
 

 

  

 

 

 

 

  

  دومبخش 

  عمليات باالدستي

  

     خام   . نفت1-2

  خام در مناطق خشكي. توليد نفت1-1-2

شركت نفت  ،جنوب خيز نفتمناطق  ملي شركتاي تابعه  منطقه يها شركتخام در مناطق خشكي در  توليد نفت

 شود. انجام ميو شركت اروندان مناطق مركزي 

  جنوب خيز نفتشركت ملي مناطق  •

كشور جايگـاه   خام نفتترين توليدكننده  به عنوان بزرگ ،هزار كيلومتر مربع 400گستره عملياتي  دراين شركت 

هاي  به علت محدوديت 1392گرچه در سال اي در تامين نفت و گاز و همچنين توسعه اقتصاد كشور دارد.  ويژه

توليد با رايط معمولي عمليات، اعمال شده از خارج از كشور با كاهش تكليفي توليد مواجه بود، ليكن در حالت ش

خـام   درصد از كـل توليـد نفـت    80حدود متر مكعب گاز  ميليون 110خام و  نفتميليون بشكه  3 حدود روزانه

هزار  22هزار بشكه مايعات گازي و  120روزانه در شرايط مذكور، عالوه بر آن  .شته استعهده دا ركشور را ب

باشد  شركت تابعه مي 9خيز جنوب داراي  . شركت ملي مناطق نفتسته ادش توليد مي اين شركتبشكه نفتا در 

شـركت  هـاي   بـا نـام  شـركت، عمليـات پشـتيباني توليـد را      4شركت آن عمليات توليد نفـت و گـاز و    5كه 

بـرداري نفـت و گـاز     شـركت بهـره   ،برداري نفت و گاز مارون شركت بهره ،برداري نفت و گاز كارون بهره

راهبري  برداري نفت و گاز مسجدسليمان شركت بهرهو  رداري نفت و گاز گچسارانب شركت بهره ،آغاجاري

  نمايند. مي
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 1392ي تابعـه در سـال   هـا  شركت درخيز جنوب را  نفتخام شركت ملي مناطق  توليد نفت 2-1 جدول

 دهد.نشان مي

  1392 جنوب در سال خيز نفتي تابعه شركت ملي مناطق ها شركتخام در  . توليد نفت2-1جدول 

  هزار بشكه در روزواحد: 

  خام توليد نفت  هاي تابعه شركت
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نفت و گاز  برداري بهرهشركت ،نفت و گاز مسجدسليمان برداري بهرهشركت 

 نفت و گاز آغاجاري برداري بهرهشركت ،نفت و گاز مارون برداري بهرهشركت ،كارون

 خام نفتتزريق مايعات به ،راننفت و گاز گچسا برداري بهرهشركت 

31/2114  

خـام   نفـت كـل  درصـد از   96/74حدود 1392در سال جنوب  خيز نفتمناطق ملي شركت به طوركلي 

  است.وليد كرده كشور را ت

  شركت نفت مناطق مركزي •

هـاي   بـه غيـر از ميـدان    هاي خشكي كشور  ايران وظيفه توليد نفت و گاز از ميدان شركت نفت مناطق مركزي

هاي نفت و گـاز را بـه عهـده دارد. ايـن      خيز جنوب و صيانت از ميدان شركت ملي مناطق نفتت مسئوليت تح

هـزار   200ميليون متـر مكعـب گـاز و     325شركت به عنوان قطب توليدكننده گاز كشور توانايي توليد روزانه 

  به شرح زير بوده است:هاي اين شركت در سه شركت تابعه  فعاليتباشد. عمده  را دارا مي خام نفتبشكه 

o منـاطق   نفـت   نفـت شـركت   هتوليدكنندعمده  با مركزيت كرمانشاه برداري نفت و گاز غرب بهره شركت

خـام از   هاي نفتي اين شـركت در ايـن منطقـه قـرار دارد كـه توليـد نفـت        ميدان بيشترمركزي است زيرا 

كوه  در استان ايالم، سركان و مالهدالپري  و پايدار شرق ،غرب دانان، پايدار ,خوشهلران، چشمهد هاي ناميد

را  آباد در اسـتان فـارس   سروستان و سعادت ،در استان كرمانشاهو آبان  سومار ،شهر نفت ،در استان لرستان

 شوند. شامل مي

o  فاقد ميادين نفتـي   1392در سال با مركزيت مشهد مقدس  شرقزاگرس نفت و گاز برداري  بهرهشركت

ايـن شـركت   گاز توليـدي در   .داشته استعهده  هخانگيران و گنبدلي را ب هادين منطقمياز توليد گاز و بوده 

هـاي خراسـان شـمالي، رضـوي و جنـوبي، مازنـدران،        گاز مورد نياز استان ،سازي پس از فرآورش و شيرين

متوسـط  كنـد.   گلستان، سمنان، گيالن و نيز واحد پتروشيمي خراسان و بخشي از گاز نيروگاه نكا را تامين مي

 2900ميليون متـر مكعـب در روز) و    61ميليون متر مكعب در روز (توان توليد  48توليد گاز اين شركت 

 باشد. بشكه ميعانات گازي مي
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o  از چهـار  توليد گـاز  بخش قابل توجه  1392در سال  با مركزيت شيراز گاز زاگرس جنوبيشركت نفت و

ميدان گازي نار، كنگان، آغار،  10سيان، قشم و سرخون شامل پار نار و كنگان، آغار و داالن،منطقه عملياتي 

گورزين (اسـتان   ،و سرخون(استان فارس) و قشم  پارسيان داالن، تابناك، هما، وراوي، شانول (استان فارس) 

  دار بوده است. عهدههرمزگان) و عمليات پااليشگاه گازي فراشبند را 

ـ   با افتتاح رسـمي راه  1392در سال  ايـن شـركت جـزء     ،آبـاد  هـاي نفتـي سروسـتان و سـعادت     دانانـدازي مي

برداري از ميدان نفتي سروستان كه در  بهرهتوليدكنندگان نفت در شركت مناطق مركزي قرار گرفت. تاسيسات 

كيلومتري شمال ميدان سروستان قرار دارد  20آباد كه در  كيلومتري جنوب شرقي شيراز و ميدان سعادت 110

هـزار بشـكه در    15در مرحله اول تا سـقف  برداري رسيد. توليد  به طور آزمايشي به بهره 1391در اواخر سال 

برداري  زدايي و بهره بيني شده است. واحد نمك ها پيش هزار بشكه در روز از اين ميدان 25روز و در مرحله دوم 

است. نفت توليـدي ايـن   اندازي شده  و تزريق گاز اين طرح به صورت يك كارخانه و مجتمع كامل ساخته و راه

 كيلومتر به پااليشگاه شيراز ارسال گرديده است. 102اي به طول  ها با خط لوله ميدان

  دهد. مي نشان 1392در سال را  مناطق مركزيشركت نفت  خام توليد نفت 2-2دول ج

  1392ي تابعه شركت نفت مناطق مركزي در سال ها شركتخام در  . توليد نفت2- 2جدول 

  )هزار بشكه در روز(خام  د نفتتولي   شركت

  53/90  گاز غرب و زاگرس جنوبي برداري نفت بهرهشركت 

  در حدود  1392خام كشور در سال سهم توليد نفت شركت مناطق مركزي از كل توليد نفتبه طوركلي 

  .بوده استدرصد  21/3

 شركت اروندان •

o  1392زار بشكه در روز در سال ه 227ظرفيت توليد توان با ، خرمشهرشركت اروندان با مركزيت  

و  جفيـر  ،دارخـوين، آزادگـان، يـادآوران    غرب استان خوزستان شامل همنطقهاي نفتي  اندتوليد از مي

و يـاران  يـادآوران   ،زود هنگام از ميادين آزادگانتوليد  1392در سال . شته استدا عهده بهرا  ياران

 همچنان ادامه داشته است.

  دهد. مي را نشان 1392ي نفت و گاز اروندان در سال بردار بهرهشركت  خام  نفتتوليد  2-3 جدول

  1392ي تابعه شركت اروندان در سال ها شركتخام در  . توليد نفت2- 3جدول 

  هزار بشكه در روز - خام  توليد نفت  شركت

  6/187  برداري نفت و گاز اروندان شركت بهره
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 حـدود در  1392خام كشور در سـال  كل توليد نفت خام شركت اروندان ازسهم توليد نفتبه طوركلي 

انـد بـه    در دست اجرا قـرار داشـته   1392هاي مهمي كه در اين شركت در سال  طرح .بوده است درصد 65/6

  باشند: شرح زير مي

  در مناطق درياييو گاز خام . توليد نفت2-1-2

بـا تـوان    ي نفت و گاز دريـايي ها برداري از ميدان عمليات بهره شركتاين  در: قاره فالتشركت نفت  -

بـرداري   سكوي فـرآورش و بهـره   17خام در  ميليون بشكه نفت 24/1فيت فرآورش روزانه بيش از رظ

كيلومتر خـط   3600سكوي سرچاهي و بيش از  100خام و  ات فرآورش نفتسمجتمع تأسي 9خام،  نفت

بـه دو   يينظر جغرافيـا  ين شركت ازعملياتي ا هحوز شود. عملياتي انجام مي همنطق 6زيردريايي در  هلول

بخش شمالي و جنوبي تقسيم شده است. در بخش شمالي دو منطقه بهرگان و خارك و در بخش جنوبي 

 .قرار دارند قشمكيش و  ،سيري ،الوان

o ميدان توسـعه نيافتـه   و  سروش ،، هنديجان، نوروزنفتي بهرگانسر هاي داراي ميدان منطقه بهرگان

 .باشد ميماهشهر 

o توسعه اسـفنديار و  در حال  هاي ميداننفتي درود، ابوذر، فروزان و  يها داراي ميدان ه خاركمنطق

  دهر است. هاي توسعه نيافته بينالود و ايران و ميدانآرش 

o  هـاي آلفـا،    و ميـدان  باشـد  مـي و بالل  رشادت نفتي سلمان، رسالت، هاي ميدانداراي منطقه الوان

  .اند توسعه نيافتههم در اين منطقه  بفرزاد  آواد گلشن و فرزفردوسي، تندر، هامون، 

o هزار بشكه در روز  150فت به ظرفيت نبا دو كارخانه تفكيك آن مركز عملياتي كه  منطقه سيري

، اسـفند  )، نصرتيدنا (سيري د ري سي)،يباشد داراي ميادين نفتي سيوند (س در جزيره سيري مي

 .باشد مي ، فروز آ و فروز بفرزام هنيافت توسعه هاي نو ميدا مبارك، الوند (سيري آ) ،ي)(سيري ي

o دارد.در اين منطقه قرار ميدان عظيم گازي كيش  ،منطقه كيش 

o قراردارد و توليد زود هنگام از آن كه هنگام  در حال توسعه ميدان نفتي در اين منطقه ،منطقه قشم

در  آ و دي توسن، نفتان، هرمـز  هاي نفت ميدانقبل آغاز شد، همچنان ادامه داشته است. سال دو از 

 هاي گازي سلخ و گورزين وجود دارند. ميدان در اين منطقه نيز اند. نطقه توسعه نيافتهاين م

 

  دهد. مي نشان 1392ايران را در سال  قاره فالتشركت نفت خام  نفتتوليد  2-4 جدول
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  1392ايران در سال  قاره فالتنفت  شركتخام در  . توليد نفت2- 4جدول 

  هزار بشكه در روز  شركت

  02/428  ايران قاره فالتشركت نفت 

  

روز  هزار بشكه در 02/428مجموع در  1392سال در  قاره فالتشركت نفت در روزانه توليد متوسط 

شـده و  در منطقه خارك انجـام  هزار بشكه در روز  97/171با  آن خام بيشترين ميزان توليد نفتبوده است كه 

   .ندا هشتبعدي قرار دا يها دهدر ر ترتيب به و قشم سيري ،انالومناطق بهرگان، 

ـ  1392در سـال  كشـور  خـام   نفـت از مجموع كل توليـد   ييدرياخام  نفتسهم توليد به طور كلي    دود در ح

  . باشد مي صددر 18/15

با پتانسيل برداشت گاز بـه   1392در سال  ميدان گازي عظيم پارس جنوبي :شركت نفت و گاز پارس -

روزانـه بـه    با ظرفيت در سكوهاي فاز يك با دو سكوي عملياتي ،ميليون متر مكعب در روز 295 ميزان

هر كدام با  5، 4و  3، 2حلقه چاه، سكوهاي فازهاي  12ميليون متر مكعب گاز ترش از  28طور ميانگين 

و  7، 6هاي ميليون متر مكعب گاز ترش و فاز 60چاه روزانه به طور ميانگين حدود حلقه  12دو سكو و 

روزانـه حـدود    با ظرفيت حلقه چاه در هر سكو در مجموع 12با داشتن سه سكوي توليدي و داشتن  8

 60روزانه حدود  با ظرفيت حلقه چاه 12هر كدام با دو سكو و  10و  9ميليون متر مكعب و فازهاي  85

 ميليون متر مكعب در روز در مدار توليد قرار داشت. 

  

  آب به ميادين نفتي تزريق گاز و. 3-1-2

يكي از مشكالتي كه در توليد نفت كشور وجود دارد اين است كه ميادين نفتي بزرگ در نيمه عمر خود          

قـانون   130طرفي بر اساس مـاده  شود. از  ها با عمر باال هر روز دشوارتر مي اند و توليد از اين ميدان قرار گرفته

ي ساالنه يك درصد به ضريب برداشت نفت از مخازن افزوده شود. به همين بايست ،پنجم توسعهساله  برنامه پنج

هاي نوين ازدياد برداشت براي جبران افت توليد از اين ميادين و افـزايش ضـريب برداشـت     علت بايد از روش

  استفاده كرد.

يا طبيعـي   هاي باالي زمين قرار دارد داراي انرژي اوليه عموماً نفتي كه در مخزن است تحت فشار اليه

ل، انرژي طبيعي ممكن است در اثر يك يا چند عامل از عوامل انبساط سيال و سنگ، رانش گاز محلواست. اين 

از تخليه طبيعي مخزن بايـد بـا اسـتفاده از    ها  پس از گذشت سال رانش گاز كالهك يا رانش با آب، آبده باشد.

گوينـد كـه    مـي  و ثالثيـه  ها را بازيافـت ثانويـه   وشرهاي ازدياد برداشت انرژي مخزن را تقويت كرد. اين  روش
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هـاي پليمـري،    ها تزريق آب، گاز و تزريق متناوب آب و گاز، روش حرارتـي، تزريـق فـوم و ژل    ترين آن متداول

  دهنده نيروي كشش سطحي و روش ميكروبي است. استفاده از مواد شيميايي كاهش

هـاي ازديـاد    مطالعات امكـان اسـتفاده از سـاير روش   هاي اخير عالوه بر تزريق آب و گاز  البته در سال

هـاي افقـي و    هـايي نظيـر حفـاري چـاه     و همچنين فعاليـت  امتزاجيبرداشت مانند پليمرهاي ژالتيني، تزريق گاز 

چـاهي   هـاي درون  انحرافي، ايجاد شكاف هيدروليكي، فرازآوري مصنوعي شامل فرازآوري با گاز، نيتروژن و پمپ

 ها در دست انجام است. صورت گرفته و برخي از آن براي ازدياد برداشت

خيز جنوب، يـك پـروژه    مناطق نفت ملي پروژه تزريق گاز در شركت 11 ،1392سال اين اساس در بر 

 حالدر  قاره فالتبرداري نفت و گاز اروندان و پنج پروژه تزريق آب در شركت نفت  شركت بهرهدر تزريق گاز 

چاهي به عنوان روش فرآزآوري مصنوعي  هاي درون به كارگيري تلمبه ،ق گاز و آببر تزريباشد. عالوه  اجرا مي

هـاي عمليـاتي    هاي افقي و انحرافي براي به حداكثر رساندن توليد به روش صيانتي در شركت و همچنين حفاري

  تابعه شركت ملي نفت در دست اجرا قرار گرفته است. 

، عمليـات بـازگرداني گـاز و تزريـق آب بـه ميـادين نفتـي در        به طور خالصه مقدار تزريق گاز 2-5در جدول 

  شده است. ارايه 1392و  1391هاي  سال

  1392و  1391 هاي مقدار گاز و آب تزريق شده به ميادين نفتي در سال .2- 5جدول 

  سيال تزريقي  واحد  مناطق نفتي
  مقدار تزريق

1391  1392  

  93/81  65/77  گاز  در روزميليون مترمكعب   خيز جنوبشركت مناطق نفت

  قاره فالتشركت نفت 
  0  04/0  گاز ميليون مترمكعب در روز

  88/125  63/130  آب ميليون بشكه در سال
  93/81  69/77  گاز  ميليون مترمكعب در روز  جمع كل گاز تزريقي

  

،كرنج، پارسي، گچسارانرون،شامل ميادين نفتي آغاجاري،ما خيز جنوبمناطق نفتتزريق گاز در ميادين نفتي   -

شايان ذكر است كه عمليات  باشد. مي و نرگسي سفيد، كوپال حكيمه، هفتگل، لب بي بي ،تزريق امتزاجي)(رامشير

در سال هاي گذشته  همچنان سالجهت جلوگيري از هرزرفت نفت بازگرداني گاز در ميدان نفتي پازنان در 

كه داراي  هاي نفتي اين شركت فاده در ميداناز ديگر فناوري در حال است ادامه داشته است. نيز 1392

گيري  توان به بهره شناسي خاص هستند و اغلب در نيمه دوم عمر خود قرار دارند مي پيچيدگي مخزني و زمين

  چاهي اشاره كرد. هاي درون از فناوري حفاري مايل و افقي و استفاده از پمپ

  باشد. مي ي دارخوينشامل ميدان نفتتزريق گاز در ميادين شركت اروندان  -
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شامل ميادين نفتي سلمان (تزريق همزمان آب و فرآزآوري با  قاره فالتنفت در ميادين شركت آب تزريق  -

   باشد. مي بالل(اسفند) و  E(دنا)، سيري  D(سيوند)، سيري Cگاز)، سيري 

نسبت به سال تزريق گاز به ميادين نفتي  ،1392در سال  شود طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان

مصرف گاز به روبرو بوده، گرچه  يدرصد 46/5با رشد افزايشي مقدار آن به طوري كه  افزايش يافته قبل

تنگنا مواجه هاي فصل سرد سال كه سهم تزريق را از گاز توليدي كشور با  خصوص در بخش خانگي در ماه

تزريق آب در  .بودده كرمتوقف  را يقتزرعمليات هاي زمستان سال به علت كمبود گاز  در اغلب ماهساخته، 

 1390ي نسبت به سال بسيار چشمگير كاهشبا  1392و  1391هاي  سالدر  قاره فالتهاي شركت نفت  ميدان

درصد نسبت به سال قبل  4/3نيز  1392بوده است و در سال  همراه ميليون متر مكعب در سال) 400(بيش از 

  كاهش يافته است. 

  خامكل نفت تحويلتوليد و . 4-1-2

ي كشـور  ها پااليشگاهعنوان خوراك مصارف داخلي بهنياز  هاي مورد فرآوردهخام توليدي كشور براي تامين نفت

خام دريافتي از كشورهاي مستقيم و صادرات به ازاي نفتو مابقي براساس مقررات سازمان اوپك براي صادرات 

  گردد.صادراتي ارسال مي نهبه پايا ،همسايه شمالي (سوآپ)

از هاي بندرعباس، آبادان، كرمانشاه، شيراز، اصـفهان، اراك، تهـران و تبريـز     خام خوراك پااليشگاه نفت

و بخشي از خوراك پااليشگاه بندرعباس نيز از ميدان دريايي هنگام از طريق  طق خشكياخام توليدي در من نفت

خام توليدي مناطق عملياتي بهرگان، خارك و سيري به خارج  ، كل نفتقاره فالتدر منطقه  گردد. تامين ميقشم 

مين خوراك پااليشـگاه الوان مـابقي صـادر    أپس از تخام توليدي  نفتالوان  هشود و در منطق از كشور صادر مي

  شود. مي

   د.نده دريايي را نشان مي /مناطق خشكي  درخام  نفت كل توليدروند  2-1 نمودارو  2-6جدول 

  1382- 92هاي  سال درخام در مناطق دريايي و خشكي  نفت كلتوليدروند  .2- 6ل جدو

��� �� ���	 �
�� :��
�  

  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

  توليد عملي
  /خشكي

  دريا
3983  1/3996  4022  9/4056  62/4103  52/4016  43/3927  45/3942  64/3903  05/2843  46/2820  

  

خام خشـكي و دريـايي در سـال     شود توليد نفت مالحظه مي 2-1و نمودار  2-6طور كه در جدول  انهم

بـه  خـام   توليـد نفـت   تكليفي كاهش يافته كه مربوط به كاهش 1391درصد نسبت به سال  79/0 جمعاً 1392

  باشد. دريايي ميخشكي و در ميادين المللي  هاي بين علت تحريم
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كـه در   چنـان باشـد.  مـي  2-7شرح جدول به 1382-92خام در دوره زماني فتتحويل نعرضه و روند 

علت رعايت سقف اوپك با نوساناتي طي دوره، برخي اوقات خام بهنشان داده شده است تحويل نفت 2-7 جدول

باشد. سازي يا برداشت از مخازن ذخيره ميخام بيشتر يا كمتر بوده است كه نمايانگر ذخيرهاز مقدار عرضه نفت

 حـدود متوسط ساليانه كاهشي تقريباً با رشد به ترتيب  1382-92خام طي دوره كلي عرضه و تحويل نفت طور به

و تحويـل  نسبت به سال قبـل عرضـه    1392روند يكساني داشته در حالي كه در سال  درصد -55/3و  -56/3

  درصد همراه بوده است.  41/2و   83/0 با رشد كاهشيخام به ترتيب  نفت

 خشكي /مناطق دريايي درخام  . توليد نفت2-1نمودار 



 

 

  

  1382- 92ي ها سال درخام  تحويل نفتروند عرضه و . 2-7جدول 

  خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت                          

  1392  1391  1390 1389  1388  1387  1386 1385 1384 1383 1382 خام  تراز نفت

  47/1029  56/1040  83/1424 99/1438 51/1433 05/1470 82/1497 77/1480 88/1467  61/1462 80/1453 خام   توليد نفت

  0  38/0  26/1 84/4 78/32 17/27 39/38 96/47 81/27 39/31 19/26 خام  واردات نفت

  47/1029  93/1040  08/1426 83/1443 29/1466 22/1497 21/1536 73/1528 69/1495 00/1494 99/1479  جمع عرضه

  77/372  48/413  47/810 97/819 96/799  73/862 65/908 60/881 70/866 10/886 70/891  خام   صادرات نفت

  0  06/4  27/1 17/8 22/32 61/29 33/38 58/46 61/23 39/31 19/26 خام (سوآپ) صادرات نفت

  82/661  55/645  65/627 09/607 21/612 23/605 45/600 97/601 15/583 99/574 87/566 ها خوراك پااليشگاه

  6/1034  1/1063  39/1439  23/1435 39/1444 56/1497  4/1547  2/1530  5/1473  5/1492  8/1484 جمع تحويل  

  003/0  014/0  01/0 0 0 05/0      تلفات انتقال و توزيع

  13/5  18/22  3/13 -6/8 -9/21 34/0 21/11 42/1 - 24/22 -52/1 78/4 برداشت / (ذخيره)
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  . گاز غني2-2

  . توليد گاز غني1-2-2

 هـاي ميـادين  و گاز گـاز سـازندي   گازهاي همراه بـا نفـت،  شامل  1392در سال در كشور منابع توليد گاز غني 

سـفيد در منـاطق    لب و سفيد نفتو گاز گنبدي از ميادين نفتي پازنان، همراه گاز بخش اعظم است.  بوده مستقل

اسـيك  ژورتوليد شده است. توليد گاز غني سازندي عـالوه بـر ميـدان گـازي مـارون خـامي و       جنوب خيز نفت

 قـاره  فـالت در شـركت نفـت   نيز گازي داالن ميدان سلمان  سازندخيز جنوب، از در مناطق نفت مسجدسليمان

  صورت گرفته است.

از ميادين نار و كنگان، آغـار و داالن، خـانگيران،    1392در سال گازي مستقل از ميادين توليد گاز غني 

طقـه خشـكي تحـت مـديريت     ندر مو ميـدان سـراجه   ار گنبدلي، سرخون، تابناك، هما، شانول، وراوي، تنگ بيج

 1فازهاي از و قاره  هاي الوان و گورزين با راهبري عملياتي شركت نفت فالت ، ميدانشركت نفت مناطق مركزي

  شده است. توليدگاز پارس و شركت نفت تحت راهبري پارس جنوبي  12و  10الي 

 فازهاي پارس جنوبي و تفكيكرا به مستقل گازياز ميادين  غني توليد گازوضعيت  2-9و  2-8ول اجد 

  د.نده نشان مي ي عملياتيهاشركت

   وضعيت توليد گاز غني از ميادين شركت نفت و گاز پارس .2- 8جدول  
  (ميليون متر مكعب در روز)

  1392  1391  1390  ميدان پارس جنوبي

  79/263  65/240  47/231  16و 10/12/15و  9/ 8و  7، 6/ 5و  4/ 3و  2/ 1 هاي:فاز

  توليد نداشته است. 1391و  1390هاي  در سال 16و  15،  12 هاي*فاز

  سازند گازيميادين مستقل گازي و  گاز . توليد2- 9جدول 

 نام شركت
  ميزان توليد (ميليون مترمكعب در روز)

1390  1391  1392  

  سليمان)خيز جنوب (سازندهاي گازي مارون خامي و ژوراسيك مسجد شركت ملي مناطق نفت

شركت نفت و گاز پارس (گاز غني  ،شركت نفت مناطق مركزي ايران (گاز غني ميادين مستقل)

، ميدان الوان و ايران (ميدان سلمان/سازند گازي داالن) قاره فالتشركت نفت  ،ميادين مستقل)

  ميدان گورزين

33/497  05/513  02/528  

 

و  نديگنبدي و سـاز اعم از همراه،  1392ر سال توليد گازغني دكل چنانكه از جدول فوق مشهود است 

درصد افـزايش   83/2 كه نسبت به سال گذشته  ميليون مترمكعب در روز بوده 02/528 ميادين مستقل گازي
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دريـايي   هـاي  ناميدو  قابل مالحظه از ميدان گازي مشترك پارس جنوبي برداشتافزايش داشته كه مربوط به 

   است.بوده  قاره شركت نفت فالت

را منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي گازغني به تفكيك  كل توليدروند  2-2نمودار و  2-10جدول 

  دهد. مي نشان

  توليد گاز غني در مناطق خشكي و درياييروند  .2- 10جدول 

�:��
 � ������������ ��� �� ������  

  1392  1391  1390  1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح  مناطق

ي
شك

خ
ي
/درياي

  

  84/634  16/622  12/631  45/617  74/582  89/551  70/505  49/464  6/435  51/407  99/377  مناطق جمع

  

   

  

درصـد   04/2نسـبت بـه سـال قبـل      1392در سـال   غنيتوليد كل گاز مشهود است  2-9چنان كه از جدول 

  بوده است. ييدريامستقل ميادين  گاز غنيتوليد افزايش به علت يافته كه افزايش 

  

  1382-92 هاي سال درتوليد گاز غني . روند 2-2نمودار 
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  . عرضه گاز غني2-2-2

 واحـدهاي هاي شيميايي و فيزيكي در به ويژگي با توجه و آبمايعات، ميعانات  و وجود ناخالصيعلت به گازغني

   گردد. و يا براي تزريق به ميادين نفتي و خوراك پتروشيمي عرضه مي شودمي پااليش مختلف

  شرح زير بوده است:  هب 1392در سال روند عرضه گاز غني كلي طور هب

تـر  ميادين نفتي براي جداسازي مايعات و هيدروكربورهاي سنگينخيز جنوب، گاز همراه در مناطق نفت

و مقداري براي خوراك كارخانجات پتروشيمي تخصيص يافته است.  به كارخانجات گاز و گازمايع ارسال گرديده

لوله سراسري گاز مـورد   وطدر ميادين نفتي و يا خط براي تزريقكارخانجات گاز و گاز مايع گازسبك حاصل از 

كارخانجات  احداث نظير آوري گازجمعآينده توسعه هاي براي طرحگاز غني باقيمانده است. استفاده قرار گرفته 

خـام  زريق به نفـت تر جهت تگاز و گازمايع در نظر گرفته شده است. مايعات و هيدروكربورهاي توليدي سنگين

هاي نفت تحويـل   به پااليشگاههاي نفتي عنوان خوراك صنايع پتروشيمي و يا براي توليد فرآورده به صادراتي و يا

  .شده است

آوري جمعآينده توسعه هاي طرح براي خوراكگازهاي همراه ميادين نفتي شركت نفت مناطق مركزي 

   .در نظر گرفته شده استگاز و گازمايع  جاتاحداث كارخان نظيرگاز 

خـوراك  نيز بـراي   1392در سال  قاره فالتنفت ملي گازهاي همراه ميادين نفتي در شركت  ي ازبخش

 ،بـراي مصـارف عمليـاتي   بخش عمـده آن  پتروشيمي خارك و مصرف جزيره كيش مورد استفاده قرار گرفته و 

ظيـر  ن آوري گـاز  جمـع  توسعهدر دست  هايطرحخوراك  خوراك كارخانه گاز و گاز مايع سيري و مابقي براي

شـايان ذكـر اسـت     در نظر گرفته شده اسـت. ) ....خارك و (كارخانه گاز و گاز مايع كارخانجات گاز و گازمايع 

 142) در سـيري بـا ظرفيـت    NGLطرح كارخانه گاز و گاز مايع ( 1392در سال  همان طور كه قبالً اشاره شد

بـرداري رسـيد و گـاز     سيري به بهره آوري شده ميادين اقماري جزيره ميليون فوت مكعب از گازهاي غني جمع

ارسال شد و ميعانات گازي حاصل نيـز   و بخشي از آن براي مصرف جزيره قشم سبك توليدي به نيروگاه كيش

در دسـت اجـرا قـرار     1392طرح كارخانه گاز و گاز مايع خارك در سـال  ضمناً . گرديدصادرات عرضه  براي

سـازي   ز آخرين وضعيت پيشرفت به بخش تلفـات و بهينـه  (براي اطالع از مشخصات طرح و همچنين ا داشت

  .)مراجعه گردد

طور عمده تزريـق  و بهگاز خيز جنوب جهت عمليات بازگرداني سازندي در مناطق نفتگازهاي گنبدي/

از سازند گازي مناطق  توليد 1392در سال  در ميادين نفتي و خوراك پتروشيمي مورد استفاده قرار گرفته است.

از طريق خط لولـه زيـر    شده، بقيه براي طرح انتقالمصرف عنوان مصارف عملياتي كه بخشي به حالي دريايي در

در دست اجـرا بـوده    1392كه در سال گازي در عسلويه يشگاه به پاالكيلومتر  300دو منظوره به طول  ييدريا

   .شدخواهد در نظر گرفته  اماراتصادرات به كشور همجوار در آينده براي  احتماالًو يا  جهت پااليشاست، 
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طـور عمـده   بـه (پارس جنوبي) و دريايي شركت مناطق مركزي مستقل در مناطق خشكي غني گازهاي 

هاي گازي موجود در كشور ارسال شده است. گازسبك حاصل از ايـن طريـق بيشـتر     جهت پااليش به پااليشگاه

هـاي نفتـي و    ميـدان به نيز براي تزريق  سراسري گاز جهت مصارف داخلي و بخشيلوله براي تزريق به خطوط 

گازي حاصل از ايـن طريـق بـراي خـوراك پتروشـيمي، توليـد        ميعانات كار رفته است.بهعرضه براي صادرات 

  هاي نفتي و صادرات مورد استفاده قرار گرفته است.فرآورده

   دهد.نشان مي1392در سال ي مختلف را ها بخشغني در  گاز عرضه 2-3و نمودار  2-11جدول 

  

  

  1382-92هاي  سال درگاز غني  ه. روند عرض2-3نمودار 



 

 

  تفكيك بخش به گاز غني در مناطق خشكي و دريايي هعرضروند . 2-11جدول 

     :��
� � ������������ ��� �� ������  

  1392  1391  1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح

  65/59  12/74  32/78  42/87  92/85  59/93  90  37/80  61/76  51/80  511/72  )1(گازمايع گاز و هاي تحويل به كارخانه

  64/519  47/491  36/469  8/453  94/413  87/374  19/335  41/328  61/301  21/274  37/241  )2(زدايي و نم هاي گازي پااليشگاه

  51/16  13/18  45/31  61/25  48/26  78/26  69/28  37/4  87/3  84/1  14/11  )3(تزريق

  7/6  75/6  19/7  71/6  06/7  58/7  30/7  7/6  14/7  61/7  53/7  )4(پتروشيمي

  42/4  53/4  97/5  54/5  01/5  3/5  99/4  68/5  16/8  44/8  36/7  )5(مصرفي خود

  06/26  23/25  46/37  24/37  56/41  32/40  53/39  96/38  21/38  88/34  08/38  آوري گاز هاي توسعه جمع گاز باقيمانده براي طرح

  85/1  93/1  34/1  12/1  77/2  45/3            )6گيري (تبديل به مايعات گازي و خطاي اندازه

  84/634  16/622  12/631  44/617  74/582  89/551  70/505  49/464  6/435  49/407  99/377  عرضهجمع 

  

  باشد. مي 1600و  300، 200 هاي آغار/داالن به كارخانهگاز غني تحويلي از  اين مقدار مشتمل بر گاز غني همراه و گنبدي تحويلي به كارخانجات گاز و گاز مايع و گاز غني سازند مارون خامي تحويلي به واحد تفكيك و -1

فراشـبند (از منشـأ ميـادين    پااليشـگاه  خـام) و   همـراه نفـت   هـاي (از منشـأ گاز  مسجدسـليمان هاي شركت ملي گاز ايران، شامل واحد نمزدايي سراجه، پااليشگاه  اين بند عالوه بر مقادير گاز سبك توليد شده توسط پااليشگاه -2

 نيز هست. آغار/داالن)

 باشد. و دارخوين مي حكيمه و گچساران بي بي هفتگل،به ميادين گاز غني اين مقدار مشتمل بر تزريق  -3

  باشد. هاي پتروشيميايي رازي و خارك مي هاي نفتي به مجتمع اين مقدار مشتمل برگاز غني تحويلي از شركت -4

 باشد.. ميو قشم كيش  منطقه اين مقدار مشتمل برگاز غني ارسالي به پااليشگاه الوان و -5

 است.خيز جنوب  اين مقدارمشتمل بر گاز غني تبديل شده به مايع در شركت نفت مناطق مركزي ايران و شركت ملي مناطق نفت -6



  �� �عمليات باالدستي 

 

 

  . وضعيت جهاني3-2

  خام . توليد نفت1-3-2

در م خـا  جهان در توليـد نفـت   كشورهايسهم مناطق و در جديدترين گزارش ساليانه شركت بريتيش پتروليوم 

  شده است. ارايه 2-12جدول به شرح  2013سال 

هزار بشكه در روز افـزايش نسـبت بـه سـال قبـل       557د با حدو 2013م در جهان در سال خا توليد نفت       

 يافتـه  افـزايش  2012درصد نسبت به سـال   65/0كه حدود  ،بشكه در روز بوده استميليون  808/86ميزان 

 829/36، در حد كشورهاي عضو اوپك توليدير در سايت مربوطه مراجعه شود چنان كه به جزييات آمااست. 

بـر پايـه   دهـد.   خام جهان را تشـكيل مـي   درصد كل توليد نفت 1/42اند كه حدود  بشكه در روز داشتهميليون 

بـوده   2013هزار بشكه در روز در سـال   603ميليون و  31كشورهاي عضو سازمان ميزان توليد گزارش اوپك 

 4 معـادل  شكه در روزهزار ب 3558 بااين سال در هاي غرب  تحريم با وجود توليد كشور ايرانر اين ميان كه د

هفتمين كشور توليدكننده جهان معرفي شده و  را تشكيل دادهاوپك  درصد توليد 6/9درصد توليد نفت جهان و 

ميليون بشكه در روز  10003و  10788، 11525 روسيه و آمريكا به ترتيب با توليد ،كشورهاي عربستاناست. 

ميليون  3646و  3948، 4180و كشورهاي چين، كانادا و امارات به ترتيب با  را داشتههاي اول تا سوم  در رتبه

ن بـر اسـاس   اين در حالي است كه ميزان توليد نفـت ايـرا    .باشند ميچهارم تا ششم هاي  بشكه در روز در رتبه

 دودر  رسـد كـه   چنين به نظر مي بشكه در روز اعالم شده است. هزار 3575رقم  2013گزارش اوپك در سال 

ضـمناً بـر طبـق     در نظر گرفته شده است. خام نفتميعانات گازي در مقدار توليد  يدآمار فوق احتماالً ميزان تول

 82/2) حـدود  2013(تقريبـاً مطـابق بـا     1392در سال  خام نفتگزارش شركت ملي نفت ايران متوسط توليد 

   ليون بشكه در روز بوده است.مي

  خام در مناطق مختلف جهان . توليد نفت2- 12  جدول

 منطقه
  تغيير توليد نسبت به توليد (هزار بشكه در روز)

 (درصد) 2012سال  

سهم توليد ** 
  2013سال   2012سال  (درصد)

  9/18 25/8 16826 15543 آمريكاي شمالي
 1/9 26/0 7293 7274 آمريكاي مركزي و جنوبي

 3/20 29/0 17281 17231 اروپا و اوراسيا

 2/32 -44/0 28358 28484 خاورميانه

 1/10 -68/5 8818 9349 آفريقا

 5/9 -64/1 8232 8370 آسيا و حوزه اقيانوس آرام

 100 65/0 86808 86251 جمع كل
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