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 هاي كلي نظام در بخش انرژيپذيري سياستارزيابي ميزان تحقق

 هاي چهارم و پنجم توسعه()با نگاهي به احكام برنامه 

 

 

 

 

 

 

 خالصه مديريتي

هداي كدال    راهبدرد  اي وها، اهددا  مرحلده  گيرياي هماهنگ از جهتهاي كلي نظام، مجموعهسياست

هدا  ها و اهدا  قدانو  اساسدي اسدت. ايدا سياسدت     هاي زماني مشخص براي تحقق آرما نظام در دوره

آور و ناظر بر همه قوانيا پذير و قابل نظارت بوده و براي كليه اركا  نظام الزاماالمكا  بايد شاخصحتي

هاي كلي نظام در بخش اندرژي در سدا    استهاي توسعه باشد. سيقوانيا برنامهجمله مهمتريا آنها، از

هااي  سياستبندد  و   8)شامل  هاي كلي نفت و گازسياستابالغ گرديد و شامل دو قسمت  1377

 بند  است. 4)شامل كلي ساير منابع انرژي 

هدا در  هاي كلي نظام وجود دارد، اجراي برنامههايي كه براي تحقق سياستيكي از مهمتريا مؤلفه

هداي كلدي   رفت كه راهبردهدا و اهددا  سياسدت   دي مشخص است. بر ايا اساس انتظار ميقالب زمانبن

و احكام مربوط بده صدنايع نفدت، گداز،      هاي چهارم و پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفتهنظام در برنامه

 هداي پذيركشور تنظيم شدوند. ايدا در حاليسدت كده تحليدل محتدواي برنامده       هاي تجديدبرق و انرژي

اي در تدويا احكدام  طور شايستههاي كلي نظام بهدهد سياستچهارم و پنجم توسعه نشا  مياله سپنج

حكدم  از قدانو  برنامده     9مداده )  5تدوا   هاي مزبور مورد توجه قرار نگرفته است، با ايا حا  ميبرنامه

منددر  در  حكدم  از قدانو  برنامده پدنجم توسدعه را بدا اهددا  و راهبردهداي          17مداده )  14چهارم و 

هاي كلي نظام در بخش انرژي مرتبط دانست. در ايا گزارش تالش شده بده تحليدل محتدوايي    سياست

هداي كلدي نظدام در بخدش     هاي چهارم و پنجم توسعه در حوزه انرژي در راستاي اهدا  سياستبرنامه

 دهد:ها نشا  ميانرژي پرداخته شود كه بررسي

 ، 125مداده ) « الد  »چهدارم، و بندد   سداله  پنج   برنامه14ه )ماد «ه»و « ب»احكام بندهاي الف(  

پنجم توسعه مرتبط با موضوع گسترش اكتشا  و ساله پنج   برنامه129ماده )« ال »  و بند 126ماده )

 شناخت كامل منابع

درصد از كل ذخاير متعدار  نفدت خدام     5/19و  33/9ايرا  با داشتا حدود براساس آمار موجود، 

ميانه در جايگاه نخست دارنده مجموع منابع هيدروكربوري نفت و گاز متعار  قرار گرفتده  جها  و خاور

ايا در حالي است كه اما به تناسب چنيا ظرفيتي، در بازار گاز و تجارت آ  نقش مناسبي ندارد.  ،است

شا  اقدام در احكام مذكور به وزارت نفت اجازه داده شد تا با رعايت ضوابطي نسبت به صدور پروانه اكت



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

2 

و براي انجام عمليات اكتشا  و شناسايي بيشتر منابع نفت و گداز، قراردادهدايي را منعقدد كندد. انجدام      

اي صورت گيرد كه افدزايش ذخداير نفدت و گداز اكتشدافي،      گونههاي اكتشافي نفت و گاز بايد بهفعاليت

 حداقل معاد  نفت خام و گاز برداشت شده از مخاز  باشد.  

درصد نفت در برداشت اوليه در داخدل مخدز     80دهد كه حدود در ايرا  نشا  مي تحليل مخاز 

اند. براي ازدياد توليدد از آنهدا بايدد از    در نيمه دوم عمر خود قرار گرفته ماند و اكثر ايا مخاز باقي مي

واره از هاي ازدياد برداشت استفاده شود كه ايدا نيدز همد   هاي تزريق گاز و آب به آنها و ساير روشروش

 تر است.ها عقببرنامه

)رگوالتدوري  حدوزه اكتشدا ،     از ديگر مشكالت ايا بخش نبود نهداد و سيسدتم تنظديم مقدررات     

بدردار و پيمانكدار اسدت كده دسترسدي بده اطالعدات جهدت         هاي بهرهتوسعه و توليد، مستقل از شركت

توا  گفت، اقدامات دولدت طدي   مي بنابرايامديريت و راهبري بسيار دشوار و غير قابل اتكا كرده است. 

گسترش اكتشا  و شناخت منابع كدافي   هاي برنامه چهارم وپنجم توسعه براي تحقق كامل اهدا سا 

 نبوده است.

 ، بندد  125مداده ) « الد  »چهارم و بند ساله پنج   برنامه14ماده )«  »و « ب»ب  احكام بندهاي 

پنجم توسعه مدرتبط بدا موضدوع افدزايش توليدد      ساله پنج   برنامه229  و ماده )130، ماده )129« ب»

 صيانتي نفت

ازجمله اهدا  ايا احكدام، اضدافه شدد  سدق  توليدد روزانده يدن ميليدو  بشدكه نفدت خدام و             

بود كه ايا هد  محقق 1389وپنجاه ميليو  مترمكعب گاز طبيعي با حفظ ظرفيت توليد سا  دويست

يش ضريب بازيافت مخاز  كشور در حد نيداز انجدام نشدده    افزانشده است. همچنيا تزريق گاز با هد  

ميليدو    88هاي گذشته تغييدرات چندداني نداشدته و از متوسدط     است. ميزا  تزريق گاز در طو  سا 

    فراتر نرفته است.1393مترمكعب در روز )به استثناي سا  

كه معداد  نفدت خدام    ميليارد بشد  13/42افزايش ذخاير نهايي هيدروكربوري مايع كشور به ميزا   

هداي  ميليارد بشكه معداد  نفدت خدام نفدت طدي سدا        42/5و كش   1388الي  1384هاي طي سا 

سداله  پدنج  سدا  او  برنامده   3نتيجه اجراي طرح توسعه مياديا در برنامه چهدارم و   1393الي  1389

دليدل عددم تزريدق    پنجم است كه البته از عملكرد مطلوبي برخوردار نيست. الزم به توضيح است كه بده 

كافي گاز به مياديا دريايي، برداشت از ايا مياديا كاهش يافته و در مقابل برداشت از مياديا خشدكي  

 منظور دستيابي به هما  سطح از توليد افزايش يافته است. به

بدر ايجداد ف دا و شدرايط       مبندي 125از ديگر مشكالت ايا بخش اجرا نشد  الزامات كامل ماده ) 

   است.130  و )129هاي مسئو  در اجراي مواد )سوي ارگا ثر ازؤنبود نظارت كافي و م رقابتي و
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 مرتبط با موضوع افزايش توليد صديانتي نفدت   منظور تحقق كامل اهدا رسد، بهنظر ميبنابرايا به

 سوي دولت است.تري ازتر و كاملنيازمند اقدامات گسترده

  و 125ماده )« ال »چهارم و بند ساله پنج   برنامه14ه )ماد« و»و «  »، «ب»حكام بندهاي ا ج(

   پنجم توسعه كشور مرتبط با موضوع افزايش ظرفيت توليد گازساله پنج   برنامه229ماده )

بر افزايش توليدد گداز و جدايگزيني آ  بدا     هاي كلي انرژي مبنياز منظر كلي، تحقق هد  سياست 

پذيري در منابع انرژي )جدز  وردار بوده، اما با توجه به اصل تنوعهاي نفتي از موفقيت نسبي برخفرآورده

و تقاضا و در راستاي پدافندد   ميا امنيت عرضهأهاي كلي انرژي  و نقش آ  در تبخش ب سياست «1»

 عامل بايد ايا سهم را در ين سق  معيا محدود نمود.غير

   برنامده 129مداده ) « د»م و بندد  چهارساله پنج   برنامه14ماده )« ده»و « ب»هاي احكام بند د(

 سطح دانش و فناوري و جذب منابع مالي   يپنجم توسعه مرتبط با موضوع ارتقاساله پنج

در ايا احكام دولت موظ  به تربيت نيروي انساني متخصص، اختصدا  يدن درصدد از اعتبدارات     

شددت اندرژي، دريافدت    هدا، كداهش   فنداوري  يهاي تابعه ، توسعه و ارتقااي )در شركتهاي توسعهطرح

 منظور صيانت از منابع هيدروكربوري كشور شده است.عوارض ويژه براي صادرات مواد خام به

خصو  عملكرد ايا احكدام حداكي از آ  اسدت كده هرچندد اقددامات       تحليل وضعيت موجود در 

 اما هنوز با حد مطلوب فاصله دارد. ،مثبتي در ايا زمينه انجام شده است

  برنامده پدنجم توسدعه مدرتبط بدا موضدوع اسدتفاده از موقعيدت         210مداده ) « ز»حكم بندد   (اه

 جغرافيايي كشور در فرآوري و تجارت انرژي

هداي آزاد  كشدوري كده بع داه بده آب     15هداي آزاد و همسدايگي بدا    مزيت دسترسي ايرا  بده آب 

عمدل ايدرا    دسترسي ندارند فرصت مناسبي براي توسعه اقتصادي كشدور فدراهم كدرده اسدت، امدا در      

تدوا  گفدت، اقددامات دولدت طدي      بنابرايا مينتوانسته حداكثر استفاده را از ايا موقعيت داشته باشد. 

مدرتبط بدا موضدوع اسدتفاده از موقعيدت       هاي برنامه چهارم وپنجم توسعه براي تحقق كامل اهدا سا 

 وري و تجارت انرژي كافي نبوده است.آجغرافيايي كشور در فر

مداده  « د»چهدارم و بندد   سداله  پدنج    برنامده 20  و مداده ) 14مداده ) « د» ، بند 3) حكام مادها و(

  قدانو  برنامده پدنجم توسدعه مدرتبط بدا موضدوع        190آ  و مداده )  «2»  و تبصره 134 ، ماده )129)

  سازي مصر  و كاهش شدت انرژيبهينه

هداي مربدوط بده    عاليدت دهدد كده عمدده ف   ارزيابي عملكرد اقدامات مرتبط با ايا احكام نشا  مدي  

هاي انرژي متمركدز اسدت. ايدا در    كنندگا  حاملسازي در بخش انرژي بر محور تقاضا يا مصر بهينه

تلفدات بداالي بدرق در    ژي توليدي در كشدور در بخدش عرضده )   درصد از انر 25حالي است كه بيش از 

شدود. لدذا   انحصاري است، تل  مي ها و...  كههاي انتقا  و توزيع، راندما  بسيار نامطلوب نيروگاهشبكه
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العداده زيدادي   از اهميدت فدوق   كندد اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند بخش عرضه انرژي كشدور را كارآمدد   

 برخوردار است. 

سازي مصر  اندرژي از  نبود متولي واحد و مديريت يكپارچه در ساختار انرژي كشور و بخش بهينه

 ديگر داليل اتال  انرژي است. 

سدازي مصدر  و كداهش شددت     بهينده خصو  اهدا  موضوع تحليل وضعيت موجود دربنابرايا 

امدا هندوز بدا حدد      ،حاكي از آ  است كه هرچند اقدامات مثبتي در ايا زمينه انجام شدده اسدت  انرژي 

 مطلوب بسيار فاصله دارد.

  برنامدده پددنجم توسددعه مددرتبط بددا موضددوع جددايگزيني صددادرات  156  و )127احكددام مددواد )ز  

   هاي نفتي به جاي صادرات خام منابع هيدروكربوريردهفرآو

ي در كشدور گسدترش يافتده و    براي تحقق ايا امر توليدد محصدوالت پتروشديمي بده لحدا  كم د       

افزوده باالتر نسبت به ارزش خوراك و سوخت مصرفي توليد شده است كده بايدد بدا    محصوالتي با ارزش

ش از پديش از مزايداي توسدعه صدنعت پتروشديمي      تكميل زنجيره ارزش در ايا صدنعت، كشدور را بدي   

 مند كرد.بهره

هدا بدا هدد  افدزايش ظرفيدت و      سازي پااليشگاههاي توسعه و بهينههاي اخير طرحسويي، در سا از 

هاي جديد برمبناي نفت خام سنگيا و ميعانات گدازي  ارتقاي كيفيت توليدات پااليشي و احداث پااليشگاه

 ها با مشكل تأميا منابع مالي مواجه بوده و هستند.  كه تقريباه تمام ايا طرح در دستور كار قرار گرفت

مدرتبط بدا موضدوع جدايگزيني صدادرات       منظدور تحقدق كامدل اهددا     رسد، بهنظر ميبنابرايا به

تدر و  تدر و كامدل  جاي صادرات خام منابع هيدروكربوري، نيازمند اقدامات گسدترده هاي نفتي بهفرآورده

 دولتي است.سوي دولت و يا بخش غيرري بيشتري ازگذاسرمايه

 ، بندد  134 ، مداده ) 133ماده )« ب»چهارم و احكام بند ساله پنج   برنامه7ماده )« م»حكم بند ح  

پنجم توسدعه مدرتبط بدا بخدش     ساله پنج   برنامه148ماده )« ال »  و بند139 ، ماده )135) ماده« ال »

 پذير و نو هاي تجديدوع تنوع منابع انرژي و افزايش سهم انرژيهاي كلي نظام با موضسياست «ب»

هداي اندرژي ندو، توسدعه     هاي توليد و تجهيز نيروگداه در ايا احكام دولت ملزم به ايجاد زيرساخت

  .هاي پاك و افزايش سهم توليد آ  در سبد انرژي كشور شده استكاربرد انرژي

اي بده سدازما  اندرژي اتمدي و     هداي هسدته  يروگاههمچنيا تهيه و تصويب طرح جامع صيانت از ن

 وزارت كشور تكلي  شده است.

هاي مختل ، همچنا  بيش از هاي پاك در بخشحركت به سمت توسعه استفاده از انرژي با وجود

كند. بندابرايا اقددامات انجدام    درصد از عرضه انرژي اوليه كشور را نفت خام و گاز طبيعي تأميا مي 98
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هداي  تنوع در مندابع اندرژي و افدزايش سدهم اندرژي     ايجاد  ولت براي دستيابي به اهدا سوي د شده از

كافي نيست.پذير و نو تجديد

هاي كلي نظام در حوزه انرژي الزم اسدت تدا اهددا     براي تحقق سياسترسد نظر ميدر نهايت به

چنديا  نشدا  بدهندد و هم   تريطور شفا كشور به توسعهساله پنج هايها خود را در برنامهايا سياست

هدا در پيشدبرد   نظر قرار بگيرند. ازسويي نظارت مؤثر بر عملكرد ايدا برنامده   ساليانه مد در لوايح بودجه

  ها در قالب برنامه زمانبندي شده بسيار حائز اهميت است.اهدا  ايا سياست

 

 چكيده

 و تددويا تعري  و ه زماني معيا ها و اهدا  كشور در ين بازبراي تحقق آرما  ،هاي كلي نظامسياست

ها در حدوزه اندرژي در دو بخدش    سياستايا شوند. عنوا  يكي از اسناد باالدستي كشور محسوب ميبه

 1377در سدا   بندد    12ل از شدام )هاي كلي ساير منابع انرژي هاي كلي نفت و گاز و سياستسياست

  ابالغ شده است.

هدا در  رنامهاجراي ب ،هاي كلي نظام وجود داردقق سياستهايي كه براي تحمؤلفهمهمتريا از يكي  

هداي كلدي   راهبردهدا و اهددا  سياسدت   رفت كه مي انتظار بر ايا اساساست.  قالب زمانبندي مشخص

، گداز،  صدنايع نفدت   بده  احكام مربوطو  گرفته ارم و پنجم توسعه مورد توجه قرارهاي چهنظام در برنامه

 هداي ايدا در حاليسدت كده تحليدل محتدواي برنامده      . شدوند كشور تنظيم  هاي تجديدپذيربرق و انرژي

احكدام  تدويا در  ايطور شايستههاي كلي نظام بهدهد سياستچهارم و پنجم توسعه نشا  ميساله پنج

از قدانو  برنامده    حكدم   9) مداده  5تدوا   است، با ايا حا  مي مورد توجه قرار نگرفتههاي مزبور برنامه

هداي منددر  در   داهددا  و راهبر  را بدا از قدانو  برنامده پدنجم توسدعه      حكدم   17) دهمدا  14چهارم و 

  .مرتبط دانستهاي كلي نظام در بخش انرژي سياست

هاي نفت دا گذاري در عمليات اكتشافي، توسعه ميموضوع سرمايه ،طور عمدهبه ،در احكام مذكور

، انتي و ازدياد برداشت از مخاز  هيددروكربوري ، تهيه برنامه جامع صيمشترك يادياو گاز با تأكيد بر م

يددق آ ، ايجدداد آوري گازهدداي همدراه و تزر منظدور جمددع سددازي تأسيسدات نفتددي بدده نوسدازي و بهيندده 

در كارگيري نيروهاي متخصدص الزم  به ها ونحوه تأميا مالي آنو افزوده بيشتر در بخش باالدستي ارزش

حددود  با توجه به داشدتا  كشور ايرا   اما كيد بوده است.أتحوزه مديريت اكتشا ، توسعه و توليد مورد 

 و خيدز اي نفدت در منطقه داشتاو خاورميانه و قرار  ر متعار  نفت جها يكل ذخادرصد  5/19 و 33/9

فاقدد نقدش متناسدب بدا     ، جهدا   بع هيدروكربوري نفت و گاز متعار جايگاه نخست دارنده مجموع منا

 80حددود   دهدد كده  مدي در ايرا  نشا   نفت  زتحليل مخا .استارت بازار گاز و تجظرفيت موجود در 

بيشتر مخاز  بزرگ با توجه به اينكه  و مانددر برداشت اوليه در داخل مخز  باقي ميدرجا درصد نفت 
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هاي تزريق گاز و از روش براي ازدياد توليد از آنها بايد اند،نفتي كشور در نيمه دوم عمر خود قرار گرفته

بدوده  تدر  هدا عقدب  همواره از برنامه امراستفاده شود كه ايا هاي افزايش برداشت ساير روشنها به آ آب

 است. 

اسدتفاده از  »بدر  مبندي  هداي كلدي اندرژي   سياسدت « ال »بند « 6» جزكيد أهمچنيا با توجه بر ت 

ي، در مجمدوع بدا توجده بده ظرفيدت جغرافيداي       ،«موقعيت جغرافيايي كشور در فرآوري و تجارت انرژي

 در ايدا رابطده   ت حدداكثر اسدتفاده را  اقتصادي، سياسي و امنيتي در كشور و منطقه، ايرا  نتوانسته اس

اسدت احكدام مناسدب در     رسد براي رسيد  به وضعيت مطلوب، ضرورينظر ميبنابرايا به داشته باشد.

 بيني شود.هاي توسعه پيشبرنامه

وري از حداكثرسدازي بهدره   ،پنجم توسدعه  چهارم وهاي احكام برنامه مورد توجه در از ديگر اهدا 

هداي  هاي انرژي نو، توسعه كاربرد انرژيهاي توليد و تجهيز نيروگاهمنابع تجديدپذير و ايجاد زيرساخت

سدمت توسدعه   ه عليدرغم حركدت بد    اسدت. بدوده  پاك و افزايش سهم توليد آ  در سبد اندرژي كشدور   

هداي چهدارم و   احكدام برنامده   روندها بيانگر آ  اسدت كده  ايا  مطالعه هاي برقابي و تجديدپذير،نيروگاه

در مورد كاهش سهم نفدت   چنداني تأثيرگذاري و بودهالزم در ايا خصو   اثربخشي فاقد پنجم توسعه

كشدور همچندا  در تدأميا اندرژي      عبارت ديگر. بهه استداشتن در سبد انرژي كشور خام و گاز طبيعي

درصد از عرضده اندرژي اوليده     98بيش از حا  حاضر و در استز طبيعي اوليه نيازمند به نفت خام و گا

 كند.مي نفت خام و گاز طبيعي تأميا كشور را

 

 مقدمه

جدود داشدت و آ    وي يد خأل ،1368ازنگري قانو  اساسي در سدا   قبل از ب داري كشوردر نظام حكومت

جامعه بود. ايا  براي هدايت و اداره قش ولي فقيههاي كلي نظام با توجه به نها و سياستبارچونبود چ

قدرار   مدورد  قدانو  اساسدي   يكصددودهم  اصدل  «1»مطدرح و در بندد    بازنگري قانو  اساسيموضوع در 

 1گرفت.

د ماهوي. ماهيت قدوانيا را  عبُعد شكلي و بُ .قانونگذاري در جامعه دو بُعد دارد بايد توجه داشت كه 

كندد.  دا  معديا مدي  گذار و حقوقانو  را قانوناجراي ق كند و شكل قوانيا و نحوهگذار تعييا ميسياست

يدا منظدر   كندد و از ا گيري قوانيا مدورد نيداز جامعده را تعيديا مدي     هاي كلي، ماهيت و جهتسياست

 .شودسندي باالدستي محسوب مي، شده هاي كلي ابالغسياست

                                                 
 .معرئيس كميسيو  مشترك دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجعلي احمدي، . 1

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003
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اندداز مدورد تأكيدد بدوده اسدت،      هاي كلي نظدام در دوره چشدم  هايي كه در سياستجمله بخشاز 

 هداي كلدي نفدت و گداز    در دو بخش سياسدت  1377هاي كلي در حوزه انرژي بوده كه در سا  سياست

 ابالغ شد. بند  4مل شا) هاي كلي ساير منابع انرژيسياستو  بند  8 لشام)

هدا و راهبردهدا در تددويا    ا  اسدناد باالدسدتي الزم اسدت ايدا سياسدت     براي اجرايي كرد  اهدد  

در  هاي توسعه و قوانيا بودجه مورد توجه قرار گيرند. با توجه به اهميت استراتژين بخش اندرژي برنامه

هاي كلي نظام در ايا حوزه ضرورت بسدياري دارد.  ، پايش اهدا  سياسته اقتصادي كشوررشد و توسع

با نگداهي   هاي كلي نظام در بخش انرژيسياستپذيري ا مطالعه ارزيابي ميزا  تحققايلذا هد  اصلي 

 است.هاي چهارم و پنجم توسعه كشور به احكام برنامه

 

 هاي چهارم و پنجم توسعهبرنامه درهاي كلي انرژي سياست ااحكام مرتبط ب. 1

هاي كدال  نظدام در   و راهبرد ايها، اهدا  مرحلهگيرياي هماهنگ از جهتهاي كلي، مجموعهسياست

االمكدا   ها حتدي و اهدا  قانو  اساسي است. ايا سياست هاهاي زماني مشخص براي تحقق آرما دوره

جملده  آور و نداظر بدر همده قدوانيا از    براي كليه اركا  نظام الزام بوده وپذير و قابل نظارت بايد شاخص

هاي كلدي  تر توضيح داده شد، سياستطور كه پيش. هما دباشهاي توسعه قوانيا برنامه ،مهمتريا آنها

هااي  سياستبندد  و   8 شامل) هاي كلي نفت و گازسياستنظام در بخش انرژي شامل دو قسمت 

 شرح ذيل هستند:بند  به 4 شامل)كلي ساير منابع انرژي 

 هاي كلي نفت و گازالف( سياست

 شا  نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشوراتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكت. 

 نفت متناسب با ذخداير موجدود و برخدورداري كشدور از افدزايش       هافزايش ظرفيت توليد صيانت شد

  .قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي

 منظور تأميا مصدر  داخلدي و حدداكثر    افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به

  .هاي نفتيجايگزيني با فرآورده

 اي و تربيت نيروي انساني و تدالش بدراي ايجداد مركدز جدذب و      گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه

هداي مندابع   وري در زمينهافن يالملل و ارتقاصدور دانش و خدمات فني د مهندسي انرژي در سطح بيا 

  .و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

  جذب منابع مالي مورد نياز )داخلي و خارجي  در امدور  تالش الزم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي

  .هاي مجاز قانونينفت و گاز در بخش

 اي و جغرافيايي كشدور بدراي خريدد و فدروش و فدرآوري و پدااليش و       برداري از موقعيت منطقهبهره

 معاوضه و انتقا  نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
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 نرژي.سازي مصر  و كاهش شدت ابهينه 

 هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعيجايگزيني صادرات فرآورده. 

 هاي كلي ساير منابع انرژيب( سياست

    محيطدي و تدالش بدراي    ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آ  با رعايدت مسدائل زيسدت

 .ي آبيهاهاي تجديدپذير با اولويت انرژيافزايش سهم انرژي

 منظور تدأميا سدهمي از   اي بههاي هستهاي و ايجاد نيروگاهري و دانش هستهاوتالش براي كسب فن

 انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.

 اي و مشداركت و  هداي گدداخت هسدته   هاي پژوهشدي و تحقيقداتي در امدور اندرژي    گسترش فعاليت

 .همكاري علمي و تخصصي در ايا زمينه

 ها از قبيل بادي و خورشديدي و  هاي نو و ايجاد نيروگاهوري و دانش فني انرژياتالش براي كسب فن

 .گرمايي در كشورهاي سوختي و زمياپيل

هداي  سياسدت  هاي چهارم و پدنجم برنامه احكامي زارش سعي شده است با تحليل محتواگايا در  

 1 . در جددو  يابي قدرار گيدرد  ها مورد ارزميزا  تحقق ايا سياست استخرا  و مرتبط با آ  كلي انرژي

پدنجم توسدعه بده     سداله چهدارم و  هداي پدنج  هاي كلي انرژي در برنامهمرتبط با بندهاي سياست احكام

 تفكين بيا  شده است. 

 



 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

 

9 

 چهارم و پنجم توسعهساله پنج هايبرنامه قوانين هاي كلي نظام در بخش انرژي درمرتبط با سياست احكام. 1 جدول

مرتبط در  احكام

 رنامه چهارمب
 ماده موضوع

مرتبط در  احكام

 برنامه پنجم
 موضوع ماده

 هاي كلي نفت و گازسياست (الف

 «1»جز 

 گسترش اكتشا  و شناخت كامل منابع

هاي خارجي/داخلي به ها با طر اعطاي مجوز قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدا  «ب»بند   14ماده )

پن و جذب سرمايه ورتقاي سهميه ايرا  در امنظور افزايش ظرفيت توليد، حفظ و ا

 هاي اكتشافي كشورهاي باالدستي و طرحبراي فعاليت

هاي نفت و گاز و توسعه منظور توسعه ميدا مجوز صدور پروانه اكتشا ، توسعه و توليد به «ال » ، بند 125ماده )

 اساس ضوابطيبه وزارت نفت بر صيانتي آ 

  126ماده ) منظور شناسايي و اكتشا  مياديا نفتي و گازيوز قراردادهاي بيع متقابل بهاعطاي مج «هد»  بند 14ماده )

 «ال »، بند  129ماده )

 

 منظور اكتشا  و توسعه مياديا جديد نفت و گازمجوز عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم، به

گيري به كار هاي سازماني واقدام به ايجاد مديريت اكتشا ، توسعه و توليد و تجهيز پست

 نيروي متخصص الزم

 «2»جز 

 افزايش توليد صيانت شده نفت

هاي خارجي/داخلي به ها با طر اعطاي مجوز قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدا  «ب»بند   ،14ماده )

پن و جذب سرمايه ومنظور افزايش ظرفيت توليد، حفظ و ارتقاي سهميه ايرا  در ا

 هاي اكتشافي كشورطرح هاي باالدستي وبراي فعاليت

هاي نفت و گاز و توسعه منظور توسعه ميدا مجوز صدور پروانه اكتشا ، توسعه و توليد به «ال »  ، بند 125ماده )

 صيانتي آ ، به وزارت نفت بر اساس ضوابطي

دات هاي نفت و گاز از محل توليمنظور توسعه ميدا به ،تعييا سق  توليد اضافي « » ، بند 14ماده )

 اضافي

هاي برداري بدو  حق مالكيت براي شركتبهره هايتكلي  وزارت نفت به صدور پروانه «ب» ، بند 129ماده )

 صاحب صالحيت و نظارت بر توليد صيانتي

تكلي  وزارت نفت بر تهيه و اجراي برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخاز    130ماده )  

 هيدروكربوري

 هاي نفتي و گازيتكلي  وزارت نفت به توليد صيانتي ميدا   229ماده )  
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مرتبط در  احكام

 رنامه چهارمب
 ماده موضوع

مرتبط در  احكام

 برنامه پنجم
 موضوع ماده

 «3»جز 

 هاي نفتي با آ افزايش توليد گاز و جايگزيني فرآورده

هاي خارجي/داخلي به ها با طر اعطاي مجوز قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدا  «ب» ، بند 14ماده )

پن و جذب سرمايه وايرا  در امنظور افزايش ظرفيت توليد، حفظ و ارتقاي سهميه 

 هاي اكتشافي كشورهاي باالدستي و طرحبراي فعاليت

هاي نفت و گاز و توسعه منظور توسعه ميدا مجوز صدور پروانه اكتشا ، توسعه و توليد به «ال »  ، بند 125ماده )

 صيانتي آ ، به وزارت نفت بر اساس ضوابطي

 هاي نفتي و گازيتكلي  وزارت نفت به توليد صيانتي ميدا   229ماده ) هاي نفت و گاز از محل توليدات اضافيمنظور توسعه ميدا ضافي، بهتعييا سق  توليد ا « » ، بند 14ماده )

بر با هد  استفاده از منابع گازي و ميليارد دالر براي ايجاد صنايع انرژي 9تأميا مبلغ  «و» ، بند 21ماده )

 توسعه صنعتي و مصرفي

  

 «4»جز 

 گسترش تحقيقات،تربيت نيروي انساني، جذب صدور دانش و خدمات، ارتقاي فناوري

هاي خارجي/داخلي به ها با طر اعطاي مجوز قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدا  «ب»  بند 14ماده )

هاي نفتي برداري از ميدا هاي جديد در توسعه و بهرهكارگيري فناريهمنظور انتقا  و ب

 و گازي

هاي تابع اي شركتهاي توسعهاز اعتبارات طرح %1تكلي  وزارت نفت به تحصيص معاد   «د»بند   129ماده )

 دار و كاهش شدت انرژيهاي اولويتبه توسعه فناوري

 «5»جز 

 جذب منابع مالي

به  هاي خارجي/داخليها با طر اعطاي مجوز قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدا  «ب» ، بند 14ماده )

پن و جذب سرمايه ومنظور افزايش ظرفيت توليد، حفظ و ارتقاي سهميه ايرا  در ا

 هاي اكتشافي كشورهاي باالدستي و طرحبراي فعاليت

  

   منظور شناسايي و اكتشا  مياديا نفتي و گازياعطاي مجوز قراردادهاي بيع متقابل به «هد» ، بند 14ماده )

 «6»جز 

 افيايي كشور در فرآوري و تجارت انرژياستفاده از موقعيت جغر

- 
موقعيت ايرا  در حوزه توزيع و عبور انرژي در  يتكلي  وزارت امور خارجه جهت ارتقا «ز» ، بند 210ماده ) 

 منطقه
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مرتبط در  احكام

 رنامه چهارمب
 ماده موضوع

مرتبط در  احكام

 برنامه پنجم
 موضوع ماده

 «7»جز 

 كاهش شدت انرژي

هاي مستقيم انجام اقدامات مناسب جهت عملياتي كرد  سياستتكلي  دولت به   3ماده)

 آ سازي بهينه وري از منابع تجديدپذير انرژي وور حداكثر نمود  بهرهبه منظ جبراني

هاي تابع اي شركتهاي توسعهاز اعتبارات طرح %1صيص معاد  ختكلي  وزارت نفت به ت «د»  بند 129ماده )

 دار و كاهش شدت انرژيهاي اولويتبه توسعه فناوري

سازي مصر  هاي مالي جهت رعايت الگوي مصر  و بهينهاعطاي مجوز اعما  مشوق  134ماده ) سازي مصر  سوخترتبط با بهينههاي ماعطاي مجوز اجراي طرح «د» ، بند 14ماده )

 هاي نيرو، نفت و صنايع و معاد انرژي به وزارتخانه

هاي كارشناسي تدويا معيار و برنامه سوم، تشكيل كميته« ال »  بند 121تنفيذ ماده )  20ماده )

 جويي و منطقي كرد  مصر  انرژيدهاي صرفهاستاندار

برنامه سوم، تدويا مقررات و ضوابط رعايت استانداردهاي « د»  بند 121تنفيذ ماده )

 مصر  انرژي در بخش ساختما 

منظور هاي خصوصي و تعاوني بهاجرايي با بخش هايز انعقاد قرارداد به دستگاهمجو «2»  تبصره 134ماده )

 انرژي جويي در مصر صرفه

 به اجراي برنامه مديريت سبز هاي اجراييتكلي  دستگاه  190ماده )  

 8جز 

 فروشي ها به جاي نفت و گاز)عدم خامجايگزيني صدور فرآورده

- - 

هاي تخصصي غيردولتي در حوضه زنجيره محصوالت پتروشيمي از مقررات برخورداري شهرك  156ماده )

هاي صادرات غيرنفتي به قراردادهاي بلندمدت اي معافيتهاي صنعتي و اعطو مزاياي شهرك

 تأميا خوراك صنايع مياني

اعطاي مجوز به وزارت نفت جهت مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني براي تكميل   127ماده )  

 «فارس»و « ستاره خليج فارس»هاي پااليشگاه

 هاي كلي ساير منابع انرژيسياست(ب

 «1»جز 

 هاي آبيهاي تجديدپذير با اواويت انرژيو افزايش سهم انرژي تنوع منابع انرژي

هاي نو از توليدكنندگا  بخش تكلي  وزارت نيرو بر خريد برق توليدي از منابع انرژي «م» ، بند 7ماده )

 غيردولتي با قيمت تشويقي

راردادهاي بلندمدت ت ميني هاي تابعه وزارت نيرو، جهت عقد قمجوز به شركت توانير و شركت «ب»، بند 133ماده )

 هاي خصوصي و تعاوني هاي نو با اولويت خريد از بخشبرق توليدي از منابع انرژي

 هاي تجديدپذير و فسيلي به جاي سوخت هيزميتكلي  دولت به جايگزيني انرژي «ال »، بند 148ماده )  
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مرتبط در  احكام

 رنامه چهارمب
 ماده موضوع

مرتبط در  احكام

 برنامه پنجم
 موضوع ماده

 «2»جز 

 اياي و ايجاد نيروگاه هستهبومي صنعت هسته يارتقا

 اي هاي هستهتهيه و تصويب طرح جامع صيانت از نيروگاه «ال » ، بند 135ده )ما  -

 «3»جز 

 ايگسترش پژوهش در دانش گداخت هسته

- - - - 

 «4»جز 

 هاي نوارتقا و كسب دانش و استفاده از انرژي

  139ماده ) - -
هاي توليد اختمجوز استفاده از وجوه اداره شده و يارانه سوء تحصيالت جهت ايجاد زيرس

 انرژي نو
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توسدعه   در برنامده پدنجم   حكدم  18در برنامده چهدارم و    حكم 9از منظر محتوايي  ،1 طبق جدو  

هاي كلي نظام در بخش اندرژي  عملياتي شد  اهدا  و راهبردهاي سياست تري باارتباط مستقيمكشور 

 .  دارند

 

 هاي كلي نفت وگاز. سياست2

 چهارم و پنجم توسعه ساله پنج برنامه ت كامل منابع كشور درشناخاكتشاف و  گسترش. 1-2

گسترش اكتشا  نفدت و گداز و شدناخت كامدل مندابع      هاي كلي انرژي، سياست  ال )اوليا جز بخش 

)بندد  حكدم   سده و  چهدارم سداله  پنج در برنامه   14ماده ) «ه»و بند« ب»)بند حكم  دو است كه كشور

پدنجم توسدعه بده ايدا     سداله  پدنج  در برنامه   912ماده ) «ال »بند و   126ماده )،  125ماده )« ال »

گذاري در عمليات اكتشافي، توسعه طور عمده موضوع سرمايهدر احكام مذكور بهموضوع پرداخته است، 

 و مشدترك   دريدايي و خشدكي  )هاي نفت و گاز و نحدوه تدأميا مدالي آ  بدا تأكيدد بدر منداطق        ميدا 

 است.  مورد توجه قرار گرفته صص الزم در حوزه مديريت اكتشا كارگيري نيروهاي متخبه

شدود. اكتشدا  از مهمتدريا    هاي مربوط به صنعت نفت و گاز با اكتشا  و حفاري آغاز ميفعاليت 

دار بدراي اكتشدا  و   عنوا  مناطق اولويدت رود. در كشور، مناطقي بههاي صنعت نفت به شمار ميبخش

 .دهندد كل مساحت كشور را تشدكيل مدي  هزار كيلومتر مربع از  900د اند كه حدوحفاري مشخص شده

بدا توجده بده ايدا      1منطقه مساعد براي اكتشا  مشخص شده است. 5 مربع،هزار كيلومتر 900در ايا 

 شوند.هايي براي حفاري و اكتشا  در بخش نفت و گاز تعري  ميها و پروژهها، طرحاولويت

، جمهدوري  عمدا   ،عربستا ، قطر، امدارات كشورهاي عراق، كويت،  ايرا  داراي مياديا مشتركي با 

  برنامده  126اده )  برنامده چهدارم و مد   14) ماده «ه»يد بند أكبراساس ت است. و تركمنستا  آذربايجا 

هاي اجرايي كشور بدر روي ايدا ميداديا و    بر اولويت اكتشا  و توسعه ايا مياديا، عمده فعاليت پنجم

خام طرح افزايش توليد نفت، 1392طبق گزارش دولت در سا   در ايا راستا،است. توسعه آنها متمركز 

 در بخش باال دستي هاي وزارت نفتاي از فعاليتحجم عمدهتعري  و  و گاز طبيعي از مياديا مشترك

با تمركدز بدر توسدعه    )خام نفتتوليد ظرفيت و براي افزايش  هدر جهت تحقق ايا موارد متمركز گرديد

ها و امكاندات  همچنيا تمامي ظرفيت ، تمهيدات الزم اتخاذ شده است. هاي مشترك غرب كارو ميدا 

تر از فازهاي باقيمانده ميددا  گدازي پدارس    برداري هرچه سريعموجود در جهت توسعه، تكميل و بهره

 2.  125ماده )« ال »)بند  است جنوبي متمركز گرديده

وجه به اقداماتي كه در حوزه اكتشا  انجام شدد، در مجمدوع   با تتوسعه هاي برنامه چهارم در سا  

                                                 
، شدماره  1391-1389هداي  هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      . ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده 1

 .14443مسلسل 

 .1392 ، 3 ، جلد )2ريزي كشور، حوزه بخشي )گزارش عملكرد قانو  برنامه پنجم توسعه، سازما  مديريت و برنامه .2
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ميليدارد   67/36، به ذخاير درجاي نفت خام و ميعانات گازي كشور حددود  1388-1384هاي طي سا 

بدا اقددامات    همچنديا ، اضافه شدد  تريليو  مترمكعب 869/1بشكه و به ذخاير درجاي گاز كشور حدود 

 امه چهارم توسعه به مدت ين سدا  تمديدد شدده بدود  حددود     )كه اجراي برن 1389در سا  اكتشافي 

 97/777ميليو  بشكه به ميعانات گازي قابدل استحصدا  و    391حدود ميليو  بشكه نفت خام و  170

گفتندي اسدت در سدا  سدوم برنامده پدنجم        1.ميليارد مترمكعب به ذخاير گاز طبيعي كشور اضافه شدد 

در  ير هيدروكربوري نفت و گاز قابل استحصا  كش  شدده ، مجموع كل ذخا1393تا پايا  سا   توسعه

  2است. رآوردبمعاد  نفت خام ميليارد بشكه  42/364 معاد  كشور

توسعه به  سا  او   3) هاي چهارم و پنجمهاي برنامهدر سا  كل ذخاير هيدروكربوري كشور

با  ارائه شده است. 2تفكين نفت خام، مايعات و ميعانات گازي و همچنيا ذخاير گازي در جدو  

سا  آينده نفت  128حدود شود كشور بيني ميدروكربوري، پيشهيتوجه به روند فعلي توليد از منابع 

 سا  آينده گاز داشته باشد. 150و تا 

 
 مقايسه كل ذخاير هيدروكربوري كشور به تفكيک نفت خام و ذخاير گازي. 2 جدول

 1392 تا 1384هاي طي سال
 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 واحد عنوان

نفت خام، مايعات و  ذخاير

 ميعانات گازي
 43/158 52/157 6/158 53/156 58/154 17/151 01/137 26/137 22/138 136 ميليارد بشكه

نفت  مدت اتمام ذخاير

خام، مايعات و ميعانات 

 گازي

 128 128 128 95 96 107 84 85 85 87 سا 

 ازگ ذخاير
تريليو  

 مترمكعب
04/28 13/28 61/29 29 09/33 62/33 79/33 58/33 85/33 44/33 

 - - 149 147 149 156 155 160 166 177 سا  مدت اتمام ذخاير گاز

 يكل ذخاير هيدروكربور

 كشور

ميليارد بشكه 

 معاد  نفت خام
87/312 2/315 324 5/319 355 359 362 68/364 04/366- 42/364 

، 11017، شدماره مسلسدل   1394-1384هداي  هاي نفتي ايرا  طي سا رزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردها خذ:أم

مجمدع   ، 14443، شدماره مسلسدل   1391-1389هاي هاي نفتي ايرا  طي سا ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

، ترازنامده  1393-1392هداي  ، ترازنامده هيددروكربوري سدا     1هداي كلدي نظدام اندرژي )    زارش ارزيدابي راهبدردي سياسدت   گ ،تشخيص مصلحت نظام

 .1393-1392هيدروكربوري 

 

، متوسط مدت زما  اتمام ذخاير نفت خام، مايعات و ميعانات گازي در 2با توجه به آمار جدو  

سا  بود كه ايا ميزا  در سا   85برابر  1387 الي 1384هاي هاي برنامه چهارم توسعه، طي سا سا 

سا  رسيد كه ايا افزايش حاكي از آ  است كه در ايا سا  ميزا  ذخاير كش  شده  107به  1388

                                                 
، شدماره  1391-1389هداي  هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      فت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده . ارزيابي عملكرد شركت ملي ن1

 .14443مسلسل 

 .1393المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري، سسه مطالعات بياؤم .2
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سا   95به  1388سا  در  107از  ،به مراتب از برداشت از ذخاير نفتي بيشتر بوده است. اما ايا ميزا 

و ايا نشا  از آ  دارد كه ميزا    كاهش يافت 1390سا  پنجم توسعه )برنامه  اجراي در سا  او 

عمر ذخاير كاهش  بنابرايااكتشافات صورت گرفته در مقايسه با برداشت از ذخاير كمتر بوده است، 

درصدي توليد نفت خام نسبت به سا  قبل، عمر  37به لحا  كاهش  1391يافته است. ولي در سا  

سا   10طي است.  تغييرات چنداني نداشته 1393و تا سا   سا  افزايش يافت 128بي ذخاير تا نس

سا  به عمر ايا ذخاير اضافه شده است. قابل ذكر است كه كاهش نسبي مدت عمر اتمام  41گذشته 

كاله مربوط به افزايش روند برداشت از ذخاير در مقايسه با  1393تا  1388هاي ذخاير گاز طي سا 

هاي بخش الف سياست«1»ناسب عمليات اجرايي با جز )عدم ت ميزا  ذخاير كش  شده است

 .كلي انرژي(

مراتب از مياديا دريايي بيشتر بوده است. طور كلي برداشت از ذخيره نفت خام مياديا خشكي بهبه 

طوري كه نسبت باقيمانده ذخيره قابل استحصا  به ذخيره نهايي در ارتباط با مياديا نفتي خشكي به

درصد است. ايا  26/66الي كه ايا نسبت در ارتباط با مياديا نفتي دريايي درصد است درح 87/57

دهد كه برداشت از مياديا دريايي نسبت به مياديا خشكي به مراتب كمتر بوده است. ها نشا  مينسبت

يكي از داليل مهم كاهش برداشت از مياديا دريايي ايا است كه ازدياد و حتي ثابت نگه داشتا توليد 

هاي ازدياد برداشت و يا ساير روشيا آب گذاري تزريق گاز ت  از مياديا دريايي مستلزم سرمايه)برداش

است. از آنجا كه ايا مهم در حد مطلوب محقق نشده، برداشت از مياديا دريايي كاهش يافته و در مقابل 

ت. البته افزايش منظور دستيابي به هما  سطح از توليد افزايش يافته اسبرداشت از مياديا خشكي به

تواند برداشت نميايا روش راحتي ممكا بوده است كه ها بهبرداشت از مياديا خشكي با افزايش تعداد چاه

 صيانتي باشد. 

 1ميددا    3) ميدا   و دريايي 20) ميدا  فعا  گازي در مناطق خشكي 23تعداد  1393در سا   

تريليدو    44/33بده   1393بيعدي در سدا   ميزا  كدل ذخداير قابدل استحصدا  گداز ط      وجود داشتند و

سدا    2هاي برنامده چهدارم و پدنجم )   ميزا  اكتشافات مياديا نفتي در سا  3جدو  مترمكعب رسيد. 

 دهد.او   توسعه را نشا  مي
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
وي، پازندا ،  شامل مارو  خامي، گنبدلي، هما، سدلما ، مسدجد سدليما ، ندار، شدانو ، الوا ، لدب سدفيد، كنگدا ، ورا        ايا مياديا  .1
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 1392-1384هاي . اكتشافات ميادين نفتي جديد طي سال3جدول

 سال
ضريب جايگزيني  ذخيره درجاي اوليه

 بشكه(گازي )ميليونمايعات وميعانات گاز همراه )ميليارد مترمكعب( خام )ميليون بشكه(تنف خامنفت

1384 5/687 0/39 6/39(1  5/0 

1385 1/9260 4/174 0/684 3/6 

1386 0/2841 7/27 8/202(2  9/1 

1387 5/9719 4/91 3/181 6/6 

1388 2/1041 0/349 3/144 7/0 

1389 5/1505 7/1070 4/1006 1/1 

1390 2/1682 0/385 2/1793(2  2/1 

1391 0/2123 4/11 458/3(2  0/2 

1392  6/354(3  21/196  
.1392ترازنامه انرژي كشور سا وزارت نيرو،  مأخذ:

تنها شامل مايعات هيدروكربوري است.  1)

تنها شامل ميعانات گازي است  2)

ميليارد فوت مكعب گاز خشن. 5/12520معاد    3)

 .مقادير در دسترس نيست

 

 اكتشا  نفت، ميعانات گازي و گاز قابل استحصا  در برنامه چهارم مربوط بهي كم مقايسه اهدا   

، نشا  آ    با عملكردميليو  بشكه معاد  نفت خام 1500 معاد ) سا  او   2) توسعه پنجم و

هاي برنامه، ه بوده و در بقيه سا كمتر از هد  برنام 1384دهد كه عملكرد ايا متغير فقط در سا  مي

 برنامه بود. گذاريايا عملكرد بيشتر از هدف

نسبت نفت خام استخراجي به خام )ضريب جايگزيني نفتدر  هابررسي مقايسه عملكرد برنامه 

فقط در سا   ا واقعيت است كه اهدا  تصويب شده، گوياي اي نفت خام اكتشافي قابل استحصا 

، عملكرد سا  او   2پنجم ) چهارم و هايشده است و در سا  ديگر برنامهنمحقق  1388و  1384

 از هد  برنامه بوده است. باالتر

هاي را طي سا مربوط به وضعيت اكتشا  گاز طبيعي قابل استحصا  و توليد آ   مارآ 4جدو   

 دهد.نشا  مي 1393الي  1384
 

 توليد ساليانه گازمقايسه نسبت گاز اكتشافي قابل استحصال به . 4جدول 
 )ميليارد مترمكعب 

 شرح

 *توليد گاز غني

 گاز اكتشافي قابل استحصال

 ضريب جايگزيني

، شدماره مسلسدل   1391-1389هاي هاي نفتي ايرا  طي سا ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردهمأخذ: 

 .1393، ترازنامه هيدروكربوري 14443

 هاي مستقل.ندي و ميدا * شامل گاز غني توليدي همرا، گنبد نمكي، ساز
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اسدتثناي  مشخص شده است، ضريب جايگزيني گاز طبيعدي بده   4 طوري كه در جدو هما 

ايدا  ها بيشدتر از يدن بدوده اسدت.     در بقيه سا  3139و 1392، 1391، 1385، 1384هاي سا 

 بستگي دارد. 1وضعيت در هر دو عامل موثر در ضريب ريشه

 بهتوا  را مي هاي برنامه پنجم  در منابع گازي در سا 1از پاييا بود  ضريب جايگزيني )كمتر  

پاييا بود  ميزا  توليد گاز طبيعي در مقايسه با برخورداري رتبه دوم جهاني و رتبه او  در منطقه 

  نسبت داد.خاورميانه 

-3139هاي جزئيات مربوط به مياديا كش  شده به تفكين نفتي و گازي در سا  5 جدو در  

 ئه شده است.ارا 1384

 

 9313-8413هاي هاي نفتي و گازي كشف شده در سالمشخصات ميادين و سازنده .5جدول 

 رديف
نوع 

 ميدان
 شرح

سال 

 كشف

نفت خام، ميعانات گازي به »ذخاير درجاي اوليه 

 «ميليون بشكه و گاز به ميليارد مترمكعب

 گاز طبيعي ميعانات گازي نفت خام

1 

ي
فت
ن

 

 8/1 - 5/687 1384 اميميدا  منصوري خ

 74/1 2/8 350 1385 اليه سنگ مخز  خامي )الريا   ميدا  نفتي اهواز 2

 81/59 9/219 2386 1385 سنگ مخز  آسماري ميدا  پرنج 3

 97/9 3/111 2006 1385 سنگ مخز  ايالم ميدا  بند كرخه 4

 32/5 4/18 1/313 1385 ميدا  نفتي آب تيمور خامي 5

 6/97 2/326 4205 1385 نفتي آذر بنگستا  و چنگوله شما  غربيميدا   6

 5/8 5/71 1693 1386 مخز  ايالم ميدا  آزادگا  7

 1/3 1/26 279 1386 افزايش نفت خام كژدمي ميدا  آزادگا  8

 1/16 9/105 869 1386 افزايش نفت خام سروك چنگوله 9

 9/4 07/35 6/503 1387 افق دهرم ميدا  عسلويه شرقي 10

 27/14 5/55 453 1387 مخز  فهليا  ميدا  اروند 11

 - - 8/734 1387 مخز  فهليا  ميدا  جفير 12

13 
مخز  آسماري شهبازا  ميدا  باالرود در 

 ناحيه دزفو  شمالي
1387 1101 67/90 17/44 

 - - 1/3635 1387 افزايش نفت خام مخاز  ايالم و سروك ميدا  جفير 14

15 
خز  سروك ميدا  بند كرخه در ناحيه م

 دزفو  شمالي )بلوك اكتشافي مهر 
1387 2516 4/99 8/11 

16 
 مخز  كژدمي ورگا  ميدا  بينالود

 )بلوك اكتشافي فارسي 
1387 776 - 7/0 

 65/2 20 213 1388 مخاز  آسماري، ايالم و سروك ميدا  آبا  17

18 
مخاز  آسماري، ايالم، سروك و گدوا  

 هليا  ميدا  سوسنگردف
1388 9271 - - 

 78/3 37/108 5/546 1388 مخز  آسماري ميدا  سومار 19

                                                 
پاييا بود  ميزا  توليد گاز طبيعي در مقايسه با برخورداري رتبه دوم جهاني و رتبده او  در منطقده خاورميانده و عملكدرد مثبدت       .1

 .بخش اكتشا  گاز
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 رديف
نوع 

 ميدان
 شرح

سال 

 كشف

نفت خام، ميعانات گازي به »ذخاير درجاي اوليه 

 «ميليون بشكه و گاز به ميليارد مترمكعب

 گاز طبيعي ميعانات گازي نفت خام

20 

ي
فت
ن

 

 - - 74/2 1389 كوپا  جنوب شرقي

 - - 3/1446 1390 يادآورا  )افزايش اليه سروك  21

 - - 65 1390 سومار 22

 - - 28/3 1391 مهر 23

 - - 6/1607 1391 يادآورا  )افزايش سازند فهليا   24

 - - 99 1391 جفير )افزايش سازند ايالم  25

 - - 97/60 1391 سپهر 26

 - - 148 1391 دهلرا  )سازند آسماري  27

 - - 05/28 1391 آزادگا  )سازند ايالم  28

 ** ** 500 1391 بلوك اكتشافي سردار جنگل 

 - - - 1392 *بلوك مغا  

29 

ي
گاز

 

 14/60 9/1302 - 1384 م ميدا  كيش )دهر

 48/21 5/349 - 1385 مخز  فهليا  ميدا  اهواز 30

 481 2/475 - 1386 مخز  دهرم ميدا  سفيدزاخوز 31

 5/27 3/7 - 1386 مخز  ژوراسين ميدا  كوه آسماري 32

 509 212 - 1386 مخز  دهرم فوقاني ميدا  فارسي 33

34 
در  مخاز  ايالم و سروك ميدا  باالرود

 ناحيه دزفو  شمالي
1387 - 51/35 88/13 

 43/133 4/217 - 1388 مخاز  كنگا  و داال  ميدا  سفيد باغو  35

 34/336 238 - 1388 مخز  كنگا  و داال  ميدا  هالگا  36

 6/49 64/4 - 1389 *كوه سفيد 37

 64/66 72/64 - 1389 *توس 38

 06/523 42/104 - 1389 *فروز بي 39

 99/7 43/29 - 1389 آزادگا  )اليه نيريز  40

 68/130 69/187 81/166 1389 خيام 41

 74/343 03/993 - 1390 مدار 42

 2/41 12/86 - 1390 فرزاد ال  43

 14/9 048/0 - 1391 راوندي 44

45 

ي
فت
ن

- 
ي
گاز

 

 - 714 81/166 1390 خيام

 **20/0 **- 049/4 1390 دالورا  46

 85/1 595/1 36/46 1391 ساما  47

 43/0 81/1 7/129 1391 سهراب 48

 .14443، شماره مسلسل 1391-1389هاي هاي نفتي ايرا  طي سا ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردهخذ: أم

 محاسبات مقدماتي. *

 دست آمده است.بل استحصا  بهگزارش نشده و از كسر مجموع حجم هيدروكربورهاي مايع و گاز قا **

 

بر است كه در بخش باالدستي صنعت نفت قرار دارد و آخريا مرحله فعاليتي تخصصي و سرمايه ،حفاري 

هاي تزريقي و در اكتشا  است. عمليات حفاري براي اكتشا ، توسعه، توصيفي، ترميم، تعمير، ايجاد چاه
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كند و ايا فعاليت دستيابي به ذخاير نفت و گاز را امكانپذير مي شود.برداري از مخاز  نفت و گاز انجام ميبهره

شود. براي پيگيري هد  مربوط به افزايش ظرفيت استخرا  از ايا حيث فعاليتي بسيار راهبردي محسوب مي

نفت و گاز و استفاده بيشتر از مياديا موجود كشور )اعم از مشترك و غيرمشترك  الزم است اقداماتي 

 الذكر، انجام شود.ش ميزا  تجهيزات مورد استفاده به منظور تحقق هد  فوقدرجهت افزاي

دستگاه حفاري در اختيار شركت  134تعداد  1393پيگيري اهدا  مربوط به اكتشا  باعث شد تا در سا   

 3دستگاه در مناطق خشكي و  71  در اختيار شركت ملي حفاري ايرا )دستگاه آ 74ملي نفت قرار گيرد كه 

دستگاه در مناطق خشكي و  7دستگاه در اختيار شركت خصوصي حفاري شما ) 9گاه در مناطق دريايي  و دست

چهارم و  هاي حفاري در طو  برنامهآمار مربوط به كل فعاليت 1يت بود.لدستگاه در مناطق دريايي  در حا  فعا 2

 آمده است. 6سه سا  او  برنامه پنجم توسعه در جدو  
 

 1393-1384هاي اي طي سالهاي كل حفاري توسعه. فعاليت6جدول

 سال
 كار گرفته شدهههاي حفاري بتعداد دكل

 )دكل سال( 
 متراژ حفاري شده )متر(

ها حفر/تعمير/ تكميل تعدادچاه

 )حلقه چاه(

1383 48 331914 175 

1384 48 345004 155 

1385 77 445623 202 

1386 73 399387 276 

1387 5/73* 5/253240* 260 

1388 77 445000 263 

1389 2/95 582697 146** 

1390 112 769900 321 

1391 123 825225# 396 

1392 105 708983 350 

1393 134 809400 385 

 .1393ترازنامه هيدروكربوري كشور المللي انرژي، مؤسسه مطالعات بيا مأخذ:

 هاي برو  مرزي نيز لحا  شده است.فته شده فعاليتهاي به كار گردر عملكرد متراژ حفاري و تعداد دكل *

 ها شامل اكتشافي، توسعه اي و ترميمي داخل كشور است.ه** متراژ حفاري و تعداد چا

 هاي حفاري داخل كشور است.هاي حفاري مربوط به فعاليتشاخص #

 

شده و ميزا   كار گرفتههبهاي هاي حفاري/تعمير/ تكميل شده و دكلتعداد چاه 1393در سا   

 درصد افزايش داشته است. 16/14و  6/27، 1/9 حدود ترتيبمتراژ حفاري به

. عملكرد ايا داشتدر اختيار  دستگاه حفاري 74عداد شركت ملي حفاري ايرا  ت 1393سا   پايا تا  

دي، چهارم و سه سا  او  برنامه پنجم توسعه اقتصا هاي حفاري شده در برنامهشركت از لحا  فعاليت

 :صورت زير استاجتماعي و فرهنگي به

                                                 
هاي شركت ملي نفت ايرا  فعاليت دارند كه مهمتريا آنهدا شدركت   طرح چنديا شركت حفاري در حفاري نفت و گازدرحا  حاضر  .1

 ملي حفاري ايرا  و شركت حفاري شما  است.
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 1392-1384هاي هاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران طي سال. فعاليت7جدول

 سال

تعداد 

هاي مورد دكل

 استفاده

 هاي حفاري شدهچاه

 جمع تكميلي -تعميراتي ايتوسعه اكتشافي

 راژمت تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد

1384 50 4 16141 88 305689 63 23175 155 345004 

1385 50 6 21921 78 282508 88 21710 172 326139 

1386 54 6 23207 81 289036 67 33970 154 346213 

1387 56 6 18063 84 338648 83 34918 173 391630 

1388 56 7 25318 69 271435 61 37622 137 334375 

1389 64 5 15570 94 306170 87 35012 186 356752 

1390 50 4 13096 98 407593 89 33683 191 454372 

1391 72 3 12318 107 373346 87 31829 197 417493 

1392 74 2 6250 87 305324 97 28065 186 339639 

1393 74 - - - - - - - - 

 .1392ترازنامه انرژي كشور  مأخذ:

 1393ر ترازنامه هيدروكربوري كشو. 

 

هداي برنامده   دهد كه در سا ها، نشا  ميارقام مربوط به دو پارامتر متراژ حفاري شده و تعداد چاه 

اي كده  چهارم توسعه فعاليت مربوط به هر دو پارامتر مندر  در جدو  فوق، رشد داشته است. اما نكتده 

ايا است كه هر قدر متراژ حفداري  ها الزم است مورد توجه قرار گيرد در مورد متراژ حفاري و تعداد چاه

اكتشافي به نتيجه مثبت برسد و حاكي از وجود هيدروكربور باشد، بر ذخاير هيددروكربور كشدور اضدافه    

صديانتي  كننده توليد غيردليل افت فشار مخز  باشد، بيا هاي حفاري شده اگر بهشود. اما تعداد چاهمي

 شود.نمينكته مثبتي تلقي  از مخاز  و مياديا است كه

هاي حفاري مورد استفاده در شركت ملي حفاري طي بيانگر آ  است كه تعداد دكل 7جدو  آمار  

دستگاه دكل در سا   74به  1384دستگاه دكل در سا   50بوده و از  متفاوت 1384-1392هاي سا 

تناسب بيا متغير بوده است. در ارتباط با  مذكورهاي است. متراژ حفاري نيز در سا  دهيرس 1392

اي مستقيم بيا دو توا  رابطهنمي 1392 -1384هاي ها و متراژ حفاري در فاصله سا تعداد دكل

 50ها ، تعداد دكل1384اي است كه در سا  گونهپارامتر مورد نظر استنباط كرد. ايا وضعيت به

ايا افزايش، متراژ رغم دستگاه افزايش يافت. ولي به 56به  1388دستگاه بود و ايا تعداد در سا  

ار مشهود است ينيز بس 1388و  1387هاي كاهش داشت. ايا رويكرد در سا  1388حفاري در سا  

ثابت بود، ولي متراژ حفاري شده كاهش  88هاي حفاري در مقايسه با سا  تعداد دكل 1387در سا  

 .شودديده مينيز  1392و  1391هاي داشت. همچنيا ايا وضعيت در سا 

هاي برنامه چهارم از روندي ، در سا توسط شركت ملي حفاري ايرا  هاي حفاري شدهد چاهتعدا 

هاي حفاري شده افزايش ها تعداد چاه، در برخي سا 1388-1383ثابت تبعيت نكرده است و از سا  
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ته ها كاستعداد چاه از 1391به نسبت سا   1392 ها كاهش يافته است. اما در سا و در بع ي از سا 

دهد هاي حفاري شده با ميزا  استخرا  نفت خام در كشور نشا  ميشده است. مقايسه بيا تعداد چاه

هاي براي افزايش توليد نفت خام به روش درواقعاي مستقيم وجود دارد. كه تقريباه بيا ايا دو رابطه

 1392و  1391، 1390هاي اند. با توجه به آنچه در جدو  آمده است در سا ي متوسل شدهانتيرصيغ

و  417493، 454542ترتيب حلقه چاه حفاري شده است كه براي آنها به 186و  197، 191 ترتيببه

 است. متر حفاري انجام گرفته 339639

درصد  29در مياديا خشكي و  هيدروكربوريدرصد از ذخاير  71حدود  1393در سا   همچنيا

درصد بقيه  60درصد آ  در مناطق خشكي و  40ر گاز در مورد ذخاي آ  در مناطق دريايي قرار دارد.

 .گرفته استآ  در مناطق دريايي قرار 

يكي از داليل مهم كاهش برداشت از مياديا دريايي ايا است كه ازدياد و حتي ثابت نگه داشتا 

داشت هاي ازدياد برگذاري تزريق گاز و يا ساير روشمستلزم سرمايه ،توليد )برداشت  از مياديا دريايي

است. از آنجا كه ايا مهم در حد مطلوب محقق نشده، برداشت از مياديا دريايي كاهش يافته و در 

منظور دستيابي به هما  سطح از توليد افزايش يافته است. البته برداشت از مياديا خشكي به ،مقابل

تواند ت كه نميراحتي ممكا بوده اسها بهافزايش برداشت از مياديا خشكي با افزايش تعداد چاه

ت گازي از عملكرد مطلوبي نابرداشت صيانتي باشد. به ايا معني كه اكتشافات ذخاير نفت خام و ميعا

بر گسترش هاي كلي انرژي مبنيبخش الف سياست «1»كيد جز ألذا با وجود تبرخوردار نيست. 

روند نزولي  بلكه ،تنها عملكرد اين حوضه گسترش نيافتهاكتشاف و شناخت كامل منابع، نه

 نيز داشته است.

هاي نفتي به شرايط فيزيكي سنگ مخز ، نوع سيا ، بايد توجه داشت كه ضريب بازيافت ميدا  

طور بهبرداري در طو  زما  بستگي دارد. فشار، درجه حرارت، مكانيسم طبيعي توليد و نحوه بهره

درجاي اوليه آنها  درصد ذخيره 35حدود  جهانكلي ضريب بازيافت اوليه ميادين نفتي 

 درصد گزارش شده است. 25تا  17است. درحال حاضر ميانگين بازيافت مخازن ايران بين 

پنجم توسعه نيز به وزارت نفت اجازه داده شد تا با ساله پنج   قانو  برنامه126  و )125در مواد ) 

كتشا  و شناسايي بيشتر نسبت به صدور پروانه اكتشا  اقدام و براي انجام عمليات ا ،رعايت ضوابطي

كارگيري فناورهاي جديد در عمليات اكتشا  در كليه مناطق كشور منابع نفت و گاز، انتقا  و به

هاي مربوط به آ  قراردادهايي را منعقد كند. همه ايا موارد از نقش و اهميت اكتشا  و فعاليت

اي صورت گيرد كه ذخاير اكتشافي گونههاي اكتشافي نفت و گاز بايد بهحكايت دارد و انجام فعاليت

برداشت شده از مخاز  باشد. ايا مقوله از آنجا اهميت دارد  و گاز نفت و گاز حداقل معاد  نفت خام

شوند در نيمه دوم عمر اكنو  از آنها نفت خام استخرا  ميكه بيشتر مخاز  بزرگ نفتي كشور كه هم
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  .هاي تزريق گاز يا آب و... استفاده شودها بايد از روشاند و براي ازدياد توليد از آنخود قرار گرفته

كميته ويژه بازنگري در قراردادهاي نفتي به منظور اصالح  1392طبق گزارش دولت نيز در سا   

سازي معامالت هاي جديد قراردادي به منظور شفا قراردادهاي كنوني و يا آماده كرد  مد چارچوب 

گري و سوداگري در وزارت نفت گري، دال و جلوگيري از واسطهو ميعانات گازي خام فروش نفت

به نتيجه مطلوب رسد كه روند بازنگري ايا قراردادهاي نفتي كماكا  نظر مياما به 1تشكيل شده است.

 .  125ماده )« ال »)بند  است نرسيده

نجم ( قانون برنامه پ129( و )125اساس ماده )صدور مجوزهاي اكتشاف بر گفتني است،

عمل كيد قانون أبراساس ت ،هاي كلي انرژي استبخش الف سياست« 1»كه از الزامات بند 

است. در چنين فضايي مديريت راهبردي براي تحقق سياست  عقب ماندهنشده و كماكان 

 2امكانپذير نيست. فوق

 

 . افزايش توليد صيانتي نفت و گاز 2-2

، موضوع افزايش ظرفيت توليد انرژيهاي كلي سياست ال يكي ديگر از بندهاي مرتبط با بخش 

بند و « ب»)بند حكم  دوصيانتي با هد  افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي كشور بوده است. 

ماده « ب» ، بند 125ماده )« ال »حكم )بند  چهار، و چهارمساله پنج در برنامه   14ماده )«  »

به حفظ و ارتقاي سهميه ايرا  در توليد  پنجمساله پنج ه   در برنام229ماده ) و  130، ماده ) 129)

اوپن، مكل  نمود  دولت به تهيه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخاز  هيدروكربوري كشور 

 به تفكين نواحي مختل  و نحوه تأميا مالي آ  پرداخته است.

هاي نفتي از ي آ  با فرآوردهافزايش ظرفيت توليد گاز با هد  تأميا مصر  داخلي و جايگزين 

)بندهاي حكم سهبا توجه به آ  است كه  انرژيهاي كلي سياستال   بخشكيدي أتديگر بندهاي 

 ، ماده 125ماده )« ال »)بند حكم  سهو  چهارمساله پنج در برنامه   14ماده )« و»و «  »، «ب»

داشتا برنامه جامع صيانتي  ،ا احكامو در اي پنجم توسعه كشور آمده استساله پنج در برنامه   229)

آوري گازهاي همراه و تزريق آ ، منظور جمعسازي تأسيسات نفتي بهو ازدياد برداشت، نوسازي و بهينه

 افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي تأكيد شده است. ايجاد ارزش

 1ايش ظرفيت توليد نفت خام به ميزا  افز بايد  قانو  برنامه چهارم 14ماده )«  »مطابق بند 

ميليو  متر مكعب با اولويت مياديا مشترك افزايش  250ميليو  بشكه در روز و توليد گاز طبيعي نيز 

، توليد ميليو  بشكه 1نفت خام به ميزا   بر افزايش توليديافت. عليرغم تكلي  قانو  برنامه مبنيمي

                                                 
 .1392 ، 3 ، جلد )2ريزي كشور، حوزه بخشي )گزارش عملكرد قانو  برنامه پنجم توسعه، سازما  مديريت و برنامه .1

  .1هاي كلي نظام انرژي )صلحت نظام، گزارش ارزيابي راهبردي سياستمجمع تشخيص م .2
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نها افزايش نيافت، بلكه كاهش نيز پيدا كرد. همچنيا در قانو  نه تهاي برنامه چهارم فت خام در سا ن

ميليو  متر مكعب توليد گاز با اولويت مياديا مشترك هدفگذاري شد كه از  250برنامه چهارم افزايش 

ميليو  متر مكعب مربوط به رقم هدفگذاري شده محقق شد، كه نزدين به  180ايا ميزا  حدود 

 . 3و 2،1 )نموداربوط به مياديا مشترك بوده استميليو  متر مكعب آ  مر 100

پنجم توسعه بايد در توسعه ساله پنج   قانو  برنامه125ماده )« ال »همچنيا مطابق بند  

شد كه با حفظ ظرفيت توليد اي اقدام ميگونهشده بههاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت ميدا 

مترمكعب گاز  و يليم وپنجاهستيدوبشكه و  و يليمين ، به سق  توليد روزانه نفت خام 1389سا  

شد كه ايا طبيعي با اولويت مياديا مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدا  گاز پارس جنوبي اضافه مي

 1 . 3و  2و  1)نمودار هد  نيز محقق نشده است

 منابع هيدروكربوري نفت و گاز كشور. 1-2-2

و ر متعار  نفت جها  يكل ذخادرصد  5/19 و 28/9حدود  تاترتيب با در اختيار داشبه كشور ايرا 

خيز در جايگاه نخست دارنده مجموع منابع هيدروكربوري اي نفتدر منطقه داشتاخاورميانه و قرار 

. همچنيا ايرا  سوميا كشور دارنده ذخاير نفت خام در ميا  گرفته استنفت و گاز متعار  قرار 

ور دارنده ذخاير نفت جها  پس از كشورهاي ونزوئال، عربستا  كشورهاي ع و اوپن و چهارميا كش

 2سعودي و كاناداست.

ز جها  در جايگاه او  گا درصد از ذخاير 18، ايرا  با داشتا 2012در سا   3BPاساس آمار بر 

 4اساس گزارش اوپن ايرا  در رتبه دوم پس از روسيه قرار دارد.، ولي برقرار گرفته

 . وضعيت توليد2-2-2

بايد  ،يعني افزايش توليد صيانتي نفتهاي كلي انرژي، سياست بخش ال  «2» ءجزمنظور تحقق به

ضريب بازيافت يا برداشت، ميزا  . ضريب بازيافت يا برداشت روندي صعودي و روبه افزايش داشته باشد

مار مربوط آ 1در نمودار  .است در شرايط طبيعي بازيافت هر ميدا  نسبت به نفت خام درجاي اوليه

مشاهده   ئه شده استتوسط شركت ملي نفت ارا)كه  1392الي  1388از سا   كه به ضريب بازيافت

 گردد.مي

 

 

                                                 
، شدماره  1391-1389هداي  هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده  .1

 .14443مسلسل 

 . 1392المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري، سسه مطالعات بياؤ. م2

3 . British Petroleum 

  .1هاي كلي نظام انرژي )مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارش ارزيابي راهبردي سياست.  4
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 1392-1388هاي . ضريب بازيافت نفت خام طي سال1 نمودار

 
 . 1هاي كلي نظام انرژي )گزارش ارزيابي راهبردي سياست ،مجمع تشخيص مصلحت نظام خذ:أم

 

در سا   درصد، ضريب بازيافت در ايرا  35ا ميانگيا جهاني ضريب بازيافت با در نظر گرفت 

ميليارد بشكه برداشت كمتري در  71كه در صورت ادامه روند كنوني  بودهدرصد  79/24حدود  1392

ا ايا در حالي است كه اگر ضريب بازيافت بهتري  1سا  توليد كشور 49كشور رخ خواهد داد )برابر 

حداقل بايد عملكرد صنعت نفت را  ،را بخواهيم مالك قرار دهيميافت ملكرد ضريب بازكشورها از نظر ع

ميليارد بشكه برداشت كمتري از  140درصد مقايسه نمود كه در ايا صورت  45بازيافت با ضريب 

ضريب بازيافت گازطبيعي در  2نمودار  2.(سا  كشور 96)يعني توليد  مخاز  كشور خواهيم داشت

 نشا  داده شده است. 1392الي  1388هاي كشور طي سا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ميليو  بشكه در روز در نظر گرفته شده است. 4توليد كشور  .1

  .1هاي كلي نظام انرژي )مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارش ارزيابي راهبردي سياست. 2
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 1392-1388هاي . ضريب بازيافت گاز طبيعي طي سال2 نمودار

 
 . 1هاي كلي نظام انرژي )گزارش ارزيابي راهبردي سياست ،مجمع تشخيص مصلحت نظام خذ:أم

 

 روند توليد نفت خام 

  برنامده پدنجم   229  و )125مداده )    برنامده چهدارم توسدعه و   14مداده ) «  »و « ب»با توجه به بند 

از مندابع   و گداز  افدزايش ظرفيدت توليدد نفدت     هدا  برنامده چهدارم و پدنجم توسدعه،    ا توسعه، از ديگر

 . هاي كلي انرژيسياست «ال »بند « 3»و « 2») مطابق با جز هيدروكربوري كشور است

 دهد.مي را نشا  1392الي  1383هاي سا طي وضعيت توليد نفت خام  3نمودار 
 

 1393الي  1383هاي . وضعيت توليد نفت خام بين سال3 نمودار

 
 .1392المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري، سسه مطالعات بياؤم خذ:أم
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طدور متوسدط   بده  1384چهارم توسعه، شركت ملي نفدت ايدرا  در سدا     ساله پنج در دوره برنامه 

 46/0د كرده است كه ايا ميزا  با متوسط كاهش ساليانه ميليو  بشكه نفت خام تولي 4روزانه بيش از 

 1389الزم به ذكر است كه در سدا   در روز رسيده است.  ميليو  بشكه 92/3به  1388در سا   درصد

ميليدو  بشدكه    94/3 حدود)كه اجراي برنامه چهارم توسعه به ميزا  ين سا  تمديد شده بود  روزانه 

 در پدنجم توسدعه،  سداله  پدنج  در سه سدا  او  برنامده  وند توليد نفت ادامه رتوليد شده است.  نفت خام

ميليدو    9/3طدور متوسدط روزانده حددود     به 1390در سا   بديا شكل بود كه شركت ملي نفت ايرا 

كه در روز در سدا   ميليدو  بشد   84/2درصدي به  27كه ايا ميزا  با كاهش  شدبشكه نفت خام توليد 

ميليو  بشدكه در   82/2 برابر 1392درصدي در سا   8/0هش حدود با كا هميا ميزا  و رسيد 1391

 ميليو  80/2و به  هبرو بودنفت كشور با كاهش رو يتوليد روند همچنا  1393روز بوده است. در سا  

 بدوده  المللدي هاي بديا محدوديت ،كاهش تكليفي توليد نفت خام ايا در روز رسيد. از علل اصلي بشكه

  است.
 

 ز غني روند توليد گا

، روزانده  1393ا  ، توليد گاز در كشور از مجموع منابع خشكي و دريايي در سد 8 جدو  با توجه به آمار

مكعب آ  از مناطق خشدكي و  ميليو  متر 28/350مكعب بوده و از ايا ميزا  ميليو  متر 7/681برابر 

 مدذكور ز غني در سدا   ميليو  مترمكعب آ  از مناطق دريايي توليد شده است. ميزا  توليد گا 5/331

افزايش توليد از مياديا مسدتقل دريدايي    ،درصد افزايش يافته كه علت آ  39/7، 1392نسبت به سا  

روندد افزايشدي داشدته اسدت.      1393الدي   1383هداي  غني طي سدا   طور كلي توليد گازاست. بهبوده 

مشدكالت ناشدي از    ل آ از داليد  كند بوده كه 1393تا سا   1389 هرچند كه سرعت ايا رشد از سا 

 .هاي كلي انرژي بخش ال  سياست «3» ء)عدم تحقق مناسب جز تواند باشدتحريم و نوع مديريت مي
 

 1393-1384هاي . توليد گاز غني از منابع مختلف طي سال8 جدول
)ميليو  مترمكعب در روز 

 جمع گاز ميادين مستقل گازيهاي گاز كالهک و سازند گاز همراه سال

1384 6/94 3/35 9/305 8/435 

1385 7/97 9/33 8/332 5/464 

1386 2/100 4/39 1/366 7/505 

1387 9/100 36 415 9/551 

1388 4/100 8/28 6/453 7/582 

1389 2/103 8/35 5/478 4/617 

1390 9/103 9/29 3/497 1/631 

1391 2/77 9/31 1/513 2/622 

1392 4/76 5/30 528 8/634 

1393 27/78 76/28 75/574 7/681 

 .1392المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري، سسه مطالعات بياؤم خذ:أم
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ها نسبت توليد مخاز  مستقل دريايي )كه اهم آ  از مخاز  پارس جنوبي رغم آنكه در ايا سا به 

فزاينده داشته، ولدي روندد ميدزا  برداشدت از ذخداير نشدا        به كل توليد گاز غني كشور روندي است  

طوري كه نسدبت توليدد   به .ر نسبي برداشت از مياديا خشكي بيشتر از دريا بوده استطودهد كه بهمي

درحدالي كده    بدوده درصدد   55/20در ارتباط با مياديا خشكي  1393انباشتي به ذخيره نهايي در سا  

 1388درصد است. ضما آنكه ايا نسبت در سدا    07/5 حدود ايا نسبت در ارتباط با مياديا دريايي

 9درصدد بدوده اسدت. جددو       5/2درصد و براي ذخاير گازي دريدايي   5/18ر گازي خشكي براي ذخاي

 دهد.نشا  ميرا  1393الي  1387هاي يعي كشور طي سا بميزا  ذخاير و توليد انباشتي گاز ط
 

 1393الي  1387هاي . برآورد ذخاير و توليد انباشتي گازطبيعي كشور طي سال9جدول 
 )تريليو  متر مكعب 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال /شرح

 4/33 9/33 8/33 8/33 6/33 1/33 29 ذخاير قابل استحصال

 3/20 - 7/20 7/20 8/20 5/20 8/19 مناطق دريايي

 17/13 - 1/13 1/13 8/12 6/12 2/9 مناطق خشكي

 5/4 27/4 8/3 8/3 6/3 2/3 2/3 كل توليد انباشتي

 03/1 - 7/0 7/0 3 5/0 4/0 مناطق دريايي

 51/3 - 1/3 1/3 6/0 9/2 7/2 مناطق خشكي

 .1393سا  همان،  خذ:أم

 

علت قدمت مياديا خشكي، برداشت تجمعي از ايا ميداديا بيشدتر از   البته بايد توجه داشت كه به 

كند كه با تأكيد بر برداشدت گداز   مياديا دريايي است. ولي ازسوي ديگر مصالح و منافع ملي ايجاب مي

جنوبي بايد حجم برداشت از مياديا مشترك دريايي بيشدتر از   پارسويژه مياديا مشترك دريايي به از

وجدود  برداري از مخاز  مشترك گازي دريدايي بده  اي كه در اجرا و بهرهخشكي شود كه ايا امر با وقفه

 آمد در حد مطلوب محقق نشده است.

 روند توليد مايعات و ميعانات گازي 

اي بده  با تغييدر قابدل مالحظده    1383در سا   ميليو  بشكه 2/88از  كشورو ميعانات گازي توليد مايعات 

روندد صدعودي برداشدت از ميددا  گدازي پدارس        افزايش يافدت و  1388در سا   ميليو  بشكه 05/177

   1.ها شده بوددر ايا سا جنوبي موجب رشد توليد مايعات و ميعانات گازي 

 45، حددود   بشدكه  و يد ليم 2/196بالغ بدر  )يعات و ميعانات گازي از كل توليد ما 1391در سا   

درصد به سداير مصدار  مثدل     3/16پتروشيمي و حدود  هايمجتمعدرصد به  7/38درصد به صادرات، 

گداز و گداز مدايع، تزريدق و تحويدل بده شدركت پدااليش و پخدش و           هداي كارخانههاي نفت، پااليشگاه

                                                 
، شدماره  1394-1384هداي  هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت  .1

-1389اي هد هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      ، ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده 11017مسلسل 

 . 14443، شماره مسلسل 1391
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در سدا    ميعاندات نفتدي   . همچنيا ميزا  توليد مايعدات و بوديافته هاي گاز و غيره اختصا  پااليشگاه

ميليو  بشكه رسيد كده از ايدا ميدزا ،     7/201درصد رشد نسبت به سا  ماقبل خود به  8/2با  1392

درصد بده سداير مصدار      6/14وشيمي ورهاي پتدرصد به مجتمع 8/38 درصد به صادرات، 6/46حدود 

ميليدو    9/218درصدي به  5/8با رشد  1393زا  توليد آ  در سا  مي در ضما 1اختصا  يافته است.

 2.ه استبشكه رسيد

 وضعيت تزريق آب و گاز به ذخاير نفتي. 3-2-2

هداي  مطرح شد. از آنجا كه اهم ميدا  1350تزريق سيا  آب و گاز به ذخاير نفتي كشور در اواخر دهه 

ها عماله درصددي  علت افت فشار طبيعي مخز نه بهدر نيمه دوم عمر خود قرار دارند و سالياكشور نفتي 

خصدو  طدي دو دهده گذشدته در     يابد، بعد از انقالب اسالمي و بده از ميزا  توليد نفت آنها كاهش مي

هايي با هد  حفظ و افزايش توا  توليد مخدز  و جلدوگيري از هرزرفدت نفدت، بداال      ، طرحبرنامهقالب 

  130فزايش ضريب برداشت اجرا شده است. براساس مداده ) آمد  سطح تماس آب و نفت و در نهايت ا

پنجم توسعه، وزارت نفت موظ  به افزايش ضريب بازيافت مخاز  كشور در طدو   ساله پنج قانو  برنامه

 .هاي كلي انرژي سياست «2» ء)مطابق با جز برنامه به ميزا  ين درصد شده است

درصد نفت در برداشت اوليه در داخدل مخدز     80دهد كه حدود تحليل مخاز  در ايرا  نشا  مي 

ماند كه بهتريا روش براي افزايش توا  توليدد تزريدق امتزاجدي گازهدا، دي اكسديدكربا و در      باقي مي

عنوا  چاهي بههاي درو كارگيري تلمبهمرحله بعد، پليمر در مخاز  تحت تزريق آب است. در ضما به

اي افقي و انحرافي نيز براي به حداكثر رسداند  توليدد در   هشيوه فرازآوري مصنوعي و همچنيا حفاري

 3شود.كار گرفته ميهاي تابعه شركت ملي نفت بهشركت

 كده تزريدق گداز در مخددددداز  نفتدي      و تجارب عملياتي بيدانگر آ  اسدت  هاي كارشناسي بررسي 

تدر از  لدوب د مطنهسدت  دارستو  مرتفع سدنگ مخدز  و شدكا    ، كربناتهسنگ خشكي ايرا  كه داراي 

. تزريدق گداز بده    اسدت  انجدام شدده  تزريق گداز در آ    نيز برايهايي ريزيلكا برنامه ،4استتزريق آب 

هاي عملي و متداو  نگهداري از مخاز  نفتي و تداوم توليدد نفدت خدام و    مخاز  نفتي شايد يكي از راه

اديا نفتي به ميزا  كافي تبديل نفت غيرقابل دسترس به نفت قابل دسترس باشد. چنانچه تزريق به مي

 صورت گيرد، برداشت ثانويه را تسهيل خواهد كرد.

گاه تزريق گاز به ميداديا در  هاي گذشته نشا  از آ  دارد كه هيچعملكرد تزريق گاز در طو  سا  

                                                 
 .1392 ، سا وزارت نيرو، ترازنامه انرژي .1

 .1393المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري كشور سا  طالعات بياسسه مؤم. 2

، شدماره  1391-1389اي هد هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده  .3

 .14443مسلسل 

 .شوديم در مورد مياديا نفتي فالت قاره عمدتاه تزريق آب ترجيح دادهالزم به ذكر است،  .4
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 88هاي گذشته تغييرات چنداني نداشدته و از  تزريق گاز در طو  سا  ميزا حد نياز انجام نشده است. 

ميليدو  مترمكعدب در روز    80تا  70ها بيا و در بيشتر سا  است مترمكعب در روز فراتر نرفتهميليو  

 1در نوسا  بوده است.

است كه از مطالعات اوليه آ  تا شروع تزريق گاز،  يادهيچيو پ حساستزريق گاز به مياديا، عمليات  

عوامل  ايمهمترت تأميا گاز طبيعي از رسد كه محدودينظر ميتوا  كارشناسي باال دارد. اما به نياز به

تزريق گاز به مياديا نفتي  1392كه در سا  كننده حجم گاز در دسترس براي تزريق باشد. همچنا تعييا

ميليو  مترمكعب در روز رسيد  9/81ميليو  مترمكعب، به  2/4نسبت به سا  قبل با افزايش روزانه حدود 

افزايش  1393. اما در سا  بودهاي سرد سا  بخش خانگي در ماهويژه در كه علت آ  كاهش مصر  گاز به

 يسبد مصرف هاي مختل  به خصو  بخش خانگي و همچنيا افزايش سهم گاز درمصر  گاز در بخش

 2با تنگنا مواجه كرد.را هاي فصل سرد، سهم تزريق از گاز هاي كشور در اغلب ماهنيروگاه

 10در جددو    1393تدا   1384هداي  نفتي طي سا  هاي ميزا  تزريق گاز و آب به ميدامتوسط  

  .ارائه شده است
 

 1393-1384هاي . تزريق گاز و آب به ميادين طي سال10جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 گاز

 ميليو  مترمكعب در روز )
3/77 1/73 7/87 7/77 79 4/88 9/86 7/77 9/81 17/72 

 آب

 ليو  بشكه در سا  )مي
9/98 3/130 9/132 6/420 6/152 6/152 2/403 6/130 9/125 9/295 

 .خذ: همانأم 

 

مختل  متغير بوده است. بيشتريا ميدزا  آ  در   هايسا  طي نفتي ميزا  آب تزريقي در ميادياروند  

زايش يافتده اسدت.   درصد افد  216ميليو  بشكه بوده كه نسبت به سا  ماقبل آ   420به ميزا   1387سا  

ميدزا    اه. مجددد افزايش يافتميليو  بشكه در روز  403تا ميزا    1390در سا  )بعد هاي كما اينكه در سا 

كداهش  1391ميليو  بشدكه در سدا     63/130به  1390ميليو  بشكه در روز در سا   2/403تزريق آب از 

ميزا  تزريق آب بدا افدزايش    1393اما در سا  نيز ادامه داشت.  1392يافت و ايا روند كاهشي تا پايا  سا  

درصدد   135ميليو  بشكه در روز  همراه بوده و حددود   170چشمگيري نسبت به سا  ما قبل خود )بالغ بر 

بدا كداهش    1392نسبت به سدا    1393ميزا  تزريق گاز به مياديا نفتي كشور در سا   يافته است. افزايش

 .برنامه پنجم توسعه   130)اسب ماده )عدم تحقق من 3درصدي همراه بود9/11

                                                 
 .14443، شماره مسلسل 1391-1389هاي هاي نفتي ايرا  طي سا ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده .1

 .1393سا   ،المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري كشورسسه مطالعات بياؤم. 2

ميددا  نفتدي    14و  برداشت صيانتي، عمليدات تزريدق گداز در      در خص1392همچنا طبق گزارش عملكرد دولت )تا پايا  سا   .3

 ميدا  نفتي نيز عمليات تزريق آب انجام شده است. 3كشور صورت گرفته است و در 
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 هاي نفتي. مقايسه ميزان توليد گاز طبيعي و مصرف فرآورده4-2-2

را نشدا    1393الدي   1384هداي  هاي نفتي طي سا روند توليد گاز طبيعي و مصر  فرآورده 4نمودار 

   دهد.مي

سدا    3برنامه چهدارم و   هايدر سا  طبيعي روند توليد گازحاكي از آ  است كه  4تحليل نمودار  

مصدر   ه است و با توجه به كداهش انددك   روبه افزايش بود  1390به استثناي سا  ) پنجماو  برنامه 

هداي  جايگزيني فرآوردهتوا  چنيا برداشت كرد كه سياست هاي مذكور ميطي سا هاي نفتي فرآورده

كه بايد به آ  توجه داشت ايا اسدت   يانفتي توسط گاز، از موفقيت نسبي برخوردار بوده است. اما نكته

و در راسدتاي  پذيري در منابع انرژي و نقش آ  در تأميا امنيت عرضه و تقاضا كه با توجه به اصل تنوع

 بايد ايا سهم را در ين سق  معيا محدود نمود.پدافند غيرعامل 
 

 1393الي  1384هاي هاي نفتي طي سالگاز طبيعي و مصرف فرآورده . مقايسه ميزان توليد4نمودار

                                        

ام
 خ

ت
 نف

دل
عا

ه م
شك

ن ب
يو

يل
م

                                   

گزارش ارزيابي راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام،  ،1393المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري كشور سا  سسه مطالعات بياؤم: خذأم

 . 1هاي كلي نظام انرژي )سياست

 

افزايش ظرفيت توليد گاز، »بر هاي كلي انرژي مبنيبخش ال  سياست «3» ءبا توجه به جز 

 «نفتيهاي منظور تأميا مصر  داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآوردهمتناسب با حجم ذخاير كشور به

هاي نفتي در سبد انرژي كشور، اما ايا موضوع گزيني گاز طبيعي با فرآوردهيبا وجود اهميت موضوع جا

 هاي توسعه چهارم و پنجم تصريح نشده است.امهدر احكام برن
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صدور دانش فني و خدمات و ارتقاي فناوري و  و . تربيت نيروي انساني، جذب3-2

 جذب منابع مالي

اي و تربيت گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه در بخش انرژي، هاي كلي نظامسياستبندهاي از ديگر 

كه  است د براي جذب منابع مالي مورد نياز در امور نفت و گازنيروي انساني، ايجاد سازماندهي قانونمن

ماده « د»)بند حكم  ينو  چهارم توسعهساله پنج در برنامه   14ماده )« ده»و « ب» هايبند) حكم دو

تربيت نيروي  برايدولت  به در ايا احكام به آ  پرداخته است. پنجم توسعهساله پنج در برنامه  129)

 به حوزه مديريت اكتشا ، توسعه و توليد، اختصا  ين درصد از اعتبارات انساني متخصص در

 و دار نفت، گاز و پتروشيمياولويتهاي هاي تابعه ، توسعه فناورياي )در شركتهاي توسعهطرح

سازي آنها همچنيا كاهش شدت انرژي، دريافت عوارض ويژه براي هاي موجود و بوميفناوري يارتقا

 است. كيد كردهأت منظور صيانت از منابع هيدروكربوري كشوربه صادرات مواد خام

دليل محدوديت ظرفيت جذب، اغلب ديدگاه درستي نسبت به توسعه و يا اتخاذ در صنعت نفت، به 

هاي خود را بر آ  كنند تمركز فعاليتشود كه آنها تالش ميوري وجود ندارد. لذا، عموماه مشاهده ميافن

ي قرار دهند كه تسلط و اشرا  بيشتري نسبت به آ  دارند كه شامل محصوالت و هايوريادسته از فن

. اما گيردگردد كه در صنعت نفت توليد و يا خريداري شده و مورد استفاده قرار ميتجهيزاتي مي

هاي مورد نياز در صنعت استفاده از دانش روز و تربيت و جذب نيروي انساني متخصص در زمينه

دست آورد  هدستي نفت و حفظ و انتقا  ايا دانش از مهمتريا اركا  بدستي و پايياباالدستي، ميا 

خارجي و  گذارا جذب سرمايه هاي رسيد  به ايا هد همتريا راهفناوري پيشرفته است كه يكي از م

 1هاي مختل  ايا صنعت است. بخش داخلي در

 جذب منابع مالي 

گاز،  نگهداشت توليد مياديا نفت و هايطرح اي توسعه،هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت بردر شركت

سدازي مخداز  ذخيدره نفدت     بهينه گاز، احداث و يق گاز، اكتشا  نفت ورتز همراه و يگازهاآوري جمع

 سدازي مصدر  اندرژي و   گاز در بهينده  سنجي واحدهاي صنعتي نفت وهاي صادراتي، امكا خام و پايانه

گذاري از محل منابع داخلي يدا  اي سرمايههاي توسعهپروژه ها وطرح ،گاز مطالعات جامع مخاز  نفت و

« د»برنامده چهدارم و بندد      14)مداده  « ب»)بندد   فاينانس در دست اجراست قراردادهاي بيع متقابل و

   .برنامه پنجم   129)ماده 

ترتيدب  هاي باالدسدتي شدركت ملدي نفدت ايدرا  بده      در طرح1392و  1391 ،1390هاي در سا 

سا  گذاري ميليارد ريا  هزينه شده است. علت افزايش ميزا  سرمايه 219327و  500124، 184760

                                                 
گيري نظام بخشدي يدادگيري در صدنعت    ارائه مدلي براي شكل، سياستگذاري علم و فناوري»رساله دوره دكتري  .مقدمميري ،مژده .1

 .1395سا   مه طباطبايي،، دانشگاه عال«نفت
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در  ميليدارد ريدا  و   155720بيع متقابل به ميدزا    از محلافزايش منابع  1390 نسبت به سا  1391

گدذاري  ميدزا  سدرمايه  همچنيا علت كاهش  وميليارد ريا   220812فروش اوراق مشاركت به ميزا  

در  ميليارد ريا  و 122353بيع متقابل به ميزا   از محلمنابع  كاهش 1391به نسبت سا  1392 سا

هاي انجدام  گذاريميزا  سرمايه 5نمودار  1است.ميليارد ريا   198616فروش اوراق مشاركت به ميزا  

 دهد.نشا  مي 1392الي  1383هاي شده در بخش باالدستي نفت وگاز طي سا 

 

 هاي انجام شده در بخش باالدستي نفت وگاز گذاريايه. سرم5نمودار
 

 
 . 1هاي كلي نظام انرژي )گزارش ارزيابي راهبردي سياست،مجمع تشخيص مصلحت نظام خذ:أم

 

اندد  بدرداري رسديده  بده بهدره   هدا ايا سا هاي مهم شركت ملي نفت كه در پروژه ها وطرحازجمله 

پايددار غدرب، آبدا ، بداالرود، سدومار، مسدجد        باد، پايددار و آهاي مياديا نفتي سروستا  و سعادتطرح

   2قرار دارند.فزايش توليد اتوليد يا  زودهنگامنيز در بخش  آنهاكه اهم  استيادآورا   و سليما 

هداي ميداديا   بدرداري از طدرح  بهدره  بدر كيدي كه همواره در برنامه توسعه أرغم تهب هادر ايا سا 

 هداي كليددي نفدت و   ورد مهمي در خاتمه يافتا عمليات اجرايي طرحادست ،مشترك وجود داشته است

طدرح توسدعه ميداديا     در هاي مختل متأسفانه كماكا  پيشرفت فيزيكي بخش گاز حاصل نشده است.

هداي  طدرح وضدعيت   11جدو   .استاز برنامه زمانبندي عقب  اجراي آنها و نداشتههماهنگي  ،مشترك

 دهد.ر را نشا  مياي مياديا نفت و گاز كشوتوسعه

                                                 
، شدماره  1391-1389هداي  هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      . ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده 1

 .14443مسلسل 

 .همان .2
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 اي ميادين نفت و گاز كشورهاي توسعه. طرح11 جدول
 وضعيت طرح ايطرح توسعه نام شركت نوع ميدان

 خشكي

خيز شركت ملي مناطق نفت

 جنوب

 طرح جلوگيري از سوزاند  گازهاي همراه .1

 اندازي ظرفيتساخت و راه .2

ايستگاه تزريق گاز نرگسي با حجم تزريدق   .3

آوري   فوت مكعب بدا هدد  جمدع   ميليو 11

 گازهاي همراه 

زدايي زياليدي در  برداري و نمن. واحد بهره4

 شركت نفت و گاز مسجد سليما 

 در دست اجرا

 

 در دست اجرا

 برداري رسيده استاندازي به بهرهدر حا  راه

 

 در دست اجرا

 شركت نفت مناطق مركزي

 توليد از ميدا  سومار .1

 خانگيرا پروژه اسكادا در .2

سازي گداز از سدراجه   برداري از ذخيرهبهره .3

 قم

هدداي بددرداري از ميدددا  توسددعه و بهددره  .4
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هاي توسعه مياديا گفتني است اگر روند افزايشي مصر  سوخت داخلي كشور ادامه يابد و طرح 

ند شود و در نتيجه مياديا نفتي جديد كش  نشود، بايد انتظار داشت كه نفتي به هر علت همچنا  كُ

« 7»و  «5»، «1» ء)عدم توجه به جز ابل استحصا  نفتي كشور كاهش يابدهاي آتي ذخاير قدر سا 

 .هاي كلي انرژي سياست« ال »بخش 

 

 استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور در فرآوري و تجارت انرژي. 4-2

اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري و انتقا  نفت و گاز برداري از موقعيت منطقهبهره

 هاي كلي نظام است كهبه بازارهاي داخلي و خارجي از ديگر بندهاي بخش انرژي در سياست منطقه

 پنجم توسعه به ايا موضوعات پرداخته استساله پنج در برنامه«  ز» ، بند 210)ماده )حكم  ينتنها 

 ده است.اشاره ش موقعيت ايرا  در حوزه توزيع و عبور انرژي در منطقه يو در آ  به تالش براي ارتقا

آزاد  يهاكشورها بع اه به آب اياست و ا هيكشور در منطقه همسا 15با  را يا نكهيبا توجه به ا

 ديفرصت با ايدارد، از ا يآزاد دسترس يهافارس به آب جيخل قياز طر را يندارند و از آنجا كه ا يدسترس

در اسناد  قيطر ايا زا يفع ملمنا ايو تأم يريگيشود. پ يترتوسعه اقتصاد كشور استفاده مناسب يبرا

مورد توجه قرار گرفته  زيكشور ن ينظام در بخش انرژ يكل يهااستيس« ال »بند « 6»جزء و  يفرادست

 است. 

هاي نفت در مناطق مختل  و جمعيت و قرار گرفتا پااليشگاه پهنه كشور با توجه به گستردگي 

جمله ازدنبا  دارد كه د زيادي براي كشور بهاستفاده حداكثري از سوآپ فواي سياستايرا ، پيگيري 

كه در صورت  است تهرا  و تبريزهاي هاي حمل نفت خام از جنوب به پااليشگاهكاهش هزينهآنها 

جنوب به شما  و  يهاخانهدر سوخت مصرفي تلمبه ييجوبر صرفهعالوه ،ازدياد ظرفيت مبادله

نيز را م در مسير طوالني جنوب به شما  كشور هاي حمل، ظرفيت مازاد در خط لوله نفت خاهزينه

هايي گذاريبراي ايا منظور سرمايه .كرد خواهدايجاد براي افزايش ظرفيت پااليشي در شما  كشور 

در مجموع با توجه اما برداري شود. در بخش زيربنايي ايا قسمت انجام شده تا از فرصت بيشتري بهره

و امنيتي در كشور و منطقه، ايرا  نتوانسته است حداكثر  به ظرفيت جغرافيايي، اقتصادي، سياسي

پنجم ساله پنج   قانو  برنامه210ماده )« ز»با ايا وضعيت بند  استفاده از ايا فرصت را داشته باشد.

 صورت كامل اجرا نشده است.توسعه به

 

 شدت انرژيكاهش و مصرف  . بهينه سازي5-2

اسدت   انرژي نظام در بخش هاي كليبندهاي سياست جمله كاهش شدت انرژي از سازي مصر  وبهينه

)بندد  حكدم   چهارچهارم و ساله پنج در برنامه   20ماده )و   14ماده )« د» ، بند 3)ماده )حكم  سهكه 
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 پنجم توسعهساله پنج در برنامه  190  و ماده )134  و ماده )134ماده ) «2» هتبصر  ،129ماده )« د»

وري از مندابع تجديدپدذير اندرژي، ارتقداي فنداوري در      و در آ  به بهدره  است به ايا موضوعات پرداخته

هداي  هاي مدديريت مصدر ، اعمدا  سياسدت    آوري گازهاي همراه و تزريق آ ، اجراي طرحتوليد، جمع

هاي دولتدي و  مصر  بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز در كليه دستگاه

 تي، ايجاد تنوع در عرضه انرژي كشور اشاره شده است. نهادهاي غيردول

  قانو  برنامه 121سازي مصر  سوخت با تدويا ماده )اوليا اقدام عملي و مؤثر در زمينه بهينه 

هاي وزارت نفت و نيرو موظ  گرديدند با تشكيل كميته ،سوم توسعه آغاز شد. براساس ايا ماده

كننده را تعييا كنند. پس از هاي مصر مصر  انرژي در بخشمعيارها و استانداردهاي  ،كارشناسي

  قانو  برنامه چهارم تنفيذ شده است، 20در ماده )   قانو  برنامه سوم كه عيناه121تصويب ماده )

اقداماتي را در زمينه  1379سازي مصر  سوخت و معاونت انرژي وزارت نيرو از سا  سازما  بهينه

  ي مصر  انرژي آغاز نمودند.جويايجاد زمينه براي صرفه

منظور اعما  بهسازي مصر  سوخت كشور وزارت نفت از طريق شركت بهينه همچنيا  

جويي و منطقي كرد  مصر  انرژي، حفاظت از محيط زيست و اجراي اقدامات مرتبط با صرفه

ل، ساختما  و ونقهاي انرژي، در چهار بخش صنعت، حملبرداري كارآمد و بهينه از انواع حاملبهره

 .آوردميعمل اقداماتي را به ،پژوهش

 سازي مصرف انرژي در بخش صنعتمديريت بهينه -

بوده در بخش صنعت  ،كنندهمصر هاي مختل  بيا بخش انرژيبيشتريا ميزا  افزايش مصر  نهايي 

 ، از 1393-1384هداي برنامده چهدارم و پدنجم توسدعه )      در سدا   ،است. مصر  انرژي در ايا بخدش 

ميليو  بشكه معاد  نفدت خدام در    81/295به  1384ميليو  بشكه معاد  نفت خام در سا   12/190

سدوميا   ،ونقدل حمدل پدس از بخدش خدانگي و     1393افزايش يافت. بخش مذكور در سا   1393سا  

 بخدش شود. متوسط رشد مصر  ساليانه انرژي ايا بزرگ انرژي كشور محسوب مي كنندهمصر بخش 

يي نظيدر گداز   هدا حامدل بدود. در بخدش صدنعت از     درصد 03/5بالغ بر  1393الي  1384هاي سا بيا 

. سهم گاز طبيعي در تدأميا اندرژي مدورد    شوديمعنوا  سوخت استفاده به كورهنفتو  گازنفتطبيعي، 

وضعيت مصدر  اندرژي در بخدش     6نمودار . است بوده درصد 90بيش از  1393نياز ايا بخش در سا  

 .دهدرا نشا  مي 1392-1384هاي سا  صنعت كشور در
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 1392-1384هاي . وضعيت مصرف انرژي در بخش صنعت كشور در سال6نمودار 

 
 .1393المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري كشور سا  سسه مطالعات بياؤم خذ:أم

 

هداي   عنوا  سوخت مصدرفي طدي سدا   افزايش سهم گاز طبيعي به ،نكته قابل توجه در ايا بخش 

كداهش مصددر    ،درصدد  و پيدرو آ    3/8برنامده چهدارم و پدنجم توسدعه ) بدا متوسددط رشدد مصدر         

هاي نفتي به خصو  گاز مايع در سبد سوخت مصرفي ايا بخش است كه با توجه بده مصدر    فرآورده

قابل مالحظه گاز و نفت گاز در ايا بخش و قديمي بود  فرآيندها و تجهيزات در ايدا بخدش، شدركت    

اي را مانندد مميدزي اندرژي، تددويا     ها فعاليت گستردهسازي مصر  سوخت كشور طي ايا سا هبهين

هاي مصر  انرژي را انجدام داده  طرح زدستورالعمل مصر  انرژي، تدويا معيار مصر  انرژي، حمايت ا

 است.

 ونقلسازي مصرف در بخش حملمديريت بهينه -

و  كورهنفت، گازنفتبيعي فشرده، گازمايع، بنزيا، گاز ط هايي چو نقل كشور حاملودر بخش حمل 

 درصد از انرژي كشور را كه 24در مجموع  1393در سا  مذكوربخش  .شوديمسوخت هوايي مصر  

بعد از بخش  است مصر  كرده و با ايا ميزا  مصر ، ميليو  بشكه معاد  نفت خام 322معاد  

در  نقلوحملمصر  انرژي بخش  .ر استكننده انرژي كشودوميا بخش مصر  خانگي و تجاري

به  1384در سا   76/252از  ي درصد 73/2با متوسط رشد حدود ) 1393لغايت  1384هاي سا 

افزايش يافته است. در ايا بخش اعما   1393ميليو  بشكه معاد  نفت خام در سا   322بيش از 

و كارت هوشمند سوخت سامانه  ي سوخت، توزيع سوخت با استفاده ازبندهيسهميي نظير هااستيس

سبب شد تا حدودي سبد سوخت كشور دچار تغيير  گازنفتجايگزيني گاز طبيعي فشرده با بنزيا و 
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طور بهكشور،  بنزيا موتور مورد نيازميا أت، براي 1393در سا  ها، رغم اتخاذ ايا سياستبهگردد. 

كه مقدار آ  نسبت به سا  قبل )متوسط  بنزيا به كشور وارد شد، ميليو  ليتر 57/4متوسط روزانه 

 1است. يافتهميليو  ليتر در روز  افزايش  67/3

مؤثرند سبب شدند تا مصر  انرژي ايا بخش  ونقلحملهمه عواملي كه در مصر  انرژي بخش  

شده  نشا  داده 7 دچار تغييرات شود كه ايا تغييرات در نمودار 1393لغايت  1384هاي در سا 

 است.

 

 1393-1384هاي كشور در سال ونقلحمل. وضعيت مصرف انرژي در بخش 7ر نمودا

 
 همان. خذ:أم

 

 .ثر استؤنقل موحملسا ناوگا  فناوري و  ي نظيرعوامل ،نقلوحمل در ميزا  مصر  انرژي بخش 

متوسط سا ناوگا  خودروهاي سنگيا از وضعيت نامناسبي برخدوردار اسدت و مطدابق اطالعدات سدا       

درصدد ناوگدا     48سدا  دارندد.    30الي  25درصد ناوگا  سنگيا كشور ميانگيا عمر بيا  28، 1393

درصدد   5سدا  و   35الدي   30داراي ميانگيا سا  درصد 19سا ،  25سنگيا داراي ميانگيا سا زير 

و متوسط عمر خودروهاي سنگيا در كشدور تدا پايدا  سدا       سا  هستند 35داراي ميانگيا سا باالي 

 . درصد افزايش داشته است 18حدود   6/22) سا  بوده كه نسبت به سا  قبل 7/26معاد   1393

كشور بايدد بده    ونقلحملي در بخش سازنهيبهموضوع در ايا بخش آ  است كه نكته قابل توجه  

 ي در آ  حاكم باشد. نگرجامعهاي الزم شناخته شود و صورتي سياستگذاري شود تا در آ  دينامين

 

                                                 
 .1393المللي انرژي، ترازنامه هيدروكربوري كشور سا  سسه مطالعات بياؤم. 1
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 انرژي در بخش ساختمان رفمص سازيبهينه -

 تريابزرگ ،درصد از انرژي كشور 27 بالغ بر با مصر  1393كشور در سا   هاي خانگي و تجاريبخش

درصد در بازه زمداني   2 حدود انهيمصر  ايا بخش با رشد متوسط سال 1انرژي بود. كنندهمصر  بخش

 است. افزايش يافته امميليو  بشكه معاد  نفت خ 52/362به  62/296از  1393الي  1383

، گداز مدايع  ، گداز نفدت ، ديسف نفتمختلفي نظير گاز طبيعي،  هاي انرژيدر بخش ساختما  حامل 

منبع تأميا اندرژي در   ايتربزرگگاز طبيعي . شوديمعنوا  سوخت مصر  به نفت كوره و بنزيا موتور

ايا بخدش را گداز    مصرفي نرژيدرصد ا 7/76حدود  1393در سا   ي كهاگونهايا بخش بوده است. به

هداي  در بخش سداختما  كشدور در سدا    را وضعيت مصر  انرژي  8نمودار . داده استطبيعي تشكيل 

 دهد.نشا  مي 1383-1393

 

 1392-1384هاي . وضعيت مصرف انرژي در بخش ساختمان كشور در سال8نمودار 

 
 همان. خذ:أم

 

، در شددركت 1380تما  در ابتددداي سددا  سددازي مصددر  انددرژي در بخددش سدداخمدديريت بهيندده  

ي مصدر  اندرژي در بخدش مدذكور     سداز نده يبههاي فعاليتسازي مصر  سوخت تشكيل گرديد. بهينه

 ريدپدذ يتجدهداي  اندرژي  ي مصر  انرژي در تجهيزات، اسدتفاده از سازنهيبهخصو  شامل اقداماتي در

 19ي در قالدب مبحدث   سداز نده يبهاي هاي فسيلي، تدويا و اجراي قوانيا و اسدتاندارده جاي سوختبه

هداي توليدكنندده مصدالح سداختماني و تجهيدزات      مقررات ملي ساختما ، حمايت از توليددات شدركت  

  .  برنامه پنجم توسعه 190)ماده ) ي استسازفرهنگخانگي و تجاري، تحقيق، توسعه، آموزش و 

                                                 
 .1391سا   ،. ترازنامه انرژي كشور1
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ور بخدش تقاضدا يدا    ي در بخدش اندرژي بدر محد    سداز نده يبههداي مربدوط بده    بخش اعظم فعاليت 

هاي انرژي متمركز است. ايا در حالي است كه بخش زيادي از انرژي توليدي در حامل كنندگا مصر 

هاي انتقدا  و توزيدع، رانددما  بسديار ندامطلوب      )مثل تلفات باالي برق در شبكه كشور در بخش عرضه

هايي كه بتواند بخش عرضده اندرژي   . لذا اتخاذ سازوكارشوديمتل   ،كه انحصاري است ...   ها ونيروگاه

 زيادي برخوردار است.  العادهفوقاز اهميت  كندكشور را كارآمد 

هاي كل تلفات مجاز و غيرمجاز انرژي كشور با وجود نامشخص بود  تلفات در برخي بخش 

ميليو  بشكه  86/395حدود  1393در سا   صادرات نفت خام هاي توليد وعملياتي مانند بخش

 ميليو  بشكه معاد  نفت خام 15/194فت خام است كه كل تلفات غير مجاز آ  در حدود معاد  ن

درجهت  اقدام ،درصد افزايش داشته است. بر ايا اساس 2/13است كه نسبت به سا  ماقبل خود

موقع رات بهتعميه عمليات و همچنيا خثر، نظارت مستمر بر چرؤهاي مكاهش آ  با اجراي طرح

 ي ضروري است.فرآيندهاي عمليات

 ،گردديبرمعرضه انرژي در كشور به نبود تمركز در ساختار انرژي كشور  هايبخشي از ناكارآيي 

ي سازنهيبهزيرا درحا  حاضر چند وزارتخانه و سازما  متولي بخش انرژي كشورند. متأسفانه در بخش 

سوخت متولي بخشي از  ي مصر سازنهيبهمصر  انرژي نيز در كشور تمركز الزم وجود ندارد. شركت 

ي وربهرهبخش ديگري از مقوله  دارعهدهي انرژي نيز وربهرهي مصر  سوخت است، سازما  سازنهيبه

صورت درو  سازماني موضوع ، بع اه برخي از نهادهاي دولتي نيز بهنهاياانرژي است. در كنار 

ي سازنهيبهايا واقعيت است كه  دهدهننشا  نهايا. انددادهنظر قرار  ي مصر  انرژي را مدسازنهيبه

ي اگونهها و نهادها تبديل شده و ايا فرصت را بايد بهمصر  انرژي در كشور به دغدغه همه دستگاه

ي مصر  انرژي را بايد سازنهيبهاستفاده كرد تا به هدر رفتا منابع منجر نشود، لذا موضوع مربوط به 

 ي نگردد.ريگميتصمكشور دچار تعدد مراكز صورتي مديريت كرد كه همانند بخش انرژي به

 هايشهرداركه  دهديمنشا   هايبررسساختما  نيز  19خصو  اجراي مقررات مبحث در

دليل اينكه اجرا نشد  درست ايا مقررات منجر به كسب درآمد در اثر جريمه اعما  شده براي آنها به

ي تدبير شود تا ايا مقررات نيز اگونها بايد به، به اجراي درست ايا مقررات تمايلي ندارند. لذشوديم

 1پيگيري گردد. هايشهرداردرستي توسط به

هاي در بخش انرژي و در نتيحه كاهش شدت انرژيسازي مصر  هايي كه در امر بهينهاز چالش 

ي زوراونقل و كشكننده با آ  روبرو هستيم، ابالغ نشد  اهدا  بخشي ساختما ، صنعت، حملمصر 

تدويا نشد  تمام استانداردهاي اجباري مورد نياز و اجراي بسيار ناقص استانداردهاي تدويا شده و 

 است.

                                                 
 .همان. 1
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است. بايد توجه داشت كه به « شدت انرژي»هاي نمايانگر مصر  بهينه انرژي يكي از شاخص 

وت كننده انرژي متفاكارگيري مفهوم شدت انرژي در كشورهاي واردكننده انرژي و كشورهاي صادر

 است و به دقت نظر نياز دارد.

 1شرح زير عنوا  كرد:توا  بهطور عمده بخشي از داليل باال بود  شدت انرژي در ايرا  را ميبه 

. وجود تلفات بسيار زياد شبكه انتقا  و توزيع بدرق كشدور نسدبت بده سداير كشدورها و منداطق        1 

 .مختل  جها 

 .هاي خار  از ردهو وجود نيروگاه هاي كشور. راندما  بسيار پاييا نيروگاه2 

هداي توليددي )صدنعت، معدد ، صدنايع معددني،       . عدم تكميل زنجيره توليددي در اكثدر بخدش   3 

 هاي صنعتي در كشور.پتروشيمي، كشاورزي و...  و شكل نگرفتا مطلوب خوشه

 يبداال  سدهم بخدش و   ونقل بسيار نامطلوب و عدم وجود مديريت منسجم و متمركز كال . حمل4 

   :ي كاالياجاي در جابونقل جادهحمل  درصدي 90)

ونقدل بدار و بخشدي از    خصدو  در بخدش حمدل   به ونقلباال بود  متوسط سا ناوگا  حمل. 1-4 

 بوس .ونقل متوسط مسافر )مينيحمل

 . توليد خودروهاي با تكنولوژي قديمي و پرمصر  و وجود انحصار در بازار خودرو.2-4 

هداي  كنندده گدره  شدهري كشدور و نقداط ايجداد    شدهري و درو  اي بياي جادهها. نقص شبكه3-4 

 ترافيكي بسيار سنگيا.

  ونقل درو  شهري يكپارچه و قابل دسترس براي مردم.نبود سيستم حمل. 4-4 

خصو  نفت گاز، نفت كوره، نفدت سدفيد و گداز    . قاچاق بخش قابل توجهي از سوخت كشور )به5 

 مايع .

 در شبكه گاز طبيعي.. وجود تلفات 6 

بدرداري از  خصدو  در بهدره  هاي انرژي در بخدش كشداورزي بده   . عدم مديريت بر مصر  حامل7 

رويه انرژي، مصر  آب را نيز در ايا بخش غيربهينه كدرده  بر مصر  بيهاي آب كشاورزي كه عالوهچاه

 است.

بده توليدد   توليدد منسدوخ    هايروش استفاده از با وجود تكنولوژي قديمي در صنايع سنگيا كه. 8

هداي پيشدرفته و خددمات گردشدگري در توليدد ناخدالص       و سهم اندك صنايع با فناوريكنند اقدام مي

 داخلي كشور.  

                                                 
، شدماره  «ابهام در آمارهاي شدت انرژي و مقايسه ايدرا  بدا كشدورهاي جهدا      » هاي مجلس شوراي اسالمي، گزارش مركز پژوهش .1

 .1394، خرداد 14300مسلسل 
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دقيدق شناسدايي و    صدورت به. مصر  باالي انرژي در بخش محدودي از مصار  خانگي كه بايد 9

امنيتدي و اقتصدادي بدراي مدديريت      تحليل شوند و با ملحو  داشتا آثار رواندي، اجتمداعي، فرهنگدي،   

كنندگا  پدس  كاهش مصر  در ايا بخش، براساس الگوي رفاه و سالمت و همچنيا توا  مالي مصر 

خصدو  بدراي طبقدات    )بده هاي مناسب و كدم هزينده   كارگيري روشهيد با باز محاسبه قيمت واقعي با

 . به اصالح آ  اقدام كرددرآمد  پذير و كمآسيب

 ميليارد مترمكعب گاز همراه )گازهاي فلر  در سا . 12بيش از . سوزاند  10

ريزي براي كاهش مصر  انرژي ايرا  و اصالح شدت انرژي الزم است به چند نكته زير در برنامهد 

 توجه كرد:  

اقليم بسيار متفاوت مناطق مختل  ايرا  )درجده حدرارت، ارتفداع، رطوبدت و خشدكي محديط،        ●

 باد و...  و تأثير آنها بر مصر  انرژي. پوشش سبزينه منطقه، وزش

 نوع فعاليت اقتصادي در هر منطقه )توليدي د خدماتي د تجاري و... . ●

كنندده در  وري اندرژي هسدتند و اجبدار مصدر     تجهيزات در دسترس كه داراي رده پاييا بهره ●

 استفاده از ايا نوع تجهيزات.

 بر.انرژيبر و غيرتفكين صنايع انرژي ●

سانات شديد قيمت ارز در ايرا  در مقايسه با كشورهاي داراي ثبات نسبي قيمدت ارز نسدبت   نو ●

 به پو  ملي.

هايي كه ذكر نشده الذكر و ساير بخشهاي فوقطور قطع اصالح وضع شدت انرژي در بخشبه 

اليل ذكر شده هاي قابل توجهي دارد و لذا برآورد سرمايه الزم براي اصالح دگذارينياز به سرمايه ،است

اي برخوردار ها از اهميت ويژههاي مذكور و ساير بخشفوق در مورد باال بود  شدت انرژي در بخش

تري هاي زود بازدهريزي و انتخاب گزينهتواند توا  مالي كشور را براي برنامهگونه برآوردها مياست. ايا

مدت جلوگيري نمايد. بايد توجه و ميا  مدتهدايت كرده و از انتخاب اهدا  غيرقابل تحقق در كوتاه

هاي مختل  مورد مداقه قرار گيرد تا از پراكنده ها و داشتهريزي بايد واقعيتداشت كه در ايا برنامه

هاي مختل  مورد نياز )پو ، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات و...  ايا برنامه اجتناب كرد  سرمايه

هاي سربار را به كشور تر از حد واقعي آ  نشده و هزينهنامه، طوالنيكرد تا زما  دسترسي به اهدا  بر

 .  129ماده )« د»)عدم تحقق كامل بند  تحميل نكند

 

 فروشي(خاماز  جلوگيريهاي نفتي به جاي نفت و گاز). جايگزيني صدور فرآورده6-2

از بندهاي بخش اندرژي   هاي نفتي به جاي صادرات خام منابع هيدروكربوريجايگزيني صادرات فرآورده

در برنامه پنجم توسعه به ايدا     156  و ماده )127)ماده )حكم  دوهاي كلي نظام است كه در سياست

ه زهداي غيردولتدي درحدو   ي صدادراتي شدهرك  هدا و در آ  به اعطداي معافيدت   موضوعات پرداخته است
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اي سدتاره خلديج فدارس و    هد محصوالت پتروشيمي و توسعه صنايع مياني پتروشيمي وتكميل پااليشگاه

 فارس اشاره شده است. 

شدود در  بده وزارت نفدت اجدازه داده مدي    »پدنجم توسدعه   سداله  پنج قانو  برنامه  127)طبق ماده 

هاي تابعه و منابع خدارجي ترجيحداه بدا مشداركت     چارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت

اد نسبت به تكميل دو پااليشگاه ميعانات گدازي  هاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصبخش

صدورت  هدزار بشدكه بده    120هدزار و   360ترتيدب  با ظرفيت اسمي به« فارس»و « ستاره خليج فارس»

هاي موضوع ايا ماده و تا اتمام پروژه .گذاري و يا تسهيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايدسرمايه

هاي مورد نيداز بدا تصدويب    هاي تهاتري براي خريد و فروش فرآوردهوشبرداري از آنها استفاده از ربهره

شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است. تهداتر نفدت خدام و ميعاندات گدازي از شدمو  ايدا حكدم         

اندازي آنهدا بدراي واگدذاري سدهام خدود در      مستثناست. دولت مكل  است حداكثر ين سا  پس از راه

« .عمدل آورد وچهارم قانو  اساسي اقدامات الزم را بهاي كلي اصل چهلهچارچوب قانو  اجراي سياست

 :به قرار زير است 1393سا  پايا  وضعيت ايا دو طرح تا

هزار بشاكه در   360طرح احداث پااليشگاه جديد ميعانات گازي در بندرعباس به ظرفيت  ا

 :روز

بدراري  سدا  بهدره   4ت و تاكنو  درصد بوده اس 85در حدود  1394درصد پيشرفت پروژه ستاره تا سا 

ميليدارد دالر   4/5ام شده براي هزينه تمام شده ايدا پدروژه   آورد انجآخريا بر آ  به تعويق افتاده است.

 ميعاندات گدازي   هزار دالر به ازاي ايجاد ظرفيت پااليشي هر بشكه 15گذاري در حدود است كه سرمايه

 1دهد.را نشا  مي

 :هزار بشكه در روز 120ميعانات گازي در شيراز به ظرفيت طرح احداث پااليشگاه جديد  ا

درصدد در اختيدار شدركت     40درصد از سهام طرح مذكور در اختيار شركت توسعه پدااليش نفدت،    40

SKS  درصد باقي در اختيار شدركت سياسدتگذاري ايدرا  بدود. سدپس دو شدركت        20مالزي وSKS 

اركت جهت واگذاري سهام خدود بده شدركت ملدي     مالزي و سياستگذاري ايرا  درخواست خرو  از مش

پااليش و پخش و يا هر شركت ديگر كه پااليش و پخش معرفي نمايد را اعالم كردند. در حا  حاضر بدا  

درصد مربوط به شركت توسعه پااليش نفدت   40درصد از سهام ايا شركت ) 80سازي اجراي خصوصي

 است. شدهابورس به برنده مزايده اعالم درصد از سهام ملي پااليش و پخش  از طريق فر 40و 

 ،1387تاريخ شروع: 

 .1391برداري: تاريخ بهره
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سدا  از   سده درصد بوده است با وجود آنكده   10كمتر از  1394درصد پيشرفت ايا پروژه تا سا  

 است. گذشتهبرداري آ  زما  بهره

 ظرفيت پااليشي كشور 

در رتبه دوازدهم  2013ورهاي جها  تا سا  كشور ايرا  به لحا  ظرفيت پااليشي در ميا  كش

 .ردكشورهاي دنيا قرار داشت ايا در حالي است كه از لحا  توليد نفت در جايگاه هفتم قرار دا

پااليشگاه در كشور با ظرفيت اسمي پااليش نفت خام و ميعانات گازي به ميزا   9در حا  حاضر  

ميا نيازهاي أمنظور تبه 83/4)يا انديس نلسو    هزار بشكه در روز با ميانگيا ضريب پيچيدگي 1825

اي از ميا بخشي از خوراك صنايع و واحدهاي پتروشيمي و صادرات پارهأانرژي داخل كشور، ت

ها عمدتاه از خام مورد نياز براي ايا پااليشگاه هاي مازاد بر مصر  داخلي فعاليت دارد. نفتفرآورده

شود. ضما اينكه در ساليا  اخير بخشي از و دريايي تأميا ميخام مناطق خشكي محل توليدات نفت 

ي آسياي ميانه يا حوزه كشورهاخام وارداتي )سوآپ  از  ها از طريق نفتخوراك مورد نياز پااليشگاه

 د.شخزر نيز تأميا ميدرياي 

 )تهرا ، شيراز، كرمانشاه، شركت پااليشي 7شركت پااليشي نفت،  9از  1393تا پايا  سا   

دولتي و ش غيرقانو  اساسي به بخ وچهارمچهلبندرعباس، اصفها ، الوا  و تبريز  در چارچوب اصل 

 ند و تنها دو پااليشگاه آبادا  و امام خميني)ره  در اختيار شركت ملي پااليش وخصوصي واگذار شد

هاي اليشگاهرو است كه ميزا  گردش مالي روزانه كل پاپخش است. اهميت صنايع پااليشي كشور ازآ 

كه آ  را از هميا مقدار فرآورده نفتي است  خام در سا  و تقريباهميليو  بشكه نفت 675كشور معاد  

لذا توجه ويژه به ايا بخش كال  از اقتصاد كه  1تريا صنعت كشور كرده است،منظر گردش مالي عظيم

ايجاد  و  «8» ءجز)هاي كلي انرژي پيشرو تحقق سياست عدم خام فروشي نفت خام در سياست

  «7» ء)جزكاهش شدت انرژي و  «6» ءجز)پااليش نفت و گاز منطقه  هايسياست ظرفيت فرآوري و

 وجود آورد. هگذاري و توسعه ايا بخش و اقتصاد كشور بتواند جهش بزرگي در سرمايهمي است،

افدزايش ظرفيدت و    سازي بدا هدد   هاي توسعه و بهينهپااليشگاه كشور، طرح 9گفتني است، در هر  

هدا بدا مشدكل    ارتقاي كيفيت توليدات پااليشي به مورد اجرا گذاشته شده است. اما تقريباه تمام ايدا طدرح  

هاي جديد برمبناي نفت خدام سدنگيا   احداث پااليشگاه عملياتتأميا منابع مالي مواجه بودند. همچنيا 

خصوصي طرح مواجده   بخش توسط مشاركتبا مشكل تأميا منابع  تماماهو ميعانات گازي در داخل كشور 

دليدل مشدكالت مختلد ،    ي مالزي، اندونزي و سوريه نيز بده كشورهاهاي جديد در است. احداث پااليشگاه

   حتي شروع هم نشده است. آنهاي از ع ب ياتماماه متوق  

 

                                                 
  .  3هاي كلي نظام انرژي )رزيابي راهبردي سياست، گزارش امجمع تشخيص مصلحت نظام .1
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 هاي نفتي در كشورهدتوليد و مصرف فرآور 

هاي نفتي در كشور توليد شده كه نسبت به ع فرآوردههزار مترمكعب انوا 2/280، روزانه 1393در سا  

درصد  1/81ايا ميزا  توليد حدود درصدي روبرو بوده است. همچنيا از  8/2با كاهش  1392سا  

انه توليد يمتوسط رشد سالموتور اختصا  داشته است.  گاز، نفت كوره و بنزيا  به توليد نفتآ

در مورد توليد درصد بوده است.  23/1بالغ بر  1393الي  1384هاي هاي نفتي طي سا فرآورده

توا  گاز مينفتكميت هاي نفتي و الگوي پااليشي در ايرا  بايد اشاره كرد كه اگرچه در توليد فرآورده

اما در توليد فرآورده بنزيا وضعيت مطلوب  ،هاي ايرا  را با ساير كشورهاي دنيا مقايسه كردپااليشگاه

هاي نفتي به مراتب نفت كوره در كشور كه در مقايسه با ديگر فرآورده توليد . همچنيانيست

تر است، نيز بيش از دو برابر الگوي جهاني است. داليل عمده ايا فاصله را در مواردي چو  ارزشكم

ها، نبود انگيزه مورد استفاده در ايا پااليشگاه ادومهاي كشور، كار گرفته شده در پااليشگاههتكنولوژي ب

كافي و بسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در توليد فرآورده و نهايتاه تأخير در اجراي 

پااليش و پخش  ملي كار شركتالعملصورت حقها بهها و فعاليت پااليشگاهسازي پااليشگاهكيفي

 1 توا  جستجو كرد.مي ايرا  هاي نفتيفرآورده

بنزيا موتور، نفت سفيد، )گاز مايع،  ده اصليميزا  مصر  پنج فرآور 1393سا  همچنيا در 

نسبت به و ايا ميزا  بوده در روز ميليو  ليتر  6/238حدود  سوخت هوايي، نفت گاز و نفت كوره 

از طريق هاي نفتي مصرفي مورد نياز كشور فرآوردهدرصدي همراه بوده است.  5/3سا  قبل با كاهش 

 شود.ميا ميأتوليد پااليشگاهي و يا از طريق واردات ت

 هاي نفتيروند واردات و صادرات فرآورده 

گردد كه روند آ  از آنها از طريق واردات جبرا  ميهاي نفتي، مقاديري ميا كمبود فرآوردهأبراي ت

روزانه  1393در سا   ير است.برحسب نياز داخلي متغ ،شودهده ميمشا 9طور كه در نمودار هما 

نسبت به  1393وارد كشور شده است. اما حجم كلي واردات در سا  هزار بشكه فرآورده نفتي  22/35

تحت عنوا  برش  ايفرآورده علت آ  توق  واردات ودرصدي همراه بوده  5/45با كاهش  1392سا  

بوده است. نمودار   درصد  25)به ميزا   با وجود افزايش واردات بنزيا موتور و نفت گاز)سنگيا نفتي 

سا  3)چهارم و پنجم توسعه  هايهاي برنامههاي نفتي طي سا وردهآدرات فرصا ميزا  واردات و 10

 دهد. نشا  ميرا  او  

 

 

                                                 
، شدماره  1389-1391هداي  هداي نفتدي ايدرا  طدي سدا      ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فدرآورده  .1

 .14443مسلسل 
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 1393-1383هاي هاي نفتي طي سالوردهآصادرات فر ميزان واردات و .9نمودار 

 
 .1393 كشور، سا  ترازنامه هيدروكربوريالملي انرژي، سسه مطالعات بياؤم خذ:أم
 

با  1393الي  1384هاي هاي نفتي طي سا انه واردات فرآوردهيمتوسط سال با توجه به آمار،

 درصدي مواجه بوده است.  7/15حدود  كاهش

 به را ايرا  كه ايا امر دهد به طوريكوره تشكيل ميعمده صادرات فرآورده نفتي كشور را نفت

است. حجم كل  ردهكتبديل  جها  كوره در سطح منطقه و فتتريا صادركنندگا  نيكي از بزرگ

هزار بشكه بوده كه علت آ  كاهش صادرات  47/127برابر درصدي  55/24كاهش  صادرات نفتي با

 نفت كوره و نفت گاز بوده است.

 جاي صادرات نفت خام  هاي نفتي بهسياست صادرات فرآورده 

بديل آ  اعم از نفت مرحله ت ،در بررسي جريا  انرژي در اقتصاد كشور بعد از مرحله توليد انرژي اوليه

ايا در  هستند اساس ايا تبديل كه غنيهاي نفت خام و گاز خام و گاز طبيعي وجود دارد. پااليشگاه

افزوده و تكميل زنجيره ارزش، همزما  افزايش امنيت انرژي كشور كه با ايجاد ارزشه قرار دارند مراحل

 شوند.را نيز سبب مي

توسعه ظرفيت پااليشگاه با دو هد  بايد صورت  ،انرژي نظام در بخش هاي كليبراساس سياست

هاي انرژي تنوع در صادرات حاملپذيرد، نخست افزايش امنيت كشور و دوم تكميل زنجيره ارزش و 

ها، نفت خام، ارزش صادرات و نسبت ارزش مقدار صادرات فرآورده 12جدو   خام فروشي است. جايبه

 نشا  مي دهد. فروش محصوالت به صادرات نفت خام را
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 هاي نفتي به نفت خامارزش صادرات فرآورده .12 جدول

 سال

 مقدار صادرات

 فرآورده

 )تن متريک(

 ارزش صادرات

 فرآورده

 )ميليون دالر(

 مقدار صادرات

 نفت خام

 )بشكه(

  ارزش صادرات

 نفت خام

 )ميليون دالر(

نسبت ارزش 

ده رصادرات فرآو

 نفتي به نفت

1383 14.563.871.78 2.815.087 886.102.240.72 31.742.218 0886859/0 

1384 13.709.221.27 3.926.717 866.732.070.42 44.936.065 0873845/0 

1385 13.605.418.78 4.105.227 881.593.782.69 51.171.283 0802252/0 

1386 10.021.148.91 3.909.722 908.651.251.46 68.700.621 0569096/0 

1387 6.266.718.05 3.061.262 862.722.361.77 69.660.735 0439453/0 

1388 6.029.870.16 2.515.086 799.964.414.77 53.768.651 0467761/0 

1389 10.219.104.69 4.997.874 819.974.187.59 67.062.934 0745251/0 

1390 10.476.765.57 7.057.190 810.448.888.85 88.919.41 0793661/0 

1391 5.859.968.49 3.829.562 412.364.097.48 44.372.049 0863057/0 

1392 8.987.049 5.495.025 372.773.247 38.891.236 1412921/0 

1393 6.930.847.84 3.596.400 391.147.713.09 32.227.810 1115931/0 

 .نظام  ، مجمع تشخيص مصلحت3هاي كلي نظام انرژي )گزارش ارزيابي راهبردي سياست خذ:أم

 

 40هزار بشكه در روز بوده كه معاد   1609برابر  1384ظرفيت پااليشگاهي كشور در سا  

ها و كاهش توليد و سا  قبل از اعما  تحريم ،1389درصد نفت خام توليدي بوده است، در سا  

درصد نفت خام توليدي  42هزار بشكه در روز، معاد   1659صادرات نفت خام كشور ايا ظرفيت به 

سا  را نشا  مي دهد كه براي  5در طي  1384درصدي نسبت به سا   2تغيير  وكشور بوده است 

هاي نفتي به جاي نفت خام تحقق سياست افزايش ظرفيت پااليشگاهي و جايگزيني صادرات فرآورده

با كاهش بيش از ين ميليو  بشكه در توليد نفت خام ايا  1392تا سا   1390اندك است. از سا  

 درصد رسيده است.  64و  66ترتيب به حدود به 1393و  1392هاي در سا  نسبت

 3هاي برنامه چهارم و هاي نفتي را طي سا واردات فرآورده و روند صادرات نفت خام 10نمودار 

 دهد.سا  او  برنامه پنجم نشا  مي
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 هاي نفتيخام و فرآوردهروندصادرات نفت .10نمودار 

 
 همان. خذ:أم

 

 رد، كيفيدت و اصنايع تبديل پااليشگاهي اهميت زيدادي د  اقتصادي كرد  نكته مهم ديگري كه در

در مدورد   1هاسدت. عبدارت ديگدر درجده پيچيددگي )اندديس نلسدو   پااليشدگاه       سطح تكنولوژي يا بده 

طوركده  همدا  باالست.  هاكيوم باتوم نسبت به كل فرآوردهوكوره و هاي ايرا  درصد توليد نفتپااليشگاه

برابدر   1392درصدد و در سدا     34برابدر   1384قابل مشاهده است، ايا مقددار در سدا     11در نمودار 

هاي كشدور و بهبدود بسديار    درصد حجمي بود كه نشا  از پاييا بود  سطح تكنولوژي پااليشگاه 4/30

 سا  گذشته است. 9محدود سطح فناوري در طي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
انند نفت كدوره و كيدوم بداتوم    ها هر چه درجه پيچيدگي باالتري داشته باشند محصوالت كم ارزش م. الزم به ذكر است كه پااليشگاه1

   يابد.ها به شدت افزايش مينمايند و سودآوري پااليشگاهكمتري توليد مي
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 1392-1384هاي ارزش پااليشي طي سال مد محصوالت كروند تولي. 11نمودار 

 
  ، 3هاي كلي نظام انرژي )گزارش ارزيابي راهبردي سياست ،مجمع تشخيص مصلحت نظام خذ:أم

 

هاي محرك در چرخ اقتصادي كشور تريا بخشبا توجه به اينكه صنعت پااليشي يكي از اصلي

خصو  برنامه چهارم  احكامي كه بر هتوسعه )ب پنجمچهارم و ساله پنجهاي در برنامه است، اما

هاي قبلي و باال برد  سطح پااليشگاه يها، ارتقاچگونگي طرح جامع گسترش ظرفيت پااليشگاه

 طور شفا  ديده نشده است.باشد، بهكيد كرده أتتكنولوژي در ايا صنعت 

 
 

 هاي كلي ساير منابع انرژيسياست. 3

نقش كليدي در امنيت  ،هاي كلي نظام است. اصل تنوعاز سياستتنوع منابع انرژي مصرفي يكي 

 كند.عرضه و تقاضاي انرژي ايفا مي

 

 هاي نو. تنوع منابع انرژي و افزايش سهم انرژي تجديدپذير و استفاده از انرژي1-3

بدا  ساير منابع انرژي، بر ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور نظام در بخش هاي كلي سياست «ب» ءجزدر 

شدده  هاي نو هاي تجديدپذير و همچنيا توليد انرژيرعايت مسائل زيست محيطي، افزايش سهم انرژي

 حكم چهارو توسعه چهارم ساله پنج در برنامه  7ماده )« م»)بند حكم براي تحقق ايا هد  ين . است

پدنجم  سداله  پدنج  در برنامده    148ماده )« ال »  و بند139ده ) ، ما134 ، ماده )133ماده )« ب»)بند 

وري منابع تجديدپدذير  به حداكثرسازي بهرهمكل  دولت  ،در ايا احكام است. به تصويب رسيدهتوسعه 

هداي پداك و افدزايش    هاي انرژي نو، توسعه كاربرد اندرژي هاي توليد و تجهيز نيروگاهو ايجاد زيرساخت
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هاي توليد و تجهيدز  د زيرساختسهم توليد آ  در سبد انرژي كشور شده است.  همچنيا دولت به ايجا

 ملدزم  هاي پاك و افزايش سهم توليد آ  در سبد انرژي كشورهاي انرژي نو، توسعه كاربرد انرژينيروگاه

 شده است.

و مشدكالت فزآيندده زيسدت    انه انرژي در كشدور  يي مصر  سالالا، رشد بمحدوديت منابع فسيلي

در  بع اندرژي ابخشدي بده مند   در راسدتاي تندوع   رانو هاي محيطي ناشي از آ ، ضرورت استفاده از انرژي

گرمايي و غيره مدورد توجده   پذير نظير باد، زميا، توسعه پايدار و ايجاد امنيت انرژي پاك و تجديدكشور

 مسوال  ذيربط در انرژي قرار داده است.

عت در طبي ،ورش و تبديلاي انرژي است كه قبل از مرحله فرآهانرژي اوليه شامل انواع حامل

خام بوده ميليو  بشكه معاد  نفت 4/2529بربالغ 1383در سا   وجود دارد. ميزا  توليد انرژي اوليه

كه نسبت به  رسيدهميليو  بشكه معاد  نفت خام  5/2803حدود  1393در سا   است. هميا ميزا 

ژي اوليه در در توليد انررا ريا سهم بيشت گاز غني كهدرصد افزايش يافته  01/4بالغ بر  1392سا  

 39/7 با، 1392نسبت به سا   1393غني در سا  ميزا  توليد گازهمچنيا  داشته است. 1393سا  

هاي برنامه ي اوليه در كشور طي سا بيانگر روند توليد انرژ 12. نمودار است همراه بودهدرصد رشد 

 است.سا  او  برنامه پنجم  3چهارم و 

 

 1393-1383هاي در كشور طي سال روند توليد انرژي اوليه .12نمودار 

 .1393 ، سا كشور ترازنامه هيدروكربوريالمللي انرژي، سسه مطالعات بياؤم خذ:أم
 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

50 

درصد بوده  03/1برابر  1393الي  1383هاي سا  بياليه وانه انرژي ايتوليد سال رشدمتوسط 

رسيده و  1393سا   درصد در 49/36به  1383درصد در سا   82/57از  آ سهم نفت خام در  است.

سا  ما قبل  به نسبت 1393علل كاهش سهم نفت در سا   ه است. ازبودمواجه  قابل توجهيبا كاهش 

ه مياديا گازي و افزايش سهم آ  در عآ  و در پي آ  تسريع در روند توستوليد كاهش تكليفي  ،خود

  توليد انرژي اوليه است.

ميليو  بشكه معاد  نفت خام و هميا  28/6برابر  1383در سا   تجديدپذير ميزا  توليد انرژي

هاي توليد انرژي افزايش ميليو  بشكه معاد  نفت خام رسيد. از علل 93/10به  1393ميزا  در سا  

نيروگاه اتمي  ي اتمي )ساختي بادي و سپس افزايش سهم انرژژانرسهم توليد افزايش تجديدپذير 

درصد  6/5برابر  1393-1383هاي تجديدپذير طي سا  يمتوسط رشد توليد انرژ است.بوشهر  بوده 

درصد  6/12حدود  1393الي  1383هاي هاي نو در سا توليد انرژي دمتوسط رشهمچنيا  وبوده 

كماكا   ،يهاي انرژي اوليه در توليد انرژبه سهم ناچيز ساير حامل بوده است. با ايا حا  با توجه

 پس از آ  نفت وابسته است.ع گاز و منابكشور به توليد انرژي از 

 در بخش حوزه انرژيهاي كلي سياست كيدأمورد ت هايءجز ازتر گفته شد، طور كه پيشهما 

است كه نقش بسيار كليدي در امنيت عرضه و تقاضاي « ايجاد تنوع در سبد انرژي مصرفي كشور»، ب

ز حكمي در ارتباط با مكل  كرد  ني  148) پنجم توسعه در مادهساله پنج برنامه انو ي دارد. در قانرژ

كه نتيجه  سيلي به جاي سوخت هيزمي آمده استهاي تجديدپذير و فدولت در جايگزيني انرژي

محيطي رعايت مسائل زيست هايتدر نپذيري سبد انرژي مصرفي كشور و اجراي ايا حكم باعث تنوع

رم و پنجم توسعه را نشا  ي چهاهاهاي برنامهي كشور طي سا مصر  نهايي انرژ 13نمودار  شود.مي

 دهد.مي
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 1393-1383هاي مصرف نهايي انرژي كشور طي سال .13نمودار 
 

 
 

 .همانخذ: أم

 

ميليو  بشكه معاد  نفت خام بوده كه از ايا  38/919معاد   1383مصر  انرژي كشور در سا  

ترتيب بالغ بر هاي سنتي بهسوخت هاي نو وهاي نفتي، برق، انرژيميزا  سهم گاز سبن، فراورده

 2ميزا  مصر  انرژي نهايي 1393در سا   بوده است. 1درصد 16/0و  006/0، 41/8، 93/47، 87/36

 12/7، حدود  1392نسبت به سا خام رسيده كه  ميليو  بشكه معاد  نفت 32/1336د كشور به حدو

هاي نو و سوختهاينفتي، برق، انرژيهايوردهسبن، فرآ درصد افزايش يافته است. ميزا  سهم گاز

 بوده است.  3درصد 62/0و  501/0، 85/9، 37/30، 80/50ترتيب برابر با به در سا  مذكور سنتي

هاي اجتماعي/ اقتصادي كشور همانند سا  گذشته متعلق به بيشتريا سهم مصر  در بيا بخش

 .ونقل و صنعت بوده استهاي حملبخش خانگي/ تجاري و سپس بخش

ترتيب ها بههاي سنتي هيزم و زغا  طبق گزارش رسمي سازما  مراتع وجنگلتوليد سوخت

 8100) هزار مترمكعب بوده كه در مورد هيزم به مراتب كمتر از ميزا  مصر  آ  78/0و  79/193

دهنده آ  است كه بيشتر روستاها و جنگل نشينا  همچنا  به است. ايا امر نشا  هزار متر مكعب 

  مصر  ساير منابع هيدروكربوري از بوته و خار و ف والت دامي، هيزم و زغا  چوب براي مصارجاي 

را  1393-1383هاي هاي سنتي طي سا روند مصر  سوخت 14كنند. نمودار سوختي استفاده مي

 دهد.نشا  مي

                                                 
 هاي انرژي است.علت صرفنظر از نام برد  برخي از حاملاختال  در مجموع اعداد مصر  نهايي انرژي، به .1

ش و تبدديل كده پدس از كسدر مصدر  عمليداتي و تلفدات        هاي انرژي توليد شده در سيستم فرآورمصر  نهايي كشور شامل حامل .2

نقل، صنعت، كشاورزي، خوراك پتروشيمي، مصار  وكننده نهايي )خانگي/تجاري، حملهاي مصر يندهاي توليد انرژي براي بخشآفر

 شود.كنندگا   عرضه ميزا و ساير مصر غيرانرژي

   هاي انرژي است.فنظر از نام برد  برخي از حاملعلت صر. اختال  در مجموع اعداد مصر  نهايي انرژي، به3
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 1393-1383هاي هاي سنتي طي سالروند مصرف سوخت .14 نمودار

 
 .خذ: همانأم

 

كيدد در احكدام باالدسدتي در بديا     أسدنتي بدا وجدود ت   هاي ه متوسط رشد مصر  سوختسفانأمت

 برنامده   148)درصد بوده است )عدم تحقدق مطلدوب مداده     67/18بالغ بر  1393الي  1383هاي سا 

 .پنجم ساله پنج

ايجاد تنوع »هاي كلي ساير منابع انرژي بر بخش ب سياست «2»و  «1» ياجزاكيد أبا توجه به ت

كسب دانش فني » و« هاي تجديدپذيرر منابع انرژي كشور و تالش براي افزايش سهم انرژيد

انداز كيد سند چشمأو با توجه به ت« هايي بر پايه انرژي تجديدپذيرهاي نو و ايجاد نيروگاهانرژي

در  هاي پاك تجديدپذير،درصد از انرژي كشور از طريق انرژي 10ميا أبر تساله كشور، مبنيبيست

هاي چهارم و پنجم توسعه هاي برنامههاي وزارت نيرو در طو  سا بخش برق از مهمتريا چالش

هاي هاي تجديدپذير طي سا روند مصر  انرژي 15نمودار  هاي تجديدپذير است.استفاده از انرژي

 دهد.را نشا  مي 1383-1393
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 1393-1383هاي هاي تجديدپذير طي سالروند مصرف انرژي .15 نمودار

 
 .همانخذ: أم
 

تنوع در  گردد،الحظه ميم 16 هاي برنامه و آنچه از نمودارطي سا  با توجه به تغييرات ايا اعداد

هاي نفتي جابجا وردهآطور محسوس رخ نداده است و تنها سهم گاز و فربه كشور منابع انرژي مصرفي

بسيار  هنوز اما رقم آ  ،رشد داشته هادر ايا سا هرچند  هاي تجديدپذيرانرژي مصر ه است. شد

 47/5برابر  1393الي  1383هاي هاي تجديدپذير بيا سا )متوسط رشد مصرفي انرژي ناچيز است

ظرفيت توليد  4/1اي به اي بوشهر سهم ظرفيت برق هستهبا افتتاح نيروگاه هسته . بوده است درصد

  1.شودانرژي ميا أتبخشي در منابع عدر جهت تنو ،ي هرچند كوچنمبرق كشور رسيده است كه گا

  139با توجه به ماده ) دهد.هاي تجديدپذير را نشا  ميهاي نيروگاهظرفيت پروژه 13جدو  

ايا سبد توليد انرژي كشور  هاي نو و پاك درفزايش سهم انرژيبر امبنيپنجم توسعه، ساله پنج برنامه

هاي نو هاي تجديدپذير توسط سازما  انرژيانرژي در جهت استفاده از 1393اقدامات تا پايا  سا  

 ايرا  و بخش خصوصي انجام گرفته است.

 

 

                                                 
  .3هاي كلي نظام انرژي )مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارش ارزيابي راهبردي سياست .1
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 هاي تجديدپذيرهاي نيروگاهظرفيت پروژه .13جدول 

 1393به تفكيک نيروگاه تا پايان سال 

 ظرفيت)مگاوات( نوع نيروگاه

 06/153 بادي

 76/6 خورشيدي

 5/10 زيست توده

 62 برق آبي

 327/232 رفيتجمع كل ظ

 .1393 كشور ترازنامه هيدروكربوريالمللي انرژي، سسه مطالعات بياؤم خذ:أم

 

هاي حرارتي هاي نو در ايرا  شامل تهيه آب گرم از انرژيدر حا  حاضر استفاده از انرژي

ن، تاييلهاي بادي، فتووهاي خورشيدي و توليد برق از نيروگاهها و حماموسيله آبگرمكاخورشيدي به

هاي خورشيدي نصب شده ها و حمامتعداد كل آبگرمكا 1393اتمي و زيست توده است. تا پايا  سا  

بوده است.  1038و  20463ترتيب سازي مصر  سوخت در كشور بهتوسط وزارت نيرو و شركت بهينه

دم )ع بشكه معاد  نفت خام از مصر  انرژي را پوشش داده است 300/196معاد   ايا ميزا  جمعاه

 . برنامه پنجم توسعه كشور  139تحقق مطلوب ماده )

توا  به هاي تجديدپذير ميبخشي به منابع انرژي و رشد انرژياز مشكالت اساسي عدم تنوع

هاي هاي بلندمدت قيمتي براي انرژيهاي تجديدپذير، نبود سياستكمبود منابع براي توسعه انرژي

گذاري در ايا بخش و انتخاب نكرد  ار از آينده سرمايهگذمنظور اطمينا  سرمايهتجديدپذير به

منظور اندازي بازار كربا بهاي، عدم راههاي متوسط و كوچن در مقياس براي توسعه برق هستهظرفيت

 1اشاره نمود. هاي تجديدپذير و كاهش شدت انرژيحمايت از انرژي

 

 ايبومي صنعت هسته ي. ارتقا2-3

اي و ايجاد بومي صنعت هسته يارتقا ،هاي كلي ساير منابع انرژيياستس «ب»بخش  هايءديگر جزاز 

هاي پژوهشي و تحقيقاتي براي كسب فناوري و دانش فني و گسترش فعاليت اينيروگاه هسته

   135ماده )« ال »)بند حكم  يندر ايا حوزه اي است. هاي تجديدپذير ازجمله انرژي هستهانرژي

هاي تصويب طرح جامع صيانت از نيروگاه كه تهيه وتوسعه ارائه شده است پنجم ساله پنج در برنامه

 اي به سازما  انرژي اتمي و وزارت كشور تكلي  شده است.هسته

                                                 
   همان. .1
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توسط شركت آلماني زيمنس آغاز شد. پس از انقالب  1354سا   ازساخت نيروگاه اتمي بوشهر 

ه يافت تا سرانجام مروند ساخت آ  اداقراردادي با روسيه طي  1374ساخت آ  متوق  شد و در سا  

 1مگاوات توليد خود را آغاز كرد. 700ايا نيروگاه با توا   1390در شهريورماه 

شايد سنگ بناي علوم و  1346كتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهرا  در سا  آقابل توجه است كه ر

و مركز اتمي دانشگاه تهرا  سيس أسازما  انرژي اتمي ت 1353اي در ايرا  باشد. در سا  فنو  هسته

كتور تحقيقاتي به ايا سازما  منتقل گرديد. از سا  آسيس شده بود به همراه رأت 1345كه در سا  

اي توليد برق را در برنامه مگاوات نيروگاه هسته 23000سازما  انرژي اتمي احداث  1357تا  1353

تل  ام ا نمود كه به هميا دليل به داشت و بر ايا اساس قراردادهاي متعددي را با كشورهاي مخ

سازما  انرژي اتمي به ين ز پيروزي انقالب و با آغاز جنگ، سرعت ايا سازما  گسترش يافت. پس ا

وزير بود . در زير نظر نخست دوره ركود فرو رفت و به ين معاونت وزارت نيرو تبديل شد )قباله

وزيرا  رسيد و دورا  جديدي را آغاز كرد.  يتاستقال  سازما  به تصويب هئ اهمجدد 1360 ماهاسفند

اي تريا دستاورد ايا دوره تاكنو  تسلط دانشمندا  ايراني بر چرخه سوخت هستهشايد بزرگ

ها نيروي آن مگاواتي بوشهر بوده است كه در كنار1000پر قدرت اندازي نيروگاه سازي  و راه)غني

رسد با توجه به نظر مير اضافه گرديده است. بهپر ارزش تربيت و به سرمايه انساني كشوانساني 

اي يكي از نقاط روشا دستيابي به دانش فناوري هسته ،هاي شديد اعما  شده بر كشورمحدوديت

رسد در نظر ميهرچند كه به .است 1379هاي كلي ابالغي در سا  اجرايي شد  و يكي از سياست

كار گرفته شده توسط دولت وقت هويكردهاي باقدامات و ر 1390تا  1384هاي سا  يدوره زمان

گونه سفانه اياأها با ايا شدت در اما  بماند كه متاي باشد كه كشور از آسيب تحريمگونهتوانست بهمي

 2نشد.

 

 بنديگيري و جمعنتيجه

هاي كلدي سداير   هاي كلي نفت و گاز و سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي، دوحوزه سياستسياست

منظور عملياتي نمود  اهدا  مشخص شدده در سدند مدذكور، در    ع انرژي را دربرگرفته است كه بهمناب

ي يبدا تحليدل محتدوا   چهارم و پدنجم توسدعه كشدور احكدامي مطدرح شدده اسدت.        ساله پنج هايبرنامه

در بخدش   هداي كلدي نظدام   وزه انرژي در راستاي اهدا  سياستهاي چهارم و پنجم توسعه در حبرنامه

 :كردتوا  به موارد ذيل اشاره مي انرژي

                                                 
 همان. .1

   همان. .2
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،  125مداده ) « الد  »بندد  ، و چهدارم سداله  پنج برنامه  14ماده ) «ه»و « ب»هايبند احكام الف(  

مرتبط با موضوع گسترش اكتشا  و  پنجم توسعهساله پنج برنامه  912ماده ) «ال »بند  و  126ماده )

 شناخت كامل منابع

 خدام  ر متعدار  نفدت  يكل ذخادرصد از  5/19 و 33/9حدود داشتا با ايرا   ،اساس آمار موجودبر

 جايگاه نخست دارنده مجموع منابع هيدروكربوري نفت و گاز متعار  قرار گرفتده  درو خاورميانه  جها 

ايا در حالي است كه  به تناسب چنيا ظرفيتي، در بازار گاز و تجارت آ  نقش مناسبي ندارد.اما  ،است

تا با رعايت ضوابطي نسبت به صدور پروانه اكتشا  اقدام  نفت اجازه داده شد وزارتاحكام مذكور به  در

جدام  و براي انجام عمليات اكتشا  و شناسايي بيشتر منابع نفت و گداز، قراردادهدايي را منعقدد كندد. ان    

 ،نفدت و گداز اكتشدافي    ريذخدا  افدزايش صورت گيرد كه  ايگونههاي اكتشافي نفت و گاز بايد بهفعاليت

   .برداشت شده از مخاز  باشد و گاز حداقل معاد  نفت خام

درصد نفت در برداشت اوليه در داخدل مخدز     80حدود  دهد كهمي  در ايرا  نشا  زتحليل مخا

از  براي ازدياد توليدد از آنهدا بايدد    .انددر نيمه دوم عمر خود قرار گرفته و اكثر ايا مخاز  ماندباقي مي

استفاده شود كه ايا نيدز همدواره از    ،هاي ازدياد برداشتو ساير روش به آنها آب هاي تزريق گاز وروش

 تر است.ها عقببرنامه

 )رگوالتدوري  حدوزه اكتشدا ،    سيسدتم تنظديم مقدررات   از ديگر مشكالت ايا بخش نبود نهداد و  

جهدت  دسترسدي بده اطالعدات     اسدت كده   بدردار و پيمانكدار  هاي بهرهتوسعه و توليد، مستقل از شركت

بندابرايا  اسدت.  كدرده  بسديار دشدوار و غيرقابدل اتكدا      مياديا و مخاز  زيرزميني را مديريت و راهبري

 اهددا  پدنجم توسدعه بدراي تحقدق كامدل       هاي برنامه چهارم وتوا  گفت، اقدامات دولت طي سا مي

 گسترش اكتشا  و شناخت منابع كافي نبوده است.

 ، 125ماده )« ال »هاي و بندچهارم ساله پنج برنامه  14ماده )«  »و « ب» هايبند احكام (ب

مرتبط با موضوع افزايش توليد  توسعه پنجمساله پنج   برنامه229ماده ) و  130، ماده )129« ب»بند 

 صيانتي نفت

و نفدت خدام   بشدكه   و يد ليمسدق  توليدد روزانده يدن     اضدافه شدد     ،ازجمله اهدا  ايا احكدام  

كه ايا هد  محقق  بود1389حفظ ظرفيت توليد سا  با  گاز طبيعي مترمكعب و يليم وپنجاهستيدو

ده شد افزايش ضريب بازيافت مخاز  كشور در حد نيداز انجدام ن  همچنيا تزريق گاز با هد  نشده است. 

ميليدو    88از و  هداي گذشدته تغييدرات چندداني نداشدته اسدت      است. ميزا  تزريق گاز در طو  سدا  

  است. فراتر نرفته  1393ا  )به استثناي س مترمكعب در روز

معداد  نفدت خدام    بشدكه   ميليارد 13/42افزايش ذخاير نهايي هيدروكربوري مايع كشور به ميزا   

هداي  طدي سدا    نفدت معداد  نفدت خدام     بشكه اردميلي 42/5كش   و 1388الي  1384هاي طي سا 
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سداله  پدنج  او  برنامده سدا    3 نتيجه اجراي طرح توسعه مياديا در برنامه چهدارم و  1393الي  1389

دليدل عددم تزريدق    بده  كهالزم به توضيح است  از عملكرد مطلوبي برخوردار نيست. پنجم است كه البته

مياديا كاهش يافته و در مقابل برداشت از مياديا خشدكي   ايا برداشت از دريايي، ميادياكافي گاز به 

  منظور دستيابي به هما  سطح از توليد افزايش يافته است.به

بدر ايجداد ف دا و شدرايط       مبندي 125از ديگر مشكالت ايا بخش اجرا نشد  الزامات كامل ماده ) 

 است.  130  و )129ئو  در اجراي مواد )هاي مسثر ازسوي ارگا ؤرقابتي و نبود نظارت كافي و م

 نفت مرتبط با موضوع افزايش توليد صيانتي كامل اهدا منظور تحقق رسد، بهنظر ميبنابرايا به

 تري ازسوي دولت است.تر و كاملنيازمند اقدامات گسترده

 و  125ماده )« ال » بندو چهارم ساله پنج برنامه  14ماده )« و»و «  »، «ب»ندهاي ب ماحكا ج( 

  مرتبط با موضوع افزايش ظرفيت توليد گازكشور پنجم توسعه ساله پنج برنامه  229ماده )

 آ  بدا  فزايش توليدد گداز و جدايگزيني   ابر مبني هاي كلي انرژيتسياس هد تحقق  ،از منظر كلي 

 ءپذيري در منابع انرژي )جزاما با توجه به اصل تنوع ز موفقيت نسبي برخوردار بوده،هاي نفتي افرآورده

و در راستاي پدافند  ميا امنيت عرضه و تقاضاأهاي كلي انرژي  و نقش آ  در تبخش ب سياست ،«1»

 ايا سهم را در ين سق  معيا محدود نمود.بايد  غيرعامل

   برنامه129ماده )« د»بند و چهارم ساله پنج   برنامه14ماده )« ده»و  «ب»هاي م بنداحكا د(

 سطح دانش و فناوري و جذب منابع مالي  يمرتبط با موضوع ارتقاپنجم توسعه ساله پنج

اختصدا  يدن درصدد از اعتبدارات     به تربيت نيروي انساني متخصص، موظ  حكام دولت در ايا ا

كداهش شددت اندرژي، دريافدت      هدا، فنداوري  يو ارتقاهاي تابعه ، توسعه اي )در شركتهاي توسعهطرح

 است. شدهمنظور صيانت از منابع هيدروكربوري كشور عوارض ويژه براي صادرات مواد خام به

هرچند اقدامات مثبتي تحليل وضعيت موجود درخصو  عملكرد ايا احكام حاكي از آ  است كه 

 در ايا زمينه انجام شده است اما هنوز با حد مطلوب فاصله دارد.

موقعيدت  مدرتبط بدا موضدوع اسدتفاده از       برنامده پدنجم توسدعه    210مداده )  «ز»بندد   حكم (اه

 تجارت انرژي فرآوري و درجغرافيايي كشور 

هاي برنامه چهارم و پنچم ر سا ايرا  در استفاده از موقعيت جغرافيايي خود براي تجارت انرژي د

توا  بنابرايا مي   متوق  گرديد، موفق نبوده است.1389خصو  از زماني كه سوآپ )سا  توسعه، به

مرتبط با  پنجم توسعه براي تحقق كامل اهدا  هاي برنامه چهارم واقدامات دولت طي سا گفت، 

 جارت انرژي كافي نبوده است.وري و تآاز موقعيت جغرافيايي كشور در فر موضوع استفاده

مداده  « د»د چهدارم و بند  سداله  پدنج  برنامده   20مداده ) و   14مداده ) « د» ، بند 3ماده ) ماحكا و(

پدنجم توسدعه مدرتبط بدا موضدوع      قدانو  برنامده     190و مداده )  آ  «2»ه بصرو ت  134ماده ) ، 129)
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  كاهش شدت انرژي و سازي مصر بهينه

هاي مربوط به فعاليتدهد كه عمده مرتبط با ايا احكام نشا  ميارزيابي عملكرد اقدامات  

است. ايا در  متمركز هاي انرژيحامل كنندگا مصر ي در بخش انرژي بر محور تقاضا يا سازنهيبه

تلفات باالي برق در نرژي توليدي در كشور در بخش عرضه )از ا درصد 25بيش از حالي است كه 

ذا . لشوديمتل   ،انحصاري استكه ...  ها وراندما  بسيار نامطلوب نيروگاههاي انتقا  و توزيع، شبكه

زيادي  العادهفوقاز اهميت  كنداتخاذ سازوكارهايي كه بتواند بخش عرضه انرژي كشور را كارآمد 

 برخوردار است. 

از  ي مصر  انرژيسازنهيبهبخش  ودر ساختار انرژي كشور متولي واحد و مديريت يكپارچه نبود 

  اتال  انرژي است.ديگر داليل 

سازي مصر  و كاهش شدت بهينهخصو  اهدا  موضوع بنابرايا تحليل وضعيت موجود در

اما هنوز با حد  ،حاكي از آ  است كه هرچند اقدامات مثبتي در ايا زمينه انجام شده استانرژي 

 فاصله دارد. اريبسمطلوب 

جددايگزيني صددادرات م توسددعه مددرتبط بددا موضددوع برنامدده پددنج  156  و )127د )مددوا احكددام ز(

   هاي نفتي به جاي صادرات خام منابع هيدروكربوريفرآورده

و  فتده گسدترش يا ي در كشدور  بده لحدا  كم د   براي تحقق ايا امر توليدد محصدوالت پتروشديمي     

ا شده است كده بايدد بد   ش خوراك و سوخت مصرفي توليد افزوده باالتر نسبت به ارزمحصوالتي با ارزش

مزايداي توسدعه صدنعت پتروشديمي     در ايا صدنعت، كشدور را بديش از پديش از      تكميل زنجيره ارزش

 مند كرد.بهره

بدا هدد  افدزايش ظرفيدت و      هدا پااليشگاه سازيهاي توسعه و بهينههاي اخير طرحسا  در ،ازسويي 

نگيا و ميعانات گدازي  هاي جديد برمبناي نفت خام ساحداث پااليشگاهپااليشي و  ارتقاي كيفيت توليدات

 .  هستندها با مشكل تأميا منابع مالي مواجه تقريباه تمام ايا طرح در دستور كار قرار گرفت كه

مرتبط با موضوع جايگزيني صادرات  منظور تحقق كامل اهدا رسد، بهنظر ميبنابرايا به

و  ترتر و كاملات گستردهمند اقدامنياز ،هاي نفتي به جاي صادرات خام منابع هيدروكربوريفرآورده

 است. دولتييا بخش غير سوي دولتگذاري بيشتري ازسرمايه

 ، بندد  134 ، مداده ) 133ماده )« ب»چهارم و احكام بند ساله پنج   برنامه7ماده )« م»حكم بند  ح(

بخدش   ط بدا بمدرت  پنجم توسدعه ساله پنج   برنامه148ماده )« ال »   و بند139 ، ماده )135) ماده« ال »

 هاي تجديدپذير و نو وضوع تنوع منابع انرژي و افزايش سهم انرژيهاي كلي نظام با مسياست «ب»

هاي انرژي نو، توسعه هاي توليد و تجهيز نيروگاهدولت ملزم به ايجاد زيرساختدر ايا احكام 

  .هاي پاك و افزايش سهم توليد آ  در سبد انرژي كشور شده استكاربرد انرژي
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اي به سازما  انرژي اتمي و هاي هستهتصويب طرح جامع صيانت از نيروگاه تهيه و همچنيا

 وزارت كشور تكلي  شده است.

بيش از  همچنا  ،هاي مختل پاك در بخش هاياستفاده از انرژيسمت توسعه ه حركت ب با وجود

ابرايا اقددامات انجدام   بند  كند.مي نفت خام و گاز طبيعي تأميا درصد از عرضه انرژي اوليه كشور را 98

هداي  تندوع در مندابع اندرژي و افدزايش سدهم اندرژي      ايجاد  سوي دولت براي دستيابي به اهدا شده از

 كافي نيست.پذير و نو تجديد

اهددا   الزم اسدت تدا   ي كلي نظام در حوزه انرژي هابراي تحقق سياسترسد نظر ميدر نهايت به

 همچنديا د و ند نشدا  بده  تريطور شفا به كشور توسعهساله پنج هايها خود را در برنامهايا سياست

هدا در پيشدبرد   سويي نظارت مؤثر بر عملكرد ايدا برنامده  ازد. نساليانه مد نظر قرار بگير در لوايح بودجه

 ها در قالب برنامه زمانبندي شده بسيار حائز اهميت است.اهدا  ايا سياست

 

 منابع و مآخذ

  .2 ، )1، جلد سوم، حوزه بخشي )1389برنامه پنج ساله چهارم توسعه در سا   . گزارش عملكرد قانو 1

  .2 ، )1، جلد سوم، حوزه بخشي )1392. گزارش عملكرد قانو  برنامه پنج ساله پنجم توسعه در سا  2

  .3 ، )2، جلد سوم، حوزه بخشي )1384. گزارش عملكرد قانو  برنامه پنج ساله چهارم توسعه در سا  3

هاي مجلس، بررسي عملكرد برنامه چهارم توسعه برحسب مواد )ويدرايش او  ، شدماره مسلسدل    گزارش مركز پژوهش .4

 .1388ماه ، آذر9969

هداي نفتدي   هاي مجلس، ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده. گزارش مركز پژوهش5

 .11017 ، شماره مسلسل1388 -1384هاي ايرا  طي سا 

هداي نفتدي   هاي مجلس، ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده. گزارش مركز پژوهش6

 .14443، شماره مسلسل 1392 -1389هاي ايرا  طي سا 

 .14427، شماره مسلسل 1392-1389هاي ارزيابي عملكرد وزارت نبرو )بخش برق  در سا  هاي مجلس،. گزارش مركز پژوهش7

 .1392. ترازنامه انرژي كشور سا  8

 .هاي مختل . ترازنامه هيدروكربوري كشور در سا 9

هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايرا  در برنامه چهدارم توسدعه در قالدب    هاي مجلس، سياست. گزارش مركز پژوهش10

 . 8708ساله ، شماره مسلسل انداز بيست)دوره چشم

 . ، مجمع تشخيص مصلحت نظام3  و )2 ، )1هاي كلي نظام انرژي جلد )راهبردي سياستكتاب گزارش ارزيابي  .11

 

 



 

 

 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
مجلس شوراي اسالمي

 
 15003 :مسلسلشماره 

هاي كلي نظام در بخدش اندرژي )بدا نگداهي بده      پذيري سياستحققميزا  ت ارزيابي عنوان گزارش:

 و پنجم توسعه  هاي چهارماحكام برنامه

 

 

 

  انرژي)گروه  انرژي، صنعت و معد مطالعات  :نام دفتر

 مهدخت متيا تهيه و تدوين:

 الهام حسنيهمكار: 

 محمدرضا محمدخاني، هوشنگ محمدي، فريد دهقاني، فريدو  اسعدي علمي: انناظر

 هاي زيربنايي و امور توليديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 دددددددويراستار تخصصي: 

 ددددددد استار ادبي:وير
 

 

 

 :هاي كليديواژه
 هاي كلي نظام. سياست1

 هاي كلي انرژي. سياست2

 ساله چهارم توسعه كشور. برنامه پنج3

 ساله پنجم توسعه كشور. برنامه پنج4

 

 

 

 29/6/1395 تاريخ انتشار:
 

 

 




