
 

 

 

 

 

 

 دومبخش 

 عمليات باالدستي
 

 خام . نفت1-2

 خام در مناطق خشكي. توليد نفت1-1-2

شركت نفتت   ،جنوب خيز نفتمناطق  ملي شركتتابعه عملياتي  يها شركتخام در مناطق خشكي در  توليد نفت

 شود. انجام مياروندان نفت و گاز و شركت مناطق مركزي 

  جنوب خيز نفتشركت ملي مناطق  

كشور جايگتاه   خام نفتترين توليدكننده  به عنوان بزرگ ،هزار كيلومتر مربع 400در گستره عملياتي ركت اين ش

 1393 هاي اخير و همچنين سالگرچه در سالاي در تامين نفت و گاز و همچنين توسعه اقتصاد كشور دارد.  ويژه

لتيكن در االتت    ه است.د مواجه بودهاي اعمال شده از خارج از كشور با كاهش تكليفي تولي به علت محدوديت

متر مكعب  ميليون 110خام و  نفتميليون بشكه  3 ادود روزانهتوليد با ، 1390تا سال  شرايط معمولي عمليات

خيتز جنتوب    شركت ملي مناطق نفت .شته استعهده دا رخام كشور را ب درصد از كل توليد نفت 80ادود گاز 

شركت، عمليات پشتيباني توليتد   4ت آن عمليات توليد نفت و گاز و شرك 5باشد كه  شركت تابعه مي 9داراي 

بررداري نفرت و    شركت بهرره  ،برداري نفت و گاز كارون شركت بهرهبه عهده دارند. عمليات توليد توسط را 

شرركت  و  برداري نفت و گاز گچسراران  شركت بهره ،برداري نفت و گاز آغاجاري شركت بهره ،گاز مارون

همچنين شركتهاي پيراافاري ايران، خدمات مهندسي  .گرددميراهبري  ت و گاز مسجدسليمانبرداري نف بهره

و تجهيزات صنعتي توربين جنوب، خدمات ترابري و پشتيباني نفت و شتركت ختدمات رهتاهي نفتت، عمليتات      
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 باشند. دار ميپشتيباني را عهده

 1393ي تابعته در ستال   هتا  شركت درخيز جنوب را  نفتخام شركت ملي مناطق  توليد نفت 2-1 جدول

 دهد.نشان مي

 1393جنوب در سال  خيز نفتي تابعه شركت ملي مناطق ها شركتخام در  . توليد نفت2-1جدول 

 هزار بشكه در روزوااد: 

 خام توليد نفت هاي تابعه شركت

يز
تخ
 نف
طق
منا
ي 
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ت
رك
ش
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نو
ج

 

 06/49 نفت و گاز مسجدسليمان برداري بهرهشركت 

 68/662 نفت و گاز كارون برداري رهبهشركت 

 52/508 نفت و گاز مارون برداري بهرهشركت 

 24/377 نفت و گاز آغاجاري برداري بهرهشركت 

 05/478 نفت و گاز گچساران برداري بهرهشركت 

 49/1 خام نفتتزريق مايعات به 

 04/2077 جمع توليد در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

ختام   نفتت كتل  درصد از  13/74ادود  1393در سال جنوب  خيز نفتمناطق ملي كت شربه طوركلي 

 است.كرده  وليدكشور را ت

 شركت نفت مناطق مركزي 

در سه منطقه شمال شرق، هاي خشكي كشور  ايران وظيفه توليد نفت و گاز از ميدان شركت نفت مناطق مركزي

ن قطب توليدكننده گاز كشور توانتايي توليتد روزانته    را به عهده دارد. اين شركت به عنواغرب و جنوب كشور 

هاي اين شتركت در سته    هعاليتباشد. عمده  را دارا مي خام نفتهزار بشكه  200ميليون متر مكعب گاز و  325

 شركت تابعه به شرح زير بوده است:

o منتاطق   نفتت   نفتت شتركت   هتوليدكنندعمده  با مركزيت كرمانشاه برداري نفت و گاز غرب بهره شركت

ختام از   هاي نفتي ايتن شتركت در ايتن منطقته قترار دارد كته توليتد نفتت         ميدان بيشترمركزي است زيرا 

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

منطقته   4ايتن شتركت    شتوند.  مل متي شتا را  در استان كرمانشاهو آبان  سومار ،شهر نفت ،در استان لرستان

هزاربشتكه در روز را   120قم در دست دارد كه مجموعاً ظرهيت توليتد  -عملياتي را به همراه ناايه سراجه

 دارد.

 

o  ميادين نفتتي  توليد از هاقد  1393در سال با مركزيت مشهد مقدس  نفت و گاز شرقبرداري  بهرهشركت
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گاز توليتدي در   .داشته استعهده  هو گنبدلي را ب ، مزدورانخانگيران هادين منطقمياز توليد گاز تنها و بوده 

هتاي خراستان شتمالي، ر توي و جنتوبي،       گاز مورد نياز استان ،سازي اين شركت پس از هرآورش و شيرين

كند.  مازندران، گلستان، سمنان، گيالن و نيز وااد پتروشيمي خراسان و بخشي از گاز نيروگاه نكا را تامين مي

 باشد. بشكه ميعانات گازي مي 3000ميليون متر مكعب در روز و  61 اين شركت ط توان توليدمتوس

 

o  از چهتار  توليد گتاز  بخش قابل توجه  1393در سال  با مركزيت شيراز گاز زاگرس جنوبيشركت نفت و

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

گتورزين )استتان    ،سرخون )استان هارس(،و قشم  پارسيان ،داالن، تابناك، هما، وراوي، شانول )استان هارس(

همچنين توليد نفت از ميادين سروستان  دار بوده است عهدهعمليات پااليشگاه گازي هراشبند را ، و هرمزگان(

  .توليد اين شركت قرار گرهتدر مدار  1391( از زمستان استان هارس)آباد  و سعادت
 

 دهد. مي نشان 1393در سال را  مناطق مركزيشركت نفت  خام توليد نفت 2-2دول ج

 1393ي تابعه شركت نفت مناطق مركزي در سال ها شركتخام در  . توليد نفت2-2جدول 

 (هزار بشكه در روز)خام  توليد نفت  شركت

 46/95 گاز غرب  و  برداري نفت بهرهشركت 

 00/0 گاز شرق  و  برداري نفت بهرهركت ش

 98/6 گاز زاگرس جنوبي و  نفت برداري بهرهشركت 

 44/102 جمع توليد در شركت نفت مناطق مركزي

 در ادود  1393خام كشور در سال سهم توليد نفت شركت مناطق مركزي از كل توليد نفتبه طوركلي 

 .بوده استدرصد  65/3

 شركت اروندان 

توليتد از   1393هتزار بشتكه در روز در ستال     227ظرهيت توليد توان با ، خرمشهران با مركزيت شركت اروند

شته دا عهده بهرا  و ياران جفير ،دارخوين، آزادگان، يادآوران غرب استان خوزستان شامل همنطقهاي نفتي  اندمي

 . است

 دهد. مي را نشان 1393ي نفت و گاز اروندان در سال بردار بهرهشركت خام  نفتتوليد  2-3 جدول
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 1393ي تابعه شركت اروندان در سال ها شركتخام در  . توليد نفت2-3جدول 

 هزار بشكه در روز -خام  توليد نفت شركت

 03/202 برداري نفت و گاز اروندان شركت بهره

 

 داتدو در  1393خام كشور در ستال  خام شركت اروندان از كل توليد نفتسهم توليد نفتبه طوركلي 

-مياند  در دست اجرا قرار داشته 1393هاي مهمي كه در اين شركت در سال  طرحاز  .بوده است درصد 21/7

هاي نگهداشتت  طرح، و همچنين اهزايش هرآورش نفت خام در اوزه غرب كارون) هاي توسعه ايطرحتوان به 

هتاي آزادگتان   از توستعه ميتدان  پس  ( اشاره نمود.توصيفي/ توليدي هايافاريو  ااداث خط لوله) توان توليد

شمالي، آزادگان جنوبي، يادآوران، ياران شمالي و ياران جنوبي مسئوليت راهبري و توليد از اين ميادين مشتترك  

 با ظرهيت توليد بيش از يک ميليون بشكه در روز برعهده شركت نفت و گاز اروندان خواهد بود. 

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

بتا تتوان    هاي نفت و گاز دريتايي  برداري از ميدان عمليات بهره شركتاين  در: قاره فالتشركت نفت  -

بترداري   سكوي هترآورش و بهتره   17خام در  ميليون بشكه نفت 24/1هيت هرآورش روزانه بيش از رظ

 كيلومتر ختط  3600سكوي سرچاهي و بيش از  100خام و  ات هرآورش نفتسمجتمع تأسي 9خام،  نفت

بته دو   يينظر جغراهيتا  عملياتي اين شركت از هاوز 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 توستعه نياهتته   و  سروش ،هنديجان، نوروز ،نفتي بهرگانسر هاي داراي ميدان منطقه بهرگان

 .باشد ميماهشهر 

o توستعه نياهتته    هتاي  ميتدان و  ،هتروزان نتوروز،  نفتي درود، ابوذر،  يها داراي ميدان منطقه خارك

  است. ، اسفنديار و آرشدهر ايران، بينالود

o  هتاي آلفتا،    يتدان و م باشتد  متي و بالل  رشادت نفتي سلمان، رسالت، هاي ميدانداراي منطقه الوان

  .اند توسعه نياهتههم در اين منطقه  بهرزاد  آوگلشن و هرزاد هردوسي، تندر، هامون، 

o ي(، اسفند )سيري ي(، نصرتيدنا )سيري د ري سي(،يداراي ميادين نفتي سيوند )س منطقه سيري، 

 .باشد مي ، هروز آ و هروز بهرزام هنياهت توسعه هاي و ميدان مبارك، الوند )سيري آ(

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

o توليد زود هنگتام از آن   كهقراردارد هنگام  در اال توسعه ميدان نفتي در اين منطقه ،ممنطقه قش
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نطقته  در ايتن م  دآ و هاي نفتي توستن، نفتتان، هرمتز     ميدان. ه استآغاز شد 1389از اواخر سال 

 وجود دارند.نيز هاي گازي سلخ و گورزين  ميداننطقه در اين م اند. توسعه نياهته

 دهد. مي نشان 1393ايران را در سال  قاره هالتشركت نفت خام  نفتتوليد  2-4 جدول

 

 1393ايران در سال  قاره فالتنفت  شركتخام در  . توليد نفت2-4جدول 

 هزار بشكه در روز شركت

 53/95 منطقه بهرگان

 53/168 منطقه خارگ

 24/72 ه الوانمنطق

 20/65 منطقه سيري

 09/18 منطقه قشم

 20/1 تزريق ميعانات گازي به نفت خام

 80/420 قاره ايران جمع توليد در شركت نفت فالت

 

روز  هزار بشتكه در  80/420مجموع در  1393سال در  قاره هالتشركت نفت در روزانه توليد متوسط 

شتده و  انجتام   گدر منطقه خارهزار بشكه در روز  53/168با  آن امخ بيشترين ميزان توليد نفتبوده است كه 

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

از كل توليتد  )توليد نفت خام از مناطق دريايي(  نفت هالت قارهخام شركت سهم توليد نفتبه طوركلي 

 بوده است. درصد 02/15 ادوددر  1393خام كشور در سال نفت

با پتانسيل برداشت گاز بته   1393در سال  ميدان گازي عظيم پارس جنوبي :شركت نفت و گاز پارس -

روزانته بته    با ظرهيت در سكوهاي هاز يک با دو سكوي عملياتي ،ميليون متر مكعب در روز 295ميزان 

هر كدام با  5، 4و  3، 2ي هازهاي القه چاه، سكوها 12ميليون متر مكعب گاز ترش از  28طور ميانگين 

و  7، 6ميليون متر مكعب گاز ترش و هازهاي  60چاه روزانه به طور ميانگين ادود القه  12دو سكو و 

روزانته اتدود    با ظرهيت القه چاه در هر سكو در مجموع 12با داشتن سه سكوي توليدي و داشتن  8

 54روزانه ادود  با ظرهيت القه چاه 12و سكو و هر كدام با د 10و  9ميليون متر مكعب و هازهاي  81

ميتدان پتارس    16و  15عتالوه بتر آن هازهتاي     ميليون متر مكعب در روز در مدار توليد قرار داشت.

ميليون مترمكعب در روز گاز غني به مدار توليتد ا تاهه    5با ظرهيت ادود  1393جنوبي نيز در سال 

  گرديدند.  
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 يادين نفتيتزريق گاز و آب به م. 3-1-2

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

قتانون   130طرهي بر اساس متاده  شود. از  ها با عمر باال هر روز دشوارتر مي اند و توليد از اين ميدان قرار گرهته

يک درصد به  ريب برداشت نفت از مخازن اهزوده شود. به همين  بايستي ساالنه ،پنجم توسعهساله  برنامه پنج

هاي نوين ازدياد برداشت براي جبران اهت توليد از اين ميادين و اهتزايش  تريب برداشتت     علت بايد از روش

 استفاده كرد.

يعي داراي انرژي اوليه يا طبو هاي باالي زمين قرار دارد  عموماً نفتي كه در مخزن است تحت هشار اليه

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

از تخليه طبيعي مخزن بايتد بتا استتفاده از    ها  پس از گذشت سال رانش گاز كالهک يا رانش با آب، آبده باشد.

گوينتد كته    متي  يته ثو ثال را بازياهتت ثانويته  ها  روشهاي ازدياد برداشت انرژي مخزن را تقويت كرد. اين  روش

هتاي پليمتري،    ها تزريق آب، گاز و تزريق متناوب آب و گاز، روش ارارتي، تزريتق هتوم و ژل   ترين آن متداول

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

هاي ازدياد  استفاده از ساير روش سنجيت امكانهاي اخير عالوه بر تزريق آب و گاز مطالعا البته در سال

هايي نظير افتاري   همچنين هعاليتدر دست انجام است.  امتزاجيتزريق گاز  و برداشت مانند پليمرهاي ژالتيني

هتاي   ، ايجاد شكاف هيدروليكي، هرازآوري مصتنوعي شتامل هترازآوري بتا گتاز، نيتتروژن و پمت        هاي اهقي چاه

 .گردداستفاده ميبرداشت چاهي براي ازدياد  درون

خيتز جنتوب، شتركت     منتاطق نفتت   ملي تزريق گاز در شركت هايپروژه ،1393سال اين اساس در بر 

در همچنان همچون ساليان پيشين  قاره هالتروژه تزريق آب در شركت نفت پبرداري نفت و گاز اروندان و  بهره

 . بوده استاجرا  اال

زريق گاز، عمليتات بتازگرداني گتاز و تزريتق آب بته ميتادين نفتتي در        به طور خالصه مقدار ت 2-5در جدول 

 شده است. ارايه 1393و 1392 ،1391هاي  سال

 1393و  1392،  1391 هاي مقدار گاز و آب تزريق شده به ميادين نفتي در سال .2-5جدول 

 سيال تزريقي واحد مناطق نفتي
 مقدار تزريق

1391 1392 1393 
ميليون مترمكعب در  خيز جنوبشركت مناطق نفت

 روز

 17/72 93/81 65/77 گاز

 قاره هالتشركت نفت 
ميليون مترمكعب در 

 روز

 0 0 04/0 گاز
 9/295 88/125 63/130 آب ميليون بشكه در سال

ميليون مترمكعب در  جمع كل گاز تزريقي

 روز

 17/72 93/81 69/77 گاز
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نسبت به ستال  تزريق گاز به ميادين نفتي ، 1393ر سال د شود طور كه در جدول هوق مشاهده مي همان

مصترف گتاز بته    درصدي روبرو بوده، گرچته   91/11به طوري كه مقدار آن با رشد كاهشي  كاهش ياهته قبل

تنگنتا مواجته   هاي هصل سرد سال كه سهم تزريق را از گاز توليدي كشتور بتا    خصوص در بخش خانگي در ماه

هاي زمستان سال به علتت   هاي كشور، در اغلب ماهاز در سبد مصرف نيروگاهساخته و همچنين اهزايش سهم گ

هتاي شتركت نفتت     تزريتق آب در ميتدان  اين درااليست كته   بود.ده كرمتوقف عمليات تزريق را كمبود گاز 

ميليون بشكه در روز(  170)بيش از  1392ي نسبت به سال بسيار چشمگيربا اهزايش  1393  سالدر  قاره هالت

 درصد اهزايش ياهته است. 135ه بوده است و ادود همرا

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

شركت از دارخوين همچنين ميدان و  رگسي، نسفيد، كوپال اكيمه، هفتگل، لب بي بي ،تزريق امتزاجي()رامشير

از شركت نفت هالت  دالزم به تو يح است كه در ساليان گذشته به ميدان درو باشد. مي ارونداننفت و گاز 

قطع شده است. همان ميزان نيز  93و  92گرهته كه در سال تزريق گاز به ميزان ناچيز نيز صورت مي قاره

 ونهمچنفت جهت جلوگيري از هرزرهت شايان ذكر است كه عمليات بازگرداني گاز در ميدان نفتي پازنان در 

  ادامه داشته است. نيز 1393در سال هاي گذشته  سال

شامل ميادين نفتي سلمان )تزريق همزمان آب و هرآزآوري با  قاره هالتنفت در ميادين شركت آب تزريق  -

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

 در سالبه تفكيک ازگرداني گاز و تزريق آب به ميادين نفتي مقدار تزريق گاز، عمليات ب 2-6در جدول 

 ارايه شده است. 1393
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  1393 . تزريق گاز، عمليات بازگرداني و تزريق آب به ميادين نفتي به تفكيك ميدان در سال2-6جدول 

 ميدان نفتي
 مقدار گاز )ميليون مترمكعب در روز(

 مقدار آب )ميليون بشكه در روز(

 41/16 ي )تزريق گاز(آغاجار

 25/0 هفتكل )تزريق گاز(

 02/0 لب سفيد )تزريق گاز(

 12/15 مارون )تزريق گاز(

 31/15 گچساران )تزريق گاز(

 78/3 بي بي اكيمه )تزريق گاز(

 01/2 )تزريق گاز(كوپال 

 61/5 )تزريق گاز(كرنج 

 13/0 )تزريق گاز(رامشير 

 12/2 )تزريق گاز(پارسي 

 10/5 )بازگرداني گاز(پازنان 

 11/0 )تزريق گاز(نرگسي 

 20/6 )تزريق گاز(دارخوين 

 9/295 )تزريق آب(ميادين شركت نفت هالت قاره 

 

 خامكل نفتتحويل توليد و . 4-1-2

ي كشتور  ها پااليشگاهعنوان خوراك مصارف داخلي بهنياز  هاي مورد هرآوردهخام توليدي كشور براي تامين نفت

ختام دريتاهتي از   صتادرات بته ازاي نفتت   يتا  مستتقيم و  براساس مقررات سازمان اوپک براي صادرات و مابقي 

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

از هاي بندرعباس، آبادان، كرمانشاه، شيراز، اصتفهان، اراك، تهتران و تبريتز     خام خوراك پااليشگاه نفت

و بخشي از خوراك پااليشگاه بندرعباس نيز از ميدان دريايي هنگام از طريق  طق خشكيادر منخام توليدي  نفت

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

يشتگاه الوان متابقي صتادر    مين خوراك پاالأپس 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  2-7جدول 
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 1383-93هاي  سال درخام در مناطق دريايي و خشكي  نفت كلتوليدروند  .2-7جدول 
واحد: هزار بشكه در روز

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 از توليد عملي

 /درياخشكي
1/3996 4022 9/4056 62/4103 52/4016 43/3927 45/3942 64/3903 05/2843 46/2820 30/2802 

 

خام خشتكي و دريتايي در ستال     شود توليد نفت مالاظه مي 2-1و نمودار  2-7طور كه در جدول  همان

كتاهش ياهتته    1392درصد نسبت به ستال   64/0 در روز بوده است كهميليون بشكه  8/2معادل  جمعاً 1393

از كل توليد اشتاره شتده    باشد. ميالمللي  بين هايمحدوديتبه علت خام  توليد نفت تكليفي كه مربوط به كاهش

هزاربشتكه در روز   5/2381هزاربشكه در روز مربوط به توليد از مناطق دريايي و مابقي معادل  80/420مقدار 

 باشد. وط به مناطق خشكي در كشور ميمرب

  
 

 

 

كته در   چنتان باشتد.  متي  2-8شرح جدول به 1383-93خام در دوره زماني تحويل نفتعر ه و روند 

 خشكی /مناطق دريايی درخام  . توليد نفت2-1نمودار 
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علت رعايت سقف اوپک با نوساناتي طي دوره، برخي اوقات خام بهنشان داده شده است تحويل نفت 2-8 جدول

باشد. سازي يا برداشت از مخازن ذخيره ميبوده است كه نمايانگر ذخيره خام بيشتر يا كمتراز مقدار عر ه نفت

 تقريباً با رشد كاهشي متوسط ساليانه اتدود به ترتيب  1383-93خام طي دوره كلي عر ه و تحويل نفت طور هب

نسبت به سال قبتل عر ته و تحويتل     1393روند يكساني داشته در االي كه در سال  درصد -66/3و  -72/3

 درصد همراه بوده است.  -59/0 و -64/0 شد كاهشيخام به ترتيب با ر نفت



 

 1383-93ي ها سال درخام  تحويل نفتروند عرضه و . 2-8جدول 

 خام در سال وااد: ميليون بشكه معادل نفت                         

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 خام  تراز نفت

 84/1022 47/1029 56/1040 83/1424 99/1438 51/1433 05/1470 82/1497 77/1480 88/1467 61/1462 خام  ليد نفتتو

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

 84/1022 47/1029 93/1040 08/1426 83/1443 29/1466 22/1497 21/1536 73/1528 69/1495 00/1494 جمع عر ه

 391 77/372 48/413 47/810 97/819 96/799 73/862 65/908 60/881 70/866 10/886 خام  صادرات نفت

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

 44/637 82/661 55/645 65/627 09/607 21/612 23/605 45/600 97/601 15/583 99/574 ها خوراك پااليشگاه

 44/1028 6/1034 1/1063 39/1439 23/1435 39/1444 56/1497 4/1547 2/1530 5/1473 5/1492 جمع تحويل 

 012/0 003/0 014/0 01/0 0 0 05/0     تلفات انتقال و توزيع

 6/5 13/5 18/22 3/13 -6/8 -9/21 34/0 21/11 42/1 -24/22 -52/1 برداشت / )ذخيره(
 ميليون بشكه در سال بوده است.  44/637ي نفت خام در سيستم انرژي كشور معادل عرضه نفت خام در جدول حاضر بدون لحاظ ميزان صادرات و تغيير در مجودي )تعريف استاندارد( بوده است. با لحاظ دو مورد مذكور عرضه واقع* 
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 . گاز غني2-2

 . توليد گاز غني1-2-2

 مستقل هاي ميادينو گاز گنبديگاز  گازهاي همراه با نفت،شامل  1393در سال در كشور منابع توليد گاز غني 

ستفيد   لب و سفيد نفتو گاز گنبدي از ميادين نفتي پازنان، همراه گاز بخش اعظم است.  بودهو سازندهاي گازي 

ارون ختامي و  توليد شده است. توليد گاز غني ستازندي عتالوه بتر ميتدان گتازي مت      جنوب خيز در مناطق نفت

در شتركت نفتت   نيتز  گازي داالن ميدان ستلمان   سازندخيز جنوب، از در مناطق نفت مسجدسليمانژوراسيک 

 صورت گرهته است. قاره هالت

از ميادين نار و كنگان، آغتار و داالن، ختانگيران،    1393در سال گازي مستقل از ميادين توليد گاز غني 

طقته خشتكي تحتت متديريت     ندر مو ميدان ستراجه  وراوي، تنگ بيجار  گنبدلي، سرخون، تابناك، هما، شانول،

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

 شده است. توليدگاز پارس و شركت نفت تحت راهبري پارس جنوبي  16و  15، 12و  10الي 

هازهاي پارس جنوبي  تفكيکرا به مستقل گازياز ميادين  غني توليد گاز و عيت 2-10و  2-9ول اجد 

 د.نده نشان مي ي عملياتيهاشركت و

 

  وضعيت توليد گاز غني از ميادين شركت نفت و گاز پارس .2-9جدول  
 )ميليون متر مكعب در روز(

 1393 1392 1391 *ميدان پارس جنوبي

 1هاز

65/240 79/263 

59/26 

 33/58 3و  2هازهاي 

 52/59 5و  4هازهاي 

 05/81 8و  7، 6هازهاي 

 78/54 10و  9هازهاي 

 10/23 12هاز 

 89/4 16و  15هازهاي 

 25/308 79/263 65/240 جمع كل توليد در شكت نفت و گاز پارس

 اند.توليد داشته 93هر سه در سال  16و  15، 12و فازهاي توليد داشته  92در سال  12فاز  توليد نداشته است. 1391و  1390هاي  در سال 16و  15،  12 هاي*فاز
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 سازند گازيميادين مستقل گازي و  گاز . توليد2-10جدول 

 نام شركت
 ميزان توليد )ميليون مترمكعب در روز(

1391 1392 1393 
، يمان(خيز جنوب )سازندهاي گازي مارون خامي و ژوراسيک مسجدسل 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 هالتشركت نفت  ،ميادين مستقل(

 (ميدان گورزين

05/513 02/528 75/574 

 

 

از ميتادين مستتقل و ستازندهاي     1393ر ستال  توليد گازغني دكل چنانكه از جدول هوق مشهود است 

درصتد اهتزايش    85/8 معتادل  1392كه نسبت به سال  ميليون مترمكعب در روز بوده 75/574گازي معادل 

دريتايي   هتاي  ناميدو  قابل مالاظه از ميدان گازي مشترك پارس جنوبي برداشتاهزايش داشته كه مربوط به 

تو يح است كه ميزان توليد گاز غني از ميادين مستقل در مجموعته   الزم به است.بوده  قاره شركت نفت هالت

)شامل ميادين خانگيران، آغار و داالن، نار و كنگان، سترخون، تابنتاك، همتا،    شركت نفت مناطق مركزي ايران 

ميليتون مترمكعتب در روز و در    18/257معتادل   1393بيجتار( جمعتاً در ستال     گشانول، وراوي، سراجه و تن

( جمعتاً  ميدان سلمان/سازند گازي داالن، ميدان الوان و ميدان گورزينركت نفت هالت قاره )شامل مجموعه ش

خيز جنوب )شامل سازندهاي  شركت ملي مناطق نفتميليون مترمكعب در روز و در مجموعه  5در سال معادل 

همتانطور كته   است. ميليون مترمكعب در روز بوده  32/4معادل  گازي مارون خامي و ژوراسيک مسجدسليمان(

هازهاي پارس جنوبي نيز معادل  مستقل گازياز ميادين  غني توليد گاز 93نيز ارائه شد در سال  2-9در جدول 

 ميليون مترمكعب در روز بوده است.  25/308

ميليتون مترمكعتب در روز در منتاطق     27/78) 1393با ااتساب توليد گازهاي همراه نفتت در ستال   

ميليون مترمكعب در روز در مناطق خشكي(، ميزان كل  76/28ين توليد گازهاي گنبدي خشكي و دريا( و همچن

در صورتي كه بخواهيم كتل گتاز    ميليون مترمكعب در روز بوده است. 78/681 توليد گاز غني در كشور معادل

ن مترمكعتب  ميليو 78/681از مقدار   غني توليدي در كشور را به تفكيک ميادين خشكي و دريايي داشته باشيم،

ميليون مترمكعب  50/331 ميليون مترمكعب در روز در مناطق خشكي و 28/350در روز توليد گاز غني مقدار 

 در مناطق دريايي توليد گشته است.  در روز

را منابع توليد در مناطق خشكي و دريتايي  راسب گازغني ب كل توليدروند  2-2نمودار و  2-11جدول 

 دهد. مي نشان
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 توليد گاز غني در مناطق خشكي و درياييروند  .2-11جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح مناطق

ي
خشك

/دريايي
 

 78/681 84/634 16/622 12/631 45/617 74/582 89/551 70/505 49/464 6/435 51/407 مناطق جمع

 

 

  
 

 

درصتد   39/7نستبت بته ستال قبتل      1393در سال  غنيتوليد كل گاز مشهود است  2-11كه از جدول  چنان

ميزان متوسط رشد عر ه گاز  .باشدمي ييدريامستقل ميادين  گاز غنيتوليد اهزايش به علت ياهته كه اهزايش 

 درصد بوده است.  5,28 معادل 1383-1393غني نيز طي سالهاي 

 

 1383-93هاي  سال درتوليد گاز غنی وند . ر2-2نمودار 
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 . عرضه گاز غني2-2-2

 وااتدهاي هاي شيميايي و هيزيكي در به ويژگي با توجه و آبمايعات، ميعانات  و وجود ناخالصيعلت به گازغني

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

 شرح زير بوده است:  هب 1393در سال روند عر ه گاز غني كلي طور هب

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

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

راسري گاز متورد  لوله س وطدر ميادين نفتي و يا خطبراي تزريق كارخانجات گاز و گاز مايع گازسبک ااصل از 

كارخانجات  ااداث نظير آوري گازجمعآينده توسعه هاي براي طرحگاز غني باقيمانده است. استفاده قرار گرهته 

ختام  زريق به نفتت تر جهت تگاز و گازمايع در نظر گرهته شده است. مايعات و هيدروكربورهاي توليدي سنگين

هاي نفت تحويتل   به پااليشگاههاي نفتي يا براي توليد هرآورده عنوان خوراك صنايع پتروشيمي و صادراتي و يا به

 .شده است

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

  .در نظر گرهته شده استگاز و گازمايع  جاتااداث كارخان نظيرگاز 

ختوراك  نيتز بتراي    1393در سال  قاره هالتنفت ملي  گازهاي همراه ميادين نفتي در شركت ي ازبخش

 ،بتراي مصتارف عمليتاتي   بخش عمتده آن  پتروشيمي خارك و مصرف جزيره كيش مورد استفاده قرار گرهته و 

نظيتر   آوري گتاز جمتع  توسعهدر دست  هايطرحخوراك  خوراك كارخانه گاز و گاز مايع سيري و مابقي براي

شتايان ذكتر استت     در نظر گرهته شده استت. ( ....خارك و انه گاز و گاز مايع )كارخكارخانجات گاز و گازمايع 

 142( در ستيري بتا ظرهيتت    NGLطرح كارخانه گاز و گاز مايع ) هاي اخيردر سال همان طور كه قبالً اشاره شد

ز بترداري رستيد و گتا    آوري شده ميادين اقماري جزيره سيري به بهره ميليون هوت مكعب از گازهاي غني جمع

ارسال شد و ميعانات گازي ااصل نيتز   و بخشي از آن براي مصرف جزيره قشم سبک توليدي به نيروگاه كيش

در دستت اجترا قترار     1393طرح كارخانه گاز و گاز مايع خارك در ستال   مناً . گرديدصادرات عر ه  براي

 داشت.

طور عمده تزريتق  و بهز گاخيز جنوب جهت عمليات بازگرداني سازندي در مناطق نفتگازهاي گنبدي/

از سازند گازي مناطق  توليد 1393در سال  در ميادين نفتي و خوراك پتروشيمي مورد استفاده قرار گرهته است.

از طريق خط لولته زيتر    شده، بقيه براي طرح انتقالمصرف عنوان مصارف عملياتي كه بخشي به دريايي در االي

در دستت اجترا   نيتز   1393كه در سال گازي در عسلويه يشگاه پاال بهكيلومتر  300دو منظوره به طول  ييدريا

خواهتد  در نظتر گرهتته   امارات صادرات به كشور همجوار در آينده براي  ااتماالًو يا  جهت پااليشبوده است، 

  .شد



66   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

طتور عمتده   بته )پارس جنتوبي(  و دريايي شركت مناطق مركزي مستقل در مناطق خشكي غني گازهاي 

هاي گازي موجود در كشور ارسال شده است. گازسبک ااصل از ايتن طريتق بيشتتر     االيشگاهجهت پااليش به پ

هتاي نفتتي و    ميتدان به سراسري گاز جهت مصارف داخلي و بخشي نيز براي تزريق لوله براي تزريق به خطوط 

وليتد  گازي ااصل از ايتن طريتق بتراي ختوراك پتروشتيمي، ت      ميعانات كار رهته است.بهعر ه براي صادرات 

 هاي نفتي و صادرات مورد استفاده قرار گرهته است.هرآورده

  دهد.نشان مي1393در سال ي مختلف را ها بخشغني در  گاز عر ه 2-3و نمودار  2-12جدول 

درصد تحويتل   1/83گردد از ميزان گاز غني توليدي در كشور مقدار همانطور كه از جدول مالاظه مي

درصتد   98/0درصد سوزانده شده،  99/3صد تحويل كارخانجات گاز و گاز مايع، در 03/10هاي گاز، پااليشگاه

 گردد. تزريق و مابقي صرف مصارف عملياتي و صنعتي مي

 

  

 1383-93هاي  سال درگاز غنی  ه. روند عرض2-3نمودار 



 

 تفكيك بخش به گاز غني در مناطق خشكي و دريايي هعرضروند . 2-12جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

 35/68 65/59 12/74 32/78 42/87 92/85 59/93 90 37/80 61/76 51/80 (1)گازمايع گاز و هاي تحويل به كارخانه

 49/566 64/519 47/491 36/469 8/453 94/413 87/374 19/335 41/328 61/301 21/274 (2)زدايي و نم هاي گازي پااليشگاه

 67/6 51/16 13/18 45/31 61/25 48/26 78/26 69/28 37/4 87/3 84/1 (3)به ميادين نفتي تزريق تحويل براي

 99/6 7/6 75/6 19/7 71/6 06/7 58/7 30/7 7/6 14/7 61/7 (4)پتروشيميتحويل به 

 46/4 42/4 53/4 97/5 54/5 01/5 3/5 99/4 68/5 16/8 44/8 (5)مصرهي خود

 19/27 06/26 23/25 46/37 24/37 56/41 32/40 53/39 96/38 21/38 88/34 آوري گاز هاي توسعه جمع طرحآوري با گاز قابل جمع

 63/1 85/1 93/1 34/1 12/1 77/2 45/3 - - - - (6گيري)تبديل به مايعات گازي و خطاي اندازه

 78/681 84/634 16/622 12/631 44/617 74/582 89/551 70/505 49/464 6/435 49/407 عرضهجمع 

 

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

هراشتبند )از منشتأ ميتادين    پااليشتگاه  ختام( و   همتراه نفتت   هتاي )از منشتأ گاز  مسجدستليمان هاي شركت ملي گاز ايران، شامل وااد نمزدايي سراجه، پااليشگاه  شگاهاين بند عالوه بر مقادير گاز سبک توليد شده توسط پاالي -2

 آغار/داالن( نيز هست.

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

 باشد. مي گهاي پتروشيميايي رازي و خار هاي نفتي به مجتمع ن مقدار مشتمل برگاز غني تحويلي از شركتاي -4

 .كه تحت عنوان خود مصرهي است و مقداري نيز در بخش خانگي مصرف شده است باشد ميو قشم كيش  منطقه اين مقدار مشتمل برگاز غني ارسالي به پااليشگاه الوان و -5

 است.خيز جنوب  گاز غني تبديل شده به مايع در شركت نفت مناطق مركزي ايران و شركت ملي مناطق نفت اين مقدارمشتمل بر -6
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 . وضعيت جهاني3-2

 خام . توليد نفت1-3-2

در ختام   جهان در توليتد نفتت   كشورهايسهم مناطق و در جديدترين گزارش ساليانه شركت بريتيش پتروليوم 

 ده است.ارايه ش 2-13جدول به شرح  2014سال 

 بته هزار بشكه در روز اهتزايش نستبت بته ستال قبتل       2094د با ادو 2014م در جهان در سال خا توليد نفت

چنان كته  است. ياهته اهزايش 2013درصد نسبت به سال  3/2 كه ،است رسيدهبشكه در روز ميليون  673/88

بشكه در ميليون  59/36در اد  توليدي ،كشورهاي عضو اوپکبه جزييات آمار در سايت مربوطه مراجعه شود 

دهد. بر پايه گتزارش اوپتک ميتزان     خام جهان را تشكيل مي درصد كل توليد نفت 3/41اند كه ادود روز داشته

توليتد  بوده كه در اين ميان  2014هزار بشكه در روز در سال  683ميليون و  30توليد كشورهاي عضو سازمان 

درصتد توليتد نفتت     25/4معادلشكه در روزب هزار 3117با سال ن در ايهاي غرب  با وجود تحريم كشور ايران

را تشكيل داده و پنجمتين كشتور توليدكننتده جهتان معرهتي شتده استت.        اوپک  توليد درصد 16/10و جهان 

ميليون بشتكه در روز   7/8662و  7/9712، 1/10221عربستان و آمريكا به ترتيب با توليد  ، كشورهاي روسيه

 5/3110و  3117، 6/4194ين، ايران و عتراق بته ترتيتب بتا     را داشته و كشورهاي چسوم  هاي اول تا در رتبه

در االي كه ميتزان توليتد نفتت ايتران بتر استاس       باشند.  ميچهارم تا ششم هاي  ميليون بشكه در روز در رتبه

در  رستد كته   هزار بشكه در روز اعالم شده است. چنين بته نظتر متي    3117رقم  2014گزارش اوپک در سال 

 مناً بر طبق  خام در نظر گرهته شده است. دوآمار هوق ااتماالً ميزان توليد ميعانات گازي در مقدار توليد نفت

 80/2( اتدود  2014)تقريبتاً مطتابق بتا     1393خام در سال  گزارش شركت ملي نفت ايران متوسط توليد نفت

 ميليون بشكه در روز بوده است.

 ناطق مختلف جهانخام در م . توليد نفت2-13جدول 

 منطقه
 نسبت به 2014سال تغيير توليد  توليد )هزار بشكه در روز(

 )درصد( 2013سال  

** سهم توليد 
 2014سال  2013سال  )درصد(

 1/21 64/10 18721 16921 آمريكاي شمالي

 6/8 8/3 7613 7335 آمريكاي مركزي و جنوبي

 8/19 3/0 17198 17155 اروپا و اوراسيا

 7/31 3/1 28555 28198 رميانهخاو

 3/9 -9/4 8263 8684 آهريقا

 4/9 45/0 8324 8286 آسيا و اوزه اقيانوس آرام

 100 4/2 88673 86579 جمع كل

 SOURCE: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 
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