
سعید توجهی
همان   1287 سال  خرداد   5 از  اگرچه 
روزی که سرانجام تالش گروه حفاری 
جورج رینولدز در مسجدسلیمان ثمر داد 
و نفت از زمین فو ران کرد تا به امروز 
در  نفت  صنعت   پیدایش  از  قرن  یک 
گواهی  به  اما  است؛  گذشته  ایران 
تاریخ، کشف و استفاده از نفت در این 
از  دورتر  بسیار  سال های  به  سرزمین 
آن  در  که  روزگاری  برمی گردد.  آن 
سوی دنیا جایی که تاریخ 150 ساله را 
با پیدایش نفت در آخرین ماه تابستان 
برایش  پنسیلوانیا  در  میالدی   1859
از  که  نفت  از  نه  خبری  کرده اند،  ثبت 

تمدن هم نبود.

مایع سیاه ناشناخته 
خواص  به  زود  خیلی  باستان  ایرانیان 
مایع سیاه رنگی که از ترک های زمین در 
برخی نقاط بیرون می زد پی بردند و آن را 
به کار گرفتند. خواصی که با آب و آتش 
برای  را  قیرطبیعی  آن ها  داشت.  پیوند 
از  الیه ای  گاه  و  می افروختند  روشنی 
آن را بر دیواره کشتی یا پشت بام خانه ها 
ناشناخته  ماده  این  که  می کشیدند، چرا 
راه را بر نفوذ آب می بست؛ اما خاصیت 
شعله ورشدن، پای این ماده ناشناخته را 
به جنگ باز کرد آن گاه که جنگ آوران 
با  می توانند  آن  کمک  با  که  دریافتند 
بی شمار  سربازان  بر  کم شمار  سپاهی 
آمده است،  تاریخ  در  کنند.  غلبه  مقابل 
بهرام چوبین اولین سردار ایرانی بود که 
با آگاهی از خواص نفت آن را در جنگ به 
کار گرفت و در واقع، اولین واحد آتشبار را 
در تاریخ جنگ های دنیا، پایه گذاری کرد.

بهرام چوبین که بود؟
بهرام پس��ر وه��رام گشنس��ب از دودمان 
مه��ران، بزرگ ترین س��ردار هرمز ش��اه 
ساسانی در قرن شش��م میالدی بود. بهرام 
چوبین از سوی هرمز به عنوان فرمانروای 
چ��ارک ش��مال غرب��ی ای��ران منصوب 
ش��ده بود. در آن زمان، ای��ران به 4 بخش 
تقس��یم می ش��دکه چارک ش��مال غربی، 

ري، گرجس��تان، داغس��تان، ارمنس��تان، 
آذرآبادگان و کردس��تان را دربر می گرفت. 
بهرام همچنین از فرماندهان توانمند ارتش 
ایران بود که ش��یوه فرماندهی و ابتکارش 
در جنگ ه��ای مختلف او را ت��ا فرماندهی 
کل س��پاه ایران در براب��ر روم ارتق��ا داد. 
زمانی از نزدیک��ی بادکوبه)باکو( در قلمرو 
فرمانروایی بهرام، خبر مایعی س��یاه رسید 
که از زمین ب��ه بیرون می جوش��ید. اولین 
برخورد بهرام چوبین با ش��عله های آتشی 

که از نف��ت افروخته بود او 
را ب��رای به کارگیری این 
ماده ناش��ناخته در جنگ 

برانگیخت.
 او گروهی را در سپاه خود 
مامور کرد تا جنگ افزاری 
پرتابی را با استفاده از این 
ماده   طراحی و تولید کنند.

سالح جدید
در مدت��ی کمت��ر از یک 
سال، نمونه جنگ افزاری 
ب��ه  س��اخته ش��د ک��ه 
موش��ک های ام��روزی، 
بی ش��باهت نب��ود. نوک 

پیکان های س��اخته ش��ده به نفت آغشته 
و از تخت��ه ای ک��ه در پش��ت اس��بی قرار 
داش��ت به س��مت هدف پرتاب می ش��د. 
ش��یوه پرت��اب آن مانند کمان ب��ود و قبل 
از پرتاب ن��وک پیکان که آغش��ته به نفت 
س��یاه یا قیر بود ش��عله ور می شد. آزمایش 
این جنگ افزار موفقیت آمیز بود و استفاده 
از آن می توانس��ت به اندازه چش��مگیری 
قدرت سپاه ایران را در جنگ افزایش دهد. 
ش��اید از بخت بد خاقان ش��ابه، امپراتور 

ي  مین ها ز س��ر
ش��مال غربي چی��ن بود 
ک��ه هن��گام حمل��ه اش 
به ای��ران، جنگ��ی که در 
ناحیه بلخ بین سپاه 300 
هزار نفری او با نیروهای 
ایران��ی روی  کم ش��مار 
داد، عرص��ه به کارگیری 
س��الح جدی��د ش��د و تا 
خاقان به خ��ود آمد باران 
گلوله های آتش��ین را بر 

سپاه خود شاهد بود. 
خاق��ان ش��ابه در س��ال 
588 می��الدی از ناحی��ه 
ش��مال  و  تاجیکس��تان 

افغانس��تان کنون��ی ب��ا س��پاهی عظیم و 
چند واح��د فیل جنگ��ی به قلم��رو ایران 
نفوذ کرده ب��ود و پس از اس��تقرار در بلخ، 
قص��د حرکت به س��مت کاب��ل و تصرف 
آن را داش��ت که خبر به دربار هرمز، ش��اه 
ساسانی رس��ید. هرمز فرماندهان را برای 
چاره جویی به پایتخ��ت فراخواند. در این 
جلس��ه، بهرام به عن��وان فرمان��ده برای 
مقابل��ه با خاق��ان برگزیده ش��د و او نیز از 
س��پاه 500هزار نف��ری آماده ب��ه جنگ، 
ح��دود 12 ه��زار س��رباز باتجرب��ه 30 تا 
40 س��اله برگزید و راهی مس��یر طوالنی 

تیسفون تا بلخ شد. 
بهرام ب��رای گمراه کردن جاس��وس ها و 
پیک های خاقان از راه اه��واز و کویر یزد 
به س��مت خراس��ان حرکت کرد. انتخاب 
ای��ن مس��یر باعث ش��د خاق��ان زمانی از 
لشگرکش��ی ایران مطلع ش��ود که س��پاه 
به��رام 4 روز ت��ا رس��یدن به بل��خ فاصله 
داش��ت. نگرانی خاقان با اطالع از ش��مار 
س��ربازان ایرانی برطرف ش��د و مغرور به 
سپاه پرتعداد خود در انتظار نشست و خود 

را پیروز میدان می دید.

اولین پیروزی با نفت در جنگ
قصد  با  بهرام  درگرفت.  جنگ  سرانجام 
برهم زدن آرایش سپاه خاقان حمله را با 
پرتاب پیکان های آغشته به نفت شعله ور 
آغاز کرد و همزمان کمان داران را مامور 
ساخت که چشم فیل ها را نشانه بگیرند. 
قدرت  عالوه بر  آتشین،  گلوله های  باران 
تخریب باالیی که داشت با توجه به این که 
در عرصه جنگ برای سپاه خاقان تازه و 
ناشناخته بود سپاه خاقان را از نظر روانی نیز 
با وحشت و آشفتگی مواجه ساخت.  سپاه 
گلوله های  با  مواجهه  وحشت  از  خاقان 
با  بهرام  و  بود  فروپاشی  آتشین در حال 
2هزار نفر قرارگاه خاقان را مورد حمله قرار 
داد. خاقان که غافلگیر شده بود فرار را بر قرار 
ترجیح د ا د و در حین فرار کشته شد. این 
جنگ فقط یک روز طول کشید و به عنوان 
یکی از شگفتی های   تاریخ جنگ های بشر 
به ثبت رسید. شگفتی که به کارگیری نفت 

در آن نقشی اساسی داشت.

30 اردیبهشت 1293
قرارداد تامین نفت برای نیروی دریایى 

بریتانیا
در ژانویه سال 1914 گزارش دریاساالر اسلید، رئیس سابق اطالعات 
نیروی دریایی مبنی بر لزوم تامین منبع بزرگ و مطمئن نفت برای 
نیروی دریایی بریتانیا با اشاره به شرکت نفت انگلیس و ایران منتشر شد 
4 ماه بعد از آن در روز 30 اردیبهشت1293 برابر 20 مه 1914 میالدی 
مقرر شد، بین شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا به منظور 

تامین نفت مورد نیاز نیروی دریایی بریتانیا قراردادی به امضا برسد. 

28 اردیبهشت 1330
هشدار آمریکا به ایران

به دنبال باال گرفتن مناقشه بین ایران و انگلیس بر سر نفت و پس از 
ملی شدن نفت ایران درحالی که دکتر مصدق به حمایت دولت آمریکا از 
ایران-که به ظاهر موضع بی طرفی اتخاذ کرده بود- امید داشت در 28 
اردیبهشت 1330 برابر با 18 مه 1951 وزارت خارجه آمریکا با صدور 
بیانیه ای، ایران را از عواقب اقدامات یک جانبه برحذر داشت و نسبت 
به مسوولیت های بین المللی ایران تذکر داد. این بیانیه که همزمان 
با تسلیم یادداشت اعتراض سفیر انگلیس نسبت به ملی کردن نفت 
به ایران انتشار یافت، بیش از هر چیز نشان داد که انگلیس سرانجام 
در تالش هایش برای هماهنگ کردن آمریکا با سیاست خود موفق 
شده است. در بیانیه آمریکا همچنین بر این نکته تاکید شده بود که اداره 
صنعت نفت به دانش فنی و سرمایه کافی و راه یابی به بازار و دسترسی 
به وسایل حمل ونقل نیاز دارد که ایران فاقد این امکانات است. این 
بیانیه امید مصدق برای فروش نفت به شرکت های آمریکایی را از بین 
برد. 2 روز بعد در 30 اردیبهشت مصدق با ارسال یادداشتی برای سفیر 
آمریکا از لحن بیانیه گالیه کرد. دراین یادداشت آمده بود: »پیشنهاد حل 
و فصل دوستانه اختالف با دولت انگلیس در حالی که ملی شدن صنعت 
نفت در ایران قطعیت یافته و حتی قانون مربوط به طرز اجرای آن نیز 
به تصویب رسیده است در محافل ایران، تاثیرات غیرمنتظر و نامطلوبی 

ایجاد کرده است.«

31  اردیبهشت 1333
تصمیم گیری برای نفت ایران 

در وزارت خارجه آمریکا
انگلیس  نفت  شرکت  و  آمریکایی  شرکت های  مذاکرات  ادامه  در 
با مقامات ایرانی برای تشکیل کنسرسیوم و پس از مشخص شدن 
موضوعات  از  یکی  به  کنسرسیوم  عاملیت  موضوع  کار،  چارچوب 
بحث برانگیز تبدیل شد. شرکت های عضو کنسرسیوم نمی خواستند 
ایران  کارگزار  عنوان  به  و  بپذیرند  مورد  دراین  را  ایران  عاملیت 
 31 روز  زمینه  این  در  بحث  به دنبال  شوند.  شناخته  درکنسرسیوم 
اردیبهشت 1333 برابر با 21 مه 1954 روسای شرکت های آمریکایی 
عضو کنسرسیوم در وزارت خارجه آمریکا با مقامات دولت آمریکا در 
این باره به بحث نشستند. در این جلسه، شرکت های آمریکایی با قید 
شرایطی موافقت نهایی خود را با تنظیم قرارداد در چارچوب عاملیت 

اعالم کردند. شرایط اعالم شده در این جلسه به شرح ذیل بود: 
1- قرارداد براساس اصل 50-50 باشد.

2- پولی که به ایران پرداخت می شود به عنوان مالیات بر درآمد محسوب 
شو د تا شرکت های آمریکایی بتوانند در آمریکا آن را از حساب های 

مالیاتی خود کسر کنند. 
3- مدت قرارداد برابر همان مدت قرارداد شرکت نفت سابق باشد. 

4- کنترل عملیات در اختیار کنسرسیوم باشد. 
5- تولید و ف��روش ایران از ناحیه ق��رارداد به طور انحص��اری در اختیار 
کنسرس��یوم باش��د و اختیار ای��ران در باره ف��روش نفتی ک��ه به عنوان 

حق االمتیاز دریافت می کند، محدود شود. 
6- اصول اصلی قرارداد باید به تصویب مجلس برسد و  اعتبار آن 

تضمین شود. 

2 خرداد 1354
آغاز ساخت پاالیشگاه تبریز

عملیات اجرایی احداث پاالیشگاه تبریز از دوم خرداد سال 1354 آغاز 
شد و پس از حدود 2 سال با ظرفیت اسمی 80 هزار بشکه در روز در 
اواخر سال 1356 به دست کارشناسان ایرانی راه اندازی شد. پاالیشگاه 
تبریز طی جنگ تحمیلی 19 بار از طرف نیروهای متجاوز بعثی بمباران 
و هر بار به سرعت بازسازی شد. پس از پایان جنگ، ظرفیت پاالیشگاه 
تا 100 هزار بشکه در روز افزایش داده شد و در حال حاضر نیز با اجرای 
طرح توسعه، این پاالیشگاه می تواند، روزانه 110 هزار بشکه نفت خام 
را تصفیه کند. همچنین در چند سال اخیر پاالیشگاه تبریز با اجرای 
تغییرات الزم در واحدهای فرآیندی به فرآوری نفت خام کشورهای 
حوزه دریای خزر پرداخته و از این طریق، ساالنه میلیون ها دالر درآمد 
تبریز  پاالیشگاه  تولیدی  فرآورده های  ارزی عاید کشور کرده است. 
شامل گاز مایع، بنزین، بنزین سوپر، سوخت جت سبک و سنگین، انواع 

حالل نفت و گاز، نفت کوره، انواع قیر و گوگرد است. 

28 اردیبهشت 1383
طرح توسعه میدان نفتى بالل

طرح توسعه میدان نفتی بالل به عنوان نخستین ثمردهي قراردادهاي 
بیع متقابل در 28 اردیبهشت سال 1383 به طور رسمی افتتاح شد. تحویل 
میدان نفتي بالل به شرکت نفت فالت قاره ایران به عنوان کارفرما در 
سوم اسفند سال 1382 انجام گرفته بود و از آن موقع تا افتتاح رسمی 
طرح روزانه بین 41 تا 42 هزار بشکه نفت خام از این میدان تولید شد. 
سرمایه گذاري انجام شده براي اجراي طرح توسعه میدان نفتي بالل، 
310 میلیون دالربود که بازپرداخت آن از محل درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت خام همین میدان انجام می گیرد. از مهم ترین ویژگی های 
میدان نفتی بالل این است که 293 میلیون بشکه نفت خام درجا با درجه 
API، حدود 44درصد، در این میدان وجود دارد. منابع این مخزن با 
ضریب 40 درصد، برداشت می شود که در مقایسه با سایر میدان هاي 

نفتي کشور، شرایطي کم نظیر براي میدان بالل به وجود آورده است.
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ميدان نفتي بالل

نامه صنعت نفت ایران/اردیبهشت 1352
میدان نفت ساسان

گزارش اصلی این شماره از نامه صنعت 
نفت ایران به معرفی شرکت نفت الوان 
اختصاص یافته است؛ شرکتی که در 23 
فروردین سال 1343 به منظور اکتشاف، 
قطعه   3 از  نفت  بهره برداری  و  توسعه 
فالت قاره ایران به وسعت 8 هزار کیلومتر 
مربع تاسیس شد. این شرکت برای اجرای 
قراردادی آغاز به کار کرد که پیش از آن و 
در 28 دی ماه 1343 بین شرکت ملی 
نفت ایران و 4 شرکت آمریکایی منعقد 
شده بود. در شروع این مطلب به اولین 
فعالیت های شرکت نفت الوان اینچنین 
شرکت  چاه  »اولین  شده است:  اشاره 
درقطعه 2 تا عمق 2 هزار و 912 متر حفر 
شد و به طبقه نفت خیز رسید و 7 هزار و 
488 بشکه در روز نفت از آن به دست آمد 
و متعاقب آن در دی ماه 1344 اظهاریه ای 
مبنی بر کشف یک چاه تجاری به شرکت 
حفاری  شد.  تسلیم  ایران  نفت  ملی 
توسعه ای در بهمن ماه 1346 با حفر 16 
چاه نفت  به پایان رسید. این میدان که 
در 142 کیلومتری جنوب جزیره الوان در 
ناحیه مرکزی خلیج فارس قرار دارد به نام 

میدان نفت ساسان نامیده شد.«
فعالیت ه��ای ش��رکت نف��ت الوان 
تنها ب��ه اکتش��اف و اس��تخراج محدود 
نشده اس��ت و این ش��رکت در ادامه کار 
پروژه هایی به منظور انتق��ال نفت تولید 
ش��ده نیز اج��را کردکه در ادام��ه مطلب 
به اختصار ب��ه این فعالیت ها نیز اش��اره 
شده اس��ت: »اقدامات مرب��وط به ایجاد 
پایگاه عملیاتی در جزیره الوان دراوایل 
س��ال 1344 با س��اختمان یک اس��کله 
برای انتقال م��واد نفتی ب��ه جزیره آغاز 
ش��د و تا اوایل ش��هریور 1344 اس��کله 
پایگاه عملیات��ی و 1966 متر باند هوایی 
آماده اس��تفاده ش��د. سپس س��اختمان 
یک خط لوله از میدان نفتی ساس��ان به 
جزی��ره الوان به مس��افتی معادل 142 
کیلومتر که در بعض��ی از نقاط عمق آب 
به بیش از 91 متر می رس��د، در شهریور 
1346 آغاز و در دی م��اه 1346 به پایان 
رس��ید. خط لوله مزبور به قطر 22 اینچ و 
ضخامت نیم اینچ و ن��وع لوله با مقاومت 
زی��اد س��اخته ش��ده و به وس��یله لعاب 
گداخت��ه مخصوص��ی، خط لول��ه مزبور 
محافظ��ت می ش��ود و به منظ��ور تقلیل 
ق��درت ش��ناوری، خط لوله از س��یمان 
پوشیده ش��ده و با حفاظت کاتدی مجهز 
شده اس��ت.« تاسیس��ات بارگیری نفت 
هم بخش��ی از پروژه انتق��ال نفت بوده 
ک��ه در ادامه مطلب برخ��ی ویژگی های 
»تاسیس��ات  شده اس��ت:  ذک��ر  آن 
بارگیری نفت خام ش��امل یک اسکله که 
به موازات ساحل اس��ت توانایی پذیرش 
همزمان ی��ک نفتکش 200 ه��زار تنی 
در جبه��ه رو به دری��ا )جنوب��ی( و یک 
نفتک��ش65 هزار تن��ی در جبه��ه رو به 
ساحل )ش��مالی( را دارد. این تاسیسات 
4 طناب بند پهلوگیری و 4 مهاربند برای 
لنگر انداخت��ن دارد و به 6 بازوی بارگیری 
16 اینچی متعادل و یک بازوی 18 اینچی 
مجهز است. هریک از بازو های 16 اینچی 
می تواند 10 هزاربشکه در ساعت نفت به 
نفتکش برساند.«براس��اس این گزارش، 
بر خالف قطعه 2، حفاری برای رسیدن به 
نفت تا س��ال 1352 در قطعه 1 این ناحیه 

ثمری نداشته   است. 

مشعل منهای چهل       روزشمار نفت

ایرانيان باستان خيلی زود به خواص مایع سياه رنگی که از ترک های زمين در برخی نقاط بيرون می زد پی بردند و آن را به کار گرفتند

              قاب تاریخ

ساخت اولین دکل حفاری در ایران
تا این دکل حفاری برپا شود و کار چندماهه حفاری 
در مسجدسلیمان به فوران نفت از زمین بینجامد 
تنها 2 روز از امتیاز نامه ای باقی بود که دارسی در 
روزهای آخر ، به بهره برداری از آن امیدی نداشت؛ 
اما 5 خرداد سال 1287 از همین دکل حفاری نفت به 
بیرون جهید تا   نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد  و تا 
به امروز کتاب تحوالت تاریخ ایران را به 2 دوره  قبل 

و بعد از کشف نفت تقسیم کرده است. 

اولین سالح جنگی با استفاده از نفت از سوی بهرام چوبین در قرن ششم میالدی ساخته شد

گلوله های آتشین در میدان جنگ

مراحل احداث اولين دکل حفاری در مسجد سليمان- سال 1287

اسکله بارگيری شرکت الوان- سال 1352

اولین نشانه های طالی سیاه
ازنظر تاریخی نمی توان گفت که مردم عصرهای گذشته با نفت آشنایی 
نداشته اند. در نقاط مختلف خاورمیانه، ماده نیمه سفت و لجن مانندی به نام 
قیرطبیعی از شکاف و ترک های زمین به بیرون می تراوید که تاریخ این تراوشات 
به دوران باستان بازمی گردد. شواهدی در دست است که در 3هزار سال قبل از 
میالد مسیح، قیرطبیعی در بین النهرین وجود داشته است. مشهورترین منبع آن 
در »حیت«، نزدیکی رود فرات، با فاصله ای نه چندان دور از بابل )که امروز بغداد 
بر ویرانه های آن بنا شده( قرار داشته است. در خاورمیانه باستان قیرطبیعی 
به صورت یک کاالی تجارتی خرید و فروش می شد که از آن، برای ساختن 
مالط ساختمانی استفاده می کرده اند. این قیرطبیعی همچنین در کار راهسازی 
و به صورتی نه چندان رضایت بخش برای ایجاد روشنایی نیز مورد استفاده قرار 
می گرفته است. عالوه بر این، قیرطبیعی به عنوان دارو موارد استعمال وسیع 
داشته است؛ اما یک استفاده مهم دیگر که از این تراوشات طبیعی می شده به 
آتش کشاندن بوده که در جنگ ها اثرات عظیم داشته و گاهی اصوال سرنوشت 

یک نبرد را تعیین می کرده است.
برگرفته از کتاب تاریخ جهانی نفت
 نوشته دانیل یرگین و ترجمه غالمحسین صالحیار

جنگ  افزار آتشین  
ایرانى ،پیکان بزرگى 
بود که  نوک آن 
آغشته به قیر بود  
و از  روی تخته ای 
بزرگ پرتاب مى شد 


