داشت بلكه نتيجه معكوس در ژي خواهد داشت

 .مخازن خواهد داشت بسزايي در مديريت بهينه

بررسینقشقراردادهاینفتیدرتحققتولیدصیانتی-۵

المللتي   هاي بين انعقاد قراردادهاي نفتي مستلزم قبول اين ژي  فرض است كه حضور شركت

هتا   در صنعت نفت و گاز كشور ضروري است و اين اطمينان وجتود دارد كته ايتن شتركت    

فترض بايتد    حتال بتا ايتن ژتي     . آن را ندارنتد صاحب فناوريي هستند كه متخصصان داخلي 

بررسي كرد كه آيا واقعاً در قراردادهاي قبلي انتقال دان  و فناوري صورت گرفته است يتا  

 المللي است؟ هاي بين ي جهت انعقاد قرارداد با شركت ا اينكه فناوري، صرفاً بهانه

هيزات و قطعتات  دان  ساخت تج: فناوري را در دو بخ ، الف( 1933)درخشان و تكليف

بنابراين اگتر منظتور از انتقتال فنتاوري، انتقتال      . كنند معرفي مي 2فرآيند فناوري: ب 1فناورانه

المللتي نفتتي    هاي بتين  دان  ساخت تجهيزات فناورانه باشد بايد خاطر نشان كرد كه شركت

 هتاي  ، زيترا شتركت  1هتم ايتن تجهيتزات را در اختيتار ندارنتد      5و انتي  3و توتتال  9مانند شتل 

 

زیرا علوم طبیعی به سواالت مرتبط با چگونگی و چرایی . شکل گیری فناوری در بستر علوم طبیعی را می گویند  

 . دهد و توجه فناوری بر ساخت محصوالت و یا تحقق ایده ها در عمل است اسخ میها پ وقوع پدیده

 ینوآور یبرا نیهمچن و تجارت و تیریمد صنعت، در یکاربرد لیمسا حل یبرا یعلم یدستاوردها از استفاده  

 یبرا یاورفن یندهایفرآ مانند. کرد فیتعر یفناور یندهایفرآ توان یم را یفن یابزارها و محصوالت ساخت در

 .باالتر یها ییکارا و دیجد یها یژگیو با یحفار یها مته ساخت یبرا ای و ینفت مخازن از برداشت ادیازد
3 Shell 

4 Total 

5 ENI 
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المللتتي ديذتتر آن انحصتتار گذشتتته را ندارنتتد و بتتر استتاس تقستتيم كتتار و رقتتابتي شتتدن  بتتين

دهنتد، زيترا توليتد     انجام مي2ها، توليد قطعات و تجهيزات را فقط چند شركت مرج  شركت

هاي مرج  تجهيتزات فناورانته،    المللي  براي اين شركت هاي بين انبوه و بر اساس نيازشركت

 . هاي بين المللي هم وابسته هستند نابراين در اين بخ  خود شركتب. صرفه اقتصادي دارد

ممكن است گفته شود كه در شرايط تحريم امكان خريد قطعات براي ايران فتراهم نيستت،   

المللي هتم   هاي بين ژاسخ اين است كه اگر تحريم باشيم، تجربه ثابت كرده است كه شركت

براين اساس چرا بايد در شرايط . ها خواهند شد هثباتي در ژروژ روند و موجب بياز ايران مي

هتايي بستته شتود كته ستابقه تنهتا گذاشتتن كشتورمان را در          نبود تحريم، قرارداد با شتركت 

المللي كه هدفشان حداكثر كردن ستود   هاي بين اند؟ به جاي قرارداد با شركت گذشته داشته

شتور صتاحب منتاب ، بهتتر     سهامداران خود است نه حداكثر كردن ارزش اقتصتادي منتاب  ك  

هتاي مرجت     است در مواقعي كه كشتور تحتريم نيستت، قطعتات و تجهيتزات را از شتركت      

تنهتا در شترايط تحتريم و هشتت ستال       خريداري كرده و با تكيه بر متخصصان داخلي كه نه

توليتد را ادامته     انتد بلكته در همتان روزهتاي ژتر مشتقت،       دفاع مقدس كشور را رهتا نكترده  

گتذاري بتر    در ضمن تجربه مهندستي معكتوس و سترمايه   .ريزي نمود ليد را برنامهاند، تو داده

-ريتزي و سترمايه   دان  و توان داخل در صناي  نظامي كشور نشان داده است كته بتا برنامته   

توان عالوه بر ساختن تجهيزاتي مشابه نمونه خارجي آن، به نتوآوري و ژيشترفت    گذاري مي

 . دست يافت

ني دان  استفاده از تجهيزات، كه اين دومتي را متخصصتان ايرانتي در    اما فرآيند فناوري يع

المللي هم تنها فرآيند فناوري را در اختيار  هاي بين اختيار دارند؛ ژ  در صورتي كه شركت

اند و در گذشتته   دارند كه متخصصان و مهندسان ايراني قبل از آنها اين نوع فناوري را داشته

 

میالدی که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت صورت گرفت و رقابت به شدت افزایش  6 ۳ از اوایل دهه   

های نفتی را کاهش دادند و  ذاری در تحقیق و توسعه برای توسعه فناوریگ های بزرگ نفتی سرمایه یافت، شرکت

درخشان و تکلیف، )ک به .ر. ها کردند های پیشرفته را جایگزین راهبر ساخت این فناوری راهبرد خرید فناوری

  ۳ ) 

 :های سازنده تجهیزات نفتی عبارتند از ترین شرکت معروف  
Baker International, Haliburton, Hughes Tools, Schlumberger, Smith International, Dresser 

Industries, Weatherford 
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هتاي   انتد، چته نيتازي بته حضتور شتركت      د فناوري را آموختههمين متخصصان به آنها فرآين

عنوان مثال اثبات بهينه بودن تزريق گتاز بته ميتادين نفتتي نتيجته       تواند باشد؟ به المللي مي بين

المللتتي نفتتتي آن استتتراتژي  هتتاي بتتين در نتيجتته شتتركت.  1بتتود( 1931)تحقيقتتات ستتعيدي

هتاي   هتا و نقت  شتركت    ن تغيير استراتژيانحصاري گذشته را ديذر دارا نيستند و دانستن اي

 .المللي در توسعه نفتي كشوري مانند ايران بسيار مهم است نفتي بين

المللي قدرتِ تامين  هاي بين شود كه شركت گاهي در جواب به انتقادات وارد شده گفته مي

هتا   گذاري هاي بزرگ را دارند و جهت تامين سرمايه، بته حضتور ايتن شتركت     مالي سرمايه

المللي تنها در اكتشاف كه هزينته نتاچيزي دارد    هاي بين اما بايد گفت كه شركت. يازمنديمن

هتا وام   كنند و براي توسعه ميدان جهت تامين مالي از بانتك  سرمايه خودشان را وارد كار مي

توان از بازارهاي متالي اقتدام   ها در داخل هم مي بنا براين جهت تامين مالي ژروژه. گيرند مي

هتا هستتند و    هاي نفتي كه از زود بازده تترينک ژتروژه   خصوص در ژروژه تقراض نمود، بهبه اس

هتا، اگتر ايتن     با همه ايتن واقعيتت  . ها هم تمايل زيادي به وام دادن در اين بخ  دارند بانك

هتاي   گذاري بااليي دارند و شتركت  المللي توان سرمايه هاي بين فرض تاييد شود كه شركت

دانتيم،   ها مشكل دارند، در اين صورت انعقاد قرار داد را الزم مي الي ژروژهايراني در تامين م

ختام در نظتر    با اين شرط كه قراردادها به عنوان ضل  سوم صيانت از ميتادين در توليتد نفتت   

 . گرفته شوند 

تواند براي ايران نف  داشته باشد كته   المللي در صورتي مي هاي بين در واق  قرارداد با شركت

نستلي   توانند صيانت از مناف  بتين  قراردادها هنذامي مي. راستا باشد صول توليد صيانتي همبا ا

را تضمين كنند كه عالوه بر تطبيق با قانون اساسي و اصول حاكميت و مالكيت بر مناب ، بتر  

در ايتتن زمينتته .بتترداري از منتتاب  هتتم تاكيتتد داشتتته باشتتند  هتتاي بهينتته بهتتره تحقتتق سياستتت

سوابق بسيار طتوالني ايتران در قراردادهتاي نفتتي نشتان      »كند كه اكيد ميت( 1932)درخشان

دهد كه محور اصلي اين قرارداد، صرفاً كسب عايدات بيشتر از محل توليدات حاصتل از   مي

ذكر اين نكته ضروري است كه اصول حاكميت و مالكيت بر منتاب   . ميادين نفتي بوده است

 

 و راهبرد مجلس   ک به مقاله اول دکتر سعیدی در شماره .ر  
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ريان عمليات نفتتي از جملته رعايتت متوازين توليتد      نفتي و رعايت حقوق و مناف  ملي در ج

صيانتي از مخازن، انتقال دان  فني و تربيت نيروي انستاني كته تقريبتاً در همته قراردادهتاي      

هتاي   بخت  قترارداد   نفتي تصريح شده است عمالً نتايج رضايت بخشي نداشته و صرفاً زينت

 .«نفتي بوده است

ابزاري بهينه هستند كه چهار مؤلفه اصلي را دارا اساس قراردادهاي نفتي به شرطي براين

يا  سهم بري: برداري از ذخاير باشند هاي بهره ساز تحقق اين اهداف در سياستبوده و زمينه

يا رعايت مناف  بين نسلي در بهره برداري از  ازدياد برداشت مديريتي، -توان افزايي فني

ارتقاد سطح مديريتي و  دن صنعت نفت،جهت ژويايي و ژيشرو بو انتقال دان  فنيمناب ، 

 .المللي نفتاحراز جايذاه رقابتي شركت ملي نفت به يك شركت ملي بين

بررسي مفصل هر چهار مورد مذكور از عهده اين مقاله خارج است اما در ارتبتاط بتا انتقتال    

دان  و فناوري به اختصار شروط الزم و كافي جهت نيل بته انتقتال دانت  و فنتاوري ذكتر      

IPCقراردادهاي جديد نفتي موسوم به  3ماده . شود مي
به انتقتال دانت  و فنتاوري مربتوط      1

اما بايد توجه داشت كه به اعتقاد كارشناسان، يك فرآيند كامل انتقال فنتاوري شتامل   . است

 : سه مرحله اصلي است

 اكتساب، و انتخاب  -

 جذب، و انطباق -

 انتشار، و توسعه -

 عمتل كترده   موفتق  فنتاوري  يتك  انتقال در كشور يك گفت توان مي زماني بهتر، بيان به

 شتود؛  كستب  فناوري كننده عرضه از و انتخاب درستي به فناوري اول، وهله در كه است

 كننتده  دريافتت  كشتور  اقتضائات و شرايط با خوبي به شده كسب فناوري مرحله دوم، در

 نهايتت  در .يابتد  تستلط  فناوري در نهفته دان  به كننده كشور دريافت و شود داده انطباق

 نهفتته  دان  بر تسلط ويژه به فناوري مختلف به ابعاد تسلط واسطه به كننده دريافت كشور

 يتك  بته  ختود  و گتردد  بهبتود فنتاوري   يتا  توستعه  بته  قتادر  حتتي  متورد نظتر،   فناوري در

 (1933 فالحي، و خردمندنيا( .شود تبديل فناوري كننده عرضه

 

1 Iran Petroleum Contract 
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ايجتاد  : التف »انتقال و توسعه فناوري را مستلزم اجتماع دو شترط  ( 1933)درخشان و تكليف

هاي فني الزم در نيروي انساني براي جذب ايده و درک كامتل  هاي علمي و مهارت ظرفيت

: هاستت و ب  هاي فناوري و استفاده از اين ابزارهاي ژيچيده مرتبط با ايتن فنتاوري   ژيچيدگي

-الزم در نيروي انساني براي رسيدن بته نتوآوري  هاي علمي و ابتكارات فني ايجاد توانمندي

عنتوان مثتال ايشتان     بته . داننتد  متي « ها سازي اين فناوريهاي فناورنه و سپ  توسعه و تجاري

برداري از فناوري مربتوط بته يكتي از    بار ژروانه بهره 93در برخي موارد حدود »معتقدند كه 

هتاي   انستته باشتيم بتا نتوآوري    هاي اين صنعت خريداري شده است بدون آنكه تو زير بخ 

-به همين دليل الزام عملي براي انتقال دان  و فتن . خالقانه، آن فناوري را بومي سازي كنيم

گتذاري ختارجي در   بنابراين سرمايه.«المللي بايد وجود داشته باشدآوري در قراردادهاي بين

بي بتراي انتقتال و   المللتي، راهكتار مناست   هاي نفتي بين چارچوب قراردادهاي نفتي با شركت

توسعه فناوري در بخ  باالدستي صنعت نفت ايران  نبوده و نخواهد بود مذتر آنكته دانت     

هاي مناسبي براي جذب فناوري و توستعه آن را  عملياتي مرتبط با صنعت نفت كشور، زمينه

 .فراهم كرده باشد

 هتاي  گتذاري  هسترماي  عليرغم ايران نظير توسعه درحال كشورهاي نظران، صاحب اعتقاد به

 و كارآمتد  انتقتال  بتراي  الزم نهادهاي فقدان به علت آن، انتقال و امر فناوري در هنذفت

 افتزار،  ستخت  خريتد  بر صرف تمركز و فناوري عدم شناخت فناوري، سازي بومي و مؤثر

 فناورانه وابستذي تشديد موجب اين روند تداوم و كنند نمي عمل موفق فناوري توسعه در

 صترفاً  فناوري .گردد كشورها مي اينذونه صناي  براي ژويايي و تحرک بينس شدن كند و

بلكته   شتود،  آورده ديذتر  مكتان  بته  مكتان  يتك  از خريتد  با كه نيست فيزيكي ابزار يك

 زمينته  بتا  متناسب بايد و شود مي شامل نيز را آن سازندگان هاى ارزش و اهداف بصيرت،

 هتاى  شتركت  استت  الزم بنتابراين  .كنتد  يتدا ژ توستعه  و يافتته  انتقتال  شناسايى شده، بومى،

مستعودي،  ).كننتد  جذب نيز را فناوري در نهفته دان  ضمنى بتوانند فناوري كننده دريافت

1933) 
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هایصیانتیگیریوتوصیهنتیجه-۵

 -عنوان يك بخ  مهم و اثرگتذار در اقتصتاد ايتران    در ژژوه  حاضر بخ  نفت و گاز به

درآمتدي بودجته و هتم از منظتر ارتبتاط فتراوان بتا تجتارت          هم به لحاظ سهم باال در بخ 

در ايتن ژتژوه  ابتتدا بخت  نفتت و گتاز  از ناحيته        . مورد بررسي قترار گرفتت   -الملل بين

هاي اين بخ  با توجه به اهميتت   ژذيري شناسي شده است، زيرا آسيب استمرار توليد آسيب

را تضتعيف و امنيتت ملتي را بتا     تواند قتدرت مقاومتت اقتصتاد ملتي      آن در اقتصاد ايران مي

ستازي بخت  نفتت و گتاز      هاي مقاوم ها، راه ژذيري ژ  از ذكر آسيب. مخاطره مواجه نمايد

هتاي ژتژوه ، اولتين گتام بتراي      بتا توجته بته يافتته    . كشور نيز متورد بررستي قترار گرفتت    

ريتزي بتر استاس     سازي بخ  نفت و گاز، آگاهي از ذختاير و منتاب  موجتود و برنامته     مقاوم

تر از ذخاير نفت و گاز كشتور استت، زيترا در حتوزه استتراتژيكي چتون        هاي واقعي تخمين

ژت  در  . المللي اعتماد كرد هاي منتشر شده بين هاي تخميني گزارشتوان به داده انرژي نمي

ستازي سيستتم    دقيق از وضعيت موجود، شرط الزم بتراي مقتاوم    گام اول دستيابي به آگاهي

ادامه مقاله نشان داده شد كه با ادامه روند كنوني در توليد و مصترف  در . انرژي كشور است

نفت صادراتي خواهيم داشت و براي  1313هاي حوزه انرژي نهايتاً تا سال  گذاري و سياست

هتاي  تتوان گتزارش  ريزي نمود، و نمتي  مواجه نشدن با بحران انرژي بايد از هم اكنون برنامه

 .گذاري در حوزه انرژي قرارداد ي انرژي و سياستها بين المللي را مالک ترازنامه

ژ  از آگاهي از وضعيت موجود، مديريت بهينه مخازن متورد آستيب شناستي واقت  شتد و      

در ايتن بخت  نشتان داده شتد كته توليتد       . سازي آن مورد بررسي قرار گرفت هاي مقاوم راه

كننده مناف  بتين نستلي    تواند تامين صيانتي از مخازن و رويكرد سيستمي به انرژي چذونه مي

بتراي تحقتق   . برداري اقتصادي از ذخاير نفت و گاز كشور باشتد و حداكثركننده ميزان بهره

هتتاي موجتتودِ ازديتتاد  توليتتد صتتيانتي در مختتازن ايتتران بنتتابر نظتتر كارشناستتان از ميتتان روش

تزريتق گتاز بته    . عنتوان بهتترين روش معرفتي شتده استت      برداشت، تزريق گاز به مخازن بته 

خازن در حال حاضر با مشكالت زيادي از جمله كمبود گاز مواجه است كه تحقتق كامتل   م

در همين راستتا كتاه    . هاي گازي كشور است اين هدف مستلزم تغيير رويكرد در سياست
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در كشور از طريق توقف صادرات گاز به ساير كشورها و افزاي  كتارايي در   1گاز مصرف

تواند روند تزريق گاز بته ميتادين    هاي حرارتي مي نيروگاه بر و افزاي  راندمان صناي  انرژي

هتاي نفتتي و    در راستاي توليد صيانتي را تسهيل كند، زيرا توليد صيانتي نقطه اتصال سياست

 .گازي به يكديذر است

برداري بهينه از مخازن و در نتيجه  در نهايت  نق  قراردادها به عنوان يك ابزار مهم در بهره

هاي اين ژژوه   بررسي. خ  نفت و گاز كشور مورد بررسي قرار گرفتسازي ب مقاوم

دهد كه قراردادهاي نفتي تاكنون منجر به انتقال دان  و فناوري به كشور نشده نشان مي

شود براي انتقال دان  فني، اوالً بايد بستر مناسبي براي انتقال بنابر اين ژيشنهاد مي. است

ثانياً كشور در قراردادهاي نفتي بخ  عمده اي از  دان  در داخل كشور فراهم شود و

 .ها را بپذيرد ريسك فعاليت

سازي در بخ  نفت و گاز، تاسي  نهادي با اختيارات  ژيشنهاد اين ژژوه  جهت مقاوم

براي ايجاد . گذاري، اجرايي و نظارتي ايفاي نق  نمايد قانوني است كه در سه حوزه قانون

تواند  ي و اختيارات قانوني در حوزه انرژي دو دليل محكم مينهاد نظارتي با نذاه حاكميت

عنوان مثال  به. اول اينكه اجزاد سيستم انرژي روابط متقابلي با يكديذر دارند. داشته باشد

هاي حرارتي، وابسته به سوخت  برق توليدي وزارت نيرو از نيروگاه 2درصد 39بي  از 

هاي راهبردي بايد بر عهده نهادي فرا  برنامهبنابراين تنظيم . باشدگازي وزارت نفت مي

 . اي باشد تا مناب  انرژي جزد به جزد و بخشي ديده نشوند وزارتخانه

كند، وجود جانشيني  دليل دوم كه ما را به ايجاد سازماني نظارتي با نذاه حاكميتي ملزم مي

با نذاه حاكميتي دارد اين كه جانشيني مناب  انرژي چه ارتباطي . ميان انواع مناب  انرژي است

عنوان مثال بر اساس گزارش مركز تحقيقات انرژي  به. شود به امنيت انرژي مربوط مي

سازي سيستم انرژي انذلستان، ضروري است انذلستان به هيچ  انذلستان تحت عنوان مقاوم

درصد وابسته باشد و از همين رو بر اساس گزارش اطالعات  31يك از مناب  انرژي بي  از 

 .1درصد به گاز طبيعي،  99خام،  درصد به نفت 90انذلستان  2112نرژي آمريكادر سال ا
 

 .درصد وابستگی به مصرف گاز دارد 06ایران (   6 )براساس اطالعات انرژی آمریکا  

 ( ۳  )مجلس شورای اسالمی های مرکز پژوهش  
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آبي و  اي و مقدار ناچيزي انرژي برق درصد به انرژي هسته 0سنگ،  درصد به ذغال

نهادهاي نظارتي انذلستان با اين مدل تقاضاي انرژي . هاي تجديدژذير وابسته است انرژي

يت ريسك انرژي در مناب  مختلف انرژي دارند تا امنيت سعي در كاه  وابستذي و مدير

 2110ذكر اين نكته ضروري است كه نسبت به سال . انرژي را براي انذلستان تضمين كنند

يك درصد وابستذي به نفت و سه درصد وابستذي به گاز طبيعي  2112اين كشور در سال 

اما در . ي در اين كشور داردرا كاه  داده است كه نشان از نذاه حاكميتي به حوزه انرژ

درصد متعلق  55خام و  درصد متعلق به نفت 32مصرف انرژي اوليه  2110ايران براي سال 

درصد و گاز  93خام  ، نفت 2112به گاز طبيعي بوده است؛ بر طبق همين آمار در سال 

درصد وابستذي سوخت كشور را تشكيل داده است كه اين روند براي امنيت  1.طبيعي 

 .تواند بسيار خطرناک باشد رژي كشور ميان

 :توان به شرح زيرمطرح نمود فوايد تاسي  نهاد امنيت انرژي ايران را مي

در واق  حوزه انرژي حوزه : هاي مختلف هاي دولت تفكيك حوزه انرژي از تغيير سياست -

كرد هاي سياسي و جناحي نيست، حوزه امنيت و مناف  ملي است و نياز است تا روي سليقه

ها  با هر سليقه اي بايد موظف باشند كه در دو  دولت. حاكميتي به آن در نظر گرفته شود

وزارتخانه نيرو و نفت و تا حدودي صنعت معدن تجارت طبق وظايفشان كه در بلند مدت 

در اين سازمان هدف گذاري مي شود عمل نموده و آنها بايد در زمان بندي مشخص به اين 

 .ندسازمان ژاسخذو باش

هاي مختلف را  تواند گزارش عملكرد  دولت در حوزه انرژي اين سازمان مي: شفافيت -

ها از مناب  اطالع  در اختيار مردم قرار دهد تا مردم از جزييات امور و ميزان صيانت دولت

 . ژيدا كنند

تواند در ديپلماسي  ي انرژي مي جامعيت در حوزه: جامعيت و ايجاد رويكرد سيستمي -

سازي سيستم  ي و تحقق امنيت انرژي و امنيت ملي كمك شاياني در راستاي مقاومانرژ

. براي دستيابي به امنيت انرژي، كارايي و صيانت كافي نيستدر نتيجه . انرژي نمايد

انديشه و راهبرد مقاومتي با طرح نذاه سيستمي و در نظر گرفتن ابعاد مختلف سيستم 

 .شوديانتي ميانرژي، موجب بهبود نتايج رويكرد ص
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گيري و اجرايي و ارزيابي ميزان ژيشرفت  اين سازمان  با نظارت بر عملكرد مراكز تصميم

سازي و تقسيم ريسك مصرف انرژي بين همه مناب  انرژي و  سيستم انرژي در جهت مقاوم

تواند گام مهمي در جهت تحقق امنيت انرژي در كشور  بندي مشخص ميبر اساس زمان 

 .بردارد
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منابع-6

 فارسي (الف

گذاري سوخت گاز طبيعي  ، قيمت(1933)اسعدي فريدون، اله حق دوست احسان،

هاي شوراي مجل  شوراي اسالمي، شماره  مركز ژژوه ها به تناسب راندمان،  نيروگاه

 13291مسلسل 

 :مديريت انرژي درايران ،(1933)محمدرضا، ژيمانپاک عليرضا،كيپورجواد، اكبري

مركز ژژوه  هاي مجل  شوراي اسالمي، شماره مسلسل ، راهكارها وضعيت موجود و

320. 

، جستارهايي در اقتصاد (1933)ژيغامي عادل، سميعي نسب مصطفي و سليماني ياسر
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