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  اولبخش 

  منابع هيدروكربوري 
  

 تعريفرمتعارف و متعارف به شرح زير توان به دو صورت منابع غيمنابع هيدروكربوري نفت و گاز كشور را مي

  نمود.

  خشكي و دريا منابع غيرمتعارف هيدروكربوري .1-1

لف منابع هيدروكربورهاي نامتعارف و همچنين ميزان برآورد تعاريف، منشاء تشكيل و مشخصات انواع مخت

به تفصيل شرح داده شده و  1391الي  1388هاي  ها در كتاب ترازنامه هيدروكربوري سال ذخاير جهاني آن

به طور كلي منابع هيدروكربوري غيرمتعارف، منابعي هستند كه سامانه هيدروكربوري آنها  گرديده است. ارايه

تفكيك ثقلي آب و   پذيري پائيني برخوردار باشد، و مجموعه سيستم سنگ و سيال آن از تحركنبوده  كامل

  هيدروكربور در مخزن اتفاق نيفتد و نيز چسبندگي سنگ و هيدروكربور به طوري باشد كه تغييري در 

)Shear Modalus ع نفتي متعارف معادله گاسمن) مشاهده نگردد. توليد از منابع نفتي غيرمتعارف نسبت به مناب

گيرد. براساس گزارش  محيطي صورت مي معموالً با راندمان پائين و در برخي از آنها با اثرات نامطلوب زيست

 بيتومن)،( ماسه نفتي  هاي فوق سنگين، المللي انرژي، منابع نفتي غيرمتعارف شامل نفت بازار نفت آژانس بين

ي يمايعات توليدي از بيومس و مايعات حاصل از فرآيند شيميا سنگ، الغ(كروژن)، مايعات توليد از ز شيل نفتي 

برداري از آنها به  مهمترين منابع هيدروكربورهاي نامتعارف در خشكي كه توسعه و بهره باشد. گاز طبيعي مي

  باشند. هاي نفت و گاز مي شيلمنابع بيتومن و هاي اخير به طور چشمگيري انجام شده،  صورت تجارتي در سال
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هاي اعماق زير زمين در دما و فشار  هاي رسوبي فشرده هستند كه معموالً در اليه ا نوعي از سنگه شيل

هاي سنگي است كه بر اثر رسوبات ذرات كاني در بستر درياها شكل  از اليه يو يا يك اند تشكيل شدهزياد بستر 

به نفت و مواد آلي آنها دماي زياد روند و به واسطه فشار و  ها سال به اعماق زمين مي گيرند و طي ميليون مي

تواند جريان يابد.  شوند. شيل بافت متراكمي دارد و نفت و گاز محبوس شده در آن به سختي مي گاز تبديل مي

دارد در اين صورت  هاي كوچكي بر مي شيل به دليل شكنندگي ترك ،هاي سنگي زيرزميني اليه يها در جابجايي

گاز شيل را استخراج كرد. ليكن  ،توان با حفر چاه يابد. در چنين وضعيتي مي گاز محبوس شده در شيل جريان مي

دار نباشد الزم است در آن به طور مصنوعي ترك ايجاد كرد. از آنجايي كه عمده  اگر شيل به طور طبيعي ترك

ف هيدروليكي ايجاد شكاباشند، از فناوري حفر چاه افقي و  ذخاير شيل در جهان شكافدار نيستند و فاقد ترك مي

شود سطح  شود. حفر چاه افقي سبب مي دار كردن آنها استفاده مي براي شكاف با سيال (هيدروليك فركچرينگ)

  . شودتري براي جريان گاز فراهم  مسيرهاي روان با ايجاد شكاف ل زياد شود ويتماس ديواره چاه با ش

هاي  ل برداري از آن در سا ه براي بهرهاز منابع هيدروكربوري نامتعارف مهم ديگري كه اكتشاف و توسع

اخير در اغلب كشورهاي جهان به خصوص كشورهايي كه از نظر منابع هيدروكربوري متعارف در فقر بسر 

هاي گازي به صورت كريستالي يخ  باشند. هيدرات هاي گازي مي هيدرات ،برند بطور چشمگيري رايج شده مي

سوبات دريايي و در درون يا زير اليه منجمد اعماق زمين تشكيل مانند از آب و گاز است كه در برخي از ر

ترين آن هيدرات متان است. وضعيت اين منابع گازي در دريا در حال حاضر درحد اكتشاف،  شوند و معمول مي

 باشد و به توليد تجاري نرسيده است. برداري گاز مي براي بهره يهاي تحقيق و آزمايشات روش

هاي  ها براي توليد شيل نفتي و شيل گازي در خشكي و هيدرات گسترش فعاليتهاي اخير با  در سال

هاي  گازي در دريا در كشورهاي مختلف، كشور ايران نيز در زمينه اكتشاف و توليد از اين ذخاير، فعاليت

گازي  لاي از شيل نفتي و شي زنند كه ذخاير گسترده گوناگوني را آغاز كرده است. كارشناسان اكتشاف تخمين مي

  اين اساس عمليات اكتشاف در نقاط مختلف در حال انجام است.  در شمال و جنوب كشور وجود دارد. بر

مديريت اكتشاف شركت ملي نفت در مورد كشف منابع نامتعارف هيدروكربوري در كشور كار را در 

  قرار داده است. كند و در دستور كار  هاي گازي دنبال مي سه زير مجموعه شيل نفتي، گازي و هيدرات

استان لرستان با همكاري انستيتو نفت دانشگاه تهران در دست  قاليكوه در هاي نفتي در اولين پروژه شيل

  بيني شده كه در سال آينده به پايان خواهد رسيد و در حال حاضر براي محاسبه نفت و پيش انجام است

  استخراجي به دنبال تدوين روش هستند.

در مرحله پيشنهادي (پروپوزال)  1392در استان لرستان در سال هاي گازي  شيليك پروژه در زمينه 

  داشت.قرار 
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هاي ايران كه در مناطق كم عمق قرار دارند هم اكنون با  هاي گازي در آب اسايي هيدراتنپروژه ش

ي در هاي گاز همكاري پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است و با اتمام اين پروژه حجم ذخاير هيدرات

  شود. كشور مشخص مي

آخرين وضعيت پروژه هيدرات گازي در پژوهشگاه صنعت نفت با امضاي قراردادي با يك شركت 

. وجود هيدرات گازي در ه استدر دست انجام بود 1392خارجي براي انجام بخشي از فعاليت پروژه در سال 

. باشند و ذخيره قابل استحصال آن ميو اكنون در حال بررسي و برآورد ميزان حجم درياي عمان قطعي است 

هاي خاص در اين مورد  ها بايد از روش در پروژه هيدرات گازي به دليل عمق آب و كيفيت پايين برخي داده

در درياي عمان حاكي  گازيهاي انجام شده در مورد تشكيل و پايداري هيدرات  مطالعات بررسياستفاده شود. 

دارد. شرايط ترموديناميكي مناسب  ي هيدرات گازي در اين منطقه وجودط تشكيل و پايدارياز آنست كه شرا

در رسوباتي كه عمق آب در آنها بيشتر  ،باشد براي پايداري هيدرات گازي كه شامل دماي پائين و فشار باال مي

چاه دهي  فشانها، گازهاي واصله از آزمايش بهره مچنين گازهاي همراه گله باشد. ميمتر است فراهم  850از 

هاي  باشد. همچنين بررسي هاي گازي حاكي از پتانسيل توليد گاز در منطقه مي كراتي و همچنين وجود دودكش

و توليد گاز از منابع پتانسيل اكتشاف  دارايدهد كه اين حوزه نيز  انجام گرفته در بستر درياي خزر نيز نشان مي

 باشد. هيدرات گازي مي

هاي فوق، در شرايط فعلي ايران با در اختيار داشتن ذخاير گسترده  شايان ذكر است كه با وجود فعاليت

گاز متعارف، كشور بيشتر بر روي نفت و نفت و گاز متعارف و همچنين با توجه به هزينه پايين استخراج 

همچنين توسعه منابع  تمركز كرده است متعارفتوسعه هيدروكربورهاي هاي  روشمطالعات اكتشافي و بررسي 

  باشد. گذاري گسترده و باال بودن قيمت نفت مي تعارف نيازمند سرمايهنفت غيرم

 . منابع متعارف هيدروكربوري2-1

نفـت و   كربوريشامل مجموع كل ذخاير هيـدرو در كشور جمهوري اسالمي ايران منابع متعارف هيدروكربوري 

درصـد ذخـاير گـازي،     57درصد ذخـاير نفتـي و    43 با ،1393 سالابتداي در كشف شده قابل استحصال گاز 

 نفـت  ذخايراز  درصد 5/19و  33/9 تنداش اختيار با دربدين ترتيب كشور . بوده استبشكه  دميليار 05/366

در كـه   به طورياي در جهان دارد  جايگاه ارزنده ،خيزاي نفت قرار گرفتن در منطقهخاورميانه و جهان و  متعارف

ونـد  قرار داشته كـه مطـابق بـا احتسـاب ر    ي نفت و گاز جهان مجموع منابع هيدروكربور هجايگاه نخست دارند

 110شود كشور تـا   بيني مي پيش  ،المللي) هاي بين هاي گذشته (توليد بدون محدوديت در سال توليد نفت معمول

   براي توليد داشته باشد. خام سال آينده نفت

روه اوپـك و بـر اسـاس آمـار     در گـ  خـام  نفت ذخاير دارندهومين سعنوان  ايران بر طبق آمار اوپك به
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  باشد.  چهارمين دارنده ذخاير نفت جهان پس از ونزوئال، عربستان سعودي و كانادا مي ،BPشركت 

  .باشد ميميدان  71 ،1-1، به شرح جدول 1392 كل تعداد ميادين فعال نفتي در سال 

  1392تعداد ميادين فعال نفتي خشكي و دريا در سال   .1-1جدول 

  تعداد (ميادين)  عنوان/ شركت

  /درياخشكي
 /شركت ملي مناطق مركزي ايران /شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 شركت نفت فالت قاره ايران /برداري نفت و گاز اروندانشركت بهره
71 

 

درصـد   23/18سهمي معادل  ،گازي ذخايرمترمكعب  تريليون 85/33جمهوري اسالمي ايران با كشور  

تريليـون    2/34ايـران بـا ذخـاير     بر پايه گـزارش اوپـك  جهان را در اختيار دارد. از از كل ذخاير اثبات شده گ

 ذخـاير درصـد از   2/18( 78/33 ذخـاير بـا   BPبر اساس آمار شركت  دومين وبعد از كشور روسيه مترمكعب 

ديگـر گـاز   سال  146تا  با احتساب روند فعلي توليد شود كه بيني مي و پيش جهاني قرار دارد اولدر رده جهان) 

  براي توليد و صادرات داشته باشد.

  دهد. نشان مي 1392، تعداد ميادين فعال گازي را در سال 1-2جدول 

  1392تعداد ميادين فعال گازي خشكي و دريا در سال  .1- 2جدول 

  تعداد (ميادين)  عنوان/ شركت

  دريا /خشكي

ق مركزي شركت ملي مناط /(سازندي و گنبدي) شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت نفت فالت قاره ايران (ميادين مستقل  /ايران (ميادين مستقل گازي)

 شركت نفت فالت قاره ايران (سازندي) /شركت نفت و گاز پارس /گازي)

23 

  خام . منابع موجود نفت1-2-1

رح هاي توليدي در صنايع باالدستي نفت و گاز به دو بخش عمده مناطق خشكي و مناطق دريايي بـه شـ   شركت

   د.ان زير تفكيك شده

هاي تابعـه شـركت ملـي نفـت      شركت دررا ميادين فعال نفتي در مناطق خشكي و دريايي  1-3جدول 

  دهد. ايران نشان مي

  منابع نفتي خشكي  -1-1-2-1

 48راهبـري   1392در سـال   باشـد كـه   مينفت ايران  هكنندبزرگترين توليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

در استان خوزسـتان و   متر مربعكيلوهزار  400 اي افزون بر گسترهدر را  ي بزرگ و كوچكهيدروكربور مخزن

 هبيشتر ميـادين فعـال در حـوز   . به عهده داشته است يلويه و بويراحمد و بوشهرگهايي از استان فارس، كه بخش

ـ      گروه 3 جنوب، هر كدام داراي نفتخيزعملياتي مناطق  مخـزن  د از مخـزن هيـدروكربوري هسـتند كـه عبارتن
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(شامل مخازن بنگستان  گروهپس از آن   آسماري نزديك به سطح زمين كه از منابع عظيم نفتي برخوردار است،

مخزن خامي اسـت كـه داراي فشـار بسـيار بـاال و       ،ترين اليه تر و آخرين و عميق نييبا عمقي پاايالم و سروك) 

   باشد. غيرمتعارف مي

شـركت آن توليـدي و سـاير     5باشـد كـه    شركت تابعه مي 9 دارايجنوب  نفتخيزشركت ملي مناطق 

  :باشند مي هاي خدماتي و پشتيباني به شرح زير ها به عنوان شركت شركت

  :مناطق نفتخيز جنوب هاي توليدي شركت

 ،تيمـور  آب ،خـام از ميـادين اهـواز    سرپرستي توليد نفت هكه حوض برداري نفت و گاز كارون شركت بهره �

  به عهده دارد.در استان خوزستان  رامين را و منصوري

سرپرسـتي   هكه حوضـ  است كيلومتر مربع 1400با وسعتي بالغ بر  برداري نفت و گاز مارون شركت بهره �

در استان كوپال و شادگان را ، مارون هاي رودخانه جراحي شامل ميدان هاي غرب ميدانخام از  توليد نفت

متر و فشاري بيش از  5000ويژگي خاص در عمقي بالغ بر ميدان نفتي مارون با به عهده دارد. خوزستان 

در مقايسـه بـا سـال    تشكيل شده است.  از دو مخزن نفتي و يك مخزن گازي ،پوند بر اينچ مربع 12500

 قبل مخزن مارون بنگستان در مدار توليد قرار داشته است.

و پراكنـدگي در نقـاط    هـزار كيلـومتر مربـع    25در گسـتره   برداري نفت و گـاز آغاجـاري   بهره  شركت �

سرپرسـتي توليـد    هحوضـ  ،كهگيلويه و بوير احمد و سواحل استان بوشـهر هاي خوزستان،  كوهستاني استان

 و مـارون  پارسـي  و رامشـير  ،1-سـفيد  رگ ،پـرنج  ،كرنج ،1-پازنان ،آغاجارينفتي  هاي دانميخام از  نفت

 را به عهده دارد. ها) (برخي چاه

 150كيلومتر و عرض  400به طول افزون بر عملياتي  هبا گستر ز گچسارانبرداري نفت و گا شركت بهره �

خـام از   سرپرستي توليد نفـت  هحوض بوشهر و فارس،  خوزستان،  بويراحمد،و استان كهگيلويه  4در كيلومتر

 ،گلخـاري  ،خـويز  ،اربيشـه هچ ،نرگسـي  ،حكيمـه  بـي  بـي  ،گچسـاران  ،ميادين بينـك نفتي شامل  هاي ميدان

در سـال   را بـه عهـده دارد.   ، رودك، زاغه و كيلوركريمسوالبدر ، كرنگان ،مكان سياه ،چلينگر ،منصورآباد

توليد از دو مخزن  .اند نداشتهدر مدار توليد قرار و خويز رودك  هاي در مقايسه با سال قبل ميدان 1392

 ،شـهرنجان  ،قنـوات  سه ،كوه دارا ،مخزن  شامل مخازن شاهپور 6و  باشد ميزاغه و كيلوركريم در برنامه 

 .دنقرار دارآينده  توسعه هميالتون و بهبهان در برنام

كيلومتر مربع در شـمال اسـتان    27000عملياتي  هبا گستر برداري نفت و گاز مسجدسليمان شركت بهره �

 ،زياليـي  ،نـار  قلعه ،سفيد لب ،هفتگل ،سفيد نفت ،اللي ،مسجدسليمان هاي يداناز م خام نفتتوليد   خوزستان،

  ميـدان  ،در مقايسه بـا سـال قبـل    1392در سال  را به عهده دارد. باالرود ، پلنگان وكبود ،كارون ،رسياهپ
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 .نداشته استدر مدار توليد قرار  كبود

  :مناطق نفتخيز جنوب هاي خدماتي شركت

منـاطق  عمليات پشتيباني توليد نفـت را در    چهار شركت خدماتي تخصصي،  هاي عملياتي فوق، عالوه بر شركت 

  دهند. جنوب به شرح زير انجام مي نفتخيز

شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت يك مجموعه تخصصي  شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت:    �

و فني است كه با تامين نيازهاي حمل و نقل واحدهاي ستادي و عملياتي نقشـي مـوثر در نگهداشـت تـوان     

هاي اين شركت تـامين سـوخت مـورد     ترين فعاليت رد. از مهمخيز جنوب دا توليد شركت ملي مناطق نفت

هـاي   هاي لوله مغزي سيار و جابجايي دكـل  هاي حفاري و دستگاه دكلهاي مصرفي  نياز، مواد شيميايي، لوله

 حفاري تعميراتي است.

 بـر  را آغاجاري و گچسـاران  -هاي مركزي اهواز كارگاه: راهبري شركت خدماتي مهندسي توربين جنوب    �

 .عهده دارد

 كه مسائل رفاهي كاركنان صنعت نفت را برعهده دارد. :شركت خدمات غيرصنعتي    �

 نمايد. هاي نفت و گاز را راهبري مي كه اجراي عمليات تعمير و تكميل چاه :شركت پيراحفاري   �

ستان را ا 14تا  11درصدي كشور كه از  75در گستره  اين شركت فعاليت عملياتي شركت مناطق مركزي ايران

 كـه  استان كشور داراي تاسيسات نفت و گاز اسـت. ايـن شـركت    11باشد و در حال حاضر در  مي ،گيرد دربر مي

 هـاي  در اسـتان  منطقـه عمليـاتي   4اي شامل سه شركت بـا   در مجموعه و اي در توليد گاز كشور دارد سهم عمده

به شـرح   و ايالم چهارمحال و بختياري ،بويراحمدفارس، بوشهر، هرمزگان، كرمانشاه، لرستان، خراسان، كهگيلويه و 

   :دارد فعاليتزير 

يلويـه و  گكه ،گـان زهرم ،بوشـهر  ،اسـتان فـارس   پـنج در  برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي شركت بهره �

 و هاي نفتي سروسـتان  ميدانبا راه اندازي  1391در سال  .بويراحمد و چهارمحال بختياري فعاليت دارد

اين شركت در . قرار گرفتتوليدكنندگان نفت در شركت مناطق مركزي  وجز كتاين شر سعادت آباد

 ه(الي خيام ،شرقي هعسلوي(رشد)،  مرودكاكي، ريگ، شوروم، دو ان، كوهگمند، بوش  كوه ،خشت ميادين نفتي

 توسعه قرار دارند. هبرنامدست توسعه و يا در و دالوران نفتي) 

در اسـتان خراسـان   را  خـانگيران  ميادين گازي توليدعمليات كه  برداري نفت و گاز شرق شركت بهره  �

  است.نفتي  دانميدر حال حاضر فاقد تحت سرپرستي دارد و رضوي 

و  ، قملرستان ،ايالم ،كرمانشاه هاي استاندر فعاليت  هحوز با تمركز غرب برداري نفت و گاز  شركت بهره �

برداري شـركت   هاي بهره در ميان شركتنفت  هترين توليدكنند عمده ،هاي شمالي استان خوزستان بخش
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منـاطق  نفـت  شـركت  توليدي فعال اكثر ميادين نفتي عمليات اين شركت  .باشد مينفت مناطق مركزي 

خوش، دهلران، پايدار غرب، پايدار شـرق،   چشمه هاي ميداننظير مركزي را در نوار مرزي غرب كشور 

و كوه را در اسـتان لرسـتان    و دو ميدان سركان و ماله ام)سومار (توليد زودهنگ  ،شهر نفت ،دالپريدانان، 

دانـان، اليـه بنگسـتان     2دهلـران، فـاز   2توسعه فاز  هميادين نفتي در حال توسعه و يا در برنامهمچنين 

 و بابـاقير   سومار،ويزنهار،  سمند، آذر، البرز قم، شاخه، آبان، نگوله،چكوه،  ماله سركان 2چشمه خوش، فاز

 نمايد. مي  پرستيسررا ول بانك

جغرافيـايي غـرب اسـتان خوزسـتان تـا مـرز عـراق را در         همحـدود  ارونـدان  برداري نفت و گاز بهره شركت

يـادآوران   جفيـر و  ،دارخـوين  نفتـي فعـال  هاي نفتي تحت مديريت اين شركت شامل ميادين  حوضه ،گيرد برمي

ميادين در دست توسعه و بي (توليد زودهنگام) و آزادگان جنو (توليد زودهنگام)، شمالي (توليد زودهنگام)، ياران

سـهراب و    ،اروند ،اميد ،خرمشهر ،مشتاق ،رخهكبند ،سوسنگردياران جنوبي،  آزادگان شمالي، هتوسع هيا در برنام

  . باشد مي مهر

  منابع نفتي دريايي . 2-1-2-1

ـ در شـش   را فتي و گازين هاي ميدان هو توسعبرداري  بهره 1392در سال  ايران هقار شركت نفت فالت  همنطق

 120 تا 27عرض متغير   درياي عمان بههمچنين فارس و  كيلومتر در خليج 1200به طول اي  در گسترهعملياتي 

   به عهده داشته است.كيلومتر 
 

  : عبارتند ازمنابع نفتي اين مناطق 

در  نفتـي  هاي ميدانو  رگانسرو بههنديجان نوروز، سروش، : يافته  با ميادين توسعه بهرگانمنطقه عملياتي  �

  .و سروش سربهرگان  ، هنديجان،ماهشهر هتوسع دست توسعه يا برنامه

در دسـت  /گـازي   نفتـي  هـاي  با ميادين توسعه يافته ابوذر، درود و فروزان و ميدان عملياتي خارك همنطق �

 آرش و اسفنديار. فروزان، برنامه توسعه در توسعه يا

در نفتي/گـازي   هـاي  دين توسعه يافته: سلمان، رسالت، رشادت و بالل و ميدانبا ميا الوانمنطقه عملياتي  �

 .و سلمان يفردوسگلشن، ، آلفا رشادت، برنامه توسعهدر دست توسعه يا 

  .فرزام  هدرحال توسع نفتي و ميدان نصرتبا ميادين توسعه يافته: الوند، سيوند، دنا،  منطقه عملياتي سيري �

، A ،Bهرمز  هنگام، مبارك، هتوسع هميادين در برناممبارك و نفتي هنگام و   هاي يدانبا م عملياتي قشم  منطقه � 

C ،D ،بينالود و هامون.تفتان، توسن ، 

  كه در حال حاضر فاقد ميادين نفتي است.  منطقه عملياتي كيش �
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 شركت نفت و گاز پارس

  نفتي پارس جنوبي.  هالي شركت نفت و گاز پارس
 

  1392به تفكيك مخزن در سال  شركت ملي نفت ايران نفتي ن فعاليدامي .1- 3دول ج

 

  دريايي/ منابع نفتي خشكي

 نفت فالت قاره /نفت و گاز اروندان /نفت مناطق مركزي /نفتخيز جنوبمناطق نفت

 بالل آبان بنگستان - گچساران بنگستان - منصوري  مسجد سليمان

 سيوند    سروستان بي حكيمه بي رامين آسماري- اللي

 دنا   آباد سعادت گرنگان آسماري - مارون بنگستان - اللي

 نصرت سومار  نرگسي آسماري -كوپال  آسماري-سفيد نفت

 الوند دارخوين خامي (فهليان) - چلينگر  بنگستان -كوپال  بنگستان-سفيد نفت

 اسفند آزادگان خامي (سورمه) - چلينگر  شادگان  هفتگل 

 هنگام   يادآوران نصور آبادم آغاجاري آسماري -ذياليي

   جفير  چهاربيشه پازنان بنگستان- ذياليي 

   شمالي ياران سياه مكان كرنج  پرسياه

   هنديجان سوالبدر  پرنج لب سفيد

   بهرگانسر چشمه خوش آسماري - رگ سفيد   پلنگان

    نوروز دهلران بنگستان - رگ سفيد كارون

   سروش ناندا  آسماري -رامشير  قلعه نار

   ابوذر پايدار غرب بنگستان - رامشير  باالرود

    درود پايدار شرق پارسي بنگستان - اهواز 

   فروزان دالپري آسماري –بينك  آسماري - اهواز 

   رشادت سركان بنگستان –بينك  ايالم –آب تيمور 

  رسالت ماله كوه گلخاري سروك - آب تيمور

  سلمان نفت شهر آسماري - انگچسار آسماري - منصوري 

  71    جمع كل

  

  . منابع موجود گاز2-2-1

  خشكيگازي منابع .  1-2-2-1

  باشد:  صورت زير مي ها به تفكيك شركت بهمناطق خشكي فعال و غيرفعال گازي  ادينمي

ن گاز توليدي اين منطقه بيشتر از طريق گازهاي همراه گنبدي ميادي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب:
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سفيد و گاز توليدي سـازندهاي گـازي در ايـن منطقـه، شـامل       نفتي شامل گازهاي گنبدي ميادين پازنان و نفت

و سـازندهاي گـازي كـارون    شـود   يافته ژوراسيك مسجدسليمان، خامي مارون تامين مي سازندهاي گازي توسعه

سفيد بنگسـتان، اهـواز    كرنج خامي، لبحكيمه خامي، بينك خامي، قلعه ناربنگستان،  بي بنگستان، پازنان خامي، بي

  سفيد خامي، زياليي بنگستان و ميالتون سورمه در برنامه توسعه قرار دارند. فهليان، آغاجاري خليج، رگ

ميادين عمده مستقل گـازي فعـال و غيرفعـال در خشـكي بـه شـرح زيـر در         شركت مناطق مركزي:

  هاي تابعه اين شركت قرار دارند:  شركت

ميدان گازي فعال در حال توليد آغـار و داالن، نـارو    10با  داري نفت و گاز زاگرس جنوبيبر شركت بهره �

كنگان، تابناك، شانول، وراوي، سرخون و هما و ميادين در دست توسعه گـازي دي، سـپيدزاخور، گـردان،    

سـلويه  گشويي جنوبي و ميادين در برنامه توسعه سفيدباغون، هالگان، نمك غربي، نمك كنگان، مختـار، ع 

 سفيد و مدار.  خيام (اليه گازي)،زيره،  غربي،

با ميدان فعال گازي در حال توليد تنـگ بيجـار و ميـدان در حـال      برداري نفت و گاز غرب شركت بهره �

 توسعه فاز دوم تنگ بيجار و ميدان بزرگ گازي در برنامه توسعه كبيركوه و راوندي.

ازي فعال در حال توليد مـزدوران، شـوريجه وگنبـدلي و    با ميادين گ برداري نفت و گاز شرق شركت بهره �

 .1ميدان در دست توسعه يا برنامه توسعه توس و افشار 

  ميدان دربرنامة توسعة سلخ : با ميدان فعال گورزين و قاره شركت نفت فالت      

  درياييگازي منابع . 2-2-2-1

  :هستندشرح زير   به  سئوليت دو شركتتحت م 1392سال  درتوسعه دريايي   درحال فعالميادين عمليات 

 1800هاي گـازي مسـتقل دنيـا بـا      ترين ميدان از بزرگ جنوبي پارس ميدان شركت نفت و گاز پارس

هاي  كيلومتر مربع آن در آب 3700كيلومتر مربع است.  9700تريليون فوت مكعب گاز است كه مساحت آن 

انجـام   10الـي   1فازهاي  كامل قرار دارد. طرح توسعهر هاي سرزميني قط كيلومتر مربع در آب 6000ايران و 

  اند.  فعال و در حال توليد بوده 1392هاي گازي اين فازها در سال  شده و ميدان

و ميـادين گـازي در دسـت و يـا در     الوان ميدان گـازي  ، سازند گازي سلمان فالت قارهنفت شركت 

فارسـي)، آرش، فـارور اي و بـي، الوان و مخـازن      ، فـرزاد ب (بلـوك  برنامه توسعه كيش، سلمان، فـرزاد الـف  

  دار است. سازندهاي گازي بهرگانسر، بالل، رشادت، اسفند، فروز ب، فروز آ، تندر و ايران دهر را عهده

  دهد. نشان ميايران هاي تابعه شركت ملي نفت  شركت كتفكي به دريا را در توليدي  ميادين فعال 1- 4جدول
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  1392شركت ملي نفت ايران در سال  گازي ن فعالديميا .1- 4جدول 

 دريايي /منابع گازي خشكي  

 نفت و گازپارس /نفت فالت قاره /نفت مناطق مركزي /مناطق نفتخيز جنوب

 داالن ميدان سلمان/سازندكنگان هما گنبدلي سازند مارون خامي  

 الوان (ميدان مستقل گازي) شانول نار ژوراسيك مسجدسليمان سازند   

  وراوي كنگان د لب سفيد سازن  

   سراچه سرخون گنبدي پازنان  

  بيجار تنگ آغار سفيد گنبدي نفت  

   گورزينميدان  داالن مزدوران  

  جنوبي پارس ميدان تابناك شوريجه  

 23  جمع 

  . اكتشاف نفت و گاز3-1

  هاي اكتشافي . فعاليت1-3-1

هاي جديد براي جايگزيني بخشي از نفت  انكشف نفت و گاز از ميادين مشترك و مرزي، كشف نفت ميد

تر ميادين در حال  هاي عميق اند، اكتشاف نفت و گاز در افق توليدي مخازني كه در نيمه عمرشان قرار گرفته

كشف گاز در ميادين و نياز براي تزريق  گاز مورد كشف در مناطق نفتي به منظور تامين –توليد و توسعه 

شركت مديريت اكتشاف مهم اهداف  از جمله ؛هاي رسوبي هضكتشافي در همه حوهاي ا توسعه فعاليتو مستقل 

هاي هيدروكربوري در نواحي خشكي و دريا كه در  باشد. در اين ارتباط براي ارزيابي وجود پتانسيل ميملي نفت 

مي از اين هاي اكتشاف شركت ملي نفت ايران قرار دارد، تاكنون اطالعات اكتشافي بخش عظي اولويت اول برنامه

 نواحي گردآوري، بررسي و ارزيابي شده است. 

  

  طرح اكتشاف نفت و گاز

  دهد. نشان مي 1392در سال نفت و گاز را هاي حفاري اكتشافي  جزئيات فعاليت 1-5جدول 
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  1392هاي حفاري اكتشافي در سال  فعاليت 1-5جدول 

  متراژ حفاري  تعداد دكل سال  شرح
هاي اكتشافي  چاه

  شده حفاري
هاي اكتشافي در  چاه

  حال حفاري
  طرح اكتشاف نفت و گاز:

  4  7  17491  93/4  هاي حفاري اكتشافي در خشكي پروژه 

  طرح اكتشاف نفت و گاز: 
  هاي حفاري اكتشافي در خليج فارس پروژه

1/0  900  0  1  

  0  0  0  0  هاي اكتشافي بلوك

  5  7  18391  03/5  جمع

انجام  و گاز توسط مديريت اكتشاف  در طرح اكتشاف  نفت 1392سال  كه در جدول فوقهاي  فعاليتنتيجه 

 شده است.  ميعانات گازي نسبتاً قابل توجهي گازي همراه با ذخايرمنجر به شناسائي   شد،

 

  توان به موارد زير اشاره نمود: مي 1392هاي ديگر مديريت اكتشاف در سال  از جمله فعاليت

هاي نوين مورد نظر  مخازن كم عمق، اكتشاف مخازن عميق با روش با فرارسيدن پايان عمر شناسايي •

مديريت اكتشاف قرار گرفته است. در اين ارتباط مطالعه و بررسي مخازن پاالزوييك زيرين به منظور 

كشف و استخراج منابع هيدروكربوري جديد در اولويت اين مديريت قرار دارد، به طوري كه در سال 

ين مديريت توانسته است از رسوبات مربوط به پاالزوييك زيرين به گاز دست براي اولين بار ا 1392

 يابد. 

با شناسايي آثاري از نتايج مطالعات و كشف نفت در بلوك اكتشاف و توسعه مغان در استان اردبيل كه  •

قطعي حفر چاه اوليه در منطقه خروسلو مغان حدفاصل شهرستان گرمي و پيله سوار بدست آمده است، 

 حلقه چاه اكتشافي در اين بلوك حفاري شود.  4قرار است به زودي  ، لذارسد نظر ميبه 

شناسـي بـا هـدف مطالعـات      طرح مطالعات زمـين  18در شركت مناطق نفتخيز جنوب  1392در سال  ••••

بيني بهينه توليد از اين مخـازن در دسـت اجـرا قـرار      سازي آنها براي پيش شناسي مخازن و مدل زمين

سازي مخزن  آن جمله مطالعات جامع مخازن آسماري ميدان پازنان و مطالعه جامع و مدلگرفته كه از 

  سـوالبدر، كـارون، پـرنج، رامـين،     هاي گچسـاران،   آسماري ميدان زياليي است. اين مطالعات در ميدان

 شود. نار، اللي، مارون و باالرود اجرا مي حكيمه، چلينگر، قلعه بي بي
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 خشكي  هاي ژئوفيزيك درپروژه

  نگاري دوبعدي خشكي  عمليات لرزه ••••

كيلومتر توسط مـديريت اكتشـاف در نـواحي     95/1587نگاري دو بعدي در حدود  عمليات لرزه 1392در سال 

 است: نگاري زير انجام شده  لرزه

o  كيلومتر  435پارسيان با برداشت  

o كيلومتر  192با برداشت  2-فارس 

o  كيلومتر  960بهار با برداشت 

نگاري دو  هاي ساختماني وجود دارد، بر اين اساس قرارداد لرزه به اينكه در غرب كشور احتمال وجود تلهبا توجه 

هـاي سـرپل    بعدي ميدان ذهاب با موقعيت جغرافيايي غرب كشور (اسـتان كرمانشـاه) در محـدوده شهرسـتان    

بعـدي جمعـاً بـه طـول      نگـاري دو  خط لرزه 16ذهاب، اسالم آباد غرب و قصرشيرين منعقد شد. در اين طرح 

شود كه از ايـن تعـداد    ساز بنگستان تا دهرم برداشت مي هاي مخزن كيلومتر با هدف تصويرسازي از افق 1100

هاي بنگستان، خامي و دهرم مدنظر خواهد بود. در اين  نگاري منطقه، افق خط، عميق خواهد بود. در اين لرزه 10

  شود.  بيني مي ده داراي گاز هستند پيشمنطقه چندين طاقديس زيرزميني كه به طور عم

 بعدي نگاري سه عمليات لرزه ••••

o تر مخازن  نگاري ميدان رامين با هدف تعيين مشخصات ساختماني و شناخت دقيق عمليات لرزه

اي  آسماري و بنگستان و تهيه نقشه و كسب اطالعات بيشتر براي افزايش توليد نفت در منطقه

نگاري  شهرستان اهواز در دست اجرا بود. نتايج اطالعات لرزه كيلومتر مربع در 877به گستره 

اين از اي با هدف افزايش توليد صيانتي  هاي توسعه گيري براي حفاري چاه سه بعدي در تصميم

 ميدان در مخازن آسماري و بنگستان و همچنين اكتشاف مخزن خامي استفاده خواهد شد. 

o  كيمه، كيلور كريم و سياه مكان در حوزه عملياتي بعدي ميادين بي بي ح 3پروژه لرزه نگاري

هاي  . اين پروژه يكي از بزرگترين پروژهه استشركت مناطق نفتخيز جنوب در حال اجرا بود

استان خوزستان،  4شود كه محدوده عملياتي آن در  مطالعات ميادين اين شركت محسوب مي

كيلومتر مربع  100هزار و  2عت اي به وس كهگيلويه و بوير احمد، فارس و بوشهر در گستره

تر مخازن آسماري، بنگستان و خامي اين  شود. هدف از اجراي اين پروژه شناخت دقيق انجام مي

از  تر با جزئيات براي توسعه ميادين نفتي است. ها و كسب اطالعات دقيق ها و تهيه نقشه ميدان

حكيمه در بخش جنوبي و بي بي   ديگر اهداف اين پروژه تعيين مشخصات ساختماني ميدان
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سفيد و سوالبدر و همچنين شناسايي  هاي مجاور از جمله رگ ن با ميدانبررسي ارتباط آ

  باشد. پتانسيل نفتي مي

o هاي عملياتي شركت ملي  نگاري سه بعدي ميدان نفتي اهواز به عنوان يكي از طرح عمليات لرزه

كيلومتر مربع  500ك هزار و اي به وسعت ي مناطق نفتخيز كه از سال گذشته در محدوده

به پايان رسيد. هدف از اجراي اين  1392نقطه در دست اجرا بود، در اوايل سال  74برروي 

عمليات با توجه به موقعيت خاص ميدان و قرار گرفتن بخش قابل توجهي از آن در كالن شهر 

ي مخزني و بررسي و ها هاي دقيق عمقي از تمام افق اهواز كه در دو بلوك انجام شد، تهيه نقشه

 شناخت دقيق مخازن آسماري، بنگستان و خامي ميدان اهواز بود.

o كيلومتر مربع در دست اجرا بوده 1000هاي اللي و كارون به وسعت  نگاري ميدان عمليات لرزه  

 است.

  شناسي اكتشافي پروژه زمين

انجـام گرديـد كـه در     1392سـال  گروه ماه در  06/12شناسي اكتشافي با اعزام  عمليات زمين 1392در سال  

كيلـومتر   313متر و طول برش ساختماني  465/158مجموع در اين مدت برش چينه شناسي به طول ضخامت 

  كيلومتر مربع در نواحي مكران، مغان، زاگرس، ايران مركزي و كپه داغ انجام شد. 56800در وسعت 

  شده است. ارايه 1-6در جدول  1392ل هاي اكتشافي انجام شده توسط مديريت اكتشاف در سا فعاليت

  

  1392هاي اكتشافي مديريت اكتشاف در سال  كل فعاليت 1-6جدول 

  طرح اكتشاف نفت و گاز  واحد  شرح

  شناسي زمين

  06/12 گروه ماه  شناسي عمليات زمين

  465/158 متر  شناسي هاي چينه طول برش

  313 كيلومتر   هاي ساختماني طول برش

  56800 كيلومتر مربع  يات انجام شدهوسعت نواحي عمل

  95/1587  كيلومتر  دو بعدي  عمليات ژئوفيزيك

نشان داده  1-7در جدول  1382-92هاي اكتشافي انجام شده كل شركت ملي نفت ايران در طي دوره  فعاليت

  شده است.
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  1382-92هاي  هاي اكتشافي سال فعاليت. 1-7جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح
  *266745  83521  6/1128  54659  36480  16280  كيلومترمربع  شناسي عمليات زمين

  6/2706  7/885  1145  5083  8445  1479  كيلومتر  (دو بعدي) وفيزيكيئعمليات ژ

  5/312  1/382  1372  1596  -  1839  كيلومترمربع  عمليات ژئوفيزيكي (سه بعدي)

  -  4/2484  1510  -  12000  10000  كيلومتر  عمليات نقشه برداري

  1392  1391  1390  1389  1388  واحد  شرح
  56800  134266  303535  130606  *61670  كيلومترمربع  شناسي عمليات زمين

  95/1587  2093  28/1357  **4/1936   3/2430  كيلومتر  (دوبعدي) وفيزيكيئعمليات ژ

  -   235  ^83/1415  26/906  66/525  كيلومترمربع  عمليات ژئوفيزيكي (سه بعدي)

  1484  2328  ***5010  -  -  كيلومتر  عمليات نقشه برداري

 باشد. هاي اكتشافي مي كيلومتر مربوط به عمليات ژئوفيزيك بلوك 103دهد. ** عدد گزارش شده وسعت نواحي مطالعه شده را نشان مي *

  

كه  باشد بدين معني موفقيت ميضريب هاي اكتشافي  هاي مهم فعاليت شايان ذكر است كه يكي از شاخص

هايي كه به مرحله توليد  هاي اكتشاف هميشه با ريسك همراه است لذا بر طبق تعريف، نسبت چاه فعاليت

شود. برطبق گزارش  هاي حفر شده به عنوان ضريب موفقيت نام برده مي رسند به كل تعداد چاه اقتصادي مي

ترين كشورها در حوزه  ز موفقهاي اخير به يكي ا مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، كشورمان در سال

ميليون بشكه نفت در ايران  4409بر اساس برنامه چهارم توسعه حدود اكتشاف تبديل شده است، به طوري كه 

به لحاظ مقدار ذخاير نفت و  2012و  2006هاي  كشف گرديد و اين موضوع سبب شد كه كشور ايران در سال

كه ميانگين ضريب موفقيت جهاني در حدود  در حاليرتباط گاز كشف شده رتبه نخست را كسب كند. در اين ا

شود و  گذرد دامنه اكتشافات كشور كوچكتر مي رغم اينكه هر چه از عمر اكتشاف مي درصد است، علي 35تا  30

در نتيجه ضريب موفقيت بايد كاهش يابد، ليكن به علت پتانسيل خوب و زيادي كه در كشور وجود دارد 

هاي اخير،  ها افزايش يافته است به طوري كه اين ضريب همچنان مانند سال طي سال همچنان ضريب موفقيت

 7حلقه چاه اكتشافي،  10اعالم شده است. به عبارت ديگر از حفر هر  درصد 70نيز در حد  1392در سال 

  حلقه با موفقيت به ذخاير نفت و گاز دست يافته است.

  هاي اكتشافي در درياي خزر فعاليت

از نظر موقعيت كه ميدان سردار جنگل كشف گاز در  ،اشاره شدكه در كتاب ترازنامه سال قبل  طور همان

هاي درياي خزر قرار دارد و يك ميدان مستقل  متري آب 700جغرافيايي در انتهاي بخش مرزي و در عمق 

ن هنوز به طور حجم ذخيره نفت درجا در اين ميدا ، ليكناعالم شد 1390در اواسط آذر سال  ،شود محسوب مي

  دقيق مشخص نشده است. 

حفر دومين چاه نفتي در ميدان سردار جنگل تا  1392در سال  ،پس از حفر نخستين چاه در درياي خزر
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پروژه  ضمن آنكه همزمان ،متري توسط سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير ادامه داشت 2440عمق 

ودهنگام) در حوزه خزر و همچنين تامين تجهيزات مورد نياز اي و توليدي (ز مطالعات جامع اكتشافي، توسعه

  نيز دردست اقدام بود. 1392براي پشتيباني حفاري از سوي شركت نفت خزر در سال 

در دو سال گذشته دستيابي به يك اليه خوب در بخش خشكي نظر به اينكه  ،هاي فوق بر فعاليت عالوه

مطالعات تكميلي آن  و نتيجه ميسر گرديد، نشان داده شت گرگان)(د كه وجود هيدروكربور را در استان گلستان

اين  ، براي تكميلتوان دست يافت به ساختار هيدروكربوري در اين منطقه مي مشخص كرد كه در اعماق پايين

در دو فاز غربي و شرقي دوبعدي نگاري  اجراي لرزه 1392در سال  ،دو بعدي و پيشرفته نگاري اطالعات با لرزه

   .قرار گرفتكيلومتر در دست انجام  6400ستان گلستان با حجم در ا

  اي توسعه-هاي اكتشافي و اكتشافي بلوك

گونه عمليات و فعاليت  هيچ 1392در سال  ،هاي اكتشافي گزارش مديريت اكتشاف براي بلوكدر 

بلوك  96از  شده، با توجه به اطالعاتي كه توسط اين مديريت اعالمبا اين وجود . اكتشافي گزارش نشده است

تعريف بلوك اكتشافي  40قرارداد بيع متقابل تعيين تكليف شده و از  14بلوك در قالب  15اكتشافي در كشور، 

هاي خارجي پيشنهاد شود.  بلوك از آنها ممكن است در چارچوب قراردادهاي جديد به شركت 15شناسائي  شده،

گذاري براي توسعه  بسته سرمايه 14در كه روكربوري هيد ذخايرهاي جديد براي كشف  بلوك رسد به نظر مي

بلوك اكتشافي  12، (شامل بود  شده  تعريف و تنظيم 1391هاي اكتشاف نفت و گاز طبيعي در سال  فعاليت

گانه در محدوده  14هاي  بلوك از مجموعه اين بلوك 10 كه شود بلوك اكتشافي دريايي مي 2خشكي و 

فارس قرار  بلوك الر در منطقه تنگه هرمز و سينا نيز در خليجدو اند و  فتهجغرافيايي استان فارس قرار گر

  دارند.بلوك مذكور قرار  15در قالب  دارند.)

  هاي حفاري . فعاليت2-3-1

هاي توسعه يا نگهداشت توليد، عمليات  هاي باالدستي نفت و گاز و اجراي طرح در فرآيند فعاليت  

به طوري كه فعاليت حفاري در همه  ،و از اهميت زيادي برخوردار استباشد  ترين فعاليت مي حفاري اساسي

شركت  چندينتوليد در حفظ و افزايش سطح توليد نقش به سزايي دارد. در حال حاضر  و هاي اكتشاف زمينه

ها شركت ملي  ترين آن دارند كه مهم فعاليتشركت ملي نفت ايران هاي  طرحنفت و گاز حفاري حفاري در 

  باشند. ان و شركت خصوصي حفاري شمال ميحفاري اير

هاي حفاري جهان است  با در اختيار داشتن امكانات پيشرفته يكي از معدود شركت ايران شركت ملي حفاري

دهد. اين شركت با در  را انجام مي ههاي نفت و گاز و خدمات فني و مهندسي مربوط كه عمليات حفاري چاه
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استيجاري دستگاه  74از دستگاه  6(دكل دريايي  3شامل ي و دريايي دستگاه حفاري خشك 74اختيار داشتن 

العبور و كوهستاني عمليات حفاري  ترين شرايط آب و هوايي و مناطق صعب در اقصي نقاط ايران در سخت )است

 . رساند هاي نفت و گاز را به انجام مي چاه

 ين و فوق سنگين ملكي و استيجاريحفاري خشكي و دريايي سبك، سنگ هاي اين شركت با فعاليت دستگاه

هاي خوزستان، ايالم، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، فارس و  در استان 1392در سال  الذكر فوق

خراسان رضوي در حوزه عملياتي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت مهندسي و توسعه نفت، شركت 

ت ملي نفت در ت و گاز پارس و مديريت اكتشاف شركنفت فالت قاره، شركت نفت مناطق مركزي، شركت نف

 سهم اول بازار حفاري كشور را در اختيار داشته است. طوريكه بهحال حفاري بوده 

به تفكيك  1392را در سال  شركت ملي حفاري ايران هاي حفاري آمار مربوط به عملكرد فعاليت 1-8جدول 

  .دهد هاي متقاضي نشان مي شركت

  

  1392عملكرد شركت ملي حفاري ايران در سال  خالصه  1-8 جدول
 حلقه چاه متراژ حفاري شده نوع حفاري متقاضي رديف

 112 35/204168 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي مناطق نفتخيز جنوب 1

 17 2/35161 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي نفت مركزي 2

 3 5/6565 فياكتشا /تعميري /توصيفي /توسعه اي اكتشاف 3

 12 7585 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي فالت قاره 4

 0 4/7097 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي متن 5

 27 31591 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي نفت وگاز پارس 6

7 CNPC 11 1/40772 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي 

 0 55/2856 اكتشافي /تعميري /فيتوصي /توسعه اي سروك آذر 8

 اكتشافي /تعميري /توصيفي /توسعه اي سينوپك 9
3842 

 

4 

 

 186 1/339639 جمع

هاي تعيين شده از ابتداي  بر اساس شاخص 1392متراژ حفاري در سال  ،دهد نشان مي 1- 8چنان كه جدول 

حلقه چاه  186د. از ابتداي سال تعداد رس هزار متر مي 639هزار و  339در مجموع به  1392سال تا پايان سال 

  حلقه تعميري بوده است.  97حلقه اكتشافي و  2حلقه چاه جديد،  87حفاري شده كه از  اين تعداد 

گيري،  شركت ملي حفاري ايران عالوه بر عمليات حفاري، عمليات خدمات فني و مهندسي شامل نمودار

پذيري، حفاري با  اي مغزي سيار، اسيدكاري ويژه و گسترده، تزريقه پيمايي، نمودارگيري از سيال حفاري، لوله چاه

هاي حفاري ملكي و  دستگاه بادهي چاه را  گذاري چاه، حفاري فروتعادلي، نصب آويژه و آزمايش و بهره هوا، لوله
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چون شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت نفت مناطق مركزي، مديريت همهايي  شركت بهاستيجاري خود 

هاي پارس جنوبي و  پروژه  ف شركت ملي نفت ايران، شركت مهندسي و توسعه نفت، شركت فالت قاره،اكتشا

  كند. مي ارايههاي بخش خصوصي  تمامي شركت

 1392يران را در سال آمار مربوط به خالصه عملكرد خدمات فني تخصصي  شركت ملي حفاري ا 1-9جدول 

 دهد. نشان مي

  

  1392جنبي شركت ملي حفاري ايران در سال  عملكرد خدماتخالصه  1-9جدول 

 UBDمتر حفاري  2192متر حفاري با هوا و  24365عمليات و  7305تعدادعمليات   خدمات فني

  عمليات 9/1283تعداد عمليات   خدمات ويژه

  حفره عمليات انجام شده است. 81متر كه برروي  1964متر و مغزه گرفته شده  39915حفاري جهت دار 

 

دار  عمليات حفاري جهت 81تعداد  1392سال  دردهد، شركت ملي حفاري ايران  نشان مي 1-9جدول  چنانكه

فعاليت مربوط به خدمات فني و خدمات ويژه حفاري را  9/1283و  7305متر و تعداد  39915با متراژ حدود 

  توليد انجام داده است. افزايش عملياتبراي 

هاي فعال در عرصه حفاري كشور است و تنها شركت خصوصي حفاري  از ديگر شركت شركت حفاري شمال

متر  700هاي عميق باالي  المللي است كه در خاورميانه و كشورهاي عضو اوپك مسلط به حفاري در آب بين

دكل دريايي در صنعت نفت  2دكل خشكي و  7دستگاه حفاري شامل  9با  1392است. اين شركت در سال 

هاي تعميري، تكميلي،  هاي حفاري، خدمات فني/ مهندسي در چاه فعاليت عال بوده است و عالوه برايران ف

سازي مواد شيميايي و سيمان،  اي و اكتشافي نفت و گاز را نظير سيمان كاري، اسيدكاري، سرويس ذخيره توسعه

هاي حفاري اين  . دستگاهتعمير و نصب تاسيسات سرچاهي، نمودارگيري از گل حفاري و ... انجام داده است

هاي خليج فارس در طرح توسعه  شامل دستگاه حفاري فوق سنگين سحر يك در آب 1392شركت در سال 

ميدان گازي پارس جنوبي و دستگاه سحر دو كه مشابه دستگاه سحر يك با فناوري پيشرفته است، در اختيار 

   .يدان پارس جنوبي استفاده شده استتوسعه م 19هاي شركت پتروپارس قرار گرفته و در فاز  پروژه

اين دستگاه با  1392مرزي اين شركت با دستگاه ايران خزر فعاليت دارد. در سال  هاي برون از نظر فعاليت

هاي روسي و چيني براي كشور  اماراتي فعاليت حفاري را با وجود رقباي خارجي نظير شركت –شركت انگليسي 

  حلقه چاه حفاري كرده است.  40حدود  1392تا اوايل سال  تركمنستان دنبال كرده به طوري كه

  .دهد نشان مي 1392خالصه عملكرد شركت حفاري شمال را در سال  1-10 جدول
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  1392خالصه عملكرد شركت حفاري شمال در سال  1-10جدول

  نوع حفاري  متقاضي  رديف
متراژ حفاري 

  شده (متر)
  ميدان  حلقه چاه

  سرخون، نار، تابناك، وراوي، چشمه خوش دهلران، خانگيران، دانان، گنبدلي، هما،  13  43790  اي توسعه  نفت مركزي  1

  خارك  2  1175  تعميري  فالت قاره  2

  14861  اكتشافي/اي توسعه  پتروپارس  3
چاه 7كاربرد همزمان بر روي

  )Batch Drilling(مختلف
  فازهاي جديد پارس جنوبي

4  
ساير 

  ها شركت
  سردار جنگل  1  3215  اكتشافي  نفت خزر

5  
هاي  فعاليت

  مرزي برون
 LAM  7  19689  اي توسعه  اويل دراگون

   30  82730  جمع

 1392خدمات تخصصي فني شركت حفاري شمال در سال 

  متراژ(متر)  تعداد  شرح

    7  شده در رابطه با افزايش توليد ارايهمجموع خدمات فني حفاري 

  5/1679  4  رافي)دار اتمام يافته( حفاري انح عمليات حفاري جهت
  

 1392سال تا پايان سال  ياز ابتداتوسط شركت حفاري شمال ها  دهد متراژ حفاري پروژه نشان ميفوق جدول 

حلقه  26از اين تعداد حلقه چاه حفاري شده كه  30از ابتداي سال تعداد  رسيده ومتر  82730در مجموع به 

عمليات  4تعداد  1392ضمناً در سال  .استبوده ميري تع حلقه چاه 2اكتشافي و  حلقه چاه 1اي،  چاه توسعه

خدمات فني حفاري در رابطه با افزايش توليد  7متر و در مجموع تعداد  5/1679دار با متراژ  حفاري جهت

 توسط اين شركت انجام شده است.

       انياي شركت ملي نفت ايران را در دوره زم هاي كل حفاري توسعه آمار مربوط به فعاليت 1-11جدول 

  دهد. نشان مي 92-1382

  1382- 92ي ها سال اي طي  حفاري توسعهكل ي ها فعاليت .1-11جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  * 5/532402  399387  445623  345004  331914  287666  متر  متراژ حفاري شده

  *5/73  0/73  77  48  48  45/42  (سال) دكل  شده كارگرفته هب  هاي دكل  تعداد

  260  00/276  202  155  175  127  حلقه چاه  حفر/تعمير/تكميل  ها چاه  تعداد

  1392  1391  1390  1389  1388  واحد  شرح

 708983 #825225 769900 582697 445000  متر  متراژ حفاري شده

 105 123 112 2/95 77  )ال(س دكل  شده كارگرفته به هاي تعداد دكل

 350 396 321 **146 263  حلقه چاه  يافته) (خاتمهيلهاحفر/تعمير/تكم تعدادچاه

  هاي برون مرزي نيز لحاظ شده است.كار گرفته شده فعاليتهاي به* در عملكرد متراژ حفاري و تعداد دكل

  باشد. اي و ترميمي داخل كشور مي ها شامل اكتشافي، توسعه متراژ حفاري و تعداد چاه **

  باشد. هاي حفاري داخل كشور مي تهاي حفاري مربوط به فعالي شاخص #
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هـاي   دكـل  و شـده  /تعمير/تكميـل ي حفاريهـا  چـاه  تعداد 1392در سال دهد كه جدول فوق نشان مي

  است. داشته  كاهش 1391درصد نسبت به سال  4/14و  4/11به ترتيب  كارگرفته شده هب

  . ذخاير نفت و گاز4-1

منجر به شناسايي  ،اكتشاف شركت ملي نفت انجام شدههاي اكتشافي كه توسط مديريت  فعاليت 1392در سال 

آن در حالت مورد انتظار و ممكـن در جـدول    شده كه خالصهذخاير گازي همراه با ميعانات گازي قابل توجهي 

  ارائه گرديده است. 1-12شماره 
  

ر د 1392(همراه، كالهك و مستقل) اكتشافي سال  . ميزان هيدروكربور مايع و گاز خشك1-  12جدول

  حالت مورد انتظار+ ممكن

  ميادين اكتشاف شده

  ذخيره قابل استحصال گاز خشك

  (ميليارد فوت مكعب) 

ذخيره قابل استحصال مايعات و ميعانات گازي  

  (ميليون بشكه)

5/12520  212/196  

مانده  قابل استحصال باقي ميزان كل توليد انباشتي و ميزان ،شد در باال اشارهكه توجه به اكتشافاتي با 

  1-1 هايو نمودار 1-14 و 1-13 ولابه ترتيب در جد 1393هيدروكربورهاي مايع و گاز طبيعي تا ابتداي سال 

  نشان داده شده است. 1-2و 
  

    1393 سال ابتداي دركشور هيدروكربور مايع  قابل استحصال باقيمانده .1- 13جدول

         (درحالت مورد انتظار+ ممكن)
 هميلياردبشك واحد:

  درقابل استحصال   1393 سال ابتداي تا كل توليد انباشتي  نوع  مناطق 

  1393سال  ابتداي

 52/157  94/78  گازي خام/ مايعات ميعانات نفت  خشكي/ دريا
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  1393ابتداي سال  دركشور  يگاز قابل استحصال ذخايرباقيمانده  .1- 14جدول 

         (درحالت مورد انتظار+ ممكن)

  مترمكعبتريليون واحد: 

  نوع  مناطق
  كل توليد انباشتي

 1393 سال ابتداي تا

  قابل استحصالباقيمانده 

 1393سال ابتداي  در

 85/33 27/4  و مستقل نفتي  و خشكي دريا

   
  

 

 1393سال  ابتداي درقابل استحصال هيدروكربوري مايع  باقيمانده. 1-1نمودار 

 1393. باقيمانده قابل استحصال گاز در ابتداي سال 1- 2نمودار 
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همـراه بـا توليـد    قابـل استحصـال   طوركلي مجموع كل ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز كشف شـده   هب

  نشان داده شده است. 1-3در نمودار  1393سال  ابتدايانباشتي از آنها در 

    

  سنگ. ذخاير زغال5-1

سنگ كشـور   ترين ذخاير زغال شو و حرارتي است. عمده سنگ از دو نوع كك ايران داراي منابع قابل توجه زغال

كرمان، البرز مركزي، البرز شرقي و البـرز غربـي واقـع    طبس، مركز كشور در مناطق جنوب و ، رقدر نواحي ش

سنگ در طبس واقع شده و رتبه بعدي ذخـاير متعلـق بـه كرمـان، البـرز شـرقي        ذخاير زغالاند. بيشترين  شده

(شاهرود)، البرز غربي (سنگرود) و البرز مركزي (زيرآب) است. بر اساس اطالعات به دسـت آمـده در ميـزان    

د نشده بنابراين ميـزان  ايجا 1391نسبت به ميزان ذخاير سال چندان تغييري  1392سنگ در سال  ذخاير زغال

ميليـارد   167/1 ،1391سنگ در كشور بر طبق آمار سال  معدن موجود زغال 184سنگ در  ذخاير قطعي زغال

باشد. شايان ذكـر   سنگ حرارتي مي درصد آن زغال 8/21شو و  درصد آن زغال كك 2/78تن برآورد شده كه 

 ميليارد تن تخمين زده شده است.  14سنگ كشور حدود  شناسي زغال است كه ميزان ذخاير زمين

در مناطق  تفكيك حرارتي كشور به شو و  ككسنگ  زغال رير قطعي و همچنين محل وضعيت ذخايذخا

  است.  شده يهارابه شرح زير  1392  سال

  

  

  

  

 1393سال ابتداي  تا. ذخاير نهايي (قابل استحصال) هيدروكربوري مايع كشور 1-3نمودار 

 كه : ميليارد بشواحد
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 حرارتيو شو  تفكيك كك سنگ كشور به  ر قطعي زغاليتعداد معادن و ميزان ذخا .1- 15جدول 

  1392در سال  

  ميزان ذخاير قطعي (هزار تن)  تعداد معادن  استان

  جمع  حرارتي  شو كك  جمع  حرارتي  شو كك

  6/1368  376  7/992  13  5  8  آذربايجان شرقي

  210 -   210  3  -   3  آذربايجان غربي

  63 -   63  2  -   2  البرز

  42 -   42  2  -   2  تهران

  3/865482 2/249817  615665  26  10 16  خراسان جنوبي

  520 -   520  3  -  3  خراسان رضوي

  60 60  -   1  1 -   خراسان شمالي

  3/16969 3/491  16478  46  10 36  سمنان

  4/107280 6/1015  8/106264  20  3 17  كرمان

  7/18764 157  7/18607  16  1 15  گلستان

  5/1521 -   5/1521  2  1 1  گيالن

  1/155473 3/3204  8/152268  50  27 23  مازندران

  9/1167754 4/255121  5/912633  184  58 126  جمع

  ماخذ: ترازنامه انرژي وزارت نيرو  

  . وضعيت جهاني6-1

  منابع غيرمتعارف هيدروكربوري خشكي

 در طي زمانگرچه ميزان قطعي نفت و گاز درجا و قابل استحصال از نظر فني براي شيل نفتي و گازي در جهان 

كشور جهـان در سـال    41در  EIA/ARI المللي ليكن آخرين ارزيابي كه توسط موسسات معتبر بين ،كند تغيير مي

دهد، كه نتايج آن به تفصيل براي هر يك از كشورهاي جهـان   ميالدي انجام شده موارد زير را نشان مي 2013

 گرديده است. ارايه 1-16در جدول 
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  منابع شيل نفتي و گازي درجا و از نظر فني قابل استحصال با احتساب ريسك .1- 16جدول

 +گاز درجا  وركش  منطقه قاره
قابل استحصال از 

  +*نظر فني
  ++نفت درجا

قابل استحصال از 

  ++*نظر فني

  آمريكاي شمالي
  8/8  162  573  2413  كانادا
  1/13  275  545  2233  مكزيك
  9/21  437  1118  4647  جمع كل

  5/17  403  437  2046  استراليا  استراليا

  آمريكاي جنوبي

  8/6  120  55  308  كلمبيا  كشورهاي شمال آمريكاي جنوبي
  4/13  269  167  815  ونزوئال

  2/20  389  222  1123  جمع جزء
  27  480  802  3244  آرژانتين
  3/5  134  245  1279  برزيل

ساير كشورهاي جنوب آمريكاي 

  جنوبي

  6/0  11  36  154  بوليوي
  3/2  47  48  228  شيلي
  7/3  77  75  350  پاراگوئه
  6/0  14  2  13  اروگوئه

  2/7  150  162  744  زءجمع ج
  7/59  1152  1431  6390  جمع كل

  اروپاي شرقي

  لهستان
  3/3  65  148  763  لهستان
  3/0  5  0  4  ليتواني

  2/1  24  2  20  كالينينگراد
  6/74  1243  285  1921  روسيه

  ساير كشورهاي اروپاي شرقي
  2/0  4  17  66  بلغارستان
  3/0  6  51  233  روماني
  1/1  23  128  572  اوكراين

  6/1  33  195  872  جمع جزء

  اروپاي غربي

  7/0  17  26  134  بريتانيا
  1/0  3  8  42  اسپانيا

  ساير كشورهاي اروپاي غربي

  7/4  118  137  727  فرانسه
  7/0  14  17  80  آلمان
  9/2  59  26  151  هلند

  0  0  32  159  دانمارك
  0  0  10  49  سوئد

  3/8  190  221  1165  جمع جزء
  6/88  1551  883  4895  جمع كل  اروپا

  آفريقا

  2/0  5  20  95  مراكش
  7/5  121  707  3419  الجزاير
  5/1  29  23  114  تونس
  1/26  613  122  942  ليبي
  6/4  114  100  535  مصر

  0  0  390  1559  آفريقاي جنوبي
  1/38  882  1361  6664  جمع كل

  آسيا

  2/32  644  1115  4746  چين
  4/3  85  4  55  مغولستان
  0  0  5  22  تايلند
  9/7  234  46  303  اندونزي

  8/3  87  96  584  هند  هند/پاكستان
  1/9  227  105  586  پاكستان

  1/0  4  7  35  اردن
  7/4  94  24  163  تركيه
  1/61  1375  1403  6495  جمع كل

  9/286  5799  6634  31138  مجموع نهايي

  رقام نفت بر حسب ميليارد بشكه++ا  +ارقام گاز برحسب تريليون فوت مكعب  * با ريسك
Source: World Shale Gas and Shale Oil resources Assessment, prepared for EIA, May 17, 2013 
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  باشد:   اي از آمار و اطالعات جدول يادشده به شرح زير مي خالصه

دون در نظر گرفتن ذخاير ب ،در اين ارزيابي كل شيل نفتي درجا و قابل استحصال از نظر فني با توجه به ريسك •

باشد كه با افزودن ذخاير اياالت متحده  ميليارد بشكه مي 9/286و  5799اياالت متحده آمريكا به ترتيب 

وم ذخاير شيل نفتي سدو  ،گردد ميليارد بشكه خواهد شد. چنانچه مشاهده مي 335و  6753آمريكا به ترتيب 

 1- 17 جدولكشور برتر در  10بي و استراليا قرار دارند. در شش كشور روسيه، آمريكا، چين، آرژانتين، لي

اند. اين منابع بيشتر در كشورهايي كه  ود سه چهارم از كل ذخاير شيل نفتي جهان را به خود اختصاص دادهحد

كه منابع  نظير اروپا با فقر منابع نفت متعارف روبرو هستند مانند آمريكاي جنوبي، اردن و شيلي يا كشورهايي

 .1تعارف آنها تمام شده قرار دارندنفت م

بدون در نظر گرفتن ذخاير  ،در اين ارزيابي كل شيل گازي درجا و قابل استحصال از نظر فني با توجه به ريسك •

باشد كه با افزودن ذخاير اياالت  تريليون فوت مكعب مي 6634و  31138به ترتيب  ،اياالت متحده آمريكا

دو  ،شود . چنانچه مشاهده ميرسيدتريليون فوت مكعب خواهد  7795و  35782متحده آمريكا به ترتيب به 

كشور آمريكا، چين، آرژانتين، الجزيره، كانادا و مكزيك قرار دارند. همانطور  6سوم منابع گازي قابل بازيافت در 

ود درصد از اين ذخاير را به خ 80 ،كشور برتر جهان از نظر شيل گازي 10 ،دهد نشان مي 1-17جدول كه 

 . 2اند اختصاص داده

 كشور به همراه آمريكا) 42( ارزيابي منابع شيل نفتي و گازي جهان .1- 17جدول 

  (ميليارد بشكه)استحصالمنابع شيل نفتي از نظر فني قابل   )TCF(استحصالمنابع شيل گازي از نظر فني قابل 

  75  روسيه  1161  آمريكا

  48  آمريكا  1115  چين

  32  چين  802  آرژانتين

  27  آرژانتين  707  لجزيرها

  26  ليبي  573  كانادا

  18  استراليا  545  مكزيك

  13  ونزوئال  437  استراليا

  13  مكزيك  390  آفريقاي جنوبي

  9  پاكستان  285  روسيه

  9  كانادا  245  برزيل

  65  ساير  1535  ساير

  335  كل  7795  كل

Source: World Shale Gas and Oil Resources assessment, prepared for EIA, May 17, 2013 

                                                      
1.: World Shale Gas and Shale Oil resources Assessment, prepared for EIA, May 17, 2013 .  
2 . : World Shale Gas and Shale Oil resources Assessment, prepared for EIA, May 17, 2013 
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كه پيشرو در (وضعيت توليد شيل نفتي و شيل گازي در آمريكا به بررسي خالصه طوردر زير به 

 اي مهم چند كشور در اين مورد و همچنين اقدامات برنامه ) پرداختهباشد برداري از اين منابع مي بهره

 گردد: مي ارايه نيز

هاي جديد حفاري و شكست هيدروليكي به پيشرفت چشمگيري  صنعت نفت آمريكا با تكيه بر تكنولوژي •

شود نه تنها بازار انرژي  بيني مي دست يافته است كه پيش (Shale Oil)در زمينه استخراج نفت رسي 

در آمريكا،  نفتيكشور بلكه بازار انرژي جهان را دستخوش تغيير كند. رشد توليد نفت از ذخاير شيل 

به حساب بستگي اياالت متحده به واردات انرژي از كشورهاي خارجي گامي مهم در مسير كاهش وا

اي نه چندان دور از  در آينده توانايي اين را دارد كهرسد كه اين كشور  بطوريكه به نظر مي آيد مي

هزار بشكه  111اي بوده كه توليد از  . سرعت رشد توليد شيل نفتي به گونهگرددواردات انرژي بي نياز 

ساليانه  رسيده است كه معادل رشد 2011سال هزار بشكه در روز در  553به  2004ال در روز در س

 25به كمترين ميزان خود طي  2013. در نتيجه واردات نفت آمريكا در سال 3باشد درصدي مي 26

 2008آمريكا كه در سال  خام نفتدهد كه ميزان توليد  . آمارهاي جديد نشان ميه استسال رسيد

. ه استميليون و سيصد هزار بشكه افزايش يافت 7به روزانه  2013در سال  ،يون بشكه بودميل 5روزانه 

 ميليون بشكه به هفت ميليون و هشتصد 10اين كشور از روزانه  خام نفتضمن آنكه ميزان واردات 

. بدين ترتيب در پي افزايش بي سابقه توليد نفت در كاهش يافته است 2013هزار بشكه در سال 

چندي پيش كاخ سفيد در اقدامي نادر چهار مجوز صادرات نفت را به كشورهاي انگليس و  آمريكا

بيني كرد كه توليد نفت در اين  وزارت انرژي آمريكا در گزارش ساالنه خود پيش. ايتاليا صادر كرد

هاي نوين  ميليون بشكه در روز برسد. اين كشور با تكيه بر روش 6/9به ركورد  2016كشور تا سال 

هزار بشكه بر توليد  800توليد نفت، مانند ذخاير شيل و شكاف هيدروليكي در دو سال آينده روزانه 

 خود خواهد افزود.

در آمريكا در حال تغيير نقشه جغرافيايي تجارت نفت است ولي گزارش  نفتيگرچه انقالب شيل 

ا به همراه نخواهد داشت و المللي انرژي حكايت از اين دارد كه اين روند، رشد هميشگي ر آژانس بين

به بعد كشورهاي حوزه  2025شود. بطوريكه از سال  پس از مدتي كند شده و با ركود روبرو مي

                                                      
3 .Shale Oil: the next energy revolution, PWC, February 2013. 
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گيرند و به دليل تغيير نقشه تجارت نفت تا حدودي همه  فارس هستند كه بازار را در دست مي خليج

  نفت توليد شده به آسيا (چين، هند، كره و ژاپن) خواهد رفت. 

، اما كشور آمريكا با اند شدهذخاير در مناطق مختلف جهان توزيع اين با اينكه  مورد شيل گازيدر  •

هاي انحرافي و شكست هيدروليكي بيشترين  مانند تكنولوژي حفاري اي هاي پيشرفته بكارگيري تكنولوژي

ها باعث  كنولوژيتوفيق را در توسعه و توليد گاز از ذخاير شيل گازي داشته به طوريكه بكارگيري اين ت

جهان قرار گيرد و توليد آن بر اساس آمار  رشده آمريكا در رديف بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي د

 EIA  برسد. بدين ترتيب  2011تريليون فوت مكعب در سال  24به توليد كشور روسيه در حدود

شود كه در  بيني مي ون پيشهاي طوالني واردكننده گاز از ساير كشورها بود، اكن آمريكا كه براي سال

درصد از  70حدود  ،EIAبيني  آينده نزديك به يك كشور صادركننده گاز تبديل شود. بنا به پيش

و متان  Thight Gasاز منابع غير متعارف تامين خواهد شد (شامل  2035عرضه كل گاز آمريكا در سال 

 2035ريكا را در زمينه انرژي تا سال احتماال آم ،) و اين تغييرات در توليد داخليسنگ زغالمعادن 

يسه با ساير كشورها وضعيت خودكفايي در انرژي را در آمريكا در مقا 1-4خودكفا خواهد كرد. نمودار 

 دهد. نشان مي

 خودكفايي انرژي .1-4نمودار

 

The Effect of Shale Gas revolution on oil industry, Choi Dooho, IEEJ 
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در ساير نقاط دنيا كه داراي اين منـابع هسـتند بـه     ،شت كه پياده كردن انقالب شيل آمريكاالبته بايد توجه دا 

هاي  هاي مطلوب، آب، مهارت آساني عملي نيست، زيرا اين كشور داراي صنعت مناسب، دانش الزم، زيرساخت

ـ  انساني، اطالعات زمين  ،ه مالـك اسـت  شناسي و به خصوص مالكيت زمين و منابع طبيعي درون آن كه متعلق ب

شناسي اين منطقه از جهان نسبت به ساير مناطق جهـان باعـث شـده كـه      و از طرفي خصوصيات زمينباشد   مي

. از طرفي در حال حاضـر بسـياري از كشـورها بـه     نباشدبه اين منابع به سادگي آمريكا ساير كشورها دسترسي 

هستند اما هزينه باالي استخراج و پـااليش  هاي رسي خود  دنبال توسعه ذخاير بزرگ نفت و گاز حاصل از سنگ

هاي پـيش   محيطي از مهمترين چالش هاي پيچيده و به خصوص مسائل زيست ها و تكنولوژي و استفاده از فناوري

محيطي توليـد گـاز از ذخـاير نامتعـارف      هاي زيست روي توليد گاز از ذخاير نامتعارف است. در رابطه با چالش

هـاي آب   ها بـه سـفره   گاز متان در اطراف، سرايت آب و اسيد تزريق شده داخل چاه توان به انتشار گسترده مي

بـه خصـوص   برداري از اين منابع  براي بهرهاي از اطمينان  زيرزميني اشاره نمود بطوريكه هنوز كشورها به درجه

  . اند نرسيدهها و تهديداتي كه از نظر زيست محيطي در اين باره وجود دارد  نگراني

گاز از شيل گازي هستند ولي در آينده نزديك  ترين توليدكنندگان آمريكا و كانادا عمدهحاضر  در حال •

دارنده ذخاير شيل گازي در جهان است بطور جدي براي تغيير جهت از  كشور چين كه بزرگترين

 شيلو همچنين استراليا به فهرست توليدكنندگان بزرگ  كند ريزي مي به گاز برنامه سنگ زغالمصرف 

. بنابر اعالم آمار وزارت منابع طبيعي چين و اداره اطالعات انرژي آمريكا، چين با شود مياضافه  يگاز

تريليون متر مكعب شيل، بزرگترين دارنده اين نوع ذخاير در جهان  4/134دي رداشتن ذخاير برآو

ا تحليلگران بر اين ام ،است. با آنكه چين براي توسعه ذخاير رسمي خود با مشكالت فراواني روبرو است

شود. توليد  تبديل مي گازيبه يكي از بزرگترين توليدكنندگان شيل  2030ند كه اين كشور تا سال رباو

سه نوع اصلي گازهاي نامتعارف در چين هستند. بنابر  گازيو شيل  سنگ زغالگاز سخت، توليد گاز از 

ميليارد متر مكعب بوده  5/44، 2012عرضه گاز نامتعارف چين در سال  ،اعالم شركت ملي نفت چين

چين براي بخش گاز طبيعي اين كشور به دنبال توسعه  2011-2015ساله  5است. بر اساس برنامه 

است و قصد دارد ظرفيت توليد شيل  2020تا  2016هاي  در سال هاي گازي شيلبخش عظيمي از 

 ميليارد متر مكعب افزايش دهد.  5/6، 2015خود را تا سال  ازيگ

عليرغم هشدار كارشناسان  يگذاري در زمينه توليد شيل گاز  ولت بريتانيا حمايت خود را از سرمايهد •

بر طبيعت و همچنين تجمع و اعتراض طرفداران  يگازشيل زيست مبني بر اثرات مخرب  محيط
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 كه طي اين فرايند با تزريق پرفشار آب، ماسه و "شكست هيدروليكي"زيست عليه اجراي پروژه  محيط

و ممكن است عواقب  كند هاي رسي خارج مي ن سنگيهاي رسي زمين گاز را از ب مواد شيميايي در اليه

هاي ناخواسته  ها، تخريب بستر زمين و ايجاد زلزله خطرناكي مثل انتشار گازهاي سمي، آلودگي آب

 .4نمايد اعالم كرده است

  هيدرات گازي –منابع غير متعارف هيدروكربوري دريا 

باشد.  گازي در نقاط مختلف جهان در مراحل تحقيق و توسعه فناوري توليد و آزمايش مي  از از هيدراتتوليد گ

اند و بقيه كشورها در  در اين مورد نيز فقط دو كشور ژاپن و كانادا به مرحله فناوري توليد آزمايشي دست يافته

هاي  ها و پيشرفت ات مربوط به برنامهاين اساس آخرين اطالعمراحل اوليه تحقيق و توسعه قرار دارند. بر 

شده  ارايهتحقيقاتي و آزمايشي توليد گاز از اين منبع در برخي از كشورهاي پيشرو در اين موضوع به شرح زير 

  است:

اي كه براي نخستين بار منجر به حفاري هيدرات گازي  ساله به دنبال برنامه پنج  2001در ژوئن سال  •

برنامه  )METIگرديد، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن ( 1999-2000در سال  Nankai Troughدر 

ملي تحقيق و توسعه براي منابع هيدرات متان در ژاپن را آغاز كرد. اين برنامه با تاكيد بر توليد تجاري 

مدت و بلندمدت تدوين شد. در   گاز متان از رسوبات حاوي هيدرات در مناطق دريايي ژاپن در كوتاه

ساله بر پنج حوزه: تحقيقات، اكتشاف،  16اي  براي دوره ،ناميده شد MH21مه كه به نام اين برنا

  محيطي تاكيد گرديده است. سازي، آزمايش ميدان، توسعه فناوري و ارزيابي ايمني و زيست مدل

  الذكر كشور ژاپن به نتايج زير دست يافته است: با اجراي برنامه فوق

هاي كف  ا هدف دستيابي به فناوري توليد تجاري گاز متان از هيدراتب ، ژاپن2013 سال در ماه مارس

هزار  120اي شش روزه و در شرايط آب و هواي طوفاني موفق به توليد  در دوره ،2018دريا در سال 

  .شد  JOGMEهزار متر مكعب از هيدرات گازي در منطقه  20متر مكعب گاز با ميانگين توليد روزانه 

كه توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ايجاد  (ANRE)س منابع طبيعي و انرژي بر طبق اعالم آژان

هاي مطلوب جغرافيايي  سايت با ويژگي 225عمق با   ، بررسي منابع هيدرات متان زير سطحي كمهشد

و شبه جزيره  (Niigata)، نيگاتا (Joetsu)هاي جوئتسو  نشان داده است كه ذخاير هيدرات متان در آب

وجود دارند. بيشتر ذخاير هيدرات متان در درياي ژاپن در نزديكي سطح كف دريا قرار  (Noto)نوتو 

                                                      
   IEA به نقل از 4 .
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هاي اقيانوس آرام در نزديكي شبه  آب در مخازناين در حاليكه  ،دارند و بيشتر در دسترس هستند

  هاي شني تحتاني كف اقيانوس قرار دارد. در اليه (Atsumi)جزيره آتسومي 

بررسي  2000-2004 هاي ، در سال"زمان تحقيقات و توسعه هيدرات گازيسا"در كشور كره جنوبي  •

نگاري دو  كيلومتر لرزه 7000ژئوفيزيكي در درياي شرقي اين كشور را اجرا نمود. در اين پروژه بيش از 

گيري اجرا شد. در  عمق براي مغزه حفره كم 38نگاري يك بعدي و  كيلومتر لرزه 5000بعدي و بيش از 

هاي فيزيكي  مطالعات ابتدايي و كاربردي آزمايشگاهي هيدرات گازي در ارتباط با ويژگي اين برنامه

ها  گيري ها و نمونه تحقيقات بر روي مغزه 2007سازي مخزن انجام شد. در سال  هيدرات گازي و شبيه

ز و ابا هدف توليد آزمايشي گاز از هيدرات گ 2010به عمل آمد و در سال ) Ulleung(در حوزه الئونگ 

ها و همچنين  گيري ها و نمونه راي دومين بار تحقيقات بر روي مغزه، ب2015روش توليد در سال  تاييد

 نگاري دو بعدي و سه بعدي جديد به عمل آمده است.  مار و اطالعات لرزهآ

ايجاد شد و در سال  1997توسط وزارت نفت و گاز در سال  "برنامه ملي هيدرات گازي"در هندوستان  •

 2006. در سال ادامه يافتدر آن وزارتخانه  "ها مديريت هيدروكربن"عنوان اين برنامه تحت  2000

در بمبئي  "01"گيري تحت برنامه عمليات اكتشافي  گيري و نمودار تحقيقات بر روي حفاري و مغزه

سايت اكتشافي صورت  21به پايان رسيد. در اين عمليات كه در  (Chennai) آغاز و در شهر چناي

ها  هاي با عمق كم و متوسط حفاري شد و تعداد زيادي مغزه گرفته شد و نمودارگيري از چاه گرفت، چاه

  متر منطقه رسوبي و  9250هاي رسوبي  انجام گرديد و همچنين آزمايش بر روي اليه

قرار است برنامه تحقيقات اكتشافي با حفاري  كه متر به عمل آمد 2850هاي به دست آمده از   مغزه

 ميالدي انجام شود. 2015/2014در سال  02گيري و نمودارگيري تحت عمليات اكتشافي  اه، مغزهچ

هاي گازي در درياي  برنامه ملي هيدرات گازي در كشور چين با عمليات دقيق نحوه تشكيل هيدرات •

اكتشافي عمليات چنين  هاي گازي در مناطق دريايي چين و هم منابع بالقوه هيدراتجنوبي چين و ارزيابي 

GMGS-1  در منطقهShemhu  آغاز شده است. در اين عمليات 2007در درياي جنوبي چين در سال، 

. با اين عمليات كه تا عمق ه استسايت انجام شد 5در   برداري گسترده سايت و نمونه 8حفاري در 

رات گازي وجود هيد ،همتر زير سطح دريا صورت گرفت 250گيري و حفاري تا  و مغزهآب  يمتر 1500

 د گرديد.ييدر سه منطقه و همچنين يك مخزن ذخيره غني شني تا

به آزمايش پروژه  2007-2008و  2002، 1998هاي  برنامه تحقيقات هيدرات گازي در كانادا در سال •

هاي  منجر شد. در حال حاضر تحقيقات بر روي پروژه Mallikتوليد گاز از هيدرات گازي در منطقه 

تحقيقات بر ام و حاشيه آتالنتيك و همچنين قطب شمال متمركز شده است. ضمناً دريايي اقيانوس آر

هاي مناسب  هاي مدل اكتشاف، تعيين مشخصات فيزيكي هيدرات گازي، توسعه مدل روي محدوديت
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زيست براي آمريكاي شمالي تمركز يافته است.  توليد و هيدرات گازي به عنوان منبع دوستدار محيط

اي توليد هيدرات گازي براي جامعه ساكن در منطقه شمالي و ساحلي و همچنين بر آن مزاي عالوه

شناسي و مشكالت تغييرات آب  هاي هيدرات گازي در رابطه با تاثيرات نامطلوب زمين ارزيابي ريسك

 باشد. هاي تحقيقاتي اين كشور مي و هوايي نيز از پروژه

د گاز از هيدرات گازي كه با هدف ثبات بهتر هاي مهم تحقيقاتي اين كشور در مورد تولي از پروژه

گيرد، تعيين پتانسيل جايگزيني  نيكي زمين از جنبه بهتر شدن توازن كربن در زمين، صورت مييكل

هاي اين تحقيقات تاكنون  يافتهباشد.  هاي آينده توليد هيدرات گازي مي اكسيد كربن با متان در روش دي

 ،اي هاي پيچيده العمل با متان ضمن ايجاد عكس Co2براي جايگزيني  نشان داده است كه تزريق گاز تركيبي

ژئوكلينيكي مطلوب زمين را به همراه خواهد داشت. ضمناً در وضعيت اما  ،توليد گاز را كاهش خواهد داد

همچنان به عنوان مهمترين هاي گازي  اين تحقيقات فرآيند كاهش فشار در روش توليد گاز از هيدرات

  .5باقي خواهد ماند توليد هيدرات گازي دواركنندهامي فرآيند 

 

  . منابع متعارف هيدروكربوري1-6-1

  . منابع نفتي1-1-6-1

دهـد. وضـعيت    خام و سهم آن را در مناطق مختلف جهان نشان مـي  نفت ذخايروضعيت  1-18جدول 

  باشد.مي 1-19به شرح جدول  2013ذخاير كشورهاي خاورميانه نيز در سال 

  خام در مناطق مختلف جهان . ذخاير نفت1- 18جدول 

  مناطق
  خام ذخاير نفت

در  (ميليارد بشكه)
  2011پايان سال

  خام ذخاير نفت
   در (ميليارد بشكه)
  2012پايان سال 

  خام ذخاير نفت
  (ميليارد بشكه)
  2013در پايان سال 

سهم ذخاير * 
  (درصد)

  2013سال 

درصد رشد 
به سال  نسبت

  قبل
 -15/0 6/13 6/229 9/229 8/225 آمريكاي شمالي

  32/0  53/19  63/329  59/328  89/326  آمريكاي مركزي و جنوبي

  26/0  75/8  8/147  4/147  1/144  اروپا و اوراسيا

  -02/0  9/47  5/808  7/808  9/797  خاورميانه

  -23/0  72/7  3/130  6/130  2/125  آفريقا

  02/0  5/2  1/42  1/42  9/41  ه اقيانوس آرامزآسيا و حو

 04/0 100 89/1687 28/1687 82/1661 جهان خام نفتذخاير كل 

 0  8/167 8/167 6/168  شن هاي نفتي كانادا

  03/0  7/1855 1/1855 4/1830  و كانادا  جهان خام نفتكل ذخاير 
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  ت مذكور گزارش گرديده است.هاي مندرج در ساي ها بر اساس درصد سهم * ارقام درصد سهم

                                                      
5 . International Gas Hydrate research,USGS,  March 2014. 
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  خام كشورهاي خاورميانه . ذخاير نفت1- 19جدول 

  سهم ذخاير*   2013در سال  خام (ميليارد بشكه) ذخاير نفت  كشورها

  9/32  9/265  عربستان سعودي
 4/19  157  ايران

  6/18  150  عراق
 6/12 5/101  كويت

 1/12 8/97  امارات متحده عربي

 3 9/23  قطر

 7/0 5/5  عمان

 3/0 5/2  سوريه

 4/0 3  يمن

  08/0  6/0  ساير كشورهاي خاورميانه
  100  7/807  كل خاورميانه
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 هاي مندرج در سايت مذكور گزارش گرديده است. ها بر اساس درصد سهم * ارقام درصد سهم

 

هاي نفتي جهان در سال خام و شن ذخاير نفت ،گردد مالحظه مي 1-19و  1-18ول اطور كه در جد همان

سال  ذخاير كشورهاي خاورميانه اين در افزايش داشته است و  2012درصد نسبت به سال  03/0حدود  2013

 هباشد. بعد از منطق خام جهان مي درصد ذخاير نفت 9/47 هاي نفتي كانادا حدودنظر گرفتن شن بدون در

اروپا و اوراسيا و آفريقا قرار دارند. چنانچه   آمريكاي شمالي،ي مركزي و جنوبي، خاورميانه كشورهاي آمريكا

هاي نفتي كانادا با  شمالي و شنآمريكاي  هكل ذخاير جهان اضافه شود، منطق ههاي نفتي كانادا در مجموعشن

ذخاير  2013ال در سگيرد. درصد قرار مي 57/43خاورميانه با سهم  هبعد از منطق همچنان درصد 42/21سهم 

نفتي  ذخايردرصد كل  3/9ميليارد بشكه معادل  BP ، 157نفت كشور جمهوري اسالمي ايران در آمار شركت 

 157( 2012ر سال ينفتي خاورميانه برآورد شده است كه نسبت به ذخا ذخايردرصد كل  41/19جهان و 

دارنده بزرگ ذخاير نفتي جهان پس از در اين گزارش ايران چهارمين  است. افزايشي نداشتهميليارد بشكه) 

جايگاه  2013در سال  براساس گزارش رسمي اوپك كشورهاي ونزوئال، عربستان و كانادا شناخته شده است

پس از كشورهاي ونزوئال  كماكانميليارد بشكه رسيده و  8/157درصد رشد به  3/0با  نفتي ايرانذخاير 

 شايان ذكر است است.در رتبه سوم باقي مانده  ميليارد بشكه) 798/265( و عربستانميليارد بشكه)  35/298(

 2013سال ل ياوا(مطابق با  1392سال ابتداي شركت ملي نفت ايران در  هيدروكربورهاي مايع ذخايركه ميزان 

  ميليارد بشكه گزارش شده است. 80/157ميالدي) بالغ بر 

در سال مذكور خام در  نفتمتوسط توليد ن ميزابا در دست داشتن ذخاير و  2013عمر مخازن در سال 

  .شده استمحاسبه  1-20نقاط مختلف جهان به شرح جدول 
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  خام در مناطق مختلف جهان خام و ضريب ذخيره به توليد نفت . توليد نفت1-20جدول 

 منطقه
  ذخاير (ميليارد بشكه)

2013  

  توليد (هزار بشكه در روز)

2013 

  سال- نسبت ذخيره به توليد

  زن)(عمر مخا

 71/64 23/16826 43/397 *آمريكاي شمالي

 83/123 92/7292 63/329 امريكاي مركزي و جنوبي

 43/23 82/17280 77/147 اروپا و اوراسيا

 11/78 48/28358 47/808 خاورميانه

 48/40 70/8817 29/130 آفريقا

 03/14 05/8232 15/42 ه اقيانوس آرامزآسيا و حو

 88/120 32/3558 157 ايران

 84/130 3141 150 عراق

 95/88 14/3126 50/101  كويت

 20/63 46/11525 85/265 عربستان سعودي
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  هاي نفتي كانادا با احتساب شن * 

عربستان سعودي ضريب ذخيره به توليد  2013گردد با روند توليد سال  مالحظه مي 1- 20طور كه در جدول  همان

و در مورد  بوده  ن كشورهاي خاورميانه داراسال كمترين و بيشترين رقم را در ميا 84/130و  2/63ترتيب با حدود  و عراق به

رقم و  1392در ابتداي سال  ذخايرميزان چنانچه  كه گزارش شدهسال  88/120كشور جمهوري اسالمي ايران اين رقم 

اين رقم  ،مورد نظر قرار گيردالمللي  هاي بين هاي گذشته بدون محدوديت حالت معمول سالدر كشور  خام نفتواقعي توليد 

  خواهد شد.  85/110حدود 

  . منابع گازي2-1-6-1

   است.   1-21به شرح جدول جهان مناطق مختلف گازي جزييات ذخاير         

  . ذخاير گازطبيعي در مناطق مختلف جهان1- 21جدول 

  منطقه

 

  2013سهم ذخاير در سال *   (تريليون متر مكعب) شده ذخاير اثبات

  2013سال   2012سال   2011سال  (درصد)
 31/6 71/11 11/11 74/11 آمريكاي شمالي

 13/4 67/7 69/7 54/7 امريكاي مركزي و جنوبي

  49/30 62/56 5/56 37/56 اروپا و اوراسيا
 24/43 29/80 33/80 42/80 خاورميانه

 65/7 21/14 45/14 64/14 آفريقا

 18/8 20/15 24/15 89/14 حوزه اقيانوس آرام

 100 7/185 31/185 61/185 جمع كل
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  هاي مندرج در سايت مذكور گزارش گرديده است. ها بر اساس درصد سهم * ارقام درصد سهم
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 21/0معـادل   ،تريليون متـر مكعـب   39/0، با 2012ت به نسب 2013ميزان ذخاير گاز جهاني در سال 

كـه  خاورميانه بيشترين ذخاير گاز را در خود جاي داده اسـت  فوق براساس جدول  داشته است. افزايشدرصد 

  و پس از آن اروپا و اوراسيا قرار دارند.باشد باالترين آن در اين منطقه مربوط به ايران مي

  نشان داده شده است.  1- 22از كل ذخاير جهان در جدول  آنهاو سهم  ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز

  2013سهم ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز نسبت به ذخاير گاز جهاني در سال . 1- 22 جدول

  درصد از كل ذخاير گاز جهان  توليد (ميليارد متر مكعب)  ذخاير اثبات شده (تريليون مترمكعب)  كشور

 18/0  6/166 78/33 ايران

  17/0  8/604  25/31  روسيه

 13/0  56 68/24  قطر

 09/0  3/62 48/17  تركمنستان

 04/0  103 23/8  عربستان سعودي

 033/0  56 09/6  امارات متحده عربي

 030/0  4/28 57/5  ونزوئال

 027/0  1/36 08/5  نيجريه

  024/0  6/78  50/4  الجزاير
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 ،خاورميانه گاز وردهاي خود را در مورد ذخايرآبر BPشركت  ،مشهود است 1-22 و 1-21 ولاجد ازكه  چنان

نسبت به برآوردهاي قبلي  2013و همچنين حوزه اقيانوس آرام در سال  ، آمريكاي مركزي و جنوبيآفريقا

كه با (خاير گازي روسيه ذ و كاهشخود با تجديد نظر  2013طرفي در گزارش سال كاهش داده است. از 

تريليون متر  25/31به  )هگاز جهان بود ذخايرهاي زيادي بزرگترين دارنده  تريليون متر مكعب براي سال 6/44

در براين اساس،  .بزرگترين دارنده ذخاير گاز جهان اعالم كرده استبراي دومين سال متوالي مكعب، ايران را 

 13و  17ترتيب با  و قطر به روسيهذخاير گاز جهان در رتبه اول و درصد از  18با داشتن  ايران 2013سال 

ايران در جدول قابل ذكر است كه ذخاير گاز  .اند گرفتههاي بعدي قرار از سهم ذخاير جهاني در رده درصد

در حالي كه آخرين آمار رسمي ذخاير گاز اعالم  شده،تريليون متر مكعب اعالم  BP، 8/33براساس آمار  22-1

تريليون متر مكعب  02/34 ،)2013سال اوائل (مطابق با  1392سال  ابتداي ه از جانب وزارت نفت ايران درشد

ترين  شايان ذكر است كه در تازه خواهد شد.درصد  36/18كه سهم آن از كل ذخاير گاز جهاني حدود  باشد مي

 7/0ز در اختيار دارد كه حجم آن اثبات شده گا ذخايرتريليون مترمكعب  20/34ايران  بولتن آماري اوپك، 

تريليون  81/48روسيه با دارا بودن  است. برپايه اين گزارش، يافتهافزايش  2012سال  بهدرصد نسبت 

گازي  ذخايربزرگ  هايران دومين دارند ترين ذخاير اثبات شده گازي جهان را در اختيار دارد و  مترمكعب بزرگ
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گازي جهان قرار  ذخايرق كه ايران را در صدر فهرست دارندگان در فو BPجهان است كه با گزارش شركت 

  داده مغايرت دارد.

باشد كه عمر ذخاير را با توجه  هاي مهم در صنعت گازطبيعي مي ضريب ذخيره به توليد يكي از شاخص

  است. 1-23دهد. اين ضريب براي مناطق مختلف به شرح جدول به روند توليد جاري نشان مي

  يب ذخيره به توليد گازطبيعي . ضر1-23جدول

  منطقه
 سال -ضريب ذخيره به توليد

  2013سال   2012سال   2011سال 

 03/13 42/12 55/13 آمريكاي شمالي

 5/43 10/44 06/45 امريكاي مركزي و جنوبي

 74/53 87/53 25/53 اروپا و اوراسيا

 29/141 25/147 23/153 خاورميانه

 54/69 79/66 34/69 آفريقا

 07/31 43/31 79/30 وزه اقيانوس آرامح

 77/54 08/55 04/56 جمع كل
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ضريب ذخيره به  2013گردد با توجه به توليد گاز در سال  مالحظه مي 1-23طور كه در جدول  همان

ذخاير گاز جهان  افزايش كمش توليد و افزايكه با توجه به  سال است 77/54در حدود  توليد جهان رقمي 

يات جدول فوق در سايت زيكه به ج . چناندهد نشان مي كاهشسال  1نسبت به سال قبل، اين ضريب حدود 

سال  94/195 با ونزوئالو سال  82/202، ايران با اول هدر رتب سال 34/280تركمنستان با مراجعه شود، كشور 

و توليد در براساس ذخاير ذخيره به توليد در جدول فوق ي ها است ضريب هاي بعدي قرار دارند. بديهي در رده

   شده است.هاي مربوطه محاسبه و گزارش  سال

  سنگ. منابع زغال3-1-6-1

  آمده است. 1-24 در جدول سنگ سهم مناطق مختلف جهان از ذخاير زغال
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  سنگ در مناطق مختلف جهان . ذخاير زغال1- 24جدول 

 منطقه
ذخاير در سال  سهم*  يون تن)ذخيره (ميل

  2013سال   2012سال   2011سال  (درصد) 2013

 49/27 245088 245088 245088 آمريكاي شمالي

 64/1 14641 12508 12508 امريكاي مركزي و جنوبي

 83/34 310538 304604 304604  اروپا و اوراسيا

 69/3 32936 32895 32895  آفريقا و خاورميانه

 34/32 288328 265843 265843 اقيانوس آرام آسيا و حوزه

 100 891531 860938 860938 جمع كل
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حاكي از افـزايش   2013ل در سا سنگ زغال خايرميزان ذ آمار ،گردد مالحظه مي 1-24در جدول طور كه  همان

باشـد كـه كـل ذخـاير      در مناطق آسيا و حوزه اقيانوس آرام و كشورهاي اروپا و اوراسـيا مـي   قابل توجه ذخاير

اين ميان از نظر ميـزان ذخـاير   ميليارد تن رسانده است. در  5/891درصد به  5/3جهان را با رشد  سنگ زغال

 هاياقيـانوس آرام و سـپس كشـور    هضـ و بعـد از آن كشـورهاي حو   در رتبه نخست كشورهاي اروپا و اوراسيا

درصـد) در ايـن    69/3قرار دارند. سهم كشورهاي آفريقـايي و خاورميانـه (  هاي بعدي  در رتبهآمريكاي شمالي 

در جهـان بـه    درصـد) را 64/1و كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي نيز كمترين سـهم (  بودهبخش بسيار كم 

  .اند خصيص دادهخود ت

درصد از ذخاير جهان را به  12/0كه  ميليارد تن  1/1 حدود 1392در سال كشور ايران  قطعيذخيره 

  . است برآورد شده ميليارد تن 14حدود  كشورمان و ذخيره كل (قطعي و احتمالي) خود اختصاص داده است




