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کاربرد مشبک کاری در صنعت نفت

مقدمه
مشــبک کاري در صنعت نفت و گاز عبارتست از ایجاد 
تونلي در دیواره چاه براي جریان یافتن سیال مخزن از 
میان لوله جداري ســیمان شــده به درون چاه. مشبک 
کاري از مهمترین و حساســترین بخــش هاي تکمیل 
چاه مي باشــد. مشــبک کاري ناقص و نامناسب عالوه 
بر آســیب به ســازند، هزینه هاي مشبک کاري مجدد 
و یا اســید کاري را به دنبال خواهد داشــت.روش های 
مختلفی برای مشبک کاری وجود دارد که در این مقاله 

به آن پرداخته می شود. 
به دالیلی نظیرتولیــد از یک عمق خاص )جلوگیری از 
تولید آب یا گاز الیه های دیگر(، پایدارسازی دهانه چاه 
و جلوگیــری از ارتباط الیه ها بــا یکدیگر در برابر الیه 
تولید نفت یا گاز یک لوله جداری قرار داده می شــود و 
سپس مشبک کاری )Perforation( جهت مرتبط ساختن 
چاه و الیه مربوطه در یک عمق خاص، انجام می شــود.

با مشبک کاری، لوله جداری به همراه سیمان پشت آن 
و بخشــی از الیه مربوطه سوراخ می شوند. سپس نفت 
یا گاز از طریق سوراخ های ایجاد شده به درون چاه راه 
پیدا می کند. عمق هایی که لوله جداری می بایســتی 
مشبک شــوند به کمک اطالعات پتروفیزیکی به دست 
آمــده از چاه پیمایی و توســط مهنــدس بهره برداری 
به کمک زمین شناســان تعیین می شــود. الگ های  
Casing Colar Locator )CCL(ازجملــه الگ های مهم و 
پر کاربرد در تعیین محل های مشبک کاری می باشد.

 

شکل 1- نمائی از چاه در حال مشبک کاری

انواع مشبک کننده ها
)Bullet perforation(   1.گلوله های مشبک کننده

  )Jet perforation( )2.جت مشبک کننده)شهاب فلزی
)Hydraulic Sand-Jet Perforation( 3.جت هیدرولیکی

)perforation with laser( 4.مشبک کاری با لیزر
 Horizontal oriental(5.مشبک کاری چاه های انحرافی

)perforating system
6.مشبک کاری به کمک نانو فناوری

در بین روش های اشــاره شــده، روش هــای چهارم و 
ششــم دو روش جدید در صنعت نفت می باشــند. در 

ادامــه توضیح مختصری در مورد ایــن روش ها آورده 
می شود.

•گلوله های مشبک کننده
به این صورت عمل می کند که چندین گلوله روی یک 
تفنگ مخصوص که شــبیه به لوله است بسته شده و با 
رسیدن به عمق مورد نظر با شوک الکتریکی که از روی 
چاه اعمال می شود یک یا دو یا همه آن هاشلیکمی شوند.

•جت مشبک کننده)شهاب فلزی(
شــامل بســته  ای پر از باروت اســت که پس از انفجار 
باعث پارگــی دیواره فلزی چاه شــده وعبور جری آنرا 

میسر می سازد.
•مشبک کاری با لیزر

این عملیــات کامال جدید بوده و شــرکت های اندکی 
در دنیــا فناوری آنرا در اختیار دارند.  طرز کار کلی آن 
استفاده از امواج قدرتمند لیزر جهت سوراخ کردن لوله 
جداری چاه می باشد. این عملیات بسیار پر هزینه است 

اما راندمان باالتری دارد.
•جت هیدرولیکی

اساس این روش دهه 60 میالدی شکل گرفته است.این 
نوع مشــبک کاری با عبور جت پر فشار سیالی مملو از 
شن از میان یک اریفیس انجام می شود. محدوده نفوذ 

این روش مشبک کاری کوچک است.
 Horizontal oriented( مشبک کاری چاه های انحرافی•

)perforating system
این نوع مشــبک کاری ویژه چاه های انحرافی است که 
شــامل مجموعه ای به هم پیوســته از اتصاالت غلتان 
اســت تا در جهت مــورد نظر بچرخد و بــا قرار گیری 
صحیح تفنگ مناســب ترین الگو را برای بیشترین بهره 

دهی مخزن ایجاد کنند.
•مشبک کاری به کمک نانو فناوری 

جنس مواد بــکار رفته در ابزار مشــبک کاری اهمیت 
حیاتی در انجــام این فراینــد دارد و در این میان نانو 
مواد در این حیطه پتانســیل خوبــی جهت بکار گرفته 
شــده ندارد. البته الزم به ذکر است قدیمی ترین روش 
مشبک کاری اســتفاده از ابزار های مکانیکی می باشد. 
در این روش از وســیله ای مانند چرخ سمباده استفاده 
می شــد. امروزه این روش منسوخ شــده است و دیگر 

مورد استفاده قرار نمی گیرد.
)Bullet perforation( گلوله های مشبک کننده

این روش در اوایل ســال 1930 میالدی مطرح شــد و 
تا اواخــر دهه 40 میالدی به عنوان روش پیشــتاز در 
عملیات مشــبک کاری مورد اســتفاده قرار می گرفت.

در این روش گلوله های فلزی پس از رسیدن به اعماق 
مورد نظر به وسیله جریان الکتریکی که از سطح زمین 
انتقال داده می شود شلیک شده و پس از سوراخ کردن 
casing و شــکافتن الیه ســیمان وارد سنگ مخزن می 
شــود. این روش گرچه ارزان اســت اما امروزه کاربرد 
محدودی دارد و برای ســازندهایی که مقاومت فشاری 
کمی دارند مثل sandstone اســتفاده می شــود. تفنگ 
هوا )air gun( یکی از انواع bullet perforation محسوب 
می شــود که فقط یک گلوله شــلیک می کند و باعث 
ایجاد شــکاف عمیقی در ســازند می شود.ز این روش 
در مشــبک کاری ســازندهای بســیار محکم وسخت 
 Bullet Perforation استفاده می شــود.یک عیب بزرگ

عبارت اســت از ایجادنخاله)Schutt( بعد از 
تیراندازی و همچنین پاره کردن و نه سوراخ 
کردن آســتری چاه. همچنین تعیین میزان 
واقعی فاصله دســتگاه تیرانداز از بدنه چاه، 
برای ایجاد ســوراخهایی با قطر مشخص و 
طول مشــخص مشکل می باشد. بهتر است 
از گلولــه هایی با دیــواره نازک و همچنین 
مخروطی شکل استفاده شود تا آستری چاه 
پاره نشــود و همچنین مــواد زائد و اضافی 

)Schutt( در داخل چاه باقی نماند.
 Jet Perforation )ايجاد شــبكه توسط امواج 

انفجاری(
عملیات مشــبک کاری در ابتدا با استفاده 
از گلولــه هــای معمولی انجــام می گرفت 
لیکن با پیشــرفت تکنولوژی در حال حاضر 
بیشــتر از گلوله های مخصوص یا شــهاب 
فلزی )جت( بدلیل اندازه )قطر ســوراخ( و 
عمق نفوذ بیشــتر استفاده می شود. تفنگ 
مشبک کاری به شــکل های مختلفیمانند 
ایجاد یک ســیگنال، اســتفاده از یک خط 
نوری فیبــری، یک خط کنترل هیدرولیکی 
و یا با اســتفاده از یک رسانامی تواند فعال 
گــردد. در این حالــت در حقیقت گلوله از 
دهانه تفنگ خــارج نمی گردد، بلکه در اثر 
انفجار دیواره فلزی به حالت ذوب در آمده و 
تغییر شکل داده و در اثر فشار زیاد بصورت 
جت به خارج از فشــنگ راه یافته و بصورت 
یک شــعاع گازی به سمت پوشش جداری 
چــاه حرکت می کند و با ســرعت تقریبی 
6500 متر در ثانیه با آن برخورد می نماید 
و با ایجاد فشــاری معادل 5 میلیون پوند بر 
اینچ مربع و حرارت تولیدی جداره پوششی 
را ســوراخ می کنــد و از داخل آن و دیواره 
سیمانی به داخل ســنگ مخزن نفوذ کرده 
و ارتباط چاه با ســنگ مخزن را ایجاد می 
نمایدکه عمق آن به طول و پهنای این شعاع 
گازی بستگی دارد. نحوه مشبک کاری، نوع 
و اندازه تفنگ انتخاب شــده تأثیر مستقیم 

بر بازده و کیفیت عملیات خواهد داشت.
 در حال حاضر انواع مشبک کننده ها از این 
نوع با استاندارد های جهانی وجود دارند که 
توسط شرکت های سرویس دهنده در حال 
اســتفاده می باشند. خوشــبختانه در ایران 
نیز از ســال 13٧4 این نوع گلوله ها توسط 
صنایع دفاع تولید و توسط شرکت سرویس 
دهنده ایرانی )ملی حفــاری( در چاه های 
مختلف بکار گرفته شــده و نتایج خوبی در 

بر داشته است.
هيدروليكــی  شــبكه  ايجــاد 

)HydraulicPerforation(
در این روش ســیمان و جداره )آســتری( 
دارای  مایــع  یــک  فشــار  چاهتوســط 
شنشــکافتهمی شود. اگر فشار درون چاه از 
0 تا bar( 20( افزایش پیدا کند، میزان طول 
شکاف ایجاد شده به مقدار قابل توجهی کم 
می شــود. با افزدون مقدار نیتروژن به مایع 

می توان این مشکل را برطرف کرد.

مشبک کاری با ليزر
تحقیقــات انجام گرفته بــرای یافتن روش 
های جایگزین مشــبک کاری نشــان داده 

نویسنده: مهسا محمدي ساماني
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اســت که لیزر به خوبی توانایی برش و مشبک 
کاری ســنگ ها را دارد. ضمــن آنکه به دلیل 
انتقال حرارت فراوان برای سوراخ کردن سنگ، 
تراوایی و تخلخل ســنگ نیز افزایش پیدا می 

کند.
 Lime هر دو نوع ســنگ مورد آزمایــش یعنی
Stone وSand Stone را مــی تــوان به گونه ای 
با لیزر مشــبک کاری نمود. در مشبک کاری 
بالیزراشعهلیزربانمونهسنگبرخوردکردهوانرژی 
لیزر به سنگ انتقال می یابد. این انرژی باعث 
افزایش دما در نمونه سنگ می شود تا آنجا که 
خاصیت سیمان شــدگی بین ذرات ذوب و یا 
بخار شــده و می شکند. میزان تأثیر و بازدهی 
اســتفاده از لیزر به خواص فیزیکی و گرمایی 

سنگ بستگی دارد.
در مجموع ســه نوع لیزر برای مشــبک کاری 
در ســنگ ها مورد مطالعه قرار گرفته است که 
از میــان آنها، لیزرهای فیبری کاندیدای اصلی 
برای کاربرد در درون چاه بوده و فواید کلیدی 
بسیاری نسبت به نمونه های نظامی و صنعتی 
از جمله بازدهی بــاال در تبدیل انرژی و ابعاد 

قابل انتقال داشته اند.
نكات حائز اهميت در مشبک کاری با ليزر

1.مکانیســم مشــبک کاری با لیزر، با استفاده 
از انتقــال حرارت کنترل می شــود. با افزایش 
فشار روی سنگ، فشــردگی آن بیشتر شده و 
فضاهای خالی کمتر می شود و انتقال حرارت 

با راندمان باالتری صورت می گیرد.
2.در مشــبک کاری بــا لیزر، تخریب ســازند 
)Damage( بــه وجــود نخواهد آمــد و خرده 
های ریز که تخلخــل را کاهش می دهند نیز 
حذف می شود. همچنین کنترل قویتری روی 
شــکل، اندازه و زاویه تونل ها بدست می آید. 
با افزایش فشار، کارایی این روش بخصوص در 

مورد Lime Stone بیشتر می شود.
3.کاربرد لیزر پر قدرت، خواص فیزیکی سنگ 
از جمله تخلخل و تراوایی را افزایش می دهد.

شــرایط زیر تعادلی )Under Balance( نتایج به 
مراتب مطلوب تری نســبت به شرایط تعادلی 

)balance( بدست می دهد.
 SE 4.مشبک کاری تحت اشــباع هیدروکربور
بیشتری نسبت به نمونه خشک دارد اّما این اثر 
در  Lime Stone بــه علت کمتر بودن فضا های 

خالی و اشباع کمتر، کمتر است.
 شرايط بهينه برای مشبک کاری با ليزر

1.ســنگ مخزن از نوع کربناته باشــد. در این 
ســنگ هر چند افزایش تراوایــی و تخلخل به 
اندازه Sand Stone چشــمگیر نیست، اّما تأثیر 
مفید فشار روی آن بیشتر و تأثیر منفی اشباع 

هیدروکربن روی آن کمتر است.
2.فشــار مخزن در ناحیه مشــبک کاری شده 
زیاد و در حالت بهینه بیش از psi 2000 باشد.

 Under Balance 3.مشــبک کاری در وضعیت 
انجام شود.

با توجه بــه اینکه مخازن ایــران اکثراً از نوع 
کربناته بوده و بسیاری از آن ها پر فشاربا بیش 
از 2000psi می باشــند، مشبک کاری با لیزر 
می تواند گزینه بســیار مناسبی برای تکمیل 
چاه در آن ها باشــد. ضمن آنکه مشبک کاری 
Under Balance برای حصول بیشترین بازده و 

بهترین نتیجه توصیه می گردد.

مشبک کاری به کمک نانو فناوری
جنــس مواد بکار رفته در ابزار مشــبک کاری 
اهمیت حیاتــی در انجام ایــن فرآیند دارد و 
در این میان نانو مواد در این حیطه پتانســیل 
خوبی جهت بکار گرفته شــدن دارد.پیشرفت 
های اخیر در زمینه مهندسی سطح با استفاده 
از پوشــش های هوشــمند و تکنولوژی های 
پوشــش دهی، کنترل بهتر اصطکاک و سایش 
را در تماس های سطحی ارائه می دهد. برخی 
از پوشش ها به علت جذب سولفورها و فسفرها 
باعــث کاهــش ویســکوزیته شــده و خواص 
روانروی بهتری را در ســیال موجب می شوند. 
جدیدتریــن تکنولوژی های در دســت انجام 
منجر به تولید نانو کامپوزیت ها و نانو پوشــش 
های ابر ســاختار شده است که به افزایش عمر 
قطعه پوشــش داده شــده و کاربردهای دیگر 

تولید خواهد پرداخت.
گاهی این پوشش ها طوری طراحی می شوند 
که با موادی که به عنــوان مثال در لوله های 
نفت حرکــت می کنند واکنش داده و یک الیه 
مرزی بســیار ســخت و متراکم را تشکیل می 
دهند کــه هم باعث عدم خوردگی می شــود 
و هم جلوگیری از اصطــکاک می کند. گاهی 
پوشش هایی که خاصیت روغنکاری در حالت 
جامــد دارند باعث بهبود خواص ســطحی می 
شــوند که باعث لغزش آســان روی ســطوح 

پوشش داده می گردند.
در سال های اخیر گونه ای از پوشش های نانو 
ساختار که از فازهای فلزی و سرامیکی تشکیل 
شده اند، تولید گشته اند. این پوشش ها معموالً 
بــا روش PVD یا MBE تولید می شــوند. این 
پوشــش ها به علت نانو ســاختار بودنشــان و 
هموژنیته یکســان آن در طول پوشش به طور 
قابل توجهی چند کاره می باشــند.این پوشش 
ها عالوه بر سختی باال، ضریب اصطکاک پایین 
را دارا بــوده و خــواص هدایــت الکتریکی یا 

حرارتی باالیی دارند. 
مشبک  تفنگ  ساختار  در  ها  نانوکامپوزيت  کاربرد 

کننده
معموال در چاه هائی با دما و فشار باال نیاز است 
تا از تفنگ های مشــبک کننده با اســتحکام 
بیشــتری اســتفاده گردد و یا برای مثال بدنه 
تفنگ مشبک کننده با ضخامت بیشتری تولید 
گردد. در عین حال از آنجا که ضخامت سیستم 
مشبک کننده دارای محدودیت هائی می باشد 
و نباید از یک مقدار خاص بیشــتر گردد، این 
افزایش ضخامت در تعداد گلوله های مشــبک 
کننده تاثیر می گذارد و ســبب می شود که به 
دلیل محدودیــت فضا الجرم از خرج گودهای 
)shaped charges( کوچکتری استفاده گردد. در 
این حالت امکان نفوذ گلوله ها به داخل سازند 
کاهش می یابد. از این رو محققان به بررســی 
روش های ســاخت تفنــگ هائی بــا قابلیت 
کاربــرد در چاه های با دما و فشــار باال، بدون 
افزایش ضخامــت بدنه پرداخته انــد. در این 
راستا  استفاده از پوشــش های نانوکامپوزیتی 
با قابلیت اســتحکام بسیار باال در ساختار الیه 
بیرونــی و درونی تفنگ های مشــبک کننده 
بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت. در این 
حالت مــی توان تمام بدنــه تفنگ و یا بخش 
بیرونــی آن را از ناانوکامپوزیــت هائی بر پایه 

آهن تهیه کنند. ســایر مواد مورد استفاده نیز 
مــی توانند بور، کربن، کروم، منگنز، مولیبدن، 

نیکل، سیلیکون، تنگستن و غیره باشد. 
کاربرد مواد نانوساختار در ماده آستری خرج گود

در صنعت نفت و گاز، اغلب با فشــرده سازی، 
پودر فلز آســتری را به فرم مخروطی شــکل 
تبدیل می کننــد. زمانیکه ماده منفجره دچار 
انفجار می شــود، نیروی ایجاد شــده ســبب 
فروپاشــی آســتری شــده و از انتهای خرج با 
سرعت بســیار زیادی بصورت توده مواد خارج 
می شــود. ایــن جت می تواند مــاده هدف را 
سوراخ کند. در بســیاری از صنایع، هدف این 
اســت که جت به عمق بیشتری از ماده هدف 
نفوذ کند. برای رســیدن به این هدف، یکی از 
روش ها می تواند افزایش میزان ماده منفجره 
درون خرج گود باشد. ولی مشکل این روش در 
این است که مقداری از انرژی آزاد شده توسط 
انفجــار در جهات مختلــف و متفرق از جهت 
اصلی جت پراکنده می گردد و ممکن ســبب 
ایجاد صدمات ناخواسته گردد. در صنعت نفت 
نیز استفاده از این روش می تواند سبب ایجاد 
صدمــه در دهانه چاه و تجهیزات درون چاهی 

گردد.
روش دیگــر جهت افزایش میــزان عمق نفوذ، 
ایجاد تغییر در مواد مورد اســتفاده در ساختار 
آســتری می باشد. در گذشته اغلب از فلز مس 
در ساختار این ماده اســتفاده شده است ولی 
امروزه مــواد جدیدتری در ایــن حیطه مورد 
اســتفاده قرار مــی گیرنــد. در حقیقت هدف 
تولید نوعی ماده آستری واکنش پذیر و دارای 
ترکیباتی اســت که در اثر فعال شدن، قابلیت 
تولید یک واکنش گرمازا را داشــته باشند. به 
منظور دســتیابی به این نتایج، ترکیب آستری 
را اغلــب حداقل از دو نوع مــاده انتخاب می 
کننــد به گونــه ای که با تامیــن انرژی کافی 
)میزان انرژی که بیشــتر از انرژی فعالســازی 
واکنش گرمازاست( وارد واکنش شده و میزان 
بســیار زیادی انرژی تولید می کند که معموال 

بصورت حرارت نمایان می شود. 
 در پایــان بایــد اشــاره کرد که بــا توجه به 
مشکالتی نظیر مشکالت ایمني، کنترل اندازه 
و عمق منافذ ایجاد شــده، بروز آسیب سازند و 
غیره که در روش هاي معمول مشــبک کاري 
 Ballistic Perforationو  Jet Perforationنظیــر
وجود دارد، تحقیقات انجام گرفته براي یافتن 
روش هاي جایگزین مشــبک کاري نشان داده 
است که روش های نوین مانند استفاده از لیزر 
به خوبي توانایي برش و مشبک کاري سنگ ها 
را دارد. بــا توجه به نوع مخازن ایران که اغلب 
کربناته هستند، این روش گزینه ای مناسب و 

با راندمان باال می باشد.

منابع:
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یکــي از مهمتریــن اولویــت هــاي تحقیقاتي 
کشــور مــا در چند ســال گذشــته بررســي 
امکان اســتفاده از نانــو فناوري در زمینه هاي 
گوناگون بوده اســت. فناوري نانو را میتوان از 
پیشــرفته ترین فناوري هاي بشري دانست که 
کاربردهــاي گوناگون آن مي تواند جهان آینده 
را متحــول نماید. در ایــن مقاله به کاربردهای  
نانو فناوري در کاهش هرزروي ســیال حفاري 

شود. می  پرداخته 
ســیال حفاري یا به اصطالح گل حفاري آمیزه 
اي از آب و مواد دیگر اســت که جهت سهولت 
و ادامه عملیات مورد اســتفاده قرار مي گیرد. 
گل حفاري یک سیســتم کلوئیدي است و این 
سیســتم از دو فاز تشکیل شده است: فاز مایع 
گل حفــاري و فــاز جامد گل حفاري. ســیال 
حفــاري به وســیله پمــپ ها از درون رشــته 
حفاري به پایین پمپ مي شــود و از نازل هاي 
مته بیــرون مي آید، ســپس از فضاي حلقوي 
بین دیواره چاه و لوله هاي حفاري خرده هاي 
حاصل شده را به ســطح زمین حمل مي کند. 
با توجه بــه وظایفي که گل حفــاري به عهده 
دارد مشــکالتي نیــز به در چرخــه حرکت آن 
از آن جمله می  ممکن اســت بوجود آید کــه 
توان بــه هرزروي فاز مایــع گل حفاري، عدم 

دیواره ســازي مناســب و همین طــور عدم خنک 
ســازي و روغن کاري موثر مته حفاري اشاره کرد. 
در این راســتا جهت بهبود خواص ســیال حفاری 
و کاهــش هرزروی گل در ســازند می توان از نانو 

گرفت. بهره  فناوری 
: ها  کامپوزيت  نانو 

کامپوزیــت از ترکیب و اختــالط چند ماده حاصل 
مي شــود. کامپوزیت ها موادي هســتند که جامد 
و مصنوعــي مــي باشــند و از دو یا چنــد جزء ) 
یا فــاز( که از نظــر شــیمیایي یا فیزیکــي کاماًل 
اند. این اجزاء به صورت  متفاوتند تشــکیل شــده 
منظــم یا پراکنده کنار هم قــرار گرفته اند و الیه 
مشــترکي بین آنها وجود دارد. این زمینه ها نقش 
چســباندن اجزاء به یکدیگــر و محافظت اجزاء را 
برابر عوامل مکانیکــي و جوي همچون رطوبت  در 
بر عهده دارند. فلزات، ســرامیک هــا و پلیمرها به 
ویژه پالســتیک ها از جمله پر مصرف ترین مصالح 
موجودنــد. تقویــت کننده هــاي ذره اي، لیفي و 
بــه طور معمول  اســتحکام  ایجاد  براي  صفحه اي 

شوند. مي  استفاده 
امــا نانــو کامپوزیت عبــارت اســت از کامپوزیتي 
کــه حداقل یکي از اجزاي تشــکیل دهنده آن در 
100 نانومتر باشــد. در مواد نانو  1 تا  ابعادي بین 
کامپوزیــت، به جزء پخش شــونده کــه به صورت 
الیاف، صفحات مســطح ریز و یا ذرات که در ابعاد 

نانومتــري می باشــند، فاز دوم اطالق مي 
نانو کامپوزیت  شود و به جزء پیوســته در 
نانومتري و یا  ابعــاد  ها که مــي تواند در 
گویند. شــکل  زمینه مي  فاز  باشــد  باالتر 
1 نمونــه اي از نانــو کامپوزیت را نشــان 

دهد. مي 

 

کامپوزیت نانو   :1 شکل 

رس: خاك   - پليمر  هاي  کامپوزيت  نانو 
بــر خالف نظــر عامه هر مخلــوط فیزیکي 
از یــک پلیمر و یک ماده غیــر آلي )مثل 
کامپوزیت  نانــو  یک  تشــکیل  رس(  خاک 
نمــي دهــد. در کامپوزیت هــاي پلیمري 
الیاف  متداول کــه از مواد غیر آلــي مثل 
براي تقویت  تقویت کننده و مــواد معدني 
اســتفاده مي شود  پلیمري  ماتریس  کردن 
برهــم کنش هاي ضعیفي بین اجزاء آلي و 
غیر آلي وجود داشــته که منجر به جدایي 
فازي مي شود. لذا به منظور بهبود خواص 
فیزیکــي و مکانیکــي، فیلرهــاي غیر آلي 
اضافه شــوند.  پلیمر  به  زیاد  مقدار  به  باید 
دو دلیل براي تاثیــر تقویت کنندگي قابل 

توجه نانو خاک رس ها ذکر شــده است.
1-نانو خاک رس هــا مي توانند به صورت 
صفحــات مجــزا پراکنــده شــوند که این 
نانو،  پراکنــش ســیلیکات ها در مقیــاس 
برهــم کنش  براي  زیــادي  تماس  ســطح 

پلیمــر - خاک رس ایجاد مي کند.
2-ســطح الیه هاي نانو خــاک رس ها را 
تعویض  هــاي  واکنش  توســط  تــوان  مي 

نمود. اصالح  کاتیوني 

پليمر  هاي  کامپوزيت  نانــو  حرارتي  پايداري 
- خاك رس:

حرارتي  پایــداري  هــا  کامپوزیــت  نانــو 
باالتري نســبت به ماتریس پلیمري از خود 
نشــان مي دهند و دماي تخریب حرارتي، 
بــا افزودن نانو خاک رس اصالح شــده به 
ماتریــس پلیمري افزایش مي یابد. افزایش 

کاهش هرزروي گل حفاري با استفاده از نانو کامپوزيت نانو اليه اي وبهبود 
خواص رئولوژيكي سيال حفاري با نانو کامپوزيت پايه پليمري

 نویسنده : زينب اقبالی
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دماي تخریب حرارتي نانو کامپوزیت ها ناشــي 
از نفوذ زنجیر هــاي پلیمر به داخل فضاي بین 
الیه هــا و ممانعت از خروج گازهاي حاصل از 

تخریب توســط الیه هاي سیلیکاتي است.

کاربرد نانــو کامپوزيت های پليمر- خاك رس در 
حفاري: سياالت 

از انواع نانــو کامپوزیت¬ها که به علت خواص 
بســیار عالــي از قبیل خواص ضــد خوردگي، 
بهبود خواص  و  آتــش گیري  برابر  مقاومت در 
مکانیکي، توجه بســیاري را به خود جلب کرده 
اســت، نانــو کامپوزیت پایــه پلیمر خاک رس  
مي باشــد. نانو ذرات رس نوعي از مواد هستند 
که با ســنتز و دســتکاري مولکولي ایجاد شده 
اند به همیــن علت مي تواند خواص ژئولوژیک 
موردنظــر را بــه بهتریــن نحو ممکــن ایجاد 
نمایــد. همین طــور به دلیل داشــتن ظرفیت 
حرارتي مناســب از آن اســتفاده مي شود. در 
6 مورد از خواص ســیال حفاري از  این زمینه 
جملــه )خنک کنندگی،  روغــن کاري،  توان 
از  جلوگیري  ســازي،  دیــواره  هیدرولیکــي،  
هــرزروي فاز مایع وخــواص ژئولوژیک ( را از 
این طریــق می توان بهبــود داد که در ادامه 

شود. می  داده  توضیح 
 نانــو کامپوزیــت بــه تنهایي مــي تواند توان 
هیدرولیکــي پمپ هــا را افزایش دهد و حالت 
پمپ دهــي راحت تر صورت گیــرد. به همین 
علــت زماني کــه پمپ دهي و حرکت ســیال 
روان تر صــورت پذیرد هم زمان که به ته چاه 
برخــورد مي کند تــوان بیشــتري براي حمل 
خرده هاي حفاري به ســطح را خواهد داشت. 
بعد از برخورد ســیال به کف چاه و برخورد آن 
بــا کاج هاي متــه حفاري این عمــل به دلیل 
مــاده موجود حالت روغن کاري بســیار باالیي 
را ایجــاد مي کند و خنــک کنندگي و ظرفیت 
حرارتي بســیار خوبي دارد که این امر عملکرد 
متــه را بســیار باال بــرده و عماًل بــه افزایش 
ذرات  نانو  کنــد.  مــي  ســرعت حفاري کمک 
انجام مــي دهند،کنترل  رس کار دیگــري که 
فــاز مایــع گل حفاري مــي باشــد زماني که 
ســیال حفاري وارد چاه شــد و فــاز مایع آن 
شــروع به هرزروي در دیواره ي ســازند کرد 
به دلیل هوشــمند بود مــواد نانوي موجود در 
ســیال حفاري تا میزاني که غشاي موردنظر را 
ایجاد کند در سازند فرو مي رود و اجازه نفوذ 

بیشــتر فاز مایــع را نخواهد داد کــه همین 
ثبات ســیال حفاري کمــک مي کند.  به  امر 
دیــواره ي ایجاد شــده به دلیل وجــود نانو 
کامپوزیت در ســیال حفاري بســیار محکم و 
داراي اســتحکام بسیار زیاد و حالت کشساني 
مناســب است که این عمر به ادامه ي حفاري 
کمک شــایاني مي کنــد و همین طور از گیر 
دیواره  واســطه  به  حفاري  هــاي  لوله  کردن 

سازي نامناســب نیز جلوگیري مي شود. 

نانو  کمک  به  حفاري  سيال  روي  هرز  از  جلوگيري 
اي: اليه  نانو  کامپوزيت 

هرزروي ســیال حفاري بــه دو صورت اتفاق 
2- هرز  1-هرز روي فــاز مایع و  افتــد.  مي 
روي کل ســیال حفــاري، مــورد اول که در 
رابطه با آن بحث شــد و این مشکل از طریق 
رس  خاک  پلیمــري-  پایــه  کامپوزیت  نانــو 
برطــرف می گردد. اما مورد دوم زماني اتفاق 
مــي افتد که حفــاري چاه هــاي نفت و گاز 
به ســازندهایي برســد که داراي شکســتگي 
باشــند. در این حالت کل ســیال حفاري به 
درون این شکســتگي ها هــرز مي رود و گل 
حفــاري درون چاه را کم مي کند که این مي 
دنبال داشته  به  را  فوران  احتمالي  تواند خطر 
باشــد. در این مــوارد صنعت گــران از مواد 
ضد هرز روي از جمله پوســت گردو - خرده 
... اســتفاده می کنند که  FLC و  الستیک- 
تــا حدودی تاثیر گذار هســتند اما نه به طور 
کلــي و قطعي، کــه این امر بــه همین دلیل 
این صنعت  اساسي در  به یک مشــکل  تبدیل 
دیده  آزمایشگاهي  است. در مشــاهدات  شده 
شــده که نانــو کامپوزیت هــای نانو الیه ای 
زماني که روي ســطح قرار مي گیرند شــروع 
به تشــکیل الیه هایي منظــم و موازي با هم 
مي کنند که برخي از شــکاف ها را نیز پر مي 
کنند ایــن الیه ها یا ســیلیکات ها به قدري 
این راحتي  به  بادوام هســتند که  مستحکم و 
از هم گسســته نمي شــوند و ویژگي منحصر 
به فردي اســت کــه ایجاد مي شــود. اگر به 
دقــت به این امر توجه شــود مــي توان این 
خاصیــت را در چاه هــاي نفت و گاز در بروز 
شکســتگي ها به کار گرفــت و جهت کاهش 
هرزروی ســیال حفاري در چاه هاي نفت گاز 

برد. کار  به 
زماني که از این نانو ســیلیکات ها در ســیال 

فعالیت  انجام  استفاده می شــود حین  حفاري 
با نفوذ به دیواره ســازند الیه ســازي آغاز مي 
شــود و بر روي تمام سطوح الیه سازي انجام 
مي شود و این امر باعث مي شود که هرزروي 
ســیال حفاري نزدیک به صفر برســد که این 
خــود بهتریــن نتیجه ممکن از نظــر هزینه و 
زمان نیز مي باشــد. براي استفاده از این ماده 
باید از نوع اصالح نشــده آن اســتفاده شود تا 
بتواند در دیواره ســازند نفوذ کند و الیه هاي 

نماید. ایجاد  را  نظر  مورد 

بندي: جمع 
دســتاوردهای نوین فنــاوری نانو را می توان 
به طور گســترده ای در صنایــع نفت و گاز و 
جهت رفع مشــکالت موجود به کار گرفت. در 
ایــن مقاله کاربــرد نانــو کامپوزییت ها جهت 
کاهش هرزروی ســیال حفاری مورد بررســی 
اجمالی قرار گرفت. نتایج مطالعات نشــان می 
دهد کــه نانو کامپوزیــت پایه پلیمــري  نانو 
ذرات رس مــي توانــد خاصیــت ژئولوژیکــي 
مناســبی را در گل حفاري ایجاد کند که این 
حالت به علت وجود خواص نانو ذرات رس در 
ســاختار این ماده حاصل مي شــود. همچنین 
نانــو کامپوزیت هاي نانو الیه اي با ایجاد الیه 
هایي در مقیاس نانــو مي تواند خاصیتي را بر 
روي دیواره ســازند ایجاد کند که تا حد قابل 
از  مالحظه اي روي شکســتگي ها را گرفته و 

هرزروي گل حفــاری جلوگیري کنند.
 

: بع منا
1.کتاب نانــو کامپوزیت ها و کاربردها ي آن، 
زبان  انتشــارات  نژاد،  علي  داریــوش  مهندس 

1386 تصویر،
2-Jimmie R. Baran, Jr., Oswal-
 do J. Cabrera, Use of Surface
 Modified Nanoparticles for Oil
Recovery, United States Pat-

.ent, 2006
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راهکارهای مدیریت پروژه در صنایع نفت و 

گاز و بررسی راه حل های موجود 

با مقایسه سیستم مدیریت پروژه رشکت ملی 
گردآورنده: احسان خدمتگزار

: ه چكيد
شرکت  عملیاتی  منه  دا وسعت  به  نظر  
بسیار  های  هزینه  همچنین  و  نفتی  های 
مدیریت  بحث   ، ها عملیات  ین  ا باالی 
می  مطرح  پیش  ز  ا بیش  نفتی  پروژهای 

 . گردد
توسعه  با  همگام  نفتی  های  شرکت 
سیستم  به  رو  فزاری  ا نرم  های  تکنولوژی 
ین  ا ز  ا ند  ا آورده  یکپارچه  مدیریت  های 
ین  ا سنجی  نیاز  و  ندازی  ا ه  را طراحی،  رو 
در  موجود  نیازهای  به  توجه  با  ها  سیستم 
شده  تبدیل  ناپذیر  اجتناب  امری  به  صنعت 

ست. ا

: مه مقد
برای  موجود  تعاریف  گرفتن   نظر  در  با 
گروه  یا  سازمان  یک  قدام  ا ولین  ا پروژه، 
پروژه  را  محصول  یک  آوردن  دست  به  برای 
ین  ا محصول  که  صورتی  در  و  گویند  می 
حالت  ز  ا دیگر  برسد  نبوه  ا تولید  به  پروژه 
قابل  که  گردد.مطلبی  می  خارج  پروژه 
می  پروژه  مدیر  یک  خصوصیات  است  بحث 
خدماتی  های  شرکت  بین  ین  ا در  که  باشد 
های  سیستم  در  شلمبرژه  نند  ما برزگ 

نند: ما یکپارچه  مدیریت 

ها سرویس  سازی  •یکپارچه 
ساز و  ساخت  و  سیستم  سازی  •یکپارچه 

مداخله  و  چاه  ز  ا •تولید 

آن مديريت  اهميت  و  پروژه  تعريف 
گسترش  توسعه  به  رو  روند  به  توجه  با 
طرحهای  تدریجی  فزایش  ا درکشورو  صنایع 
صنعتی  های  پروژه  و  جدید  نی  عمرا
مدیریت  و  ریزی  برنامه  مختلف،  نی  وعمرا
. است  ضروری  بخشها  ین  ا در  صحیح  پروژه 

صورت  به  را  پروژه  توان  می  کلی  طور  به 
غیر   ، پیچیده  عملیات  ز  ا ای  مجموعه 
که  کرد  تعریف  یکدیگر  با  ومرتبط  تکراری 
یی  اجرا سازمان  و  مدیریت  یک  نظر  زیر 

در  و  معین  اهداف  تامین  برای  مشخص 
پیش  ز  ا بودجه  و  زمانی  برنامه  چارچوب 
مدیریت  گردد.  می  اجرا  ای  شده  تعیین 
آن  طی  باید  که  است  فرآیندی  پروژه 
نترین  آسا ز  ا خویش  حیات  دوره  در  پروژه 
مطلوب  نتیجه  به  ه  را ترین  صرفه  با  و 
سه  ز  ا پروژه  مدیریت  یند  فرا  . بد  یا دست 
 : ز  ا عبارتند  که  یافته  تشکیل  عمده  بخش 

نظارت  و  اجرا   ، ریزی  برنامه 

گاز: و  نفت  صنايع  در  پروژه  مديريت 
گاز  و  نفت  صنعت  در  موجود  تجارب 
ز  ا استفاده  چند  هر  که  دهد  می  نشان 
اساس  بر  که  هایی  شیوه  و  استعدادها 
ما  ا هست  الزم  ند  ا آمده  دست  به  تجربه 
های  پروژه  در  موفق  مدیران  نیست.  کافی 
سازی(  )یکپارچه  نسجام  ا دنبال  به  بزرگ 
را  خود  فرآیندهای  و  گیری  تصمیم  که 
به  پروژه  مدیریت  شبکه  ین  ا کنند.  کنترل 
عبارت   )1995 همکاران) و  وبرنر  ا تعریف 

ز: ا است 
شماره  و  ها  پروژه  بندی  1-مرحله 

ها آن  گذاری 
های  تیم  بر  برا در  شفاف  2-پاسخگویی 

ژه پرو
ارزش  گیری  زه  ندا ا برای  وم  مدا 3-پایش 

مخاطرات  بررسی  ، پروژه 
موفقیت  فوق،  رد  موا تمام  عالوه  به 
طور  به  گاز  و  نفت  صنایع  در  ها  شرکت 
بطه  را در  مدیران  های  مهارت  با  ویژه 
در  نوپا  است  علمی  پروژه  مدیریت  است. 
یی  کارا بهبود  جهت  در  و  ملی  منافع  جهت 
می  کار  به  مشغول  هم  با  که  هایی  مجموعه 
پروژه  مدیریت  در  موجود  ی  تجربه  باشند. 
آن  ز  ا عمران، ی  رشته  به  شود  می  مربوط 
نیز  گاز  و  نفت  های  عملیات  که  جایی 
چندین  رای  دا دیگر  های  عملیات  نند  ما
بخش  ین  ا وجود  باشد  می  تخصصی  فاز 
می  نظر  به  اهمیت  ئز  حا بسیار  صنعت  در 

 . سد ر

مدیریت  عنوان  با  یران  ا در  رشته  ین  ا
های  طرح  با  مرتبط  که  ساخت  و  پروژه 
شده  تشکیل  است  آن  محوریت  و  نی  عمرا

ست. ا

نفت  ملی  درشرکت  پروژه  مديريت 
سیستم  ز  ا یران  ا نفت  ملی  شرکت 
ها  پروژه  مدیریت  یکپارچه  مدیریت 
سیستم  نماید؛  می  استفاده   )PMIS (
PMIS(یک  ( پروژه  مدیریت  اطالعات 
با  مرتبط  اطالعاتی  یکپارچه  سیستم 
تسهیل  سیستم  ین  ا هدف  است.  پروژه ها 
بین  رتباطی  ا و  اطالعاتی  جریان های 
صحیح  مدیریت  و  پروژه  ء  اجزا و  رکان  ا
سیستم  ین  ا می باشد.  پروژه  اطالعات 
صحیح  دقیق،  اطالعات  به  دسترسی  مکان  ا
بهینه  مدیریت  جهت  را  پروژه ها  به روز  و 
مدیران  گیری  تصمیم  به  کمک  و  پروژه 
سیستم  می سازد.    فراهم  را  پروژه  مور  ا در 
عنوان  به   )PMIS ( پروژه  مدیریت  اطالعات 
برای  یکپارچه  و  سیستماتیک  حلی  ه  را
 ، طرح  مدیران  پروژه،  مدیران  به  کمک 
ارشد  مدیریت  و  پروژه ها  سبد  مدیران 
است. گردیده  طراحی  و  بینی  پیش  سازمان 
عنوان  به   PMI پروژه  مدیریت  موسسه 
تولید  زمینه  در  دنیا  مؤسسه  ترین  مطرح 
با  مرتبط  متدولوژی های  و  رد ها  ندا استا
 PMBOK رد  ندا استا در  و  پروژه  مدیریت 
زمینه  در  رد  ندا استا معتبرترین  عنوان  به 
بزاری  ا عنوان  به   PMIS ز  ا پروژه  مدیریت 
نام  پروژه ها  مدیریت  به  کمک  برای  کلیدی 

است. شده  برده 

خاص های  ويژگی 
ز  ا اطالعات  دریافت  و  ارسال  بلیت  1-قا

سیستم ها سایر 
 Report ( پویا  ساز  گزارش  2-وجود 

)Generator

پروژه سبد  و  طرح  3-مدیِریت 
بلیت های  قا با  دهی  گزارش  و  4-پردازش 
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نی  بحرا مسیرهای  تعیین  و  دهی  ر  هشدا
پروژه مختلف  وضعیت های  و 

PMBOK رد  ندا استا با  5-تطابق 
پویا  کارهای  گردش  تعریف  مکان  6-ا
محدودیت  بدون   )Dynamic  Workf low (

ح سطو

شلمبرژه  در  پروژه  مديريت 
جهانی  شرکت  یک  شلمبرژه  شرکت 
مهندسی  خدمات  عرصه  در  مطرح  و 
روش  ز  ا شرکت  ین  ا باشد،  می  نفت 
منطقه  به  توجه  با  متفاوت  های 
عبارتند  که  نماید  می  استفاده  فعالیت 
:  )IPM پروژه) مديريت  متمرکز  سيستم  ز:    ا

ئه  را ا پروژه  مدیریت  متمرکز  سیستم 
دانش  حاصل  شلمبرژه  توسط  شده 
های  عملیات  نجام  ا طول  در  شده  کسب 
که  باشد  می  جهان  سراسر  در  مختلف 
نفت  صنایع  مورد  در  کلی  حل  ه  را یک 
سیستم  ین  ا نماید.  می  معرفی  را  گاز  و 
آموزش  مالی،  های  ریزی  برنامه  شامل 
ها  آن  نایی  توا فزایش  ا و  نسانی  ا نیروی 

باشد. می 
است  شده  طراحی  طوری  سیستم  ین  ا
و  یط  شرا در  شدن  منعطف  مکان  ا که 

داشت. خواهد  را  موجود  های  موقعیت 

:IPM عمده  های  قابليت 
تکنولوژی و  تجربه  دغام  ا  •

ه  همرا محلی  تجربیات  ز  ا استفاده   •

جهانی حضور  با 
کنترل  و  مدیریت  پیوسته  سیستم   •

ها یند ا فر
تولید و  حفاری  های  تجربه  سیستم   •

طراحی و  مهندسی  های  تجربه   •

صالحیت تضمین   •

پروژه  مدیریت  شاخص  مبنای  بر 
مورد  سیستم   )1995 همکاران) و  وبرنر  ا
یران  ا نفت  ملی  شرکت  در  استفاده 
در  کارگیری  به  جهت  الزم  شرایط  فاقد 

باشد. می  صنعت 

گيری: نتيجه 
می  مشاهده  سیستم  دو  بررسی  در 
توسط  استفاده  مورد  سیستم  که  شود 
در  موجود  نیازهای  توجه  با  شلمبرژه 
شده  سازی  پیاده  و  طراحی  صنعت 
نفت  ملی  شرکت  توسط  مهم  ین  ا ولی 
کامل  صورت  به  سیستم  و  نشده  رعایت 

است. شده  خریداری 
و  نسانی  ا نیروهای  اهمیت  به  توجه  با 
فعالیت  باالی  بسیار  ی  منه  دا همچنین 
بایست  می  یران  ا نفت  ملی  شرکت  های 
روند  تسریع  و  عملکرد  بهبود  جهت 
ذیل  رد  موا ها  پروژه  مدیریت  در  داری  ا

نمود: رعایت  را 
هماهنگ  های  سیستم  یجاد  ا  -1

شرکت نیاز  به  توجه  با  شده  بومی  و 
در  نسانی  ا نیروی  مستمر  آموزش   -2

شرکت مشرکت  اهداف  جهت 
پروژه  کنترل  و  ریزی  برنامه      
و  بوده  مفید  و  موثر  ند  توا می  وقتی 
که  نماید  تسهیل  نرا  آ ئی  اجرا عملیات 
سیستمی  نگرش  با  و  گرا  نظام  بصورت 
سیستم  ناییهای  توا ز  ا یکی   . گردد  اجرا 
حاصله  نتایج  تحلیل  و  تجزیه  و  ثبت 
روند  بر  آن  ثیر  تا و  پروژه  اجرای  ز  ا
کنترل   . باشد  می  پروژه  پیشرفت 
پیشرفت  نحوه  ینکه  ا بر  عالوه  پروژه 
می  ر  قرا بررسی  مورد  را  پروژه  مالی 
ز  ا مشکالتی  که  مقاطعی  در  دهد 
های  هزینه  مورد  بی  فزایش  ا قبیل 
مورد  د  موا و  منابع  کمبود   ، ئی  اجرا
کلیدی  لیتهای  فعا ء  اجرا عدم   ، نیاز 
بروز   . . . و  شده  تعیین  تاریخ  در  پروژه 
تشخیص  در  را  پروژه  مدیر   ، نماید 
نماید.                                                                 می  یاری  مشکل  حل  ه  را
می  قع  موا ز  ا بسیاری  در  مشکل  حل  ه  را
ریزی  برنامه  و  نبندی  زما باعث  ند  توا
بانک  یک  یجاد  ا . شود  پروژه  مجدد 
تصمیم  پشتیبان  سیستم  و  اطالعاتی 

ند  توا می  پروژه  رزشیابی  ا مرحله  در 
سیستم  ین  ا شود.  قع  وا مفید  بسیار 

: باشد  زیر  رد  موا شامل  باید 
کنترل  و  رکات  تدا سیستم   •

. پروژه  نیاز  مورد  د  موا برای  موجودی 
پروژه  مالی  و  بندی  بودجه  سیستم   •

.
و  اسناد  فنی  بایگانی  سیستم   •

. پروژه  مدارک 
و  تهیه  و  کیفی  مقایسات  سیستم   •

. ها  وضعیت  صورت  تایید 
جهت  نبار  ا اطالعاتی  سیستم   •

. ها  هزینه  کاهش  و  صحیح  کنترل 
تحلیل  و  تجزیه  و  ذخیره  سیستم   •

کنترل  مرحله  در  حاصله  اطالعات 
. پروژه 

در  سیستم  یک  بصورت  را  پروژه  گر  ا
ستاده   ، ده  دا بر  عالوه  که  بگیریم  نظر 
 )Feedback ( بازخورها  شامل  پردازش  و 
ین  ا کنترل  مرحله  در   ، باشد  می  نیز 
ذخیره  و  بررسی  ز  ا پس  بازخورها 
اطالعاتی  عنوان  به  نند  توا می  سازی 
ریزی  برنامه  تسهیل  جهت  در  رزشمند  ا
راهبری  و  بعدی  های  پروژه  ء  اجرا و 
پروژه  کنترل  و  ریزی  برنامه  سیستم 
قع  وا موثر  و  مفید  آن  حیات  چرخه  در 

. شوند 

: بع منا
دکتر   – پروژه  راهنمای  و  مفاهیم   •

موسسه   – پناه  یزدان  علی  احمد 
مدیریت آموزش  و  تحقیقات 

•Integrated  Projec t  Management  _ 
Schlumberger

•BAIN  BRIEF  Large  projec t 
management  in  oi l  and  gas

•Projec t  Management  Improves 
Well  Control  Events  –  Garold 
D .  Oberinder  –  Oil&Gas  Journal 
1995/10 /0٧

•http : / /www .s lb .com /ser v ices /
addit ional / ipm .aspx?t=2

•http : / /www .nioc . i r /Porta l /Home /

جدول 1-1 مقایسه سیستم مدیریت پروژه شلمبرژه و شرکت ملی نفت بر مبنای شاخص اوبرنر و همکاران)1995( 
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مسدود  را  کوره  لوله های  که  شده  تشکیل 
گر  می شود.  فرایند  توقف  موجب  و  کرده 
است.  ناپذیر  اجتناب  کک  اندکی  تولید  چه 
راکتور  داخل  به  دیده  حرارت  خوراک  سپس 
آن  مولکول های  باال  فشار  ودر  یافته  انتقال 

می شود. شکسته 
آب بخار  با  کراکینگ 

کراکینگ  که  شده،  اصالح  فرایند  یک  در 
هیدروکربن  می شود،  نامیده  آب  بخار  با 
مدت  به  می کنند،  رقیق  آب  بخار  با  را 
گراد(  سانتی   ٧00¬900( تا  ثانیه  از  کسری 
می کنند.  سرد  سرعت  به  و  می دهند  گرما 
شیمیایی  مواد  تولید  در  بخار  با  کراکینگ 
پروپیلن،  اتیلن،  جمله  از  هیدروکربنی، 
ان،  دی  پنتا  سیکلو  و  ایزوپرن  ان،  بوتادی 

دارد. فراوان  اهمیت 
برای  گرمایی  نیروگاه  گرمای  از  استفاده 

گرمایی فرآیند  انجام 
گرمای  بدلیل  گرمایی  کراکینگ  روش  در 
هستند.  بر  هزینه  بسیار  دارند  نیاز  که  زیادی 
به  نیاز  هم  آب  بخار  با  کراکینگ  در  زیرا 
دو  این  که  باشد  می  آب  بخار  و  باال  دمای 
واقع  در  برند.  می  باال  را  عملیات  این  هزینه 
ما می توانیم با قرار دادن سکو مخصوصی در 
های  کربن  هیدرو  همان  که  خوراک  نیروگاه 
قسمتی  از  و  کرده  وارد  را  باشند  می  سنگین 
از  بخار حاصله  یا  و  نیروگاه  گرمایی  انرژی  از 
هیدروکربن جدید  و سپس  کرده  استفاده  آن 
و  شود  پمپ  نیوگاه  از  بیرون  به  لوله  توسط 
ها  هزینه  که  گردد  استفاده  موارد  سایر  برای 

میدهد. کاهش  چشمگیری  بصورت  را 
 

: بع منا

1-cracking alkanes - thermal 
and catalytic

و  مقاالت  نانو-  فناوری  توسعه  2-ستاد 
در  نانوکاتالیست ها  کاربرد  گزارش ها- 

نفت  پاالیش  فرایندهای  هیدروکراکینگ 
3-Hydrocracking - encyclope-
dia article - Citizendium

نیلسون  رابرت  تورنتون،  رابرت  4-موریسون، 
علوم  تهران:نشر   .1 آلی  شیمی  بوید. 

نشگاهی ا د
 ،»Thermal power station«-5
در  )بازیابی  آزاد  دانشنامه¬   ، ویکی پدیای 

20 آوریل 2008(

استفاده گرمای نيروگاه گرمايی در تجزيه هيدروکربن های 
سنگين به سبک نيروگاه گرمايی

 نویسنده : شاهین الیق پور

سبک به  سنگین  های  هیدروکربن  تجزیه  در  گرمایی  نیروگاه  گرمای  استفاده 
گرمایی نیروگاه 

می کند.  استفاده  محرک  عامل  و  سیال  عنوان  به  بخار  از  معموالً  که  است  نیروگاه  از  نوعی  گرمایی  نیروگاه 
انرژی  از  استفاده  با  و  می رود  شده  متصل  ژنراتور  یک  به  که  بخار  توربین  سمت  به  شدن  گرم  از  پس  آب 
می شود.  فشرده  کندانسور  در  بخار  توربین،  از  بخار  عبور  از  پس  می آورد.  در  به حرکت  را  آن  خود  جنبشی 
است.  مربوط  نیروگاه  در  مصرفی  سوخت  نوع  به  نیز  گرمایی  نیروگاه های  طراحی  در  اختالف  بزرگترین 
انرژی  یا  زمین گرمایی  انرژی  هسته ای،  انرژی  سنگ،  زغال  از  استفاده  با  که  نیروگاه هایی  تمامی  تقریباً 
بویلرها  در  اوقات  برخی  نیز  طبیعی  گاز  می شوند.  محسوب  حرارتی  نیروگاه  می کنند  کار  خورشید  گرمایی 
کربن  تولید  به  می توان  حرارتی  نیروگاه های  مشکالت  از  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  گازی  توربین های  یا 

کرد. اشاره  اکسید  دی 
کینگ ا کر

وسیله  به  هیدروکربن ها  مولکولی  وزن  کاهش  برای  و  داشته  کاربرد  پتروشیمی  صنایع  در  که  است  فرآیندی 
سوختهای  به  خام  نفت  تبدیل  در  اصلی  روش های  از  فرایند  این  می شود.  استفاده  آنها  پیوندهای  شکستن 
کاتالیستی،  کراکینگ  گرمایی،  کراکینگ  است.  سفید  نفت  و  جت  سوخت  گازوییل،  بنزین،  مانند  مفید 
این  هستند.  صنایع  در  کراکینگ  روش های  انواع  متداول ترین  از  آب  بخار  با  کراکینگ  و  هیدروکراکینگ 
حضور  در  و  کم  فشار  و  پایین  دمای  در  یا  و  می شود  انجام  کاتالیزور  بدون  و  باال  فشار  و  دما  در  یا  فرایند 
تقطیر  فرایند  در  بنزین  یا  سفید  نفت  برشهای  بزرگ،  هیدروکربن های  اصلی  منبع  می شود.  انجام  کاتالیزور 
اما  می آیند  دست  به  تقطیر  فرایند  از  مایع  صورت  به  نفتی  برش های  این  می باشد.  خام  نفت  جزء  به  جزء 
رخ  فرد  به  منحصر  واکنش  یک  تنها  کراکینگ  فرایند  در  می شوند.  تبخیر  دوباره  کراکینگ  فرایند  از  پیش 
ایجاد  را  کوچکتر  هیدروکربن های  از  مخلوطی  و  می شکند  اتفاقی  صورت  به  هیدروکربن ها  پیوند  نمی دهد. 

است. کربن-کربن  دوگانه  پیوند  دارای  هیدروکربن های  آنها  از  برخی  که  می کند 
گرمایی کراکینگ 

باال گرم شده است، عبور می دهند.  تا دمای  اطاقی که  از درون  بطور ساده  را  آلکان ها  در کراکینگ گرمایی، 
مقدار  فرایند  این  می شود.  تبدیل  هیدروژن  مقداری  و  آلکن ها  کوچکتر،  آلکان های  به  بزرگ  آلکان های 
خوراک  فرایند  این  طی  در  می آورد.  وجود  به  دیگر  کوچکتر  مولکول های  با  اتیلن)C۲H۴(همراه  زیادی 
کوتاه  باید  خوراک  دیدن  حرارت  مدت  می شود.  گرم  فارنهایت(  تا1020   950( دمای  تا  کوره  داخل  در 
کک  زیادی  مقدار  صورت  این  غیر  در  شود  جلوگیری  فرایند  طول  در  شیمیایی  واکنش  انجام  از  تا  باشد 
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صنعت نفت ايران در يک نگاه  
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به 
ویژه ایران است.عالوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در 
دنیای امروز است.نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت 
ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. 
بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده 
درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در 
اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می کند.  بنابراین صنعت 
نفت بعنوان پیشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای 
است که داشتن نقش اساسی در تحقیق اهداف کالن 
اقتصاد ملی در افق چشم انداز 20 ساله موتور محرکه 
اقتصاد ملی تا پیشبرد دیپلماسی اقتصاد جمهوری اسالمی 
ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق همکاری ها و 

تعامالت منطقه ای وبین المللی از آن جمله است. 

ایران با داشتن بیش از 154,58 میلیارد بشکه ذخیره قابل 
استحصال هیدروکربور مایع و همچنین 33,62 تریلیون 
متر مکعب ذخیره قابل استحصال گاز طبیعی یکی از عمده 
ترین کشورهای تامین کننده انرزی جهان است و با توجه 
به عمر باقیمانده از ذخایر نفت و گاز کشور این جایگاه حفظ 

خواهد شد. 
در این میان می توان به سه شاخص مهم اشاره کرد:  

1- موقعیت ممتاز  و  استثنایی ایران  به  لحاظ  تامین 
امنیت  انرژی  جهان   

2- قرار گرفتن کشور در مرکز بیضی انرژی )این بیضی 
شامل 70%  منابع نفت و 40%  ذخایر گاز جهان می 

باشد(    
3-قرار گرفتن کشور ایران در محل تالقی سه قاره آسیا 

آفریقا و اروپا )شکل 1(     

 
 در فرآیند حرکت به سمت تعالی در صنعت نفت اقدامات 
زیادی در قالب برنامه های راهبردی بلند مدت و میان 
مدت تدوین شده است که درهریک به نوعی برای طی 
شدن این مسیر در حوزه نفت مباحث و سرفصل های 

مشخص تعریف گردیده است.  
سال 1404  در  ایران  اسالمی  جمهوری  انداز  - چشم 
هجری شمسی                                                                           

 -  سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در بخش 
نفت و گاز                                                                

-  اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه های 
چهارم و پنجم توسعه

 -  سیاست های وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند 
چشم انداز                              

صنعت نفت ایران در یک نگاه  
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چكيده
جهت جداسازی آب همراه نفت خام از روش های 
قبیل  از  مختلفی  عوامل  میشود.  استفاده  مختلف 
در  و...  شکن  تعلیق  مواد  مصرف  میزان  فشار  دما 
جداسازی هر چه بیشتر آب از نفت موثر می باشند.

نفت  دمای  کاهش  علت  به  های سرد سال  ماه  در 
فرآیند نمکزدایی و بهبود عملکرد آن ایده استفاده 
از بازگردانی نفت گرم مطرح گردید که این موضوع 
بررسی  و  سازی  شبیه   HYSYS افزار  نرم  توسط 

شده است.
مقدمه

همراه  گاز  جداسازی  و  استخراج  از  پس  خام  نفت 
وارد  همراه  نمک  آب  جداسازی  منظور  به  آن 
مهمترین  از  یکی  حرارت  میشود.  نمکزدایی  واحد 
در  آب  های  امولسیون  پایداری  تضعیف  در  عوامل 
مختلفی  های  ایده  میباشد.  آنها  جداسازی  و  نفت 
جهت  بکارگیری انرژی های موجود در فرآیندهای 
نمکزدایی مطرح میباشد که به جداسازی آب همراه 
به خصوص در ماه های سرد سال کمک می  نفت 
بر  گرم  نفت  بازگردانی  تاثیر  مطالعه  این  نماید.در 
از  یکی  در  آسماری  بخش  نمکزدایی  فرآیند  روی 
واحدهای تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و 

گاز کارون شبیه سازی و بررسی شده است.

های  واحد  در  نفت  از  آب  جداسازی  های  روش 
نمكزدايی

نفت خام هنگام خروج از چاه معموال حاوی آب نمک 
مشکالت  بروز  موجب  موضوع  این  که  میباشد  نیز 
تجهیزات  و  لوله  خطوط  خوردگی  نظیر  ای  عمده 
از نفت جدا  انتقال میگردد  لذا  ضرورت دارد آب 
از فرآیند نمکزدایی  گردد.همچنین الزم است قبل 

نفت  از  آب  جداسازی  نشود  تفکیک  نفت  از  گاز 
مشکل میگردد زیرا گاز باعث اختالط آب و نفت در 
دستگاه های تفکیک گردیده و ته نشین شدن آب را 
دشوار می سازد.به همین دلیل مخزن گاززدا قبل از 
دستگاه ها و تجهیزات نمکزدایی)Desalters( قرار 
داده شده است . بخشی از آب همراه به راحتی از 
 )Free Water(نفت جدا میشود که به آن آب آزاد
گفته میشود ولی قسمتی از آن بصورت قطرات ریز 
امولسیون در نفت باقی می مانند که برای جداسازی 

آن از روش های متفاوتی استفاده میشود.
این روش ها شامل موارد زیر میباشند:

1(بهم پیوستگی ته نشینی:این روش در بسیاری از 
مخازن  در  اقامت  طی  ونفت  میرود  بکار  واحدهای 
وزن  اثر  در  آن  همراه  آب  قطرات  اعظم  قسمت 
قانون  روش  این  میشوند.در  نشین  ته  و  جدا  شان 

استوکس حاکم میباشد.
قانون  استوکس:

که در آن:
V=سرعت ته نشینی

g= شتاب جاذبه زمین
d=قطر قطرات آب 

µ- گرانروی قطرات آب
ρo-چگالی نفت
ρw-چگالی آب

2(استفاده از مواد شیمیایی )تعلیق شکن(
)جهت  نفت  کردن  گرم  و  حرارت  از  3(استفاده 
شدن  آزاد  و  نفت  غشای  سطحی  کشش  کاهش 

قطرات آب(
میدان  تولید  و  الکتریکی   جریان  از  4(استفاده 

گیر  نمک  مخازن  در  کار  قوی:این  الکتریکی  های 
صورت   )Electrostatic Desalter برقی)ٍ
نفت  در  آب  امولسیون  حالت  این  در  که  میگردد 
حالت  به  قوی  الکتریکی  های  میدان  تاثیر  تحت 
را  همدیگر  و  قطبی(  دو  )حالت  آمده  در  بیضوی  

جذب کرده و ته نشین میشوند.
از  نمکزدایی  های  واحد  تجهیزات  از  بسیاری  در 

روش های فوق بصورت توما استفاده میشود.
جهت  شیرین  آب  از   4 و   1 های  روش  کنار  در 
شستشوی نفت استفاده میشود.بدین گونه با تزریق 
آب به نفت قطرات امولسیون در فاز آبی حل شده و 

از نفت جدا میشوند.
نفت خام نمکی)Wet Crude Oil( توسط تلمبه 
 )Coalescer Tank( به طرف مخزن نمکگیر ثقلی
در واحد نمکزدایی هدایت میشود.قبل از ورود نفت 
مواد شیمیایی)تعلیق  و  کننده  رقیق  آب  به مخزن 
شکن( به نفت تزریق و توسط شیر اختالط کننده 
درون  میگردند.نفت  مخلوط   )Mixing Valve(
و  نموده  طی  مشخصی  مسیر  در  مذکور  مخزن 
و  پیوندند  می  هم  به  موجود  امولسیون  قطرات 
میشوند. نشین  ته  بزرگتر  قطرات  تشکیل  از  پس 

در این فرآیند مواد تعلیق شکن که دارای یک سر 
باعث  باشند  می  دوست  نفت  سر  یک  و  آبدوست 
آب  قطرات  اطراف  هیدروکربوری  غشای  ناپایداری 
میگردد.نفت خروجی  آن  کاهش کشش سطحی  و 
مخزن اءتالف  کننده ثقلی  نیز وارد مخزن نوسان 
گر)Surge Tank( میشود.این مخزن جهت حذف 
نوسانات فشار نفت قبل از ورود به پمپ های تقویت 
تقویت  نفت  بعد  ی  مرحله  در  دارد.  کاربرد  فشار 
نصب  از  میگردد.هدف  هدایت  کوره  طرف  به  شده 
کوره افزایش دمای نفت کاهش گرانروی و تضعیف 

بررسی و شبيه سازی بازگردانی نفت گرم بر روی فرآيند نمكزدايی
    نويسنده: کيميا قديريان
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غشای اطراف امولسیون ها میباشد.
نمک  وارد  بعد  ی  مرحله  در  یافته  حرارت  نفت 
گیر برقی)Electrostatic Desalter( میگردد 
رقیق  آب  آن  به  مذکور  مخزن  به  ورود  از  قبل  و 
در  میشود.  تزریق  نیز  تعلیق شکن  مواد  و  کننده 
های  میدان  الکتریکی  جریان  بوسیله  مخزن  این 
بسیار قوی ایجاد شده و قطرات امولسیون در این 
میدان ها خاصیت دو قطبی لحظه ای پیدا کرده 

همدیگر را جذب و ته نشین میشوند.
در  شده  جدا  نمک  آب  که  است  ذکر  به  الزم 
به  و  خارج  کنترلی  صورت  به  گیر  نمک  مخازن 
میگردد. هدایت  پسآب  فرآورش  سیستم  سمت 

شکل)1(  در  نمکزدایی  واحد  از  ای  ساده  شمای 
آمده است.

تاثير عوامل مختلف بر روی فرآيند نمكزدايی
فرآیند  کارآیی  بردن  باال  بر  مختلفی  عوامل 
نمکزدایی تاثیر دارند.به عنوان مثال میتوان از نوع 
تزریقی  تعلیق شکن میزان آب رقیق کننده  ماده 
به نفت  عملکرد کوره و مخازن نمک گیرِ دما فشار 
و ... نام برد. از این میان یکی از مهمترین عوامل 
موثر بر روی فرایند نمکزدایی را با مشکالتی روبرو 
می سازد.در همه فرایند های صنعتی بهینه سازی 
و کاربرد انرژی های موجود مطرح بوده و میباشد.

افزایش  جهت  گردید  ذکر  قبال  که  همانگونه 
دمای نفت از کوره استفاده میشود. در کنار تمام 
سیستم)از  دمای  افزایش  جهت  الزم  تمهیدات 
قبیل نصب مبدل های حرارتی و کوره های گرم 
که  است  هایی  انرژی  هم  نفت(باز  و  آب  کننده 
استفاده  کم  های  هزینه  صرف  با  آنها  از  میتوان 
نمود. به عنوان مثال جهت تزریق آب رقیق کننده 
آب  از  میتوان  ثقلی  گیر  نمک  مخازن  به  شیرین 
جدا شده در مخازن نمک گیر برقی استفاده نمود 
که دارای میزان امالح پایین تری میباشد.این کار 
در  زمستان  فصل  در  بخصوص  و  حاضر  حال  در 

تاسیسات نمکزدایی انجام میشود.

بازگردانی نفت گرم
گیر  نمک  مخازن  خروجی  گرم  نفت  از  استفاده 
برقی و کوره و اختالط آن با نفت ورودی به مخزن 
نفت  دمای  بردن  باال  بر  عالوه  ثقلی  گیر  نمک 
داشتن  همراه  علت  به  مذکور  مخازن  به  ورودی 
بقایای مواد تعلیق شکن تزریقی و محتوای نمک 
کمک  نفت  از  آب  بهتر  جداسازی  به  تر  پایین 

شایانی خواهد نمود.
در روش پیشنهادی بازگردانی نفت دو حالت وجود 

دارد:
ورودی  به  کوره  خروجی  نفت  بازگردانی  الف( 

نمکزدایی
ب( بازگردانی نفت خروجی مخازن نمک گیر برقی 

به ورودی  نمکزدایی
هر دو روش فوق توسط نرم افزار HYSYS شبیه 
سازی و تاثیر هر دو حالت از نظر تءوری بر روی 
عوامل اصلی فرایند از قبیل دمای نفت ورودی به 
مقدار  تولیدی  خام  نمک  کیفیت  نمکزدایی  واحد 

گاز تولید شده در مخازن بررسی شده است.

نتيجه گيری و پيشنهادات
افزایش دمای نفت تا حدی که به کاهش کیفیت 
نفت خام نیانجامد مجاز میباشد .گرم شدن بیش از 
حد نفت خام باعث تبخیر هیدروکربن های سبک 
خام  نفت  کیفیت  کاهش  باعث  نتیجه  در  و  شده 
میگردد.می بایستی در جایی که این حالت پیش 

می آید بازگردانی نفت گرم پیشنهاد نمیگردد.
در حالتی که نفت خروجی کوره به ورودی واحد 
های  شکل  طبق  میشود  داده  بازگشت  نمکزدایی 
نفت  از  تری  پایین  های  نسبت  در   )4( تا   )2(
ورودی  در  نمکزدایی  ورودی  نفت  به  برگشتی 
مخزن نمک گیر ثقلی جزء بخار دیده می شود و 
کیفیت نفت تولیدی  کاهش می یابد لذا کال این 

حالت پیشنهاد نمیشود.
با  گردد  می  مشاهده  که  همانطور   )3( شکل  در 

افزایش نسبت بازگردانی نفت گرم علیرغم افزایش 
شکل  در  نمکزدایی  واحد  به  ورودی  نفت  دمای 
)2( کیفیت نفت کاهش می یابد علت این امر را 
افزایش  با  که  کرد  توجیه  میتوان  صورت  این  به 
نسبت بازگردانی نفت گرم به نفت ورودی به واحد 
نمکزدایی سهم آب شیرین تزریقی به مخزن نمک 
گیر برقی افزایش یافته و لذا کیفیت نفت تولیدی 

کاهش می یابد.

از  خروجی  نفت  بازگردانی  یعنی  دوم  حالت  در 
نمک گیر برقی جزء بخار ورودی نفت مخزن نمک 
افتد  می  اتفاق  باالتری  های  نسبت  در  ثقلی  گیر 
نمکزدایی  خروجی  خام  نفت  کیفیت  .همچنین 

افزایش می یابد.
هرچند افزایش دمای نفت به جداسازی آب از آن 
و باال بردن کارآیی فرآیند نمکزدایی کمک میکند 
کیفیت  کاهش  به  که  تا حدی  موضوع  این  لیکن 
سیستم  در  عملیاتی  مشکالت  بروز  و  خام  نفت 

فرایندی منجر نشود پیشنهاد میگردد.
لذا با توجه به نمودار های حاصل از شبیه سازی 
مخزن  خروجی  گرم  نفت  )بازگردانی  دوم  روش 
عنوان  به  نمکزدایی(  ورودی  به  برقی  گیر  نمک 
پیشنهاد برتر انتخاب میشود. لیکن باز هم با توجه 
قبیل  از  فرآیندی  تجهیزات  و  مخازن  ظرفیت  به 
باال  مقادیر  در  نفت  بازگردانی  به  مجاز  ها  پمپ 
انجام  اولیه  ایده  عنوان  به  سازی  شبیه  و  نبوده 
پیشنهاد می باشد و موضوع بصورت عملیاتی نیاز 

به بررسی و انجام دارد.
فرآیند  بهبود  به  بازگردانی نفت  آنچه مسلم است 
کمک شایانی میکند و با صرف هزینه کمی از هدر 

رفتن انرژی های موجود جلوگیری می گردد. 

منبع:

* www.nioc.ir 
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معرفی وزارت نفت ايران

وزارت نفت شــامل مجموعه واحدهایی است که در 
چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و تابعه آنها و 
ستاد وزارت نفت سازمان یافته است.                                                                             
 شرکت های اصلی شامل:                                                                                          
 - شرکت ملی نفت ایران                                                                                            
- شرکت ملی گاز ایران                                                                                            
 - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران                                                                             
- شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران                                                        

 اولیــن هیات مدیره وقت شــرکت ملی نفت ایران 
در پی اجرای قانون ملی شــدن صنعت نفت و پس 
از خلع از شــرکت سابق نفت انگلیس در خرداد ماه 
1330 تشــکیل شــد و پس از آن قوانین جدیدی 
برای این شرکت نوپا تصویب گردید.                                                                                                  
با تصویب اولین قانون نفت قانون اساسنامه شرکت 
ملــی نفت ایران در 1٧ خرداد ماه ســال 1356 در 
پنج فصل به تصویب رســید. پس از آن اساســنامه 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و اساسنامه شرکت 
ملــی نفت گاز ایران نیز بدیــن ترتیب در21 و 25 
آبان ماه سال 1356 به تصویب رسید.                                                       
ماموریت اصلی شرکت ملی نفت ایران                                                                           
شــرکت ملی نفت ایران نماد و مظهر استقالل ملی 
و رکن صیانــت از نفت وگاز کشــور بعنوان مولفه 
های اصلی تولید اقتصادی ایران اســت.تولید نفت 
خــام و گاز طبیعی وهیدروکربورهای مایع فرآورش 

, انتقــال , بازاریابــی و فروش آن بعنوان بخشــی 
از انفال و ثــروت ملی و نیز ازایــن دارایی عمومی 
ماموریت اصلی شــرکت ملی نفت ایران قلمداد می 
شود.در همین راســتا و برای عمل به این ماموریت 
تجهیز تاسیســاتی و طراحی مجموعه های صنعتی 
و تولیدی و آموزش نیروی انســانی بومی و استفاده 
حداکثــری از توان و قابلیت هــای ملی ایران برای 
اســتفاده بهینه از ثروت ملی نیز در زمره ماموریت 
ها و وظایف حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران تلقی 

می شود.
                                                                                                

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یکی از 5 شرکت 
اصلی تولیدی در ســاختار شــرکت ملی نفت ایران 
اســت که در سال 13٧٧ تاسیس شــده است.این 
شــرکت مســئولیت تولید گاز و نفت از ٧3 میدان 
شــامل 46 میدان گازی و 2٧ میــدان نفتی را در 
پهنه جغرافیایی کشــور بر عهده دارد که هم اکنون 
10 میدان نفتــی و 14 میدان گازی از این میادین 
در 9 استان در مدار تولید بوده و توسعه مابقی این 
میادین در برنامه های  آتی این شــرکت می باشد. 
پس از نهایی شدن و مشخص شدن نتایج اکتشافات 
در بلوک های اکتشــافی جدید پیش بینی می شود 
محدوده فعالیت کشور به 19 استان افزایش یابد.                                                              

 
اهداف کلی شرکت نفت مناطق مرکزی ايران 

1- تولیــد صیانتی از میادین نفتــی و گازی تحت 
مسئولیت

2- بــه کارگیری فن آوری های نوین در راســتای 
افزایش بهره وری و تولید 

3- طراحــی, برنامه ریزی,ا جرا و کنترل طرح های 
توسعه مخازن نفت وگاز 

4- نظارت مســتمر بر برنامه ریزی و اجرای پروژه 
عملیاتی در شرکت های فرعی 

5- نظارت بر رعایت صحیح اصول ایمنی, بهداشت 
و محیط زیســت در مناطــق عملیاتی و پروژه های 

توسعه ای جاری و آتی 
6- رشد و ارتقا، دانش فنی و تخصصی پرسنل

ویژگی های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
- محور تولید و توسعه گاز کشور

- گسترده ترین شرکت تولیدی کشور
- شرایط آب وهوایی متفاوت در حوزه فعالیت 

- وجود میادین مستقل و مشترک نفتی و گازی
- تامین کننده بخش عظیمی از گاز کشور

- طرح های ذخیره سازی گاز طبیعی 
- طرح های اقماری 

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

محــدوده فعالیــت این شــرکت در اســتان های 
فارس، هرمزگان، بوشــهر، کهکیلویه و بویراحمد و 
چهارمحال بختیاری اســت. تولیدگاز از میدان های 

 نویسنده : رضا نیل درار
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نمکی( می باشد.
-  نفت تولیــدی میدان های آبان, چشــمه خوش, 
پایدار و پایــدار غرب و دالپری پــس از فرآورش به 
واحد بهره برداری شماره 3 اهواز و تلمبه خانه شهید 

چمران ارسال می گردد.
- واحد نمک زدایی با ظرفیت اســمی ٧5 هزار بشکه 

از سال 1385 در مدار تولید قرار گرفته است.

واحد بهره برداری دهلران

- ایــن مرکز در فاصلــه 20 کیلومتری جنوب غربی 
شهرســتان دهلران از توابع استان ایالم قرار دارد که 

ظرفیت اسمی آن 55 هزار بشکه در روز است.
- نفت تولیدی میدان هــای دهلران و داالن پس از 
فرآورش و شیرین سازی در واحد نمک زدایی چشمه 

خوش به اهواز ارسال می گردد.

مرکز بهره برداری سرکان/ماله کوه

واحد بهره برداری ســرکان/ماله کــوه در فاصله 15 
کیلومتــری شهرســتان پــل دختر از توابع اســتان 
لرستان قرار دارد که با ظرفیت اسمی 30 هزار بشکه 
در روز نفــت تولیدی را پس از فرآورش و شــیرین 
ســازی به تلمبه خانه افرینه و از آنجا به پاالیشــگاه 

کرمانشاه ارسال می نماید. 

مرکز بهره برداری و نمک زدايی نفت شهر

واحــد بهره برداری نفت شــهر کــه در فاصله 220 
کیلومتری غرب کرمانشاه و 60 کیلومتری شهرستان 
قصرشیرین قرار دارد. نفت تولیدی میدان نفت شهر 
پس از فرآورش, شــیرین ســازی و نمــک زدایی به 
تلمبه خانه نفت شــهر ارسال می نماید که در نهایت 
بخشی از خوراک پاالیشــگاه کرمانشاه را تامین می 

کند.

منابع:
1-سایت شرکت ملی نفت ایران

)www.NIOC.ir(
2-سایت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

)www.ICOFC.ir(

مســتقل گازی در 5 منطقــه عملیاتی زیر صورت 
میگیرد:  

1- منطقه عملیاتی نار و کنگان
2- منطقه عملیاتی آغار و داالن

3- منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 
  4- منطقه عملیاتی پارسیان 

5- منطقه عملیاتی سروستان و سعادت اباد 

ويژگی های منطقه عملياتی نار و کنگان

- میدان نار در استان بوشهر نزدیک شهر جم 
- پاالیشگاه مربوطه فجر جم 

- عمده گاز تولیدی از این منطقه با تولید ســاالنه 
حدود 2٧ میلیارد متر مکعب گاز می باشد.

- احداث تقویت فشــار گاز نار برای تامین فشــار 
ورودی پاالیشــگاه در سال 1388 راه اندازی شده 

است. 
- میــدان کنگان واقع در جنوب شــرقی بوشــهر 
نزدیک به شهر کنگان که بزرگ ترین میدان گازی 

در خشکی در سطح خاورمیانه می باشد. 

ويژگی های منطقه عملياتی آغار و داالن

   - این مناطق در استان فارس می باشد. 
- تولید ســاالنه حدود 14 میلیارد متر مکعب گاز 

می باشد.  
- گاز تولیــد ایــن منطقه جهت تغذیــه به خط 
سراســری گاز و بخش جهت تزریق به میدان های 

نفتی مناطق نفتخیز جنوب ارسال می گردد.  

منطقه عملياتی سرخون و گشوی جنوبی

- واقع در بندرعباس
  - ســاالنه حدود 3 میلیارد متر مکعب گاز از این 

مناطق استحصال می شود. 
- میدان گشــوی جنوبی پیش بینی می شــود با 
دبی 14,2 میلیون متر مکعب در سال 96 در مدار 

تولید قرار بگیرد.

منطقه عملياتی پارسيان

- شــامل 4 میدان شانول ,هما , راوی وتابناک در 
این منطقه ســاالنه حدود 30 میلیارد متر مکعب 
گاز تولید و به پاالیشگاه پارسیان ارسال می گردد. 

منطقه عملياتی سروستان/سعادت آباد

تولید نفــت این شــرکت از میدان هــای جدید 
سروســتان /ســعادت آباد و خشــت با انتقال به 

پاالیشــگاه شیراز,اســتان فارس را به اســتان نفتی 
تبدیــل کرد.کارخانــه بهره برداری, نمــک زدایی و 
تقویت فشار و تزریق گاز و آب موجب شده تا ساالنه 
2,5 میلیون بشکه نفت را تولید و به پاالیشگاه شیراز 

تحویل دهد.
 

 شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

فعالیت این شــرکت در محدوده استان های خراسان 
رضوی, شــمالی و جنوبی می باشد.ستاد این شرکت 
در مشهد مقدس واقع است.رسالت این شرکت تولید 
گاز از میــدان هــای خانگیران و گنبدلی اســت.گاز 
مورد نیاز اســتان های شمال و شــرق کشور از این 
میادین تامین می گردد.گاز تولیدی و مایعات گازی 
اســتحصالی این شرکت به پاالیشــگاه گاز خانگیران 

)شهید هاشمی نژاد( ارسال می گردد.

منطقه عملياتی خانگيران

- این منطقه در 25 کیلومتری شــمال غربی شــهر 
مرزی سرخس و 135 کیلومتری شمال شرقی مشهد 

مقدس واقع شده است. 
-گاز تولیدی این منطقه ســاالنه حدود 18 میلیارد 

متر مکعب می باشد. 

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

- محدوده فعالیت این شرکت استان های کرمانشاه, 
ایالم و لرستان است. 

- ستاد مرکزی این شرکت در کرمانشاه واقع شده و 
مناطق عملیاتی آن شــامل:میدان های نفتی و گازی 
چشــمه خوش, دهلران,سرکان/ماله کوه,نفت شهر و 

تنگ بیجار است. 
- نفت تولیدی میدان های سومار, نفت شهر, سرکان 
و ماله کوه به پاالیشــگاه کرمانشاه ارسال می گردد.                           
-  نفــت تولیــدی از میدان های دزفول شــمالی به 
مبادی صادرات و نیز به پاالیشگاه های شمالی کشور 

جهت فرآورش و مصرف داخلی ارسال می گردد.
-  این شرکت قادر است روزانه حدود ٧ میلیون متر 
مکعب گاز و 200 هزار بشکه نفت را تولید نماید.                     

مرکز بهره برداری و نمک زدايی چشمه خوش

- این منطقه در 52 کیلومتری شهرستان دهلران از 
توابع استان ایالم واقع شده است. 

- ظرفیت اسمی واحد مذکور روزانه 130 هزار بشکه 
)٧5 هزار بشکه نفت شــیرین و 55 هزار بشکه نفت 
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MATLAB آشنایي با نرم افزار 
Mathworksبه عنوان یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای علمی جهان امروز شناخته می شود.این نرم افزار محصول شرکت MATLAB نرم افزار

است کهدرسال1984تاسیس شــده ودفترمرکزی این شرکت در ایالت ماساچوست آمریکا قراردارد.
MATLAB  یک زبان ســطح باال و با محیطی جذاب می باشــد، که هســته آن برای ســرعت و کارایی باال به زبان C نوشته شده  است ولی رابط 

گرافیکی آن به زبان جاوا پیاده ســازی گشته   اســت و در واقع متلب )مانندبیسیک( مفسر است نه کامپایلر.
واژهMATLABبه معنی محیط محاســبات ماتریســی اســت که از ترکیب دو واژه MATrix )ماتریس( وLABoratory )آزمایشگاه( ایجادشده است. 

این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه  اســت، که در آن حتیا عداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می شــوند.
کارکردن با ماتریس  ها در متلب بســیار ســاده اســت. در حقیقت تمام داده  ها درمتلب به شــکلیک ماتریس ذخیره می شوند.  برای مثال یک 
عدد )اســکالر( به شــکلیک ماتریس 1×1 ذخیره می شود. حتی یک تصویر به شــکلیک ماتریسسه بعدی ذخیره می گردد که بُعد اول و دوم آن 
برای تعیین مختصات نقاط و بُعد ســوم آن برای تعیین رنگ نقاط اســتفاده می شــود. فایل های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس  های تک 

می شوند.  ذخیره  )بردارهایستونی(  ستون 
 

 MATLAB امکان آســان انجام  عملیات ماتریســی و محاسباتی،رسم توابع و داده ها، پیاده ســازي الگوریتمها، ایجاد رابطهاي کاربر و تعامل با 
برنامه هاي نوشــته شــده به زبانهاي دیگررا به کاربرمی دهد. این نرم افزار دارای طیف کاربردی گســترده ای است، ازجمله میتوان به سیگنال 

يادداشت هايي درباره ارتش )6 (

MATLAB آشنايي با نرم افزار
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و پردازش تصویر، ارتباطات، طراحی کنترلر، تســت و اندازه گیری، مدلســازی مالی و تجزیه و تحلیل اشــاره نمود. همچنین امکان گســترش محیط 
MATLAB با اســتفاده از افزودن Toolbox برای اهداف مختلف داده شده است.

عالوه بر توابع فراوانی که در نرم افزار وجود دارد و اســتفاده ازآنها بســیارراحت و ساده می باشــد، برنامه  نویس نیز می تواند توابع جدید تعریف کند. 
قدرت  MATLAB از انعطاف  پذیری آن و راحت بودن کار با آن ناشــی می شــود، همچنین شرکت ســازنده و گروه  های مختلف، ازجمله دانشگاه های 
سرتاســر جهان و برخی شــرکت های مهندسی هرســاله جعبه  ابزارهای خاص کاربردی به آن می افزایند که باعث افزایش کارآیی و محبوبیت آن شده 

 است. 
جعبــه ابزارهــا برنامه هــای کاربردی خاصی هســتند که هریک برای انجام محاســبات مشــخصی در یک یا چنــد زمینه مهندســی کاربرد دارند. 

: از  MATLABعبارتند  فهرستیازجعبه ابزارهای 
جعبه ابزارآمــار،  جعبه ابزارتخمیــن،  جعبه ابزارمحاســبات،  جعبه ابزارفــازی،  جعبه ابزارکنتــرل،  جعبه ابزارمخابــرات،  شبیه ســازی،  ابــزار  جعبــه 
جعبه ابزارجمع آوریداده، جعبه ابزارشــبکه عصبــی، جعبه  ابزار پردازش تصویر، جعبه  ابزار پردازش صوت، جعبه  ابزار احتماالت، جعبه  ابزار محاســبات 

سیمبولیک.

: MATLAB برخی از ويژگی های مهم  
• زبان سطح باال برای محاسبات فنی

• محیط توســعه برای مدیریت کد، فایلها و دادهها
• ابزاری مناســب برای حل های مبتنی بر تکرار، طراحی و حل مسأله

• توابع ریاضی برای جبرخطی، آمار، تجزیه و تحلیل فوریه، بهینه ســازی، ویکپارچه ســازی عددی
• توابع گرافیکی دو بعدی وســه بعدی برای ترسیم اطالعات

)Graphical User Interfaces,GUI( ابــزاری برای ایجاد یک رابط کاربرگرافیکی •
• توابعی برای یکپارچه ســازی الگوریتمهای مبتنی بر MATLAB با برنامه های خارجی مانند C،C++، فرترن، جاوا و مایکروســافت اکســل

 

:MATLAB بخش های اصلی نرم افزار 
)Programming( برنامه نویسی 1. بخش 

2. بخــش رابط گرافیکــی یا Graphical User Interface  که به اختصار به آن بخش GUIمی گویند.
)Simulink( 3. بخش شبیه سازی

بخش برنامه نویســی نرم افزار شــبیه برنامه نویســی در نرم افزار های دیگر مثل فرترن ، پاســکال ، C ، C++ ، VB و ... هست. معموال دستوراتبرنامه 
نویســی در همه نرم افزار های برنامه نویســی مشترک هستندو تنهانحوه نوشــتن و کاربرد آنها متفاوت می باشد. البته MATLAB دراین بخش بدلیل 

قابلیتهای گرافیکی، قدرت در توابع ریاضی مختلف و ... بســیار قدرتمند تر از نرم افزارهای دیگراســت.
بخشGUIمربوط به برنامه های ویژوال می باشــد. به برنامه هایی که موقع اجرا یک پنجره اجرا باز میشــود و کلید های OK و Cancel و یا مثال چند 
تا checkbox و ... در آن دیده می شــود برنامه های ویژوال گفته می شــود. از نمونه بارز این برنامه ها، می توان به ویژوال بیســیک )VB( و یا دلفی 

اشاره کرد. در قسمتGUIشــما میتوانید برنامه های ویژوال ایجاد کنید.
 بخش مهم و کمی حرفه ای تر MATLAB بخش شــبیه ســازی یا Simulinkمی باشد. شما در محیط Simulinkبا کدهای برنامه نویسی سر و کار ندارید 

و یکســری بلوک هایی دارید که نقش کدهای شما را بازی می کنند. 
با توجه به قابلیت ها و کاربردهای زیاد نرم افزارMATLAB و ســهولت اســتفاده از آن در انجام انواع محاســبات مهندسی، آموزش و تسلط بر این نرم 

افزار به دانشــجویان رشته های مهندســی جهت انجام پروژه های مختلف توصیه می شود.

http://www.mathworks.com آدرس سايت اصلی برنامه :   
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بــا عــرض ســالم و خــوش آمد گویــی به 
دانشــجویان عزیز، ورودتان بــه واحد علوم و 
تحقیقــات بزرگترین واحد دانشــگاهی جامع 
دانشگاه آزاد اسالمی کشــور و حضور شما را 
در جمع دانشــجویان دانشکده مهندسی نفت 
تبریــک می گوییــم و برای شــما موفقیت و 

درجات باالی علمی را آرزومندیم.
واحد علوم و تحقیقــات در حال حاضر دارای 
20دانشکده و 4 مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی 
با بیش از 344 رشــته تحصیلــی در مقاطع 
مختلف کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکترا 
اســت. امکانات دانشــگاه که از مهمترین آنها 
می توان به کتابخانه، مجتمع تحقیقاتی شیخ 
بهایــی، مجتمع آزمایشــگاهی زکریای رازی، 
مجموعه ورزشــی فتح، مرکز اســالمی پیامبر 
اعظم، مســجد امام علی )ع(، مرکز تحقیقات 
فیزیک پالســما، پارکینگ طبقاتی و ... اشاره 
نمود، امکان توســعه و تکامل توانمندی های 

بالقوه دانشجویان را فراهم می سازد.

معرفی دانشكده  :
دانشکده مهندســی نفت وگاز از سال 1385 
آغاز و در دو مقطع کارشناســی وکارشناســی 
ارشد در گرایشهای مختلف نفت وگاز فعالیت 
آموزشــی وپژوهشی را هماهنگ با سیر تحول 

فناوریهای صنایع نفت وگاز ادامه می دهد .
از ویژگیهــای مهم این دانشــکده برخورداری 
از اســاتید با ســابقه ومجرب رشته های نفت 
صنایع  متخصصین  بــا  گســترده  وگازارتباط 
نفت وگاز داخلی وخارجی کارآموزیهای مثمر 
و موثر در آشــنایی دانشــجویان با فعالیتهای 
صنایع نفت وگازکشــور ودر نتیجه آشــنایی 
دانشجویان با آینده شغلی محیط های اشتغال 

وفرصتهای شغلی ملی وبین اللمللی .
برنامه در دســت اقدام این دانشکده گسترش 
بمنظور  نفت وگاز  آزمایشــگاههای تحقیقاتی 
ارتقــائ فناوریهای نفــت و گاز مخصوصا در 

صنایع باال دستی نفت وگاز .
موفقیت های دانشــجویی در مســابقات بین 

المللــی مهندســی نفت همواره ایــن نوید را 
میدهــد که فــارغ التحصیالن این دانشــکده 
در آینــده ای نــه چنــدان دور فناوریهای در 
سطح واســتاندارد بین المللی ارائه نمایند واز 
این طریق جمهوری اســالمی ایــران در ارائه 
فناوریهای جدید در ســطح جهانی در مقامی 

شایسته قرار گیرد.

گرايش  مهندسی مخازن  نفت و گاز  :
مهندســی مخازن  به  این  می پردازد که  ما در 
یک  حــوزه  نفتی  در اعماق  زمیــن  چه  مقدار 
نفــت  و گاز داریــم  و چه  مقــدار از آن  قابل  
دسترسی  می باشد و با چه  سرعتی  می توان  از 
مخزن  مورد نظر برداشــت  کرد. مهندسی نفت  
گرایش  مخازن ، نحوه  برداشت  و استخراج  نفت  
از مخازن که تحت تاثیــر نوع  مخزن  )نفت  یا 
گاز( و همچنین  فشار، دما و عمق  آن  از سطح  

زمین  می باشد را مشخص  می کند.

گرايش  مهندسی حفاری و استخراج نفت  :
طراحــی  تجهیزات  حفاری  و انجام  عملیات  در 
مناســبترین  شرایط  و ارزیابی  اثرات  تکنولوژی  
حفاری  و اســتخراج  بر محیط  زیست  کشور و 
ارائه  راه های  مناسب  برای  جلوگیری  از تخریب  
آن ، جزو فعالیت های  این  گرایش  اســت . یک  
مهندس  حفار روش هایــی  را ارائه  می دهد که  
هزینــه  حفاری  را پاییــن  و راندمان  کار را باال 

می برد.
 

گرايش  مهندسی بهره برداری از منابع نفت  :
با گذشت زمان و تولید از مخازن  نفت ، مخازن 
هیدروکربــوری دچار افت  فشــار شــده  و به  
همین  دلیل  نفت  به  صورت  طبیعی  به  ســطح  
زمین  نمی رســد و در نتیجه  حضور مهندسین  
بهره بــرداری  از منابــع  نفــت ، یــک  ضرورت  
اجتناب  ناپذیر اســت . افرادی  که  با استفاده  از 
روش هــای  علمی  بهتــر و اصولی تر، از مخازن  

نفتی  بهره برداری  می کنند.

ف  :   کتشــا ســی ا يش  مهند ا گر
برای  برداشــت  نفت ، کشــف   اولیــن  مرحله  
حوزه های  نفتی  اســت  که  این  کار توسط  لرزه  
نگاری  انجام  می گیرد. مهندســین  اکتشــاف ، 
امواج  صوتــی  را به  اعماق  زمین  فرســتاده  و 
سپس  امواج  برگشتی  را اندازه گیری  و پردازش  
می کنند تــا به  وجود یا عــدم  وجود نفت  در 
درون  زمین  پــی  ببرند. ایــن  گرایش  ارتباط  

نزدیکی  با زمین شناسی  دارد. 
عالوه  بــر دو درس  ریاضــی  و فیزیک  که  دو 
درس  پایه  در تمامی  رشــته های  مهندســی از 
جمله  رشته  مهندســی نفت  است ، درس  زبان  
انگلیســی نیز در این  رشــته  اهمیت  ویژه ای  

دارد. 
در حال حاضر دانشــکده مهندسی نفت طبقه 
ســوم و چهارم غربی ســاختمان ابن سینا در 

بلوک A  واقع گردیده است. 
تلفنهاي دانشکده 44858636-60: 

رشته هاي موجود در دانشكده مهندسی نفت :
1- مهندســی مخازن نفت در مقطع دکتري 

پذیرش از سال1395
2- مهندسی حفاري نفت در مقطع کارشناسی 

ارشد پذیرش از سال 1385
مقطــع  در  نفــت  اکتشــاف  مهندســی   -3

کارشناسی ارشد پذیرش از سال 1385
4- مهندســی مخازن نفت هیدروکربوري در 
مقطع کارشناسی ارشد پذیرش از سال 1385

5- پژوهشــی مهندســی نفــت در مقطــع 
کارشناسی ارشد پذیرش از سال 1385

6 - مهندســی شیمی فرآوري و انتقال گاز در 
مقطع کارشناسی ارشد پذیرش از سال 1395
٧- مهندســی نفت گرایش حفاري واستخراج 
نفــت در مقطع کارشناســی پذیرش ازســال 

1385
8- مهندســی نفت گرایش اکتشــاف نفت در 

مقطع کارشناسی پذیرش ازسال 1385
9- مهندســی نفــت گرایش بهره بــرداري از 
منابع نفت و گاز در مقطع کارشناسی پذیرش 

ازسال 1385

ويژه نامه ورودی های 95 

دانشکده مهندسی نفت
سید احمد فاطمی

به نام خداوند جان و خرد،          کز این برتر اندیشــه بر نگذرد
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10- مهندســی نفت گرایــش مخازن نفت 
و گاز در مقطع کارشناســی پذیرش ازسال 

1385

حوزه رياست دانشكده 
رئیس دانشکده:  آقای دکتر سید ابوالقاسم 

امامزاده- شماره تماس: داخلی 41102
معــاون و مدیر امور پژوهشــی دانشــکده 
: آقــای دکتــر ســید محســن آل علی-                 

شماره تماس: داخلی 41100
مسئول دفتر و دبیر خانه دانشکده:

 آقای مهران کوهی 
- شماره تماس:  داخلی 403٧1

            - حصارکــی  خانــم  نویــس:   ماشــین 
شماره تماس: داخلی 41101

حوزه آموزش  :
رئیس اداره آموزش: آقای محمد قهرمانی - 

شماره تماس: داخلی 410٧3
مسئول آموزش: خانم ســلیمانی - شماره 

تماس: داخلی 410٧9
کارشــناس آموزش: خانم نیک پور- شماره 

تماس: داخلی 410٧8
کارشــناس آموزش: آقــای داود احمدي - 

شماره تماس: داخلی 4081
کارشــناس آموزش: آقای سیروس اسدي - 

شماره تماس: داخلی 41080
مســئول بایگانــی: آقای رشــید واحدي - 

شماره تماس: داخلی 410٧2

حوزه دانشجويی و فرهنگی :
رئیــس اداره دانشــجویی و فرهنگی: آقای 
همت غفــاري - شــماره تمــاس: داخلی 

410٧٧
آقای ســبحان  التحصیالن:  فارغ  مســئول 

صورتگر - شماره تماس: داخلی 41085

حوزه پژوهشی : 
مدیر پژوهشــی: دکتر سید محسن آل علی 

- شماره تماس: داخلی 41100
کارشــناس پژوهشــی: خانــم محمودي - 

شماره تماس: داخلی 41082
کارشــناس آزمایشــگاه: آقای فرهاد امانی 

زاده - شماره تماس: 44865336

معرفی مديران گروهها :
1- آقای دکتر سید جمال شیخ ذکریایی

مقطع کارشناسی ارشــد مهندسی حفاري 
نفت

مقطع کارشناســی ارشد مهندسی اکتشاف 
نفت

2- آقای دکتر قاسم زرگر
ارشــد مهندسی مخازن  مقطع کارشناسی 

هیدروکربوري 
مهندسی  پژوهشی  ارشد  کارشناسی  مقطع 

نفت
3- آقای دکتر محمد جواد نبوي زاده

مقطع کارشناســی مهندســی نفت گرایش 
مخازن نفت و گاز

4- آقای دکتر محمد بهنود
مقطع کارشناســی مهندســی نفت گرایش 

اکتشاف نفت 
مقطع کارشناســی مهندســی نفت گرایش 

حفاري نفت
5- خانم دکتر مستانه حاجی پور شیرازي

مقطع کارشناســی مهندســی نفت گرایش 
بهره برداري از منابع و گاز

انتخاب واحد:
الزم  اســت که قبل از شــروع هر نیمسال 
تحصیلــی، دروس مربوط به گرایش خود را 
از سایت دانشکده )بخش آموزش دانشکده 
oil.srbiau.مهندســی نفت( بــه آدرس
ac.ir  مطابق با چارت آموزشی رشته خود 
انتخاب و در زمان مقرر ثبت نام که توسط 
آموزش دانشکده اعالم می گردد، از طریق 
سیســتم اتوماســیون آموزشــی )ثبت نام 
webedu.srbiau. به آدرس  اینترنتی( 

ac.ir ثبت نمایید. 
با توجه به اینکــه برنامه ریزی کالس های 
درسی، تاریخ امتحانات و عدم تالقی ساعات 
کالسی بر اساس دروس ارائه شده در چارت 
آموزشــی موجود در ســایت دانشکده می 
باشد، لذا به دانشجویان گرامی توصیه اکید 
می گردد که دروس هر نیمسال را منطبق 
بر چارت آموزشی گرایش خود اخذ نمایند.

معرفی نشريه دانشكده:
نشــریه صنعــت برتر یک نشــریه علمی و 
فرهنگی است که در اردیبهشت ماه 1392 
با همکاری جمعی از دانشــجویان مهندسی 
نفت در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علوم 
و تحقیقات تاســیس گردید. سایت نشریه  
www.simag.ir است و  دانشجویان می 
توانند شــماره های قبلی ، اطالعات نشریه 
و جهت عضویت و همکاری به این ســایت 

نمایند. مراجعه 
هیئت مدیره نشریه:

صاحب امتیاز: خانم دکترمستانه حاجي پور
مدیر مسئول: آقای سید احمد فاطمي

سردبیر: آقای علي کشتمند

:SPE معرفی انجمن
انجمن بیــن المللي مهندســین نفت یکي 
از معتبر ترین انجمنهــاي علمي در بخش 
صنایع باالدســتي نفت در دنیا است که در 

سال 1959 توسط گروهي از دانشمندان و 
متخصصان علمي نفت جهان ، تأسیس شد.

SPE برخي از مهمترین اهداف انجمن
* شناسایي، حمایت و ارتقاي سطح علمي- 

تخصصي اعضاء
* فراهم کردن تسهیالت علمي و پژوهشي

* برگــزاري همایــش هــا، گردهمایي ها، 
مجامع، دوره ها، کارگاه ها 
*  ارائه خدمات مشاور هاي

*  اســتفاده از کتابخانه الکترونیکي، انتشار 
کتاب، مجله و نشریه

* اعطاي بورس در چارچوب ضوابط
* ارائه مقــاالت تحقیقاتي محققین و چاپ 

   SPE   آنها در مجالت
* برقراري ارتباط با کلیه مراکز و مؤسسات 
پژوهشــي، علمي و تحقیقاتي ذیربط اعم از 

داخلي و خارجي و فعالیت در این زمینه
* همکار یهاي بین المللي براي دســتیابي 
به دانش و فناوري پیشرفته در زمینه هاي 

نفتي
* اســتفاده از OnePetro بــا بیش از 

160000 مقاله تخصصي

انجمن مهندسين نفت در ايران:
انجمن مهندســین نفت با تــالش جمعي 
از مســئوالن و متخصصیــن صنعــت نفت 
کشورمان، در سال1380 در ایران تأسیس 
شــد و به ثبت رســید. در حال حاضر این 
انجمــن در ایران با بیــش از  هزاران عضو 
اصلي مشــتمل بر کارشناســان، محققان، 
اســاتید و متخصصین صنعت نفت کشــور 
و عضو دانشــجویي از دانشگا ههاي کشور 
در بخش صنایع باالدستي نفت فعالیت مي 
کند. در این مــدت این انجمن با نگرش به 
آینده هاي بهتر در جهت فناوري و ارتقاي 
دانــش صنایع باالدســتي نفت و تســهیل 
انتقــال تکنولــوژي با برگــزاري دوره ها و 
ســمینارهاي متعدد آموزشي، با استفاده از 
اســاتید مجرب خارجي و داخلي (به جاي 
اعــزام آنان به خارج از کشــور و خروج ارز 
از ایران)، دسترسي آنان به بیش از هزاران 
،مقاله به روز از طریق کتابخانه الکترونیکي 
در ســازمانها و دانشــگاه هــا، برگزاري و 
المللي دانشجویي  شرکت در مسابقات بین 
و دیگر فعالیتها، توانســته است نقش بسزا 
براي ارتقاي ســطح علمــي و به روز کردن 
اطالعات کارشناسان ایفاء کند. دانشجویان  
میتوانند جهت ثبت نــام به راهنمای ثبت 
نام در شــماره هفتم نشریه مراجعه نمایند 
و ســپس عکس کارت را به همراه شــماره 
srb.spe@ تماس و دانشجویی به ایمیل

gmail.com ارسال نمایند.
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:)Accumulator(انباره  .1
در یک دســتگاه حفاری،انباره برای ذخیره مایع 
هیدرولیکی زیر فشــار نیتروژن فشرده می باشد 
که برای بســتن فورانگیر ها بــه کار می رود،نام 
باشد. aAccumulative unitمی  دیگر آن  

 
: )A_Frame(.2

دکل و چهــار چوبــه آن بــه صــورت ثابت قرار 
به صورت ,و  گرفته 

Aشــکل می باشــد  و بــرای بلنــد کردن    "" 
Traveling block استفاده می  اجزایی مثل 

شود.شــکل زیر نشانگر آن می باشد 
:)agitator 3.همزن)

یک وســیله همزننده پره دار یــا تیغه دار که به 
وســیله موتور کار میکند و برای هم زدن مایعات 

و ذرات جامد گل حفاری اســتفاده می شود. 
:)air Hoist(هوایی بر  4.باال 

floor قرار  یــک باالبر)جرثقیل ثابت(کــه روی 
دارد و به وســیله هوای فشرده کار میکند.

دالیزی 5.فورانگیر 
:)Annular Blowout Preventer(

یک شــیر بزرگ کــه معموال در بــاالی فورانگیر 
های کوبه ای)Rams(ســر چاه می شد و یک 
درز گیر را در سر فضای دالیزی بین دیواره چاه 

آورد. به وجود می  لوله  و 

:)Annular Space(دالیزی 6.فضای 
قــرار  چــاه  درون  کــه  ای  لولــه  دور  فضــای 
گرفته،دیــواره خارجی فضــای دالیزی می تواند 

دیواره ســنگی چاه و یا رشته جداری آن باشد.
:  )Annulus(٧.دالیز

فضــای خالی بین مته لوله هــای حفاری دیواره 
گویند. Annulus می  را  چاه 

:  )automatic Choke(کاهنده خودکار  .8
نوعی کاهنده قابــل تنظیم که با توان هیدرلیکی 
بــه کار مــی افتد تا میــزان یا جریان فشــار را 

نماید. کنترل 
 

:  )Auxiliaries(کمکی 9.تجهیزات 
از تجهیزات یک دســتگاه حفاری چاه  آن دسته 
هــای نفت که از لحاظ فراینــد پایه و اصلی حفر 
چاه نقش اساســی ندارند را تجهیزات کمکی می 

یند. گو
:  )Auxiliary Brake(کمکی 10.ترمز 

مکانیزم ترمر کننــده ای اضافه بر ترمز مکانیکی 
پایین  حفاری)Draw(،works،کــه  گردونــه 
آوردن بــار قالب را بــه طور ایمن و با ســرعت 
کاهش یافته امکان پذیــر میکند و در عین حال 
بــه میزان قابــل توجهی از امــور تعمیرات ترمز 

کاهد. می  گردونه  اصلی 

آشنايی با اجزا مختلف دکل حفاری
)تجهيزات و اصطالحات( 

)بخش اول(

:  )Bearing(11.یاتاقان
یک جســم یا سطحی می باشــد که قطعه ای 

دیگــر در آ» چرخش یا لغزش می کند
:  )Bit(12.مته

وســیله ای دارای اجزا برنده که عمل کندن و 
ایجاد ســوراخ را برای حفاری چاه های نفت و 

دهد. می  انجام  گاز 
 

: Blind Ram .13
تعویــض  قابــل  و  مســتقل  قســمت  یــک 
فورانگیــر)BOP( که هنگامــی که لوله داخل 
چاه نیســت برای بستن چاه استفاده می شود.

 
: )Block( .14

مجموعــه ای بهم متصل از قرقره ها که در یک 
قاب و یا یک چهارچوب قرار گرفته است که در 
 Crown دکل های حفاری دو گونه می باشد،
Block که به صورت ثابت در باالی دکل قرار 
دارد و Traveling Block   کــه به صورت 

ســیار در دکل باال و پایین می شود.
نگیر فورا .15

: Blowout Preventer )BOP(
هر یک از شــیر هایی که بــه منظور جلوگیری 
از جریان ســیاالت درون چاه به بیرون و نشت 
فشــار در حین عملیات حفــاری و تکمیل در 
سر چاه نصب می شــود.با استفاده این شیر ها 
می توان چاه را در حــاالت مختلف،مثل وقتی 
که لوله در چاه اســت یا وقتی که لوله در چاه 

بست. نیست،
 

فوراگیر کنترل  16.واحد 
 Blowout Preventor Control(

: )UNIT
وســیله ای بــرای انتقــال فشــار موجــود در 
Cumulative Unit بــه فورانگیــر هــای 
ســر چاه در هر زمان با اســتفاده از شیر های 

آن. موجود 
 

: )Bomb( .1٧
برای  فوالدی،که  دیواره ضخیم،معموال  با  ظرف 
نگهداری نمونه های نفت یا گاز تحت فشــار به 

کار می رود.
: )Bore Hole(18.دیواره چاه

دیواره های حفرا ای که به وســیله عمل حفای 
مته با ســوراخ کردن زمین ایجاد شده است.

چاهی ته  19.کاهنده 
: )Bottom Hole Choke(

وســیله داری مجــرای محدود کننــده، که در 
 )tubing(قســمت های تحتانی رشــته مغزی
قــرار داده می شــود تا میزان جریــان چاه را 

کند. کنترل 
چاهی ته  فشار  20.بمب 

: )Bottom Hole Pressure Bomb(
ظرفــی با دیــواره ضخیــم فوالدی کــه برای 
نگاشــتن و ثبت فشــار درون چاه در نقطه ای 

در مقابل ســازند به کار می رود.
:  )Box(21.مادینه

قســمتی از وســیله اتصال رزوه دار،که قسمت 
دیگر،نرینه در آن قرار گرفته،پیچ و ســفت می 

شود.
 : منیع

* http://www.mohande30.com 
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واقعــه غدیر حادثه ای تاریخی نیســت کــه در کنار 
دیگر وقایع بدان نگریســته شــود. غدیر تنها نام یک 
سرزمین نیســت. یک تفکر است، نشانه و رمزی است 
که از تداوم خط نبّوت حکایــت می کند. غدیر نقطه 
تالقــی کاروان رســالت با طالیه داران امامت اســت.

آری غدیر یک سرزمین نیست، چشمه ای است که تا 
پایان هستی می جوشــد، کوثری است که فنا برنمی 
دارد، افقی است بی کرانه و خورشیدی است عالمتاب.
و غدیر، روز حماســه جاویــد، روز والیت، روز امامت، 
روز وصایــت، روز اخوت، روز رشــادت و شــجاعت و 
شــهامت و حفاظت و رضایت و صراحت شناخته شد. 
روز نعمــت، روز شــکرگزاری، روز پیام رســانی، روز 
تبریک و تهنیت، روز سرور و شادی و هدیه فرستادن، 
روز عهــد و پیمان و تجدید میثــاق، روز تکمیل دین 
و بیــان حق، روز رانــدن شــیطان، روز معرفی راه و 
رهبــر، روز آزمــون، روز یــأس دشــمن و امیدواری 
دوســت و خالصه روز اســالم و قرآن و عترت، روزی 
که پیــروان واقعی مکتب حیات بخش اســالم آن را 
گرامــی می دارنــد و به همدیگر تبریــک می گویند.

... الَْیــْوَم أَْکَملْــُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم َو أَتَْمْمــُت َعلَْیُکْم 
نِْعَمِتــی َو َرِضیــُت لَُکُم اإلِْســاَلَم ِدیًنــا ...امروز )روز 
غدیــر خم( دین شــما را بــه حد کمال رســاندم و 
نعمتــم را بر شــما تمام کــردم و اســالم را بعنوان 
دیــن برای شــما پســندیدم. ســوره مائــده آیه 3.

● داستان غدير خم
ســال دهم هجرت بود و پیامبر از آخرین ســفر حج 
خود باز می گشــت، گروه انبوهی که تعدادشان را تا 
صد و بیســت هزار رقم زده اند او را بدرقه می کردند 
تــا این که به پهنه بی آبی به نام غدیر خم رســیدند.

نیــم روز هیجدهم ذی الحجه بود کــه ناگهان پیک 
وحی بر رســول خدا صلی اهلل علیه و آله نازل شد و از 
جانب خدا پیام آورده که: »ای رســول آنچه از جانب 
پروردگارت بر تو نازل شده به گوش مردم برسان و اگر 
چنین نکنی رســالت او را ابالغ نکرده ای و خداوند تو 
را از گزند مردمان حفظ خواهد کرد« پیامبر دســتور 
توقــف دادند و همــگان در آن بیابان بی آب و در زیر 
آفتاب ســوزان صحرا فرود آمدنــد و منبری از جهاز 
شتران برای پیامبر ســاختند و رسول خدا بر فراز آن 
رفتــه و روی به مردم کردند. ابتدا خدای را ســپاس 

فرمــوده و از بدیهای نفس اماره به او پناه جســت و 
فرمود: ای مردم بزودی من از میان شــما رخت بر می 
بندم، آنگاه می افزاید چه کسی بر مومنین در ارزیابی 
مصلحت ها و شناخت و تصرف در امور سزاوارتر است 
همه یک ســخن مــی گویند خدا و پیامبــر داناترند.

رســول گرامی می فرماید: آیا من به شــما از خودتان 
اولی و ســزاوارتر نیستم و همگان یک صدا جواب می 
دهند که چرا چنین اســت. آنگاه فرمود: من دو چیز 
گرانبها در میان شــما می گذارم یکــی ثقل اکبر که 
کتاب خداست و دیگری ثقل اصغر که اهل بیت منند. 
مردم، بر آنان پیشــی نگیریــد و از آنان عقب نمانید. 
آنگاه دســت علی )ع( را در دســت گرفــت و آن قدر 
باال برد کــه همگان او را در کنار رســول خدا دیدند 
و شــناختند. ســپس فرمود: خداوند موالی من و من 
موالی مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان سزاوارترم.

ای مردم هر کس که من مــوال و رهبر اویم این علی 
هم موال و رهبر اوســت و این جمله را ســه بار تکرار 
کرد و چنیــن ادامــه داد: پروردگارا، دوســتان علی 
را دوســت بدار و دشــمنان او را خــوار. خدایا علی را 
محور حق قرار ده و سپس فرمود: الزم است حاضران 
این خبر را به غایبان برســانند. هنوز اجتماع به حال 
خــود باقی بود کــه دوباره آهنــگ روح بخش وحی 
گوش جان محمد صلــی اهلل علیه و آله را نواخت که: 
»امروز دینتان را برایتان کامــل نمودم و نعمت خود 
را بر شــما به پایان رســاندم و اسالم را به عنوان دین 
برایتان پســندیدم« و بدین ســان علی )ع( از جانب 
خداوند برای جانشــینی پیامبر )ص( برگزیده شــد.

●سنديت واقعه غدير خم
مرحوم عالمه امینــی در کتاب الغدیر خود نام راویان 
حدیث غدیر را به ترتیب زمان زندگی ذکر کـرده اسـت:

در میان اصحاب رسول خدا )ص ( 110 نفر، در میان 
تابعین 84 نفــر، در میان علمای قرن دوم هجری 56 
نفر، در میان علمای قرن سوم هجری 92 نفر، در میان 
علمــای قرن چهارم هجری 43 نفــر، در میان علمای 
قرن پنجم هجری 24 نفر، در میان علمای قرن ششم 
هجری 20 نفر، در میان علمای قرن هفتم هجری 21 
نفــر، در میان علمای قرن هشــتم هجری 18 نفر، در 
میان علمای قرن نهم هجری 16 نفر، در میان علمای 
قرن دهم هجری 14 نفر، در میان علمای قرن یازدهم 

هجری 12 نفر، در میان علمای قرن دوازدهم هجری 
13 نفر، در میان علمای قرن ســیزدهم هجری 12 
نفر، در میان علمای قرن چهاردهم هجری 19 نفر.

حدیث غدیر در کتب معتبر اهل سنت از جمله در 
کتاب »مسند« امام احمد حنبل، در »سنن« ترمذی، 
»مسند احمد« و در »مستدرک« حافظ ابن عبداهلّل 
حاکم نیشابوری به مضامین مختلف ذکر شده است.

● مفهوم عيد
هیجدهــم ذی الحجه روز غدیر خم را مســلمین 
خصوصاً شیعیان عید شمرده اند. لغویون عید را از 
مشتقات ماده "ع و د" به معنای بازگشت می دانند 
و در نوروز بازگشــت حیات را به پیکر سرد گرامی 
می دارند، حیاتی که در هجوم خزان به سردی می 
گراید و در بیداد ســرمای زمســتان تا مرز نیستی 
پیش می رود تا آنجا که گویی هرگز نبوده اســت.

در مقــام تطبیق ایــن نکته با موازیــن مکتبی و 
مذهبی باید گفت عید آدمی بزرگداشــت بازگشت 
حیات معنوی انســان است. در چنین باوری نوروز 
انســان روزی است که وی به خویشتن باز گردد و 
گمشــده اش را دریابد. مثاًل در ماه مبارک رمضان 
آدمــی بعد از ســی روز جهاد و مجاهــده با نفس 
ســرکش تمام ناخالصی های وجودش را ذوب می 
کنــد تا عبودیت ناب در آن تجلی کند و آنگاه عید 
فطر اســت. پس عید اسالمی بازگشت حیات است 
و تعیین آن بر عهده شــرع اقدس. غدیر بنا بر این 
تفسیر هر دو شــرط را دارد یعنی هم بازگشت به 
خویشتن اســت و هم از طرف شرع مشخص شده 
اســت. غدیر بازگشــت حیات دوباره اسالم است، 
عالوه اینکه عید غدیر تشــریع هم شــده اســت.

از رواياتی که  نمونــه هايــی  ● در زيــر بــه 
غديــر را عيد شــمرده اند اشــاره می شــود :
فرات بن ابراهیم کوفی از امام صادق علیه الســالم 
نقــل می کند که ایشــان به نقــل از پیامبر اکرم 
فرمودنــد :یوم غدیــر خم افضل اعیــاد امتی ؛روز 
غدیر بزرگترین عید امت من است .حسن بن راشد 
می گوید از امام صادق علیه الســالم پرسیدم: غیر 
از عیــد فطر و قربان برای مســلمانان عید دیگری 
هم هســت؟ فرمودند: بلی و این عید از آن دو عید 
دیگــر با فضیلت تر اســت .گفتم کدام روز اســت 
؟فرمود: روز هیجدهم ماه ذی حجه عید غدیر خم 
.عرض کردم: قربانت شــوم در آن روز چه اعمالی 
انجــام دهیم؟ فرمودنــد: روزه بگیریــد بر محمد 
و آلــش صلوات بفرســتید ...... یقیــن بدانید انبیا 
علیهم الســالم روزی که وصی خــود را نصب می 
کردند امر می کردند که آن روز را جشــن بگیرند.
وقتی به ســیره ائمــه و پیامبر اکــرم مراجعه می 
شــود در می یابیم که پیامبر و امیر مؤمنان و سایر 
ائمه با روز غدیر بــه عنوان یک عید برخورد کرده 
و مســلمانان را به تبریک و تهنیــت گفتن به هم 
دعوت کرده اند. امام حســن علیه السالم روز عید 
غدیر در کوفــه مهمانی بزرگی برپا می داشــتند.

امــام علی با فرزندان و گروهــی از پیروانش بعد از 
نماز برای شــرکت در مجلس به منزل امام حسن 
علیه الســالم می رفتند .و پــس از اتمام مهمانی 
امام حســن علیه الســالم هدایایی بــه مردم اعطا 
می فرمود .لذا این حرکت امام حســن علیه السالم 
موجب شــد مردم به روز عید غدیــر عادت کنند.

منبع: 
*aftabir.com

عيد سعيد غدير خم
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یکــی از موضوعاتــی کــه رهبر انقالب در ســال های 
اخیر بــر آن تأکید داشــته اند برنامه ریــزی اقتصادی 
ایشــان در دیدار  با صــرف وجــود تحریم ها اســت. 
خود با مســئوالن نظام در تیرماه امســال در این باره 
گفتنــد: »تحریــم را بــا مجاهــدِت در بــاب اقتصاد 
مقاومتی بایســتی خنثی کرد. ایــن نکته ای که امروز 
رئیــس جمهور محتــرم گفتند؛ قباًل هم ایشــان گفته 
بودند و این نکته ی کاماًل درســتی اســت: برنامه های 
اقتصادی براســاس و با فرض ماندن تحریمها بایســتی 
برنامه ریزی بشــود و تعقیب بشود و تحّقق پیدا بکند.« 
KHAMENEIدر نوشتار زیر به  .IR پایگاه اطالع رســانی
بررســی این موضوع پرداخته است که چگونه می توان 
اقتصادی و  برنامه ریــزی دقیق  با  در شــرایط تحریم، 
با بهره گیری از تجارب ســایر کشــورها، به پیشــرفت 

کرد. پیدا  دست  اقتصادی 

دور تجربه ای  و  نزديک  تجربه ای 
»رشــد شــکننده« تجربه هــای متعــددی در ســطح 
زمانی  1990 میالدی،  اواسط دهه ی  دارد؛ در  جهانی 
کــه درجه ی بازبودگی اقتصاد )ســهم تجارت خارجی 
به نســبت تولید داخل( در اقتصادهای شــرق آســیا 
بــه بیــش از 100 درصد رســید، برخــی تحلیلگران 
زنگ هشــدار را به صدا درآوردند و گوشــزد نمودند 
که »ســهم بســیار باالی تجارت کاالیی« و »سلطه ی 
بانکدارهای خارجی«  و  بهادار  اوراق  مشتریان خارجی 
می تواند ســال های خوش نرخ رشد دو رقمی معجزه ی 
آســیایی را به مخاطره انــدازد. در نهایت آن چه نباید 
واقع می شــد رخ داد؛ بحران بازارهای مالی 199٧ در 
شرق آســیا که به ســرعت بخش های غیرمالی اقتصاد 
را نیز به کام خود کشــید. رکود، کسری تراز تجاری، 
ورشکســتگی و بیکاری و ســقوط ارزش پول ملی در 

کمتر از شــش ماه حاکم شــد و رویای معجزه، جای 
خود را به کابوس عجز داد. پس از آن بود که نحوه ی 
اقتصادهای شــرق آسیا  اقتصادی در  سیاســت گذاری 
تاحــدی متفاوت شــد و دانســتند که نباید مســحور 
سرعت رشد اقتصاد شــد، بلکه ویژگی های کیفی رشد 
نیز به همان اندازه حائز اهمیت اســت. از سال 1998 
ارزی  و سیاســت های  مالی  بازارهای  مدیریت  نحوه ی 
در کشورهای شرق آسیا دســتخوش تغییر جدی شد؛ 
به ویژه بحران ســال 2008 در بازارهــای مالی آمریکا 
موجــب تقویت ایده ی تنظیم مقررات ســخت گیرانه و 

لیبرالیسم مالی گردید. راندن  به حاشــیه 
در ســال هایی کمــی دورتر، بحران دیگــری در بازار 
انــرژی جهان رخ داد کــه اقتصادهای غربی را به یک 
تجدیدنظــر اساســی واداشــت. وقتی تصمیــم برخی 
کشــورهای عرب عضو اُپک )برای تحت فشار گذاشتن 
آمریکا علیه اســرائیل( در اکتبر ســال 19٧3 موجب 
شــد قیمــت جهانی نفــت از 4 دالر در هر بشــکه به 
12 دالر افزایش یابد، بســیاری از اقتصادهای وابسته 
به واردات نفت از خلیج فارس دچار مشــکل شــدند. 
شــرکت های پاالیشــی و توزیع بنزیــن و نفت گاز چه 
بــه لحاظ حجم تولیــد و چه به لحــاظ قیمت فروش 
با شــرایط بی ســابقه ای مواجه شــدند. افزایش قیمت 
فرآورده هــای نفتی، مردم و تولیدکنندگان غربی را به 
دردســر انداخت و تعداد پمپ بنزین های تعطیل شــده 
بیش از حد انتظار بود. شــرکت های صاحب پمپ های 
بنزین برای هر اتوموبیل ســقف ســهمیه تعیین کردند 
و کنگــره ی آمریــکا قانون تخصیص فــوری انرژی را 

کرد. تصویب 
حــدود یک ســال بعد که عرضــه ی جهانــی نفت به 
انرژی در  بازگشــت، سیاســت گذاری  شــرایط قبــل 
آمریــکا و اروپــا به پیــش از تحریم نفتی بازنگشــت. 

چرخش به ســوی رشد غیرنفتی

اقتصادهــای غربی به عمق فاجعه ی وابســتگی به نفت 
)در درجــه ی اول( و وابســتگی بــه واردات نفت )در 
درجه ی دوم( واقف شــده بودند. دقیقاً از همان زمان 
سیاســت هایی برای کاهش وابســتگی بــه انرژی های 
فســیلی از جمله نفــت در حوزه ی تکنولــوژی تولید 
و مصــرف در دســتور کار قــرار گرفــت. همچنیــن 
ظرفیت هــای موجــود برای اســتخراج نفــت )ولو با 
قیمــت تمام شــده ی باالتــر( در آمریکا فعال شــد. 
ایــن در حالــی بود که پیــش از بحــران 19٧3 تنها 
نیمــی از دکل های حفاری ایاالت متحــده فعال بود. 
به همراه  به واردات نفت  وابســتگی  سیاســت کاهش 
افزایــش قیمت جهانی )که اســتخراج های پرهزینه را 
اقتصادی می ســاخت( موجب فعال شــدن مجدد تمام 
پتانســیل های داخلی در آمریکا گردیــد. بدین ترتیب 
نقطــه ی عطفی در سیاســت گذاری  به  نفتی  تحریــم 
انرژی در غرب بدل شــد و از این تهدید، یک فرصت 

برای جهشــی متفاوت متولد گردید.

فرعی؟ يا  اصلی  مؤلفه ی  توليد،  رشد  بهبود 
»بهبود رشــد تولید« یکی از مؤلفه هــای اقتصاد پویا 
اقتصادی کشور  است که مورد توجه سیاست های کلی 
هم بوده اســت. اما این شــاخص نمی توانــد از تمام 
تحوالت اقتصادی، روایتــی کامل ارائه کند و بنابراین 
این شاخص ممکن است  هدف غایی بشــمار نمی رود. 
به بهای از دســت رفتن بسیاری از سرمایه های زیست 
محیطی، انســانی و اجتماعی بهبود یابد؛ ممکن اســت 
رشــد تولید تــوأم با افزایــش بی عدالتی باشــد و یا 
اقتصــاد را نســبت به محیــط بیرونی آســیب پذیرتر 
نماید. در ایامی که دولت و مجلس بر سیاســت گذاری 
بــرای خروج از رکود اقتصادی متمرکز هســتند جای 
توجه به یک مســأله ی مهم خالی است و آن »کیفیت 
رشــد« اســت. البته افزایش کمیت و رقم نرخ رشــد 
اقتصادی، تالشــی الزم و درخور تقدیر اســت اما در 

شــرایط کنونی کافی نیست.
جهت اول عدم کفایت افزایش نرخ رشــد آن است که 
در شــرایط پایین آمدن تولید واقعی در دوره ی قبل، 
قابل حصول است  بســیار ساده  اقتصادی،  رشد مثبت 
اما از بهبود جدی اقتصاد حکایت نمی کند. بر اســاس 
اقتصادی، همان طور که دو  قواعد حســابداری رشــد 
متــر باالرفتن از ســطح زمین به معنای رشــد مثبت 
اســت، دو متر بــاال آمدن از کف چــاه 10 متری نیز 
رشــد مثبت معنا می شــود )هرچند هنــوز به نقطه ی 
صفر واقعی یعنی ســطح زمین نرســیده ایم( زیرا مبدأ 
مقایســه، نقطه ای اســت که در گام قبــل آن جا قرار 
رکود،  از حضیض  بهبــود  اندکــی  بنابراین  داشــتیم. 

می توانــد به ظاهر نرخ رشــد اقتصاد را مثبت نماید.
جهت دوم ناکافی بودن بســنده کردن به بهبود رشــد، 
اقتصاد  از منظر  از نکته ی نخست اســت؛ یعنی  مهم تر 
مقاومتی، فروضی متصور اســت که در آنها نرخ رشــد 
اقتصــادی بهبــود یابد، اما توان اقتصــاد ملی تضعیف 
شــود یا در معرض تهدید قرار بگیرد. اما این آســیب 

می دهد؟ رخ  چگونه 
 

: راه طی شده 
40 ســال پیش کــه وابســتگی اقتصــاد ایران به  از 
درآمدهای نفتی مضاعف شــد )شوک مثبت نفتی سال 
1352 شمســی یا 19٧3 میالدی( تــا امروز، مجموعاً 
11 ســال اقتصاد ایران نرخ رشــد منفی اقتصادی را 
تجربه کرده که از این میان 9 ســال آن دقیقاً منطبق 

نویسنده : مهرزاد نظری
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بر ســال هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز 
منفی شــده است. این شــاهد و دالیل بسیار دیگری 
GDP بدون نفت  فرازوفرودهای  از جمله همبســتگی 
بــا درآمدهای نفتی نشــان می دهد کــه بخش نفت 
تأثیر محسوســی بر رشــد اقتصادی ایران دارد. این 
تأثیــر بیش از آن که از کانال مســتقیم بخش نفت و 
گاز باشــد، متأثــر از کانال غیرمســتقیم درآمدهای 
ارزی و بودجه ی دولت اســت. بر اســاس نتایج یک 
5.4 درصدی اقتصاد  پژوهش از متوســط نرخ رشــد 
0.4 درصد  ایــران طی ســال های 90-1380 تنهــا 
1 اما  آن مســتقیماً مربوط به بخش نفــت و گاز بود.

از: کانال های غیرمســتقیم عبارتند 
* اوالً ورود بیشــتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از 
آنهــا برای واردات کاالها به کشــور را فراهم می کند 
تا مواد اولیه و کاالهای واســطه و ســرمایه ای برای 
افزایش طرف عرضه در اختیــار تولیدکننده ی ایرانی 
قــرار گیرد. )بــه همین دلیل کاهــش صادرات نفت 
بــه تبع آن حتی  ایران، تولیدات غیرنفتی کشــور و 

میزان مالیــات واقعی را نیز کاهش می دهد.(
به دولت  به ریــال  نفتــی  ارزهای  ثانیــاً تبدیــل   *
این امــکان را می دهد که بتوانــد بودجه ی جاری و 
عمرانی بیشــتری را هزینه نمایــد که هم به تقاضای 
بیشــتر دولت از بخــش غیردولتی )شــاهرگ حیات 
بخــش غیردولتی( و هــم اندکی به طــرف عرضه ی 

اقتصــاد و تولید کمک می کند.
 چرخــه ی معکــوس آن چــه گفته شــد نیــز وجود 
نفتی  یعنــی دقیقاً در ســال هایی که درآمــد  دارد؛ 
ابتدا   ،)1391 ســال  )مانند  می یابد  کاهــش  ناگهان 
ارزش افــزوده ی بخــش انرژی ســقوط می کند و از 
طریق مکانیســم ســرایت، با فاصله ی دو یا سه فصل 
بخش هــای صنعت و خدمات نیز رشــد منفی بزرگی 

را تجربه می کنند. )مانند ســال 1392(
راهی که پیموده ایم شــاید ما را به این نتیجه برساند 
که اگر هدف گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشــد منفی 
اقتصاد و خروج از رکود اســمی باشــد، رشــد مثبت 
بخش نفت و گاز می تواند پیشــران خوبی باشــد و به 
دیگــر بخش ها نیــز رونق ببخشــد. بنابراین به ظاهر 
می تــوان نتیجه گرفت که اســتراتژی بهبود تعامالت 
نفت  افزایــش درآمدهای صادراتی  تبع  به  و  خارجی 
و گاز، راهــکار خــروج کل اقتصاد از رکود اســت... 
اما آیا این مســیر درســت احیای قدرت اقتصاد ملی 

است؟
یافت  بتوان  را  واقع بینــی  تحلیلگر  نمی رســد  نظر  به 
که با راه طی شــده مخالف نباشــد. رشــد اقتصادی 

وابســته به یک بخش نمی تواند مبنــای قابل اتکایی 
این که بخش مذکور،  باشــد. مضافاً  اقتصاد ملی  برای 
وابســته ترین بخش به محیط خارجی باشــد و نقش 
متغیرهــای بیرون از کنترل در آن حداکثری اســت. 
در این شــرایط تمرکز بر پیشــرانی بخش نفت و گاز 
برای خروج از رکود، هرچند ســاده تر و تجربه شده تر 
اســت، لکن اقتصاد ایران را نیــز دیگربار در معرض 
بــه عیان  قــرار می دهد و  آســیب های تجربه شــده 
مســیری اســت مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد 

. ملی
 

: غيرنفتی  رشد  سوی  به  چرخش    
تحریم های نفتی، تجــاری و بانکی علیه ایران که در 
و  اگرچه ظالمانه  اوج رسید،  به   1391-92 سال های 
مســتکبرانه بود اما پرده از برخی کاستی های داخلی 
اقتصاد مــا کنار زد و هزینه ی برخی وابســتگی های 
زیان بار را به ما گوشــزد نمود. در صدر این عبرت ها 
رشــد وابســته به درآمدهای نفتی اســت. این که در 
کوتاه مــدت بــرای افزایــش صادرات نفــت یا ورود 
تمهیدات فوری  به داخل کشــور چــه  نفتی  ارزهای 
باید اندیشــیده شــود، موضوع بررســی ما نیســت، 
وظیفــه ای اســت بــر عهــده ی مدیــران بخش های 
نوشتار  این  تأکید  اجرایی و لجســتیکی. آن چه مورد 
اســت چاره کردن وابســتگی رشــد اقتصادی به نفت 
نــه به معنــای مکانیســم مســتقیم بلکه بــه معنای 
ســاختاری از تأمین مالی دولت و سیاســت تولیدی 
– وارداتی اســت که عمدتــاً از دالرهای نفتی ارتزاق 
می کند و بــا ایجاد اختالل در خون رســانی ارزهای 
نفتــی، حتی تولیــدات بخش خدمــات و صنعت نیز 
دچار ســکته می شود. فرصتی که هم اکنون پیش روی 
ســازوکاری  طراحــی  دارد،  قــرار  سیاســت گذاران 
است  بلندمدت  در  ایران  اقتصاد  برای رشــد  متفاوت 
که بتواند مثاًل طی 10 ســال آینده، جنس و کیفیت 
رشــد اقتصادی متفاوتی را بــه ارمغان آورد و چرخ 

اقتصادرابهگونــه ی دیگری بچرخاند.
اگــر بحــران نفتــی 19٧3 موجب شــد اقتصادهای 
غرب بر اســاس یــک آینده نگری، هم پتانســیل های 
تولیــد داخلی انــرژی و هم نقــش انرژی های نو را 
بــرای دهه هــای آتی خود بــه گونــه ی دیگری رقم 
بزنند تا از وابســتگی ســنتی به واردات نفت برهند، 
تحریــم نفتــی و بانکی و تجاری ســال های اخیر )با 
هزینه هایی که برای کشــور به دنبال داشــت( نباید 
مــا را تنها به بازگشــت به نقطه ی پیــش از تحریم 
از  رهنمون ســازد، زیرا ســاختار آســیب پذیر پیش 

تحریم هــا بود که موجب اثربخشــی تحریم گردید. تا 
زخمی در کار نباشــد، نشســتن پشه ی موذی موجب 
آن  به  تحریم ها  از  فرصت ســازی  نمی شــود.  بیماری 
معنا اســت که مــا تحریم را بهانــه  و نقطه ی عطفی 
قرار دهیم برای تغییر مناســبات بلندمدت اقتصادی. 
در این چهارچوب نظری اســت که تأکید بر خروج از 
اقتصاد، هدفی میانی  رکود و مثبت شدن نرخ رشــد 
و متوســط بشــمار می رود و مهم تــر از آن، توجه به 
به  تا رشــدی غیروابسته  اقتصاد است  کیفیت رشــد 

بزند.  رقم  را  نفتی  ارزهای 

بايد: الجرم  رشدی  چنين  ماندن  پايدار  برای 
* اوالً نقــاط اســتراتژیک برای تولیــد داخل )بدون 
وابســتگی عمده به واردات( در بخش های کشاورزی 
و صنعــت و خدمــات بــه مرکزیت سیاســت گذاری 

شود. تبدیل 
* ثانیاً به طور همزمان پشــتیبانی ها و مانع زدایی های 
الزم بــرای تولیدکننــدگان و کارآفرینــان صــورت 
گیرد. به نظر می رســد مهمترین پشــتیبانی از سوی 
نظام مالی و بانکی و مهمترین مانع از ســوی محیط 
کسب وکار نامســاعد، فاسد و بازدارنده است. این در 
حالی اســت که هم اکنون نه پشتیبانی بانک و بورس 
از بخش هــای مولد در وضعیت قابل دفاعی اســت و 

نه کم هزینه بودن محیط کســب وکار.
* ثالثــاً نتیجه ی گام های قبل )که به رشــد غیرنفتی 
تولید ملی می انجامد( اگر در کنار راهبرد توســعه ی 
شــفافیت مالی قرار گیرد، زمینه را برای تأمین مالی 
دولت از طریق مالیات ســتانی شفاف و عادالنه میسر 

می سازد.
در نتیجــه ی ایــن تدابیــر هم »رشــد اقتصادی« و 
هــم »بودجه ی دولت« با درجه ی وابســتگی بســیار 
کمتری بــه درآمدهای نفتی قادر به ادامه ی مســیر 
خواهنــد بود و به تبع »توان مقاومــت اقتصاد ملی« 
اقتصاد  تدابیر ســطح  البتــه  یافت.  خواهــد  افزایش 
کالن ماننــد »حفــظ ثبــات از طریق مهــار تورم و 
غیرتورمی  رشــد  بســته ی  از  جزئی  حتماً  نقدینگی« 
خواهد بود اما تجربه نشــان داده اســت بسنده کردن 
به اصالحات ســطح اقتصاد کالن یــا برخی قیمت ها، 

نمی تواند موجــب جهش تولید داخل گردد.

: منبع
* www.khamenei.ir
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آثــار تغییر قیمت نفت خام در اقتصاد ایرانحدود یکصد 
ســال از نقش بازی کــردن نفت در ایــران می گذرد. 
نفــت از ابتدای پیدایــش در دهه 1290 )ه .ش( نقش 
حاشــیه ای در اقتصــاد ایران داشــت و در اوایل دهه 

1330 نقش بســیار پررنگ سیاسی پیدا کرد. 
از اواخر دهه 1330 و دهه 1340 درآمدهای نفتی به 
آرامــی به بازیگر اصلی و نیــروی محرکه اقتصاد ایران 
تبدیل شــد. از اوایل دهه 1350 به بعــد، قیمت نفت 
خام نقش آفرین شــد و با نوســان مداوم و رو به رشد 
خود، منشــاء تغییــر و تحوالت اقتصــادی و اجتماعی 
زیادی در ایران شده  اســت. به همین سبب، در چهار 
دهه اخیر، نوســان قیمت نفت خام، همواره بحث ها و 
و محققان  بیــن صاحب نظران  زیادی در  گفت وگوهای 
به دنبال داشته اســت. در دوران  ایــران  اقتصادی در 
جهــش قیمت نفت و بــه تبع آن فــوران درآمدهای 
پرمنفعت ترین  و  نفتــی، گفت وگوها حــول چگونگــی 
راهــکار مصرف دالرهــای نفتی و در دوران ســقوط 
پیرامــون چگونگی  بحث  هــا  ایــن  نفت خام،  قیمــت 
و کم هزینه تریــن راهــکار جبــران خــالء درآمدهای 
نفتی، شــدت گرفته اســت. اگرچــه از دل این بحث ها 
ارائه  تاملی  قابــل  متفاوت  راهکارهای  و گفت وگوهــا ، 
شــده اســت، اما دولت ها همواره دو نســخه آماده را 
در دســتور کار خــود قرار داده انــد. در دوران جهش 
قیمــت نفت خام و فوران درآمدهای نفتی، دســت به 
هزینه کــردن آنهــا به خصوص در بخــش واردات زده 
و در دوران ســقوط قیمت و افــول درآمدهای نفتی، 
رو بــه کســر بودجــه و اســتقراض از بانــک مرکزی 
آورده اند که نتیجه هر دو حالت، تورم لجام گســیخته 
و دو رقمــی قیمت ها بوده اســت کــه مصرف کنندگان 
کاالهــای نهایی، حقوق بگیــران و صاحبان دارایی های 
نقــدی، هزینه تصمیمات کارشناســی نشــده دولت را 
پرداخته انــد. عملکــرد تکراری دیگری کــه در رفتار 
دولت ها دیده می شــود و تابعی از نوســان قیمت نفت 
است، احســاس قدرت کاذب اقتصادی دولت ها و روی 
آوردن بــه بلندپروازی هــای اقتصادی پــس از فوران 
دالرهای نفتــی و در دیگر شــق آن، بی اهمیت اعالم 
کــردن درآمدهای نفتــی در اقتصاد ملــی در دوران 
ســقوط قیمت نفت خام است. این رفتار مختص دولت 
ایــران نبوده و کم وبیش در دیگــر دولت های نفتی نیز 

قابل مشاهده  اســت که از نمونه های اخیر آن می توان 
از دولت روســیه و ونزوئال نام برد. ظرف چهار ســال 
گذشــته اقتصاد ایران آثار و نتایــج جهش قیمت نفت 
خــام را تجربــه کرده اســت و حاال در آســتانه بروز 
نتایج ســقوط قیمت نفت خام قــرار دارد. طبق همان 
بلندپروازی های  از  رویه تکــراری، دولتمــردان پــس 
اقتصادی در ســال های گذشــته، در ماه هــای اخیر و 
پس از ســقوط قیمت نفت خام، کــرارا اعالم کرده اند 
که کاهش قیمت نفت خام اثر چندان ناخوشــایندی بر 
اقتصــاد ایران ندارد. آیا این ادعاهای تکراری درســت 
اســت؟ آیا کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای 
نفتی بر اقتصاد ایــران و زندگی روزمره مردم بی  تاثیر 
اســت. اگر چنین اســت، چرا تغییر یک ســنت قیمت 
یک بشــکه نفت خام )حــدود 13ریال در10 لیتر( در 
صــدر خبرهای اقتصادی جهان قــرار می گیرد و بارها 
تکرار می شــود. از آنجایی که بر اساس نتایج مطالعات 
مراکــز تحقیقاتی در حوزه ذخایــر نفت خام، بیش از 
یک قرن از عمــر منابع نفتی ایران باقی مانده اســت 
و داســتان فراز و فرود قیمت نفت و مســائل مرتبط با 
آن احتماال بارها تکرار خواهد شــد، ارائه یک شاخص 
مقداری ســاده که عامه مردم بتوانند درک مناسبی از 
آثار تغییر قیمــت نفت خام در اقتصاد ایران و زندگی 
روزمره خود داشــته باشــند و بتوانند آثــار تغییرات 
قیمــت نفت خــام را در تصمیمــات و برنامه های خود 
لحــاظ کنند، مفیــد خواهد بود. به همیــن منظور در 
ایــن مقاله با یک بیان ســاده و با ارائه شــاخص های 
کمی قابل لمس به بررســی »نقش قیمت نفت خام در 
اقتصاد ایران« پرداخته شــده تا امکان تجزیه و تحلیل 
آثار تغییــر قیمت نفت خــام در اقتصاد ایران ، بودجه 
دولــت و زندگی روزمــره مردم بــرای خواننده فراهم 
شــود. توضیح آنکــه: مبنای تحلیــل، تغییر )افزایش- 
کاهش( یک دالر قیمت جهانی نفــت خام یعنی تغییر 
)افزایــش- کاهش( یک دالر قیمــت نفت خام و ثبات 
آن به مدت یکســال و یــا تغییر )افزایــش- کاهش( 
میانگیــن وزنــی قیمــت نفت خام در یک ســال برابر 

است.  یک دالر 

ايران خام  نقت  درآمد  متغيرهای 
درآمدهــای نفتــی تابــع مســتقیم دو متغیــر قیمت 

جهانــی نفت خام و مقدار اســتخراج )صادرات( آن و 
اســت. مقدار متغیر  آنها  توامان  تغییر  برآینــد  حاصل 
صادرکنندگان  و  تولیدکننــدگان  همــه  بــرای  قیمت 
نفــت خــام از جمله ایــران تقریبا تابعــی از عرضه و 
تقاضــای جهانی نفت خام  اســت ولی مقــدار تولید و 
صــادرات آن در محــدوده توانمندی هــا و تصمیمات 
کوتاه و بلندمدت هر یک از تولیدکنندگان آن اســت. 
در مــورد متغیر اول یعنــی مقدار، اســناد و مدارک 
و ســری های زمانی ثبت شــده، حکایــت از آن دارد 
که مقــدار تولید و صادرات نفت خام ایران از شــروع 
آن در ســال 1291 تا ســال 1386 پس از یک دوره 
طوالنی فــراز و چند دوره کوتاه فرود، در ســال های 
اخیر به یک ثبات نســبی رســیده اســت. آمار و ارقام 
منابع مختلف نشــان می دهد که تولید نفت خام ایران 
در ســال1291 برابــر 43 هزار تن، در ســال 1310 
5 میلیــون تن و در ســال 1329 به رکورد  حــدود 8/
32 میلیون تن رســیده ولی در ســال 1332 یک افت 
1 میلیــون تن کاهش  /3 شــدید را تجربه کــرده و به 
یافته اســت. پس از خاتمه تنش های سیاســی در سال 
1332، تولید نفت خام ایران به ســطح قبلی برگشــته 
و رونــد صعــودی را در پیش گرفتــه  به طوری که در 
5٧ میلیــون تن گذشته اســت.  1340 از مــرز  ســال 
تولیــد روزانــه نفت خام ایران در ســال1342 از مرز 
1 میلیون بشــکه عبور کرده و بــه حدود ٧1 میلیون  /5
تن در ســال رسیده و با یک شــتاب تند افزایشی در 
ســال 134٧ به حدود دو برابر یعنی 3 میلیون بشــکه 
در روز و تولید ســاالنه 143 میلیون تن رسیده اســت. 
از این دوره به بعد، روند تولید نفت خام ایران شــتاب 
بیشــتری گرفتــه، به طوری که در ســال 1352 تولید 
روزانه به مرز 6 میلیون بشــکه در روز نزدیک شــده و 
مقــدار تولید رکورد 296 میلیون تن در ســال را ثبت 
کرد. در دو ســال 1353 و 1354 تولیــد نفت ایران 
روند آ      رام کاهش داشــته ولی در ســال 1355 رکورد 
6 میلیون بشــکه در روز ثبت اما تولید ســاالنه از  /019
292 میلیون تن فراتر نرفت و رکورد ســال 52 شکسته 
نشــد. پس از ثبت این رکــورد، تولید نفت ایران روند 
کاهش را در پیش گرفت به طوری که در ســال 1356 
بــه حدود 5 میلیــون بشــکه در روز )2٧1 میلیون تن 
4 میلیون  در ســال( و در ســال 135٧ به کمتــر از 3/
بشــکه در روز )206 میلیون تن در سال( رسیده است. 
پس از پیروزی انقالب اســالمی، روند تولید نفت خام، 
شــتاب منفی گرفتــه به طوری که در ســال 1359 به 
1 میلیون بشــکه در روز )حدود ٧2 میلیون تن  کمتر 5/
در ســال( رسیده اســت. پس از این افت شدید، تولید 
نفــت خــام ایران رو به افزایش گذاشــته و در ســال 
3 میلیون و در ســال 1383 به مرز  13٧2 به مــرز 6/
4 میلیون بشــکه در روز نزدیک شده و در سال 1384 
4 میلیون بشــکه در روز را ثبت و پس از آن  رکورد 1/
یــک روند کاهشــی مالیم را در پیــش گرفته  و حول 

4 میلیون بشــکه در روز نوسان داشته است. 
پــس از متغیر تولید، حجم صــادرات نفت خام، نقش 
تعیین کننــده ای در درآمدهــای نفتــی ایــران دارد. 
حجــم صادرات نفت خــام ایران تابع مســتقیم مقدار 
تولید اســت که خوراک پاالیشــگاه های داخلی از آن 
کســر شــود. صادرات مواد نفتی ایران از ابتدا بیشتر 
به صــورت فرآورده شــروع شــد. پس از فــوران نفت 
از اولیــن چاه های ایران در مســجد ســلیمان، کلنگ 
 1292 پاالیشــگاه آبادان به زمین زده شد و در سال 
)ه. ش( با ظرفیت 120هزار تن در ســال شروع به کار 
کــرد و بیش از 80 درصــد تولید نفت خــام ایران را 
تبدیل می کرد. همگام  قابل صــادرات  فرآورده های  به 
با توســعه اکتشــاف و اســتخراج نفت خــام، ظرفیت 

آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران
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پاالیشــگاه آبادان با شتاب بیشــتری از ظرفیت تولید 
 1324 نفت خام، افزایش یافت؛ به طوری که در سال 
خــوراک پاالیشــگاه آبادان به حــدود 1٧ میلیون تن 
در ســال تقریبا برابــر تولید نفت خام ایران رســید. 
اما از ســال 1325 به دلیل شــتاب بیشــتر افزایش 
ظرفیت تولید، صادرات نفت خام یک روند افزایشــی 
در پیش گرفت و به رغم آنکه تا ســال 1329 خوراک 
پاالیشــگاه آبــادن به رکورد 24 میلیون تن در ســال 
32 میلیون  به رکــورد  ایران  تولید نفت خام  رســید، 
تن و صادرات نفت خام از مرز 8 میلیون تن در ســال 
عبــور کرد. از ســال 1330 تولید نفــت ایران رو به 
1 میلیون تن  /3 افول گذاشــت و در ســال 1332 به 
و صــادرات آن به حدود صفر کاهــش یافت. پس از 
این رکود، از ســال 1334تولیــد نفت خام ایران یک 
مســیر صعودی در پیــش گرفت و با متوقف شــدن 
تاثیر  آبادن تحت  توسعه و کاهش فعالیت پاالیشــگاه 
وقایع ســال های 1330 تا 1332، صادرات نفت خام 
بیشــتر جای فرآورده را گرفت و در ســال 1334 به 
ایــن روند صعودی  نزدیک شــد.  10 میلیون تن  مرز 
در دهــه بعــد همچنان ادامــه یافــت؛ به طوری که 
در ســال 1346 از مــرز 10٧ میلیون تن )متوســط 
2 میلیون بشــکه در روز( گذشــت. از سال 134٧  /2
تا سال 1352 ســاالنه حدود 30 میلیون تن صادرات 
نفــت ایــران افزایش یافته و در ســال 1352 رکورد 
5 میلیون بشــکه(  265 میلیون تن )متوســط روزانه 3/
را ثبت کرد که به نظر نمی رســد در ســال های آتی 
تکرار شــود. صادرات نفت خام ایران در سال 1353 
با روند کاهشــی به 263 و در ســال 1354 به 230 
و در ســال 1355 با افزایش مجدد بــه 262 میلیون 
5 میلیون بشکه( رسید ولی در  تن )متوســط روزانه 2/
234 میلیون تن )متوســط  بار دیگر به   1356 ســال 
4 میلیــون بشــکه( کاهش یافت. از ســال  روزانــه 8/
168 میلیون تن، روند  بــا  ایران  135٧ صادرات نفت 
نزولــی در پیــش گرفت و در ســال 1359 به مقدار 
3٧ میلیــون تن )متوســط روزانه ٧٧1 هزار بشــکه( 
کاهــش یافت. پــس از این ســقوط، مجددا صادرات 
نفــت خام ایران روند افزایشــی در پیش گرفته و در 
2 میلیون بشــکه در روز )حدود  ســال 1369 از مرز 
100میلیون تن در ســال( گذشــته  اســت. این روند 
افزایــش تولید در ســال های بعد ادامــه یافت و در 
2 میلیون  /6 1384 رکورد بعد از انقالب؛ یعنی  ســال 
130میلیون تن در ســال( را  بشــکه در روز )حدود 
ثبت کرده  اســت. پس از ثبت ایــن رکورد، صادرات 
نفــت ایران یک روند مالیم کاهش را نشــان می دهد 
2 میلیون بشــکه در روز، ثبات نســبی  و در حدود 5/
یافته اســت. از ســال1386 از کل مقدار تولید روزانه 
1 میلیون بشــکه آن در  4 میلیون بشــکه( حدود 6/ /1(
2 میلیون  /5 مابقی )حــدود  و  داخل کشــور تصفیــه 
بشــکه در روز( صادر می شــود. تحت این شــرایط، 
اثر نوســان در تولید نفــت خام ایران در صادرات آن 

می شود.  ظاهر 
در ســال های اخیر توان تولید نفت خام ایران به رغم 
کشــف ذخایر جدید، کاهش یافته است. گزارش های 
2008 میالدی خبر از کاهش  ماهنامه اوپک در سال 
تولید نفت خام ایران دارد و نشــان دهنده این مساله 
اســت که تولید نفت خام ایران کمتر از ســهمیه آن 
در ســازمان اوپک است. ایران از جمله کشورهای در 
ایران بــرای طی مراحل  حال توسعه اســت و اقتصاد 
توســعه خود به درآمدهای ارزی نفت نیازمند اســت 
ایران تالش های گســترده ای را برای توسعه  و دولت 
صنعــت نفت )کشــف، حفــاری، اســتخراج، تصفیه، 
صادرات( در دســتور کار خود دارد. الزم به یادآوری 

اســت که ایران یکی از اعضای اصلی ســازمان اوپک 
)ســازمان کشورهای صادرکننده نفت( است و شرکت 
ملــی نفت    ایران نیــز یکی از بزرگترین شــرکت های 
نفتــی دنیــا و همواره جــزو 4 شــرکت نفتی بزرگ 
ذخایر کشــف شده شرکت  میزان  بوده اســت.  جهان 
ملی نفت ایران در ســال 2006 بیش از 561 میلیارد 
بشــکه نفت خام تخمین زده شده است. بر پایه ذخایر 
شناســایی شــده، توان تولید و عرضه نفت خام ایران 
بــا پایبندی به ســهمیه اوپک، برای بیــش از یکصد 

قطعی  است. سال، 
ایــران یعنی قیمت، فراز  متغیر دوم درآمدهای نفتی 
و فرودهای زیادی را تجربه کرده  اســت. قیمت نفت 
خام ایــران از پیدایش تا اواخر دهه 1340 یک روند 
مالیم افزایشــی را طی کرده به طــوری که تا قبل از 
ســال 1349 )19٧0( کمتــر از یــک دالر برای هر 
بشــکه بوده اســت. قیمت نفت خام از حدود یک  دالر 
برای هر بشــکه در سال 1350، ابتدا در مهرماه سال 
3 دالر و در دی ماه همان ســال  1352 بــه بیش از 
به بیــش از 9 دالر جهــش کرد و ســپس به آرامی 
افزایــش یافت تا در دی مــاه 135٧ از مرز 13 دالر 
برای هر بشــکه گذشت. در ســال های بعد از انقالب 
ادامه  افزایش قیمت جهانی نفت خام  اســالمی، روند 
یافت و در ســال 1360 بــه رکورد 3٧ دالر برای هر 

رسید.  بشکه 
پــس از این رکــورد، قیمت نفت خام روند کاهشــی 
در پیــش گرفت و در ســال های اولیــه دهه 13٧0 
به حدود 10 دالر برای هر بشــکه ســقوط کرد. پس 
افزایشــی  روند  نفت  این ســقوط، مجــددا قیمت  از 
مالیمی را در پیش گرفت و از ســال 13٧٧ تا ســال 
1383 از حدود 15 دالر به 25 دالر برای هر بشــکه 
رسید. در ســال های بعد از آن قیمت نفت خام روند 
شــتابان افزایشــی را در پیش گرفت به طوری که در 
تیرماه ســال 1386 از مرز ٧0 دالر برای هر بشــکه 
گذشت و شــتابان به سمت باالی 100 دالر برای هر 
 138٧ بشــکه، هدف گیری کرد. در نیمه بهار ســال 
قیمت نفت خام تحت تاثیر فشــار تقاضا از مرز 100 
دالر گذشــت و در 22 تیرماه تابستان 138٧ رکورد 
146 دالر برای هر بشــکه را ثبت کــرد. پس از این 
جهــش بــزرگ، بالفاصلــه و از 25 تیرماه تابســتان 
138٧ دچار سقوط آزاد شــد، به طوری که هر بشکه 
نفــت خام در اوایــل پاییز ســال 138٧ تنها طی 3 
مــاه حــدود 100 دالر ارزش خود را از دســت داد 
و بــا نوســان در دامنه 35 تا 45 دالر، ثبات نســبی 
این شــرایط را  یافــت و پیش بینی های کارشناســی 
تا یک ســال آینده با دوام بــرآورد می کنند. پس از 
ایــن ســقوط آزاد قیمت نفت خام که بــه دلیل افت 
تقاضای جهانی رخ داد، ســازمان اوپک تالش هایی را 
برای جلوگیری از سقوط بیشــتر قیمت نفت و تثبیت 
نســبی آن در فاصلــه قیمتی ٧0 تــا 80 دالر برای 
هر بشــکه انجام داده اســت از جملــه کاهش عرضه 
نفت خــام از طریق کاهش تولیــد اعضای اوپک، اما 
با توجه بــه مجموعه عوامل از جملــه تجربه تاریخی 
عملکــرد و شــرایط اقتصــادی اعضای اوپــک و نیاز 
آنهــا بــه ارز خارجی و از طرف دیگر عــدم همکاری 
تولیدکننــدگان خــارج از اوپــک در کاهش عرضه و 
در مواردی افزایش عرضه و تصاحب ســهم بیشــتری 
از بــازار، خیلی نباید ایــن تصمیمات را جدی گرفت 
و عرضه نفت اوپک با نوســان جزئــی در کوتاه مدت، 
در میان مــدت در مقدار قبلی و ســقف تــوان تولید 
برای اکثر کشــورهای عضو، ادامه خواهد یافت. براین 
اســاس، برای پیش بینی قیمت نفت خام و درآمدهای 
نفتی ایران، بهتر اســت چشــم به تغییــرات تقاضای 

نفت خام در بازار جهانی داشــت. 
با توجه به مطالب ذکر شــده، در شرایط حاضر، یکی 
از دو عامــل تعیین کننــده حجــم درآمدهــای نفتی 
freezed( و  ایران یعنی مقدار تولید، منجمد شــده )
اثر تغییر دهندگی خود را از دســت داده  است و تنها 
ایران،  نفتی  عامــل تعیین کننده حجــم درآمدهــای 
قیمــت جهانی آن اســت که خــارج از کنترل ایران 
و همه کشــورهای عضو اوپک اســت. بنابــر مجموعه 
شــرایط، دولت های صادرکننده نفت و از جمله ایران 
امــکان بهینه یابی درآمدهای نفتی خود را نداشــته و 
 همواره در معرض نوســان درآمدهــای نفتی خارج از 
کنترل هســتند که تجربه تاریخی یکصد سال صنعت 

نفت ایران گواه این مدعا اســت.

اثــر تغيير قيمت نفت خــام در توليد ناخالص ملی 
ايران

بخــش نفت و گاز یکــی از چهار بخــش اصلی تولید 
ناخالــص اقتصاد ایران )کشــاورزی، صنعت و معدن، 
نفت و گاز و خدمات( اســت که ســهم آن در بعضی 
از ســال ها به حدود 30درصد نیز رســیده است. این 
ســهم همواره نوســان داشــته که علــت اصلی آن، 
اگر فرض کنیم  بوده اســت.  نوســان قیمت نفت خام 
ایران بتواند ســطح تولیــد فعلی نفت خام خود را در 
4 میلیون بشــکه در روز  /1 بیــن اعضای اپک یعنــی 
1 میلیارد بشــکه نفت  حفــظ کند، به حجــم تولید 5/
خام در ســال، دست خواهد یافت. با این مقدار تولید 
در ازای افزایــش تنها یــک دالر قیمــت نفت خام، 
1 میلیارد دالر  تولیــد ناخالص ملــی ایران حــدود 5/
در ســال افزایــش می یابد. بر همین مبنــا اگر قیمت 
نفت خام 50 دالر برای هر بشــکه تعیین شود، سهم 
تولیــد ناخالص ملی ایران از بخش نفت از ٧5 میلیارد 
دالر در ســال خواهدگذشــت. این ارقــام اگر قیمت 
نفــت خام به 100 دالر برای هر بشــکه افزایش یابد، 
بــه 150 میلیارد دالر در تولیــد ناخالص ملی افزایش 
می یابنــد. این حجم از درآمد وقتــی معنی و مفهوم 
قابــل لمــس پیدا می کند کــه در نظر داشته باشــیم 
تولیــد ناخالص ملــی ایران )همه بخش هــای اقتصاد 
ایران به جز نفت( در ســال 1386 بر اســاس گزارش 
صندوق بین المللی پــول، بانک جهانی و بانک مرکزی 
ایــران، کمی کمتــر از 200 میلیارد دالر بوده اســت. 
10 دالر قیمت نفت  بر ایــن پایه، با افزایــش تنهــا 
خام در هر بشــکه، تولید ناخالص ملی ایران از رشــد 
٧/5درصد برخوردار خواهد شــد که یک نرخ رشــد 
ایران اســت. همچنین قابل ذکر  آرمانی برای اقتصاد 
اســت که برای افزایش تنها یــک میلیارد دالر تولید 
ناخالص ملــی، اجرای یک برنامه چندســاله دقیق و 
با  همراه  دالری  4 میلیــارد  /5 حدود  ســرمایه گذاری 
تالش یکســاله بیــش از یکصد هزار نفــر نیروی کار 
الزم اســت کــه با افزایــش تنها 66 ســنت )66 /0 
دالر( برای هر بشــکه نفت خام، در یک ســال حاصل 
4 در نظر  /5 ایــران  می شــود )ضریب فنی ســرمایه 

شده است(.  گرفته 

ايران ارزی  نفت خام در درآمدهای  قيمت  تغيير  اثر 
تراز تجاری ایران وابستگی بسیار باالیی به درآمدهای 
ارزی نفت خام دارد. بــدون لحاظ کردن درآمدهای 
ارزی صادرات نفــت خام، تقریبا تــراز تجاری ایران 
50 ســال گذشــته همواره منفی بوده اســت. در  در 
شرایط فرض شــده در بخش قبل، یعنی تولید روزانه 
4 میلیون بشــکه نفــت خام، پس از کســر مصرف  /1
2 میلیون بشکه در  پاالیشــگاه های داخلی، صادرات 5/
912 میلیون بشــکه نفت خام به دست  روز و ســاالنه 
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می آید. با این مقــدار صادرات، در ازای افزایش تنها 
ایران  یک دالر قیمــت نفت خام، درآمدهــای ارزی 
حدود 912 میلیون دالر در ســال افزایش می یابد. بر 
50 دالر برای هر  همین مبنــا اگر قیمت نفت خــام 
بشکه تعیین شــود، حجم درآمدهای ارزی حاصل از 
صــادرات نفت خام ایران از رقــم 46 میلیارد دالر در 
ســال خواهدگذشــت. این ارقام اگر قیمت نفت خام 
به 100 دالر برای هر بشــکه افزایش یابد، به بیش از 
از درآمد  این حجم  افزایش می یابند.  92 میلیارد دالر 
وقتــی معنی و مفهوم قابــل لمس پیدا می کند که در 
نظر داشته باشــیم بر اساس گزارش صندوق بین المللی 
پول، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، ارزش صادرات 
غیــر نفتی ایران در ســال 1386 اگر مشــتقات نفت 
و گاز را از آن کنــار بگذاریــم، به ســختی به حدود 
10 میلیارد دالر در ســال می رســد. بــه کالم دیگر، 
افزایش درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام 
بــا افزایش 11 دالر در هر بشــکه برابر کل صادرات 
غیرنفتــی حاصــل از فعالیت بیــش از 23 میلیون نفر 
شــاغل در همه بخش های اقتصاد ایران به جز نفت و 
گاز و مشتقات آن اســت. اضافه درآمد صادرات نفت 
خــام ایران تنها با 11 ســنت افزایــش قیمت در هر 
بشــکه، بالغ بر 100 میلیون دالر در ســال می شــود. 
اهمیــت این مقدار پول وقتی بهتر قابل درک اســت 
که مدنظــر قرار دهیم برای گرفتن وامی به این مبلغ 
از نهادهــای پولی- مالــی بین المللــی از جمله بانک 
جهانی عــالوه بر پرداخت حق عضویــت و تهیه طرح 
عمرانــی ارزیابی شــده، باید بیش از یکســال انتظار 
کشــید و پس از دریافت زمانبندی شــده آن همگام 
با پیشــرفت طــرح، بدهی اصل و فــرع وام نیز برای 

می ماند. باقی  کشور 

ايران دولت  بودجه  در  خام  نفت  قيمت  تغيير  اثر 
در طی40 سال گذشته، یکی از اقالم اصلی درآمدهای 
بودجــه دولت ایران، درآمد حاصــل از صادرات نفت 
خام است. در طی این سال ها، ســهم نفت در تامین 
از قیمــت و حجم صادرات  تابعی  هزینه های دولــت 
نفت خام بوده اســت. بنا به عالقه دولت ها به دســت 
و دلبازی در هزینه کــردن درآمدهای راحت الحلقوم 
نفتی که مســتقیم به خزانه دولت واریز می شود، این 
شــرایط همچنان ادامــه دارد. به دلیل ثبات نســبی 
تولید و صادرات نفت خام و وابســتگی شدید بودجه 
دولت به درآمدهای نفتی،  ضــرب آهنگ فعالیت های 
اقتصــادی و اجتماعــی دولت ها با قیمــت نفت خام 
رابطه مســتقیم پیدا کرده  است. بنا به آنچه در بخش 
قبل فرض شد،  اگر صادرات نفت خام ایران را روزانه 
افزایش  بگیریم،  2 میلیون بشــکه در روز در نظــر  /5
تنها یک دالر در هر بشــکه قیمــت جهانی نفت خام، 
2 میلیارد  /5 برابر حــدود  دالر  2 میلیــون  /5 روزانــه 
حــدود  یــا  دالر  912 میلیــون  ســاالنه  و  تومــان 
درآمدهای  نهایتا  و  900 میلیاردتومان ذخیره خزانــه 
بودجــه دولت را افزایش می دهد یا شــرایط را برای 
متمــم بودجه یک هــزار  میلیارد تومانــی دولت مهیا 
می کنــد. اثــر تغییر یــک دالر قیمت نفــت خام در 
اندازه گیری و مقایســه  بودجه دولت وقتی بهتر قابل 
اســت که در نظر داشته باشــیم حجم بودجه جاری 
دولت در ســال 138٧ برابــر ٧9 هزار میلیارد تومان 
و جمع حقــوق و مزایای ثابت همــه کارکنان دولت 
)کارکنــان کلیه وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی، 
نهــاد ریاســت جمهوری، مجلســین، دادگســتری و 
تومان  از8/2هزار  میلیارد  بیشــتر  صدا و سیما( کمی 
)حدود 9 دالر در هر بشــکه صادرات نفت خام( بوده 

اســت. این رقم برای وزارتخانه هــای بزرگ دولت از 
جملــه وزارت آموزش و پرورش )بزرگترین وزارتخانه 
6 دالر  5/3هــزار  میلیارد تومان )حدود  برابر  دولت( 
در هر بشــکه صادرات نفت خام(، وزارت بهداشــت، 
1 هزار میلیارد  درمــان و آموزش پزشــکی برابــر 36/
1 دالر در هر بشــکه صادرات نفت  تومــان )حدود 5/
بــرای وزارت علــوم، تحقیقــات و فن آوری  و  خام( 
حــدود 514 میلیــارد تومــان )حدود 5٧ ســنت در 
هر بشــکه صادرات نفــت خام( اســت. همچنین اگر 
قیمــت نفت خــام تنها یک  دالر افزایــش پیدا کند، 
از محل افزایش درآمــد حاصل از صادرات نفت خام 
در خزانه و بودجه ســاالنه، دولــت می تواند بیش از 
200 هــزار نفر را با دســتمزد ماهانه 400هزار تومان 
اســتخدام کند یــا 10 میلیــون دانش آموز را در طی 
یک ســال تحصیلی هر روز با یک بسته مواد خوراکی 
500تومانــی پذیرایی کنــد. همچنین با اضافه درآمد 
صــادرات نفت خام حاصل از افزایــش تنها یک  دالر 
4 میلیون عدد  در هر بشــکه، دولت می تواند ساالنه 5/
ســکه بهار آزادی بــه کارکنان خود هدیــه بدهد یا 
به هــر خانوار ایرانی 51هزار تومــان کمک بالعوض 

 . بکند

عددی شاخص های  انتخاب 
شــاخص های عددی قابل لمس تر نیز برای مشــخص 
کــردن اثــر تغییر قیمــت نفت خــام در درآمدهای 
ارزی، قابل ارائه هســتند. برای مثــال، اگر 8 میلیارد 
دالر پــول را به اســکناس های 100 دالری )یا چک 
پول های 100 هــزار تومانی( تبدیل کرده و به مقطع 
یک اسکناس یکصد دالری )یا چک پول های 100هزار 
تومانــی( روی هم قرار دهیم، ســتونی از پول ایجاد 
می شــود که ارتفاع آن از قله اورســت بیشــتر است، 
)ضخامــت یک بســته اســکناس صــد دالری تقریبا 
این اساس،  بر  11 میلیمتر در نظر گرفته شده اســت( 
اگر قیمت نفت خام برای هر بشــکه یک دالر افزایش 
یابد، از افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت ایران، 
ســتونی از اســکناس 100 دالری )یا چک پول های 
100هزارتومانــی( به ارتفــاع بیش از یــک کیلومتر 
متــر ایجاد می شــود. بر ایــن پایه اگــر قیمت نفت 
خام50 دالر باشــد، با درآمد حاصل از صادرات نفت 
خام ایران می توان 6 ســتون اســکناس یکصددالری 
)یا چک پول هــای 100هزار تومانی( بــه ارتفاع قله 
اورســت درســت کرد و اگر قیمت نفت خام به 100 
دالر افزایش یابد تعداد ســتون های فوق الذکر از 6 به 
12 عدد می رســد. اگر کار ساختن ستون ها را با سکه 
بهــار آزادی انجام دهیم در شــرایط قیمت نفت خام 
برابــر 50 دالر، از روی هم قرار دادن ســکه های بهار 
آزادی حاصــل از درآمد صادرات نفت ایران، بیش از 
312 ســتون به ارتفاع قله اورســت ایجاد می شود و 
اگر قیمت به 100 دالر برای هر بشــکه برسد، تعداد 
ســتون ها به عدد 624 می رســد )ضخامت هر ســکه 
200هزار  1 میلیمتر و قیمت آن  /2 برابــر  بهار آزادی 
تومــان در نظر گرفته شده اســت(. در این حالت اگر 
قیمــت نفت خام تنهــا یک دالر کاهــش پیدا کند، 
ذخایر ارزی ایران ســاالنه ســتونی از اسکناس 100 
دالری )یا چک پول هــای 100 هزارتومانی( به ارتفاع 
101٧ متر و یا 6 ســتون ســکه بهار آزادی به ارتفاع 

می دهد.  از دست  را  اورست  قله 

مقايسه ای شاخص های  انتخاب 
در مقایســه درآمد نفــت خام با ســایر منابع طبیعی 
نیــز می تــوان مثال های تامل برانگیــزی ارائه داد از 

بــا درآمد معادن  جمله، مقایســه درآمــد نفت خام 
از معــادن فعال طالی کشــور،  طالی کشــور. یکی 
50 کیلومتری شــرق گلپایگان  معدن طالی موته  در 
2 کیلوگرم طال و عمر  اســت که تولید روزانــه آن 5/
مفید آن 15 ســال برآورد شده  است. مجموع درآمد 
ایــن معدن، طی کل عمر مفید آن با قیمت هر اونس 
353 میلیون دالر می شــود.  برابــر  800 دالر،  طــال 
3 روز نفت  این مقــدار درآمد تنهــا برابر صــادرات 
با قیمت 4٧ دالر برای هر بشــکه و اگــر قیمت نفت 
به ٧0 دالر در هر بشــکه برســد، تنهــا برابر 2 روز 
درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران اســت. این 
 ٧ ارقام برای معدن طالی ســراب با برآورد روزانه 5/
کیلوگرم اســتحصال طال و عمر مفید 25 ســال، برابر 
16 روز درآمــد صادرات  برابــر  1 میلیــارد دالر  /٧٧
نفت خــام با قیمت هر بشــکه 44 دالر و درآمد 10 
روز صــادرات نفت خام به قیمت هر بشــکه ٧0 دالر 
0 دالر  اســت. به کالم دیگر اگر قیمت نفت تنها 39/
)39ســنت( در هر بشــکه کاهش پیدا کند، زیانی که 
طی یکســال بــه اقتصاد کشــور و بودجه دولت وارد 
می شــود، برابر کل درآمد ناخالص معدن طالی موته 
15 ســال عمر مفیــد آن اســت. همچنین یک  طی 
کاهش 2 دالری در قیمت نفت در هر بشــکه، کاهش 
درآمــد صادرات نفــت خام در طی یک ســال بیش 
از کل درآمــد ناخالص معدن طالی ســراب با تولید 
٧ کیلوگرم طال در طی 25 ســال عمر مفید  روزانه 5/
آن اســت. به بیان دیگر، دولت ایران با اضافه درآمد 
صــادرات نفت خــام در ازای افزایــش تنها یک دالر 
قیمت نفت خام در هر بشــکه در یک سال، می تواند 
46 تن طالی 18 عیــار )هر گرم 20 هزار تومان( به 

بیفزاید.  خود  طالی  ذخایر 

نتيجه گيری و  جمع بندی 
بنابــر آنچه ذکر شــد، اثــر تغییر تنهــا یک دالر در 
قیمت هر بشــکه نفت خام، آثــار قابل مالحظه ای بر 
اقتصــاد، بودجه دولت و زندگی روزمــره اکثر مردم 
4دهه گذشــته نشــان می دهد،  ایــران دارد. تجربه 
نوســان های شــدید قیمت جهانی نفــت خام همواره 
نتایــج مخربی )بیمــاری( برای اقتصــاد ملی در پی 
آثار در زمان  این  داشته است. شــناخته شــده ترین 
افزایــش قیمت، بیمــاری هلندی و در دوران کاهش 
اقتصاد ملی  بــرای  تورمی  قیمــت، وضعیت رکــود- 
بوده  اســت. به همین دلیل همانند اغلب کشــورهای 
صادرکننــده نفــت خام، ضــروری اســت مدیران و 
تصمیم گیــران اقتصاد ملی جهــت کاهش آثار زیانبار 
نوســان قیمت نفت خام، به راهکارهای توصیه شــده 
توســط صاحبنظران و کارشناســان اقتصادی، تن در 
دهنــد. راهکارهای انتخاب شــده در صورتــی نتایج 
مناسبی خواهند داشــت که در کوتاه مدت به کنترل 
و نظارت بیشــتر بــر عملکرد دولــت در بخش نفت 
و هزینــه کــردن درآمدهــای نفتــی و در بلندمدت 
به قطــع ارتباط مســتقیم بودجه دولت بــا قیمت و 
حجم درآمدهــای نفتی بینجامــد و درآمدهای نفتی 
در طرح هــا و پروژه هــای دارای شــرایط بهینــه به 

روش های کارآ و موثر هزینه  شــود.

 : منبع

* http://donya-e-eqtesad.com
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