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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 یگفتگو در جمع آارگران حفار
  

  ١٣٨٧ آذر دهمنوزشنبه سه                                                                                  ی کارگرني از فعالیجمع
 

  
 انتشار بخش اول گفت و گو با کارگران حفاری با استقبال مخاطبان وبالگ :يک توضيح

بار ديگر با تشکر از دوست يا دوستان تهيه کننده اين مطلب، الزمست يکی . روبرو شد

 .دو نکته را در مورد مقدمه ای که خود بر آن گفت و گو نوشته بوديم توضيح دهيم

 و فعاليت ٥٧برخی دوستان در تماس با وبالگ مطرح کردند که در دوران انقالب 

مربوط به ) يا در واقع کاروان ها(شورای کارگران حفاری، طرح استفاده از کانتينرها 

محل اقامت کسانی بود که از نقاط ديگر برای کار می آمدند و برای روزهای آخر هفته 

گر نکته دي.  به اشتباه، استفاده از کانتينرها به عنوان ناهار خوری را مطرح کرده بوديمدر آن مقدمه، ما. جايی نداشتند

. اعضای شورای کارگران حفاری در سوانح کاری در همان دوران فعاليت شورا استدر مورد جان باختن چند نفر از

برای ضربه زدن به  دولتی   سرکوب و آن را جزئی از سياست يکی از دوستان اين سوانح کاری را مشکوک دانسته 

    »جمعی ار فعالين کارگری«                                                                 . شورا معرفی کرده است

  

  چيست؟بخش طرح اقماری مسائل و مشكالت روز آارگران : 

  . را او جواب بدهدن سوالياست ابهتر. سکو است کارگر،یعل: روشن

ه دوستان به شما خوشامد می گويم و اميدوارم در يمن هم مثل بق: یعل

من هر ! مشکالت کم نيست. اين چند روز به شما سخت نگذشته باشد

  .چه به نظرم می رسد را می گويم

اين جای . داين را همه کارگرهايی که شرايط شان مثل ماست، خوب حس می کنن. دوری از خانوادهاول از همه، 

  .  خالی را با هيچ چيز نمی شود پر کرد

. مهمترينش، دستکش است. در اين کار، وسايل ايمنی بايد بر حسب نياز در دسترس باشد. دوم، نبود امکانات ايمنی

 داشته انبار وسايل ايمنیاصًال بايد در اردوگاه، يک . چون ما هر روز با آب و  گريس و روغن و غيره تماس داريم

کارگرها هميشه به واسطه نوع کار يا محل کار در .  ماه از اداره بياورند و تحويل بدهندندچشيم، نه اينکه هر با

خيلی . وقتی که اطراف دستگاه حفاری هستی بايد حواست شش دانگ جمع باشد. معرض خطر جدی قرار دارند

باس و تجهيزات ايمنی لاين پيشگيری ها کمتر ازاهميت . و صدمه ديدن انجام دادرها را بايد برای پيشگيری از خطرکا

دور .... و زنجيرها وراه آچارها انگشتان را بايد از سر. و پا استخطرات و آسيب ها متوجه دست بيشتر. نيست

  . داريم)لباس يک تکه(تبيلرسوو )کفش پنجه آهنين(کفش کارکمبود. ستکش مناسب داريمما کمبود داينجادر. نگهداشت
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ين را هم بگويم که استفاده نادرست از قرقره زنجير بيشتر ا

درست : از هر چيز ديگری باعث آسيب ديدگی می شود

موقع بلند کردن اجسام سنگين، ابزار، تلمبه، گريس و ساير 

 آسيب ديدگی کمر .وسايلی که به باالی دکل برده می شود

کارکنان .  در اثر سختی کار و ايستادن مداوم هم هست

ی سکوی هر دستگاه حفاری بايد عينک ايمنی داشته رو

چون چشم، مخصوصًا موقع کارکردن با مواد . باشند

. در اينچا ما آتش خاموش کن های بزرگ نداريم. شيميائی و بهسازی گل با مواد شيميائی، در معرض خطر قرار دارد

  . ئی هم نداريمحتی يک منبع بزرگ آب برای شستن چشمها و پاک کردن بدن از مواد شيميا

  ديگر چه مشکالتی داريد؟: 

افراد گروه . يار خطرناکندآچار لوله ها بس. آچار لوله ها را هم بگويم!  صبر کنيد:لیع

کابل های ايمنی را بازرسی کنند و موقعی که آچارها بايستی 

  . تحت کشش زيادند اطراف آن نايستند

حفاری چون گل . يک خطر ديگر، لغزنده بودن سکو است

لغزنده است و اين باعث بروز حوادث کار می شود، باال و 

پايين رفتن از پلکانی که نرده هايش خراب است بدتر از 

االن در دستگاه های حفاری مدرن دنيا، تجهيزاتی را برای ! پلکانی است که نرده ندارد

نرده ،  برای جلوگيری از سقوطدر گذرگاه ها و پلکان ها،. جلوگيری از حوادث و آتش سوزی طراحی کرده اند

و برای وسايل تخليه فشار روی خطوط ) منظورم تسمه و زنجيرهاست(برای تمام قسمتهای متحرک . نصب کرده اند

   .و پمپ های گل، حفاظ گذاشته اند

ار ظاهرا برای تشويق کارکنان به بهتر و سريعتر ک. اينجا مسابقه حفر چاه می گذارند!  يک چيز را نگفتی:حميد

هر کاری وقت . اما نتيجه اش عوض کردن بی رويه ريتم کار و بر هم زدن دقت و تمرکز کارکنان است. کردن است

  .همين مسابقه حفر چاه، يکی از داليل باال بودن ضريب سوانح است. و حوصله خاصی می خواهد

 خاص ی دوره ایو البته اين نوع مسابقه بعد از جنگ و برا. درست است :علی

 آنكه بتواند در یآه رژيم برا،)به اين نوع مسابقه ندارندحال حاضر نيازدر( بود

  .داستان خودش را دارداين برد، ويمباالرا داشته باشد بايد توليد خودیرفحاوپك 

ينی طاقت فرسا و سنگکالتمان بگويم بايد بگويم که کارهم بخواهم از مشباز اگر

کنار دربگذار.  و غير استانداردتغذيه نامناسبنار کدرحاال اين را بگذار. داريم

  . امکانات فرهنگی و ورزشینبود 

 تا پارامتر است تحت عنوان ٢در صورت حساب حقوق ما . بگذار در اين مورد کمی توضيح بدهم. ببين :حميد

چه مفهومی می تواند به نظر شما اينها . »شرايط محيط کار فوق العاده کارگر«و » محروميت از تسهيالت زندگی«
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 شبانه روز کار مداوم می کنند؛ بدون ارتباط با خانواده و دوستان؛ در بی خبری ١٥داشته باشد؟ کارگرهای حفاری 

آيا به نظر شما با پولی که بابت اين دو پارامتر می دهند می شود مسائل و کمبودهای . کامل از مسائل اجتماعی روز

ما فکر می کنيد چرا آمار مصرف مواد مخدر در اردوگاه ها باال است؟ خب روحی کارگرها را بر طرف کرد؟ ش

 درجه باالی صفر کار می کنم، و زمان ٥٠ درجه زير صفر و در گرمای ٢٠وقتی که من باالی دکل در سرمای 

چيزی استراحتم را بايد در بيابان بدون امکانات رفاهی، بدون کتابخانه و امکانات ورزشی و غيره بگذرانم، چه 

جايگزين اينها می شود؟ می دانم که در اين شرايط و با اين نظام، اين حرفم ممکنست شوخی به نظر بيايد يا خواب و 

مشاور يا مورد مسائل اجتماعی و کاری، ين اردوگاه هايی کار می کنند، درخيال باشد، ولی چرا نبايد کسانی که در چن

     داشته باشند؟روانپزشک

  !.... خواب ديدی خير باشد! واب خودت را دادیخودت قبال ج: 

از نيازهای فرهنگی و روحی کارگرها صحبت شد؛ می خواستم 

  قدر است؟ ميزان استفاده از ماهواره در ميان آارگران چببينم 

 من آمار دقيقی از کل کارگرهای حفاری در اين زمينه :روشن

رتباط دارم می اما در سطح دوستان و آشنايان و ديگران که ا. ندارم

توانم بگويم که عمومًا آنهايی که ماهواره دارند کانال های لس 

البته درصد زيادی از تماشا کردن . آنجلسی را بيشتر نگاه می کنند

يک بخش کوچکی هم هستند مثل رفقای خودمان که کانال های چپی و سياسی مثل . به ماهواره برای سرگرمی است

البته رفته رفته اين کانال ها هم برايشان عادی و روزمره شده . را نگاه می کنند....  و ٦کومله، کانال جديد، کانال 

خيلی وقت ها می بينم که اينها هم همراه با خانواده برای تفريح می نشينند و سريال های مزخرف تلويزيون را . است

   . ا می کنندرا هم خيلی ها تماش» صدای آمريکا«البته ناگفته نماند که . نگاه می کنند

چکار می کنند؟ آيا واقعا تکنولوِژی های حفاری خارجی در ايران  شرآت آيا خبر داريد که. يک موضوع ديگر: 

  پيشرفته را انحصاری نگه می دارند و انتقال نمی دهند؟ 

 آشور هايی آه برای حفر چاه به شرآت. اين را بدون تعصب می گويم و شعار نمی دهم!  معلوم است که نه:ديحم

انجام عمليات حفاری   بهخودمانهای   خاصی را وارد نكردند، بلكه با دآلتکنولوژینه تنها دآل و  دعوت شدند،

فکر نکنيد اين . پرداختند و از نيروی انسانی ما استفاده آردند

در کشورهای همسايه هم . را فقط در مورد ايران می گويم

 صاحب ی که آشورهايطرفتمام اين آشورها از . همين است

 را آوری صنعت حفاری فن. شوند آنترل می ،تکنولوژی هستند

 عضیدر بالبته  .ه اند قرار دادشانبه شكل محدود در اختيار

 حفاری آوری  فنکل، ، خودشان پيشرفت های تکنولوژيک داشته اند ولی مساله اينست که کشورهای پيشرفتهآشورها

آه   در حالی.  را از چين می خرندها  دآل معموالحفاری های شرآت، اضرحال ح در .نمی گذارندها  اختيار آن  دررا

 تنها تا آالهك یو گاه (shallow) ها در اعماق آم اين دآل. بخار توان دارند  هزار اسب فقطهای چينی دآل
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به يران نياز اما االن در ا. رخی مخازن نفتی قادر به حفاری هستند و در اعماق بيشتر آارآيی ندارندب  gas capگازی

و  فشار  PSI  هزار١٥:  يعنی جايی که خيلی فشار باال است. آه بتوانند در اليه گورپی حفاری آننداست هايی دآل

   به دليل . بنگستان اليه  آسماری و  اليه:شود توليد می   از دو اليهايرانميادين نفتی   دراالن .داردميزان عظيمی نفت 

آن در تكنولوژی مورد نيازنبود دآل و

  اين اليهحفاری درحال حاضردرآشور

اين نوع  يك دآل ازفقط. امكان پذير نيست

خب، وابستگی يعنی  وجود دارد، آشوردر

  شرآتتوجه وفعاليت به ميزاناگر !همين

حفاری و  نفت، های آمريكايی به بخش 

 نگاه کنی  مربوط به آن و تکنولوژیصنايع

  .بفهمیيشتربشکاف رافاصله و توانی اينمي

  دارند؟ بيشتر از کدام کشورند؟  نقش  در نفت و گاز ايران چقدری خارجیشرآت هااصال  :

 شايد شرآت خارجیتا  ١٣ . خارجی ها بسته است برای حفاری و اآتشاف نفت با زيادیقراردادهايیدولت : روشن

وی  .ام .او . ا و نروژی ها را هم خبر دارماتريشی ه. ايتاليايی ها هستند. نداروپاييهم بيشتر هستند که اکثرشان 

که بايد ايتاليايی باشد  ادسون گاز ی ها بااتريش. می کند اآتشاف مهر در حوزه نفتی ی است که سال چهاراتريش سه

 حفاری چاه نفت در . دارندفت در گچساران و شمال اهواز چاه نفاری  برای ح ميليون دالر٨٠يک قرارداد باالی 

حفاری می ) منطقه زاگرس(آلمانی ها اطراف سميرم و درودزن . م به عهده همين شرکت ادسون است هحوزه منير

   ).عراقمرز(اناران نروژ هم در ای ساگکنند و 

  .با اين حساب اروپايی ها بايد خيلی هوای اين رژيم را داشته باشند: 

 خيلی مشهور  ايتاليا»انی«  نفتیشرآت. اينها هم که خوب دارند بهشان می رسند. منافع حياتی دارند.  آره:روشن

.  امضاء کردندقرارداد يك ميليارد دالری برای توسعه ميدان نفتی دارخويناينها از هفت هشت سال پيش يک  .است

 توسعه ميدانهم برای  فرانسه »توتال« شرکت فرانسوی .ذخيره نفتی داردسه تا پنج ميليارد بشكه می گويند اين ميدان 

واقعا خوب . قرارداد بست که البته بعد از دعواهای سياسی اخير نمی دانم کارشان به کجا کشيدهای نفت و گاز سيری 

» دورود«ميدان نفتی و گازی . کت دست همين هاستلکه نگاه کنی می بينی که شيشه عمر اقتصاد و منابع اين مم

ميدان نفتی بالل را هم . »انی«و » الف«. ايتاليايی ها و فرانسوی ها. کمی نيست؛ همه اش دست اينهاستچيز 

خالصه نفت و گاز و پتروشيمی ايران فقط اسمش مال ايران است، ولی . فرانسوی ها و کانادايی ها به دست گرفته اند

    . نرفته بگويم که شرکت های انگليسی هم هستندتا يادم. در واقعيت دست کشورهای اصلی اروپا و حتی رومانی است

  .برگرديم به وضعيت خودمان! به اندازه کافی از سرمايه دارها حرف زديم: 

  .  درست است:یعل

  .اگر ممکنست يکی از شما در مورد سطح سواد کارگران حفاری صحبت کند: 

، ديپلم  تقريباسر چاه.  باال است تقريباطح سواددر حال حاضر س) پرسنل رسمی را می گويم(در بخش اقماری،  :ديحم
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بيشتر پرسنل رسمی، نيروهای جديد و جوان . ولی کارگرهای محلی معموال بيسواد و کم سوادند. به باال هستندو ديپلم 

اين بر می گردد به تغييرات حساب شده ای است که در زمينه . با سواد هستند که البته حقوقشان به نسبت کم است

  .خدام داده انداست

  .لطفا توضيح بده: 

چندين سال . خالص کردند» کارگر رسمی«اولين کارشان اين بود که خودشان را از شر .  اينها دو تا کار کردند:ديحم

پيش آمدند و به کارگران رسمی گفتند که می خواهيم شما را به جای کارگر، کارمند يا کارکن شرکت ملی حفاری کنيم 

اکثرا گول همين اضافه کردن قالبی دستمزدها را خوردند و ورقه های جديد استخدامی را .  زياد کنيمو حقوقتان را

غافل از اينکه، خارج شدن از رديف کارگر رسمی اين اجازه را به شرکت می داد که هر وقت . امضاء کردند

با اين کار، . بکند)  بيکاری اجباریيا در واقع(خواست آنها را گرفتار بازنشستگی پيش از موعد اجباری و بازخريد 

  .شرکت توانست خودش را از شر حق و حقوقی که کارگر رسمی در قانون استخدام دولتی داشت خالص کند

  .ولی ما که در شرکت ملی حفاری، بيکارسازی گسترده نديديم: 

.  درست است:ديحم

ولی تدريجا نيروی کار 

جا افتاده ی قبلی را با 

 حداقل هزينه های

پرداختی، کنار زده اند 

ن و نيروی جديد و جوا

. را جايگزين کرده اند

مورد کارگران البته در

و متخصص به اين ماهر

اين کارگرها يا به همين خاطر، . يک شبه به دست نيامده استون تجربه اينها را هيچکس ندارد وچ. سادگی ها نيست

  . نگهداشته اندکارکنان کليدی را

  کار دومشان چه بود؟. ار کردندگفتی که دو ک: 

با دستمزد کم نسبت به . بدون حق و حقوق رسمی. ولی از همان اول به عنوان پيمانی.  همين استخدام جوان ها:ديحم

اينطوری هم از انرژی و مهارت و توانايی يادگيری سريع جوان ها استفاده می کنند و هم ميزان . سطح تحصيالت

   . و از هزينه ها کم می کنندبهره کشی را باال می برند

چه تعداد معموال در  چه اندازه است؟) از نظر تعداد و تجمع آارگران (ی حفاریبزرگترين و آوچكترين واحدها: 

  می تواند در گير کند؟ چند نفر را ی شود، اعتراض يا اعتصاب مثال اگر آنند؟یآنار هم آار م

است و کوچکترين بخش اداره پست است که تعداد ) طرح اقماری ( به نظرم بزرگترين واحد، عمليات حفاری:روشن

 روز در ١٥ نفرند که معموال ٦٠از نظر تعداد و تجمع، کارگران در يک اردوگاه حدودًا .  نفر است٤ تا ٣کارکنانش 

  .اگر قرار بر اعتراض يا اعتصاب باشد، تاثير فوق العاده ای دارد. يک جا با هم کارمی کنند
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  چرا؟: 

البته اعتصاب راه انداختن در .  به خاطر حساسيت و اهميت حفاری و تاثيرش روی بقيه بخش های نفت و گاز:شنرو

اينها از وقتی سر کار آمده اند همه جوره برای پيشگيری ! حفاری و به طور کلی در صنايع نفت و گاز خيلی کار دارد

هم سيستم حراست و کنترل و شناسايی شان . ندو سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری برنامه ريزی کرده ا

جدی و حرفه ای عمل می کند و  هم سياست تطميع و رشوه دهی و امتياز دادن به بخشی از کارگرها و کارمندها را 

  .  پياده می کنند

  ولی اين را قبول داريد که جلوی مبارزه طبقاتی را نمی شود گرفت؟. قبول دارم:  

  .... بايد يک وقتی بگذاريم و مفصل بحث کنيم. زياد استولی بحث .  قبول:ديحم
  

  ١ضميمه  

  واقعياتی در مورد وابستگی اقتصاد ايران

 شرآت ٩٠ وزارت نفت ايران با برگزاری همايشی در هلند از ١٣٨٦به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن ماه سال 

 سال ٢٥ ميليون دالر و مدت اجرای آن ٣٠٠آرد آه هزينه اآتشاف اين بلوآها  بلوك نفتی ايران دعوت ١٦خارجی برای اآتشاف در 

  . برآورد شد

گذاری خارجی در بخش نفت و   ميليارد دالر سرمايه٣٠تاآنون  ١٩٩٦اداره اطالعات انرژی آمريكا هم پيشتر با اعالم اين آه از سال 

 ١٩٩٦ نوامبر سال ٢٢يم اقتصادی عليه ايران بوده است، در تاريخ اتحاديه اروپا آه مخالف تحر: گاز ايران جذب شده است، افزود

  .تصويب آرد) قانون تحريم اقتصادی آمريكا عليه ايران و ليبی( را مبنی بر عدم پيروی شرآتهای اروپايی از قانون ايلسا ٢٢٧١قطعنامه 

  . بازار انرژی ايران سرمايه گذاری نمايدرآت آلمانی دربه عنوان نخستين شاعالم آرد آه قصد داردآلمان نيز) E.ON(شرآت نفتی ای ان

های عالی رتبه اين شرآت آلمانی پيش از اين طی سفری به ايران ، با مقامهای ايرانی مذاآرات  مقام:  نوشت»هندلز بالت«روزنامه 

   ايران ، وابستگی اين شرآت را به  آلمان در بازار انرژی»ای ان«بسيار مهمی را در اين خصوص انجام داده اند و وارد شدن شرآت 

   .منابع گازی و نفتی روسيه تا حد بسيار زيادی آاهش خواهد داد

اين :  انگليس قصد ندارد به صورت آوتاه مدت در ايران سرمايه گذاری آند، گفتBPسفير انگليس در تهران با بيان اين آه شرآت نفتی 

ريچارد دالتون در مورد همكاری شرآتهای نفتی انگليسی با شرآتهای . يران استشرآت عالقه مند به سرمايه گذاری بلند مدت در ا

و ) بريتيش گاز (BGدر حال حاضر شرآتهای نفتی انگليسی از جمله :  اظهار داشتايرانهای نفتی  ايرانی و آينده حضور آنها در پروژه

ن موتور با شرآتهای ايرانی همكاری دارد و از بزرگترين  در توليد روغBPشرآت نفتی : اضافه آرد او . در ايران فعال هستند»شل«

  .خريداران نفت ايران در دنيا به شمار می رود، ضمن اين آه در بخش صنعت پتروشيمی و فروش ليسانس به شرآتهای ايرانی فعال است

  ٢ه مضمي 

  اطالعات عمومیبرای 

  تاريخچه اآتشاف نفت در ايران

ه همراه است آه ورود به آن يازات در اواخر دوره قاجاري امتیران با واگذاريخچه اآتشاف نفت در ايتار

با عقدقرارداد ١٢٨٠ اآتشاف نفت از سالین مقدمه خارج است امادرهر صورت اقدامات عمليازاهداف ا

بابروز جنگ . دي گردیمان وارد مرحله عملي مسجد سلیدان نفتيبا آشف م١٢٨٧آغاز و در خرداد " یدارس"

 یدان نفتي بود جمعًادو می جهانی آه آغاز بحران اقتصاد١٣٠٧رشد و تا سال ي اول رآورد اآتشاف فراگیجهان

 .دي هفتگل و نفت شهر آشف گردیعنيگر يد
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ن احوال تا ي با تمام ایگر بر روند اآتشاف وارد آرد ولي دیا رآوديتانيان و شرآت نفت برري مناقشات ا١٣١٢ تا سال ١٣٠٩از سال 

 بعلت وقوع ١٣٢٧   تا سال ١٣١٨  از سال. ، پازنان و گچساران آشف شدید، آغاجاري همچون نفت سفی بزرگیدانهاي م١٣١٧سال 

از اسفند . دي آیبشمار م" بنگستان"ن اآتشاف مخزن ي اول١٣٢٧دان در سال ين ميآشف ا. آشف شد" یالل"دان ي دوم تنها میجنگ جهان

ت ي آه فعال١٣٣٧ تا سال ١٣٣٣از سال .  آامل بر اآتشاف حكم فرما بودیوم رآوديخ انعقاد قرارداد آنسرسي تار١٣٣٣ تا ١٣٢٩ماه 

  .دي گردیدان آغاجارينگستان مو مخزن ب)  و بنگستانیآسمار(دان اهواز ي عامل نفت آغاز شد منجر به آشف می شرآت هایاآتشاف

    1338-48دهه   
 آن تعداد یران و طي ای در جنوب غربی اآتشافات نفتین دهه هاين و پربارتري از مهمتریكين دهه يا

 آشور در یر در جاي درصد آل ذخا٤٦د آه در مجموع حدود ي رسیدان مي م٣٣د آشف شده به يمخازن جد
 يیايدان درين مي آشف شد زاگرس، اولیدانهاين دوره عالوه بر مير اد.ده استين دوره به اثبات رسي ایط
ار، ي دورود، سروش، سلمان ، اسفندیدانهايد و متعاقب آن مي آشف گرد١٣٣٨ بهرگانسر در سال یعني

  .شد زآشفيجان، و رسالت ني، هندیفروزان، نوروز، رشادت، پارس شمال
    ١٣٤٨-٥٧دهه 
 به ی اآتشافیت هايران است، حجم فعالي عامل نفت منابع ای شرآت هایالي استیاني پایز انقالب و سالهان دهه قبل اين دهه آه آخريدر ا
 آشف شده ی در هر صورت مقدار نفت در جاید ولي روز استفاده گردی امكانات بهمراه فناورید و از تمامي رسین مقدار خود ميباالتر

 .ندي آیر آوچك تا متوسط بحساب مين دوره از نظر حجم ذخاي آشف شده ایدانهايم. ديون بشكه رسيلي هزار م١٢ك پنجم دهه قبل تا يبه 
   ١٣٥٧-٦٧دهه 
د ين دوره امكانات اآتشاف صرف امور توليدر ا. ن عامل آن بوده استي همراه بود آه جنگ مهمترین دهه اآتشاف با رآورد نسبيدر ا

 .قبل از انقالب آغاز شده بود است آه يیتهاي آشف شده مرتبط به فعالیدانهايشد و م
   ١٣٦٧-٧٧دهه 

ت يش فعاليبا افزا.  شدیص داده مي تخصیشتريج سرعت گرفت و امكانات بي بتدری اآتشافیت هايدر دهه دوم بعد از انقالب آهنگ فعال
 پارس یدان گازيدهه، آشف من ين اآتشافات در اياز جمله مهمتر. بًا دو برابر دوره قبل بودين دوره تقريها مقدار نفت آشف شده در ا

  .اشدب ی آشف شده در جهان مین گازيادين مي است آه جزو بزرگتریجنوب
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