
بخش اول
 منابع هيدروكربوري

منابع هيدروكربوري نفت و گاز كشور را مي توان به دو صورت منابع غيرمتعارف و متعارف به شرح زير 
ارايه نمود.

1-1.منابع غيرمتعارف هيدروكربوري
از آنجايي كه توليد منابع نفت و گاز از منابع متعارف به تدريج كاهش خواهد يافت و توقف اين كاهش 
امكان پذير نبوده و يا بسيار مشكل به نظر مي رسد در اين صورت اختالف ميان تقاضا و عرضه اجباراً بايد به 
وسيله توليد از منابع غيرمتعارف در آينده جبران گردد. هرچند هزينه توليد مقدار قابل توجه و زياد نفت و گاز 
از منابع غيرمتعارف در حال حاضر بسيار باال و غيراقتصاديست ليكن به علت اهميت آن در تامين انرژي آينده 

جهاني بررسي و مطالعات در مورد اين منابع و پرداختن به آن از هم اكنون ضروري به نظر مي رسد.



ترازنامه هيدروکربوري کشور سال 161388

1-1-1. منابع غيرمتعارف نفتي
منابع نفتي غيرمتعارف عبارت از نفتي است كه با استفاده از روش هاي غيرمعمول در مقايسه با نفت توليدي 
 و يا استخراج شده از چاه هاي معمولي نفت بدست مي آيد. منابع نفتي غيرمتعارف شامل شيل نفتي) سنگ هاي

 API رسوبي حاوي كروژن(، ماسه نفتي)شن هاي حاوي قير(، نفت سنگين و فوق سنگين)نفت با گرانروي باال و
كمتر از °10( مي باشد. از انواع منابع نفتي غيرمتعارف مذكور، مطالعات و بررسي ها وجود شيل نفتي با عيار 
نفت قابل قبول و بيش از متوسط جهاني را در البرز جنوبي، قالي كوه و زردكوه استان لرستان به ترتيب با برآورد 
ذخيره 100 و 70 ميليون بشكه نشان داده است. ليكن اين منابع به علت هزينه باالي استخراج و توليد تاكنون 
در اولويت برنامه هاي توسعه و بهره برداري از منابع كشور قرار نگرفته اند. عالوه بر آن منابع غيرمتعارف نفتي 
به صورت ذخاير نفت با مقدار قابل استخراج از نظر اقتصادي در سنگ هاي متخلخل كه نفت آن به دليل قابليت  

ترشوندگي كم، غيرقابل جريان مي باشد در دشت مغان در غرب استان آذربايجان وجود دارد.

2-1-1. منابع غيرمتعارف گازي
چهار نوع منابع غيرمتعارف گازي در جهان وجود دارد كه عبارت از شن هاي فشرده )Tight Sands(، متان 
معادن زغال سنگ )Coalbed Methan(، شيل گازي )Gas shale( و هيدرات هاي گازي )Gas Hydrate( مي باشند. 
انجام شده كه وضعيت شرايط تشكيل و شرح  به هيدرات هاي گازي  اوليه اي راجع  در كشور فقط تحقيقات 
 خالصه آن در كتاب ترازنامه هيدروكربوري سال 1387 به تفضيل آمده است. ضمناً در اين مورد خالصه اي

 از اطالعات جديد در ارتباط با منابع غير متعارف گازي كشور از سازمان هاي ذيربط دريافت گرديده كه به 
شرح زير ارايه شده است:

- شيل گازي 
بنا به تعريف عبارتست از گازي كه در سنگ هاي ريز كه داراي مواد آلي غني مي باشند ذخيره شده 

اند. اين سنگ ها شامل شيل، سنگ هاي گل آلود، لجني و شني ريز مي باشند. منابع شيل  گازي در ايران شامل 
سازندهاي شمشك )ژوراسيك( در البرز مركزي و ايران مركزي مي باشند. 

- هيدرات گازي 
منابع غيرمتعارف گازي شامل هيدرات گازي به صورت يك جامد بلوري مي باشد كه در آن مولكول هاي 
گاز توسط مولكول هاي آب احاطه شده اند. گازهاي زيادي هستند كه ساختار مناسبي براي تشكيل هيدرات دارند 
كه از آن جمله مي توان به دي اكسيدكربن، سولفيد هيدروژن و هيدروكربن هاي با تعداد كربن كم اشاره نمود. 
هيدرات هاي گازي كه اكثراً در بستر درياها تشكيل مي شوند، غالباً از نوع هيدرات متان هستند. هيدرات گازي 
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در دما و فشار محيط، رسوبات كف اقيانوس ها و در مناطق با عمق بيش از 500 متر تشكيل مي شود. در اين فشار 
و در دماهايي باالتر از دماي پايدار يخ، هيدرات گازي كاماًل پايدار است. متالشي  شدن يك حجم از هيدرات 

متان در فشار يك اتمسفر، حدود 160 حجم گاز متان توليد مي كند.
در كشور ما نيز تحقيق در مورد هيدرات هاي گازي مورد توجه قرار گرفته و بر طبق اطالعات اعالم شده 
توسط مديريت اكتشاف، شركت نفت فالت قاره ايران و پژوهشگاه صنعت نفت، در قسمت ايراني درياي عمان 
مساحتي به وسعت 27000 كيلومتر مربع را مي توان به عنوان محدوده رسوبات حاوي »هيدرات گازي« در نظر 
گرفت. درياي عمان داراي وسعت 160000 كيلومترمربع مي باشد كه 70000 كيلومترمربع آن در مرزهاي 
آبي ايران قرار گرفته است. عمق آب در اين دريا حداكثر به 3300 متر مي رسد كه مبين شرايط مناسب جهت 
 Statoil 0 است. براساس مطالعات صورت گرفته توسط شركتC2 تشكيل هيدرات گازي به ويژه با وجود دماي
نواحي داراي پتانسيل هيدرات گازي در درياي عمان در عمق هاي بيش از 1300 متر مي باشد. مطالعات انجام 
شده براساس اندازه گيري و مدل سازي فيزيك سنك در حوضه مكران )درياي عمان( وجود گاز در زير سطح 
دريا را تاييد مي كند. بر طبق نتايج حاصل از يكي از مدل هاي به كار گرفته شده غلظت 14 تا 29 درصد هيدرات 
و غلظت 1 تا 6 درصد گاز و در مدل ديگر غلظت 4 تا 15 درصد هيدرات و غلظت 1 تا 7/5 درصد گاز را 

نشان مي دهد.

2-1. منابع متعارف هيدروكربوري
 منابع متعارف هيدروكربوري شامل مجموع كل ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز قابل استحصال كشف 
شده در كشور مي باشد كه در پايان سال 1388، با 42/6 درصد ذخاير نفتي و 57/4 درصد ذخاير گازي، حجم 

كل آنها 355 ميليارد بشكه معادل نفت خام بوده است. 
كشور جمهوري اسالمي ايران به ترتيب با در اختيار داشتن 10/24 و 20/04 درصد از ذخاير نفت جهان و 
خاورميانه و قرار گرفتن در منطقه اي نفت خيز، جايگاه ارزنده اي در جهان دارد در سال 1388كه پس از عربستان 

در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( از نظر توليد در رده دوم قرار داشته است. 
كل تعداد ميادين فعال نفتي در سال 1388، به شرح جدول 1-1، 78 ميدان مي باشد كه 62 ميدان در 

خشكي و 16 ميدان آن در دريا واقع شده اند. 
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جدول 1-1.  تعداد ميادين فعال نفتي به تفكيك خشكي و دريا در سال 1388

تعداد )ميادين(عنوان/ شركت

خشكي

50شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

10شركت ملي مناطق مركزي ايران

2شركت بهره  برداري نفت و گاز اروندان*

16شركت نفت فالت قاره ايراندريا
78جمع كل

* حق بهره برداري از ميدان آزادگان با شركت نفت و گاز اروندان مي باشد لذا اين ميدان در زمره ميادين فعال شركت مذكور در نظر گرفته شده است. 

 كشور جمهوري اسالمي ايران با در اختيار داشتن 33/09 تريليون متر مكعب ذخاير گازي بعد از كشور 
روسيه در رده دوم جهاني و در خاورميانه همچنان در مرتبه اول قرار دارد. 

در سال 1388 از مجموع 22 ميدان فعال گاز كشور 15 ميدان آن به صورت ميدان مستقل گازي و 5 
ميدان سازندهاي گازي ميادين نفتي در خشكي و 1 ميدان مستقل گازي و 1 ميدان سازند گازي در دريا به 

شرح جدول 2-1 مي باشند. 

 جدول 2-1. تعداد ميادين فعال گازي به تفكيك خشكي و دريا در سال 1388

تعداد )ميادين(عنوان/ شركت

خشكي
5شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب )سازندي و گنبدي(
15شركت ملي مناطق مركزي ايران )ميادين مستقل گازي(

دريا
1شركت نفت و گاز پارس

1شركت نفت فالت قاره ايران سازندي
22جمع كل

1-2-1. منابع موجود نفت
شركت هاي توليدي در صنايع باالدستي نفت و گاز به دو بخش عمده مناطق خشكي و مناطق دريايي به 

شرح زير تفكيك شده اند. 
جدول 3-1 ميادين فعال نفتي در مناطق خشكي و دريايي به تفكيك شركت هاي تابعه شركت هاي ملي 

نفت ايران را نشان مي دهد.
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1-1-2-1.  منابع نفتي خشكي
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب از طريق پنج شركت تابعه بزرگترين توليدكننده نفت ايران با توليد 
حدود 80 درصد نفت خام كشور مي باشد كه در محدوده اي به وسعت بيش از 400 هزار كيلومتر مربع و با بيش 
از 50 ميدان هيدروكربوري نفت و گاز در محدوده 4 استان از بوشهر تا شمال خوزستان )استان هاي خوزستان، 
كهكيلويه و بويراحمد، بوشهر و ايالم( مسئوليت عمليات بهره برداري از حوضه هاي نفتي جنوب را به عهده دارند. 
ميدان هاي فعال بزرگ نفتي نظير اهواز، آغاجاري، گچساران و مارون كه در زمره بزرگترين ميدان هاي نفتي 

جهان محسوب مي شوند در اين منطقه قرار دارند. 
شركت مناطق مركزي ايران مسئوليت توسعه و بهره برداري از بقيه منابع نفت  و گاز بخش وسيعي از 
مناطق خشكي فالت قاره ايران به جز حوضه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با 23 ميدان در 9 استان كشور 
)فارس، بوشهر، هرمزگان، كرمانشاه، لرستان، خراسان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري( را تحت 

سرپرستي عملياتي 3 شركت تابعه زير به عهده دارد. 
سروستان،  توسعه  حال  در  نفتي  ميادين  با  جنوبي  زاگرس  گاز  و  نفت  بهره برداري  شركت   -
سعادت آباد و خشت كه در آينده نزديك به بهره برداري خواهند رسيد و ميادين نفتي در برنامه 

توسعه، كوه موند، بوشگان، كوه كاكي، ريگ، شوروم، دوروم )رشد(، عسلويه شرقي
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق كه عمليات ميادين گازي منطقه را تحت سرپرستي دارد   -

و در حال حاضر فاقد ميادين نفتي است. 
شركت بهره برداري نفت و گاز  غرب كه عمليات اكثر ميادين نفتي فعال توليدي شركت مناطق   -
مركزي را در نوار مرزي غرب كشور نظير ميادين چشمه خوش، دهلران، پايدار غرب، پايدار شرق، 
دانان، نفت شهر و دو ميدان سركان و ماله كوه را در استان لرستان و همچنين ميادين نفتي در حال 
توسعه و يا در برنامه توسعه فاز 2 دهلران، فاز 2 دانان، اليه بنگستان چشمه خوش، فاز 2 سركان، 

ماله كوه، جنگوله، آذر، البرز قم، شاخه، ويزنهار، سومار و آبان، را سرپرستي مي نمايد.
شركت اروندان مسئوليت بهره برداري از ميدان فعال نفتي دارخوين و ميادين در دست توسعه و يا در 

برنامه توسعه آزادگان، يادآوران، سوسنگرد، جفير، بندر كرخه و اروند در استان خوزستان را به عهده دارد.
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2-1-2-1.  منابع نفتي دريايي
مناطق دريايي كشور مسئوليت بهره برداري و توسعه 30 ميدان نفتي و گازي در شش منطقه عملياتي به 
طول 1800 كيلومتر در خليج فارس و درياي عمان به عرض متغير 27 با 120 كيلومتر را به عهده دارد. منابع 

نفتي اين مناطق شامل: 
منطقه عملياتي بهرگان با ميادين توسعه يافته: نوروز، سروش، هنديجان و بهرگانسر و ميدان در حال   -

توسعه ماهشهر 
منطقه عملياتي خارك با ميادين توسعه يافته ابوذر، درود، فروزان، اسفنديار و ميدان نفتي /گازي در حال   -

توسعه آرش 
-  منطقه عملياتي الوان با ميادين توسعه يافته: سلمان، رسالت، رشادت و بالل و ميدان نفتي/گازي در حال 

توسعه آلفا و فردوس
منطقه عملياتي سيري با ميادين توسعه يافته: الوند، سيوند، دنا، ميدان نفتي/گازي اسفند و ميدان در حال   -

توسعه فرزام 
منطقه عملياتي قشم با ميدان نفتي هنگام و ميادين در برنامه توسعه هرمز اي، بي، دي، اف، توسن و   -

تفتان
منطقه عملياتي كيش كه در حال حاضر فاقد ميادين نفتي است  -
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جدول 3-1. ميادين فعال نفتي 

منابع نفتي خشكي
منابع نفتي 

دريايي

نفت فالت قارهنفت گاز ارونداننفت مناطق مركزيمناطق نفت  خيز جنوب

هنديجاندارخوينچشمه خوشپارسيآب تيمور- سروكمسجد سليمان

بهرگانسرآزادگاندهلرانبينك - آسماريمنصوري - آسمارياللي-آسماري

نوروز دانانبينك - بنگستانمنصوري - بنگستاناللي- بنگستان

سروش پايدار غربگلخاريراميننفت سفيد - آسماري

ابوذر پايدار شرقگچساران- آسماريمارون - بنگستاننفت سفيد - بنگستان

درود دالپريگچساران- بنگستانمارون- آسماريهفت كل 

فروزان سركانبي بي حكيمهكوپال - آسماريذياليي- آسماري 

رشادت ماله كوهكرنگانكوپال - بنگستانذياليي - بنگستان

رسالت نفت شهرنرگسيشادگان كبود

سلمان آبانچلينگر - خامي )فهليان(آغاجاريپرسياه

بالل  چلينگر - خامي )سورمه(پازنانلب سفيد

سيوند   منصور آبادكرنج پلنگان

دنا  سياه مكانپرنجكارون

نصرت  خويزرگ سفيد - آسماريقلعه نار

الوند  رودكرگ سفيد- بنگستاناهواز - بنگستان

اسفند  سوالبدررامشير - آسمارياهواز - آسماري

    رامشير- بنگستانآب تيمور - ايالم

5010216جمع كل
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2-2-1. منابع موجود گاز
1-2-2-1 . منابع گازي خشكي

ميادين گازي فعال و غيرفعال مناطق خشكي به تفكيك شركت ها به صورت زير مي باشد: 
مناطق نفت خيز جنوب( گاز توليدي اين منطقه بيشتر از طريق گازهاي همراه گنبدي ميادين نفتي است 
شامل گازهاي گنبدي ميادين پازنان و نفت سفيد. گاز توليدي سازندهاي گازي در اين منطقه شامل سازندهاي 
گازي توسعه يافته ژوراسيك مسجدسليمان، خامي مارون و سازندهاي گازي در برنامه توسعه: كارون بنگستان، 
پازنان خامي، بي بي حكيمه خامي، بينك خامي، قلعه ناربنگستان، كرنج خامي، لب سفيد بنگستان، اهواز فهليان، 

آغاجاري خليج، رگ سفيد خامي، زياليي بنگستان و ميالتون سورمه.
مناطق مركزي( ميادين عمده مستقل گازي فعال و غيرفعال در خشكي به شرح زير در شركت هاي تابعه 

اين شركت قراردارند: 
شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با 10 ميدان گازي فعال در حال توليد آغار و داالن، نارو   -
كنگان، تابناك، شانول، وراوي، گورزين، سرخون و هما و ميادين در دست توسعه گازي دي، سپيدزاخور، 
گردان، گشويي جنوبي و ميادين در برنامه توسعه سفيدباغون، هالگان، نمك غربي، نمك كنگان، مختار، 

عسلويه غربي، زيره و سلخ
شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با ميدان فعال گازي در حال توليد تنگ بيجار و ميدان در حال   -

توسعه فاز دوم تنگ بيجار و ميدان گازي در برنامه توسعه بزرگ كبيركوه
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق با ميادين گازي فعال در حال توليد مزدوران، شوريجه وگنبدلي  -

2-2-2-1. منابع گازي دريايي
عمليات ميادين فعال و غيرفعال در حال توسعه دريايي در سال 1388تحت مسئوليت دو شركت به شرح 

زير مي باشند:
شركت نفت و گاز پارس با ميادين فعال توليدي فازهاي 1 الي 10 پارس جنوبي و ميادين در دست توسعه 

فازهاي 9، 10، 12 و 15 الي 18 از 24 فاز بلوك بندي شده پارس جنوبي 
شركت فالت قاره با ميدان فعال سازند گازي سلمان و ميادين گازي در دست و يا در برنامه توسعه 
كيش، فرزادA، فرزاد B)فارسي(، آرش، فارور اي و بي، صالح و مخازن سازندهاي گازي بهرگانسر، بالل، رشادت 

و اسفند
جدول 5-1 ميادين فعال توليدي در دريا را به تفكيك شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران نشان مي دهد.
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جدول 4-1. ميادين فعال گازي
منابع گازي درياييمنابع گازي خشكي

نفت فالت قارهنفت و گاز پارسنفت مناطق مركزيمناطق نفت خيز جنوب

ميدان سلمان/ سازند داالنميدان پارس جنوبيداالنمزدورانسازند مارون خامي
تابناكشوريجهسازند ژوراسيك مسجد سليمان

هماگنبدليسازند لب سفيد 
شانولنارگنبدي پازنان

وراويكنگانگنبدي نفت سفيد
تنگ بيجارسرخون 

سراجهقشم 

 آغار 

3-1. اكتشاف نفت و گاز
1-3-1. فعاليت هاي اكتشافي

اكتشاف از مهمترين فعاليت هاي بخش باالدستي صنايع نفت مي باشد به طوري كه تداوم فعاليت هاي اين 
صنعت  به آن وابسته است.

براساس اطالعاتي كه توسط مديريت اكتشاف ارايه شده در مناطقي كه سنگ هاي رسوبي مشاهده مي شود 
احتمال كشف نفت و گاز وجود دارد، لذا در كل كشور چند حوضه رسوبي شناسايي شده كه مهمترين آنها 
حوضه زاگرس و خليج فارس بوده و بيشترين ميادين نفت و گاز كشور در اين حوضه قرار دارد. حوضه هاي 
ايران مركزي، كپه داغ و خزر از ديگر حوضه هاي رسوبي كشور مي باشند كه احتمال اكتشاف نفت در آنها وجود 
دارد. ساير حوضه ها نظير حوضه دريايي عمان، جازموريان، مكران، مغان، زابل، طبس را نيز مي توان از ديگر 
حوضه  هاي رسوبي نام برد ليكن بر طبق مطالعات از نظر احتمال اكتشاف نفت و گاز از مطلوبيت چنداني نسبت 
به دو حوضه ديگر برخوردار نيستند. علي رغم دسته بندي فوق خط مشي تدوين شده شركت ملي نفت، توسعه 
فعاليت هاي اكتشافي در كليه حوضه هاي رسوبي كشور است كه به ترتيب اولويت مي توان به كشف نفت و گاز 
در ميادين مشترك، كشف نفت ميدان هاي جديد به منظور جايگزيني بخشي از نفت توليدي، اكتشاف نفت و 
گاز در اليه هاي عميق تر ميدان هاي در حال توليد و توسعه و كشف ميادين گازي مستقل گازي جهت تامين گاز 

مصارف داخل و صادرات اشاره نمود. 
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تحت االرضي،  و  سطح االرضي  زمين شناسي  نقشه برداري،  عمليات  شامل  اكتشافي  عظيم  فعاليت هاي 
ژئوفيزيكي شامل عمليات ثقل سنجي، مغناطيس سنجي، لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي و نهايتاً حفاري اكتشافي، 
توصيفي و تحديدي براساس برنامه ريزي در شركت ملي نفت صورت مي گيرد به طوري كه اين شركت در اين 
بخش توانسته است موقعيت خود را به عنوان يك شركت با ذخاير هيدروكربوري باال تثبيت نمايد، بايد توجه 
داشت كه عملكرد فعاليت هاي اكتشافي به ساختار زمين شناسي و ژئوفيزيكي هر منطقه از يكسو و پيشرفت هاي 
تكنولوژيكي در روش هاي اكتشاف از سوي ديگر بستگي دارد بنابراين هريك از فعاليت هاي فوق ممكن است 
مشهود  كاماًل  زير  شرح  به   1-5 جدول  در   1378-88 دوره  طي  كه  باشد  زمان  طول  در  نوساناتي  داراي 

مي باشد.

 جدول 5-1.  فعاليت هاي اکتشافي طي  سال هاي 1378-88

137813791380138113821383واحدشرح

عمليات زمين شناسي
عمليات ژئوفيزيكي )دو بعدي(

عمليات ژئوفيزيكي )سه 
بعدي(

عمليات نقشه برداري

كيلومترمربع
كيلومتر

كيلومترمربع
كيلومتر

23875
22295
481

25012

24170
62246
286

36717

19566
24014
1225
36794

3302
8482
1083
20300

16280
1479
1839
10000

36480
8445

12000

13841385138613871388واحدشرح

عمليات زمين شناسي
عمليات ژئوفيزيكي )دوبعدي (

عمليات ژئوفيزيكي )سه 
بعدي(

عمليات نقشه برداري

كيلومترمربع
كيلومتر

كيلومترمربع
كيلومتر

54659
5083
1596

-

1128/6
1145
1372
1510

83521
885/7
382/1
2484/4

*266745
2706/6
312/5

-

*61670
 2430/3
525/66

-

* عدد گزارش شده وسعت نواحي مطالعه شده را نشان مي دهد.

فعاليت هاي   با  ماه  گروه  وسيله 16  به  در سال 1388  زمين شناسي  عمليات  كه  است  توضيح  به  الزم 
برش هاي چينه شناسي و ساختماني به ترتيب با طول 14643 متر و 2121 كيلومتر انجام شده است. 

در مورد عمليات ژئوفيزيك دو بعدي در سال 1388متذكر مي گردد كه از 2430/3 كيلومتر  به ترتيب 
بوده  اكتشافي  بلوك هاي  به  و گاز و  544 كيلومتر مربوط  نفت  اكتشاف  به طرح  1886/3 كيلومتر مربوط 

است.
شايان ذكر است كه يكي از شاخص هاي مهم فعاليت هاي اكتشافي ضريب موفقيت مي باشد بدين معني 
كه فعاليت هاي اكتشاف هميشه با ريسك همراه است لذا بر طبق تعريف نسبت چاه هايي كه به مرحله توليد 
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اقتصادي مي رسند به كل تعداد چاه هاي حفر شده به عنوان ضريب موفقيت نام برده مي شود. در حالي كه ضريب 
موفقيت جهاني در حدود 30 يا 35 درصد است، برطبق گزارش مديريت اكتشاف شركت ملي نفت اين ضريب 
در كشور در سال هاي اخير به 79 درصد رسيده است، به عبارت ديگر از هر 5 حلقه چاه اكتشافي 4 حلقه آن 

با موفقيت همراه بوده است. 
عملكرد عمليات لرزه نگاري دو و سه بعدي كه در نقاط مختلف به شرح زير گزارش گرديده است:

عمليات لرزه نگاري دوبعدي فاز 3 آبادان كه در سال 1387 شروع شده بود در سال 1388 با  	•

حجم برداشت 371/1 كيلومتر ادامه يافت و در مورخ 1388/04/15 به اتمام رسيد. در اين پروژه 
نواحي آبادان، ماهشهر، شادگان، شلمچه، جفير جنوبي و سهراب تحت پوشش لرزه نگاري دوبعدي 

در محيط هاي باتالقي، خشكي و آبي- خاكي قرار گرفت. 
عمليات لرزه نگاري دوبعدي فارس )فارس-1( كه در سال 1387 شروع شده بود در سال 1388  	•

با حجم برداشت 434/88 كيلومتر ادامه يافت. نواحي عملياتي تحت پوشش در اين پروژه شامل 
انار، شاهچال، الورستان، باويون، قطب آباد و نادر مي باشد. عمليات لرزه نگاري فارس در سال 1389 

ادامه خواهد يافت.
عمليات لرزه نگاري دوبعدي كوهستان-3 كه در مورخ 1388/1/22 شروع شده و تا پايان سال  	•

به مقدار كلي 833/3 كيلومتر پيشروي داشته است. نواحي تحت پوشش اين پروژه شامل سربوري، 
چهاربرجه، گلخاري، دارا مي باشد.

عمليات لرزه نگاري دوبعدي پارس شمالي در مورخ 1388/6/2 شروع شده و تا پايان سال به  	•

مقدار 246/82 كيلومتر پيشروري داشته است. اين مقدار برداشت در جزاير قشم، هندورابي و ناحيه 
بستانه )بندرلنگه( و در محيط انتقالي خشكي -دريايي انجام گرفته است. اين عمليات در سال 1389 

ادامه خواهد يافت.
مورخ  در  سليمان  مسجد  و  باغ ملك  ايذه،  ناحيه  در  پرديس  بعدي  سه  لرزه نگاري  عمليات  	•

1388/7/5 شروع شده و تا پايان سال به مقدار 525/66 كيلومتر مربع پيشروي داشته است. اين 
عمليات در سال 1389 ادامه خواهد يافت.

عمليات ژئوفيزيكي غيرلرزه اي 
عمليات غيرلرزه اي EMAP كپه داغ )استان گلستان( كه در سال 1387 شروع شده بود در سال  	•

1388 با برداشت 512 ايستگاه ادامه پيدا كرد و در نهايت در ارديبهشت 1388 با برداشت 4000 
ايستگاه به اتمام رسيد.
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عمليات زمين شناسي 	•

در عمليات زمين شناسي انجام گرفته در سال 1388 در مجموع با اعزام 16 گروه ماه 14643 متر 
برش چينه شناسي، 2121 كيلومتر برش ساختماني و 5145 نمونه سنگ برداشت شده است.

در مورد فعاليت هاي اكتشافي در درياي خزر مطالعات و عمليات اجرايي انجام شده تا كنون به شرح زير 
بوده است: 

تعداد 46 ساختار كوچك و بزرگ در منطقه خزر جنوبي شناسايي شده كه 8 بلوك آن داراي ذخاير قابل 
مالحظه اي نفت و گاز بوده و به عنوان ساختارهاي اولويت دار، جهت اكتشاف مي باشند. 

سكوي حفاري نيمه شناور ايران - اميركبير در آبان ماه 1388 جهت انجام عمليات حفاري اكتشافي بر 
روي اولين بلوك اكتشافي در فاصله 250 كيلومتري از ساحل و در عمق بيش از 800 متر مستقر گرديد. در 
بهمن ماه 88 عمليات اكتشافي با حفر موفقيت آميز Pilot hole به عمق 1444 متر از سطح ميز دوار انجام شده 

است. 
در سال 1388 فعاليت هاي اكتشافي از جمله لرزه نگاري انجام نشده و آخرين آمار لرزه نگاري سه بعدي، 
مربوط به سال هاي قبل بوده كه تا دي ماه سال 1384 حدود 4000 كيلومتر مربع لرزه نگاري سه بعدي در چهار 

بلوك گزارش شده است.

بلوك هاي اكتشافي و توسعه اي
اهم فعاليت هاي عمده اكتشافي در سال هاي اخير انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه، جذب سرمايه هاي 
خارجي و تعهد ريسك توسط آنها با شركت هاي معتبر خارجي و معرفي بلوك هاي اكتشافي خشكي و دريايي 
جهت كشف منابع جديد نفت و گاز بوده است. شرايط قراردادهاي اكتشافي و توسعه اي به طوري تنظيم شده 
كه در صورت كشف هيدروكربور در ميدان هاي مختلف پس از تاييد تجاري بودن آن توسط شركت ملي نفت 
به اين شركت تحويل داده خواهد شد و بازپرداخت هزينه هاي شركت طرف قرارداد از توليدات ميدان صورت 
مي گيرد. هم اكنون مناطق رسوبي كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي، وسعت، پتانسيل وجود منابع نفت و گاز و 
سوابق فعاليت هاي اكتشافي به 96 بلوك تقسيم شده اند، كه 15 بلوك از اين تعداد به 12 شركت خارجي براي 

فعاليت هاي اكتشافي و توسعه اي واگذار گرديده است كه تاكنون در آنها 24 حلقه چاه حفر شده است. 
مشخصات و عملكرد بلوك هاي اكتشافي كه در سال هاي اخير براي مطالعات اوليه به شركت هاي خارجي 

معرفي و واگذار شده به تفضيل در ترازنامه هيدروكربوري سال 1387 گزارش شده است.
به طور خالصه وضعيت بلوك هاي واگذار شده به شركت هاي خارجي در حال حاضر كه توسط مسئولين 
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مديريت شركت اكتشاف گزارش شده بدين نحو است كه قبل از سال 1383 بلوك هاي اكتشافي منير، زواره 
كاشان، اناران، مهر، ايرانمهر، فروز، توس و فارسي جهت اكتشاف به شركت هاي خارجي واگذار شدند، كه پس 
از مراحل عمليات اكتشافي در اين بلوك ها سه ميدان كشف شد. در سال 1383، 16 بلوك جديد مراوه تپه، 
مغاون1 و 2، گرمسار، ساوه، بيجار، راز، طبس، سراوان، جازموريان شرقي، زابل، مكران غربي، خرم آباد، كوهدشت 
و كرمانشاه براي اكتشاف به مناقصه بين المللي گذاشته شد. از اين مناقصه، قرارداد اكتشاف و توسعه چهاربلوك 
خرم آباد، كوهدشت، گرمسار و ساوه منعقد گرديد. مجدداً در سال 1385، 17 بلوك اكتشافيـ  توسعه اي قوچان، 
كالت، نفت شهر، ايالم، دانان، نسا، بندرعباس، راز، مراوه تپه، مغان 1 و 2، كوير، الوند، فردوسي، الله، تابان و دير 

به مناقصه بين المللي گذاشته شد كه قرارداد اكتشاف و توسعه بلوك هاي دير، دانان و مغان 2 نهايي شد

2-3-1. فعاليت هاي حفاري
ساير  و  حفاري  ملي  شركت  توسط  اغلب  ايران  نفت  ملي  شركت  در  حفاري  فعاليت هاي  به طوركلي 
شركت هاي خصوصي به منظور حفاري اكتشافي و افزايش توليد از ميادين توسعه يافته، حفاري توسعه، حفاري 

تعميراتي/تكميلي در مناطق خشكي و دريا  انجام مي پذيرد. 
عمده ترين فعاليت هاي حفاري در صنعت نفت توسط شركت ملي حفاري ايران انجام مي شود كه در طي 
سال ها با اجراي برنامه بازسازي و نوسازي و ارتقاي كيفي دستگاه هاي حفاري، افزايش ناوگان حفاري، توسعه 
خدمات فني، مهندسي و همچنين به كارگيري فناوري هاي نوين و تجهيز و آموزش نيروي انساني موقعيت خود را 
در ميان شركت هاي بين المللي تثبيت كرده، به طوري كه در بازارهاي بين المللي در موقعيت رقابت با شركت هاي 
بين المللي قرار گرفته است. شركت ملي حفاري ايران و ساير شركت هاي حفاري عالوه بر حفاري اكتشافي براي 
مديريت اكتشاف به منظور افزايش توليد از ميادين توسعه يافته، حفاري توسعه اي و در برخي موارد حفاري 
تعميراتي/تكميلي در مناطق خشكي و دريا با بكارگيري دستگاه هاي دكل حفاري براي شركت هاي ملي مناطق 

نفت خيز جنوب، نفت مناطق مركزي و نفت مناطق دريايي انجام مي دهند.
براساس اطالعاتي كه مسئولين شركت ملي حفاري ارايه داده اند، اين شركت در سال 1388 در اين ارتباط 
حفاري حدود 334375 متر در 137 حلقه چاه هاي نفت و گاز را به وسيله ناوگان حفاري خشكي و دريايي در 
مناطق نفتي و گازي 10 استان كشور باتمام رسانده است. از 137 حلقه چاه حفاري شده 96 حلقه چاه مربوط 
به مناطق نفت خيز جنوب، 23 حلقه در حوضه عملياتي شركت نفت مناطق مركزي و 8 حلقه مربوط به شركت 
فالت قاره، 4 حلقه مربوط به مديريت اكتشاف، 6 حلقه به صورت پروژه اي حفر و تكميل شده اند. عالوه بر آن 
شركت ملي حفاري ايران در سال هاي اخير مجهز به استفاده از تكنولوژي جديد در زمينه طراحي و عمليات 
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حفاري چاه هاي جهت دار شده كه كاربرد اين روش كاهش حفر چاه هاي عمودي و استفاده بهينه از دكل حفاري 
و سرعت در استخراج نفت و گاز را در پي داشته است. بر طبق گزارش مسئولين اين شركت تا كنون 4 حلقه 
چاه افقي حفر شده كه آخرين آنها با متراژ 954 متر بوده كه كل حفاري با اين روش را جمعاً در سال 1388 به 

52972 متر رسانده است.
جدول 6-1 فقط آمار مربوط به فعاليت هاي حفاري اكتشافي را در سال 1388 به تفكيك طرح اكتشاف 

نفت و گاز و بلوك هاي اكتشافي در حوضه مديريت اكتشاف نشان مي دهد.

جدول 6-1. فعاليت هاي حفاري اکتشافي در سال 1388

تعداد دكل شرح
متراژ حفاري اكتشافيسال

چاه هاي اكتشافي 
حفاري شده 

در سال 1388

 چاه هاي اكتشافي 
 در حال حفاري 

در پايان سال 1388
8/1229577/597طرح اكتشاف نفت و گاز

−1/261105/52بلوك هاي اكتشافي

9/3830383117جمع

در جدول 6-1 مالحظه مي گردد كه در سال 1388 متراژ حفاري طرح هاي اكتشافي نفت  و گاز كه در 
حوضه مديريت اكتشاف انجام شده 29577/5 متر در 16 حلقه چاه بوده كه به طور متوسط 1848/6 متر حفاري 
هرحلقه چاه  و براي بلوك هاي اكتشافي با 1105/5 متراژ حفاري در 2 حلقه چاه به طور متوسط 552/75 متر 

حفاري هرحلقه چاه بوده است.
شايان ذكر است كه در سال 1388 در طرح اكتشاف نفت و گاز حفاري چاه هاي هالگان-2، قليجي-1،  
آبان-1، ساالر-1، سفيدباغون-1، سومار-1، بيدزرد-1 و پايدارغرب-13 پايان يافته است و  چاه هاي  توس-1، 
خيام-1، كوه سفيد-1، آزادگان-10، ياران-1، مدار-1، فروز ب-3 و سوسنگرد-3 در حال حفاري بودند. در 

مورد بلوك هاي اكتشافي حفاري چاه هاي سيلك-1 و گوار شرقي-1 به پايان رسيد.
زماني دوره  در  را  نفت  ملي  شركت  توسعه اي  حفاري  كل  فعاليت هاي  به  مربوط  آمار   1-7  جدول 

88-7731 نشان مي دهد. 
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جدول 7-1. فعاليت هاي کل حفاري توسعه اي طي  سال هاي 1378-88

137813791380138113821383واحدشرح

288081241467261624271722287666331914مترمتراژ حفاري شده
43/804640/939/8742/4548دكل )سال(تعداد  دكل هاي  به كارگرفته شده

142111120126127175حلقه چاهتعداد  چاه ها  حفر/تعمير/تكميل

13841385138613871388واحدشرح
345004445623399387532402/5445000مترمتراژ حفاري شده

73/577*487773دكل )سال(تعداد دكل هاي به كارگرفته شده

تعداد چاه ها حفر/تعمير/تكميل 
155202276260263حلقه چاه)خاتمه يافته(

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

جدول فوق نشان مي دهد كه در سال 1388 تعداد چاه هاي حفاري شده و دكل هاي بكارگرفته شده به 
ترتيب 1/15 و 4/76 درصد نسبت به سال 1387 افزايش داشته كه نمايانگر بهره وري بيشتر از تجهيزات در 

فعاليت هاي حفاري در اين سال مي باشد. 

4-1. ذخاير نفت و گاز
نتيجه مجموعه فعاليت هاي اكتشافي و حفاري بخش قبل، كه در سال هاي اخير انجام شده نهايتاً منجر به 

كشف ذخاير نفت و گازطبيعي گرديده است.
جدول 8-1 ميزان ذخاير قابل استحصال ميادين كشف شده نفت و گاز در سال هاي 88-1387 را نشان 

مي دهد.

جدول 8-1. ميزان ذخيره قابل استحصال ميادين کشف شده نفت و گاز در سال 1388

سال 
نفت خام 

)ميليون بشكه(
ميعانات گازي 
)ميليون بشكه(

گازطبيعي 
)ميليارد مترمكعب(

13871092/243/6562/32

13881041/169144/297348/953

حدود  استحصال  قابل  مايع  هيدروكربن هاي  ميزان   1388 سال  در  فوق،  جدول  در  ارقام  اساس  بر 
1185/466 ميليون بشكه برآورد مي گردد كه نسبت به رقم متناظر سال گذشته 1135/8 ميليون بشكه حدود 
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4/4 درصد افزايش نشان مي دهد.
در مورد ميزان ذخاير گازطبيعي كشف شده در سال 1388، ميزان ذخيره گازطبيعي قابل استحصال 
ميليارد  گذشته 562/33  سال  متناظر  رقم  به  نسبت  كه  است  شده  برآورد  مكعب  متر  ميليارد   348/953

مترمكعب حدود 38 درصد كاهش نشان مي دهد.
از آن دارد كه  شايان ذكر است كه فعاليت هاي اكتشافي در خصوص نفت خام در سال 1388 نشان 
ضريب جايگزيني در عمل كمتر از يك بوده است و به عبارت ديگر توليد نفت خام بيشتر از نفت خام كشف شده 
و افزايش ضريب بازيافت بوده است. در اين سال توليد نفت خام 1433/5 ميليون بشكه و ذخاير قابل استحصال 
كشف شده نفت خام 1041/69 و ذخاير كشف شده مايعات گازي 144/297 ميليون بشكه، جمعاً  معادل 

1185/466 ميليون بشكه برابر 0/83 توليد نفت خام بوده است. 
در مورد گازطبيعي به علت اكتشاف ميادين گازي و سطح توليد كم در مقايسه با ذخاير قابل استحصال گاز 
در سال 1388، ضريب جايگزيني رقم 1/64 را نشان مي دهد. بنابراين همان طور كه مالحظه مي گردد، ذخاير 
قابل استحصال كشف شده گاز به ميزان 348/953 ميليارد متر مكعب بيشتر از توليد آن )212/7 ميليارد متر 

مكعب( در سال 1388 بوده است.

1-4-1. ذخاير هيدروكربوري مايع
 با توجه به اكتشافات قابل مالحظه  جديدي كه طي سال هاي اخير انجام شده، ميزان كل توليد انباشتي و 
ميزان قابل استحصال ذخاير هيدروكربوري مايع تا پايان سال 1388 در جدول 9-1 و نمودار 1-1 نشان داده 

شده است.
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جدول 9-1. ذخاير قابل استحصال هيدروکربوري مايک کشور تا پايان سال 1388  

          واحد: ميلياردبشكه

كل توليد انباشتينوع / منطقه
تا پايان سال 1388

قابل استحصال در
پايان سال 1388

خشكي

58/9686/8نفت خام

5/3721/02مايعات گازي

64/33107/82جمع

دريا

6/8612/8نفت خام

1/0230/55مايعات گازي

7/8843/35جمع

72/21151/17جمع كل كشور

نمودار 1-1. ذخاير قابل استحصال هيدروکربوري مايک تا پايان سال 1388
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2-4-1. ذخاير گاز
ميزان ذخيره اوليه، نهايي و كل توليد انباشتي و ميزان قابل استحصال ذخاير گاز تا پايان سال 1388 در 

جدول 10-1 و نمودار 2-1 نشان داده شده است.

جدول 10-1. ذخاير قابل استحصال گازي کشور تا پايان سال 1388
واحد: تريليون مترمكعب

كل توليد انباشتي
تا پايان سال 1388

قابل استحصال 
در پايان سال 1388

مناطق دريا

0/190/32نفتي

0/3320/18مستقل

0/5220/5جمع

مناطق خشكي

1/716/51نفتي

1/146/08مستقل
2/8512/59جمع

3/3733/09جمع كل

نمودار 2-1. ذخاير قابل استحصال گاز تا پايان سال 1388
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به طوركلي مجموع كل ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز كشف شده قابل استحصال همراه با توليد انباشتي 
از آنها در پايان سال 1388 در نمودار 3-1 نشان داده شده است.

نمودار 3-1. ذخاير نهايي )قابل استحصال( هيدروکربوري نفت و گاز کشور تا پايان سال 1388
 

5-1. ذخاير زغال  سنگ
ذخاير زغال سنگ در كشور به طور عمده در دو منطقه حوضه زغالي البرز و حوضه زغالي ايران مركزي 
واقع شده اند. زغال سنگ حوضه زغالي البرز كه در امتداد رشته كوه هاي البرز پراكنده هستند از مهمترين مناطق 
زغالي در كشور محسوب مي شوند كه نوع آن بيشتر از زغال سنگ حرارتي است و مقدار كمتري زغال سنگ از 
نوع كك شو دارند. حوضه زغالي ايران مركزي كه بيشترين ذخاير زغال سنگ كشور را در خود جاي داده شامل 
دو حوضه زغالي كرمان و حوضه زغالي طبس مي باشد. در حوضه زغالي كرمان بزرگترين معدن مربوط به معدن 
زغال سنگ زرند است كه بيشتر از زغال سنگ حرارتي تشكيل شده و داراي زغال سنگ كك شو كمتر مي باشد. 
حوضه زغالي طبس در مناطق پرورده و نايبند قرار دارد كه داراي زغال سنگ از نوع حرارتي است و در منطقه 

مزينوي اين حوضه، زغال سنگ از نوع كك شو استخراج مي شود.
برطبق اكتشافات انجام شده ذخاير احتمالي و قطعي زغال سنگ كشور در حدود 11 ميليارد تن برآورد 
شده كه ذخاير قطعي آن بين 1 تا 1/7 ميليارد تن تخمين زده مي شود. عمليات استخراج زغال سنگ در كشور 
توسط بخش دولتي و شركت هاي خصوصي و تعاوني انجام مي شود. وضعيت ذخاير و شرح معادن زغال سنگ 
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تحت پوشش بخش دولتي در بخش منابع هيدروكربوري نفت و گاز كشور در ترازنامه هيدروكربوري سال 
1386 به تفضيل ارايه شده است. برطبق آماري كه براي سال 1387 از طرف وزارت صنايع و معادن ارايه 
شده تعداد 161 شركت خصوصي، دولتي و تعاوني فعال در استخراج و توليد زغال سنگ كشور وجود دارند كه 

وضعيت پراكندگي و عملياتي بالقوه آنها در استان هاي مختلف در جدول 11-1 نشان داده شده است.
قابل ذكر است كه آمار و اطالعات معادن زغال سنگ براي سال 1388 تا زمان انتشار اين گزارش تنظيم 

نگرديده و از طرف وزارت صنايع و معادن ارايه نشده است.

جدول 11-1 وضعيت پراکودگي و عملياتي بالقوه معادن زغال  سوگ تحت پوشش شرکت  هاي خصوصي و تعاوني در 
سال 1387

تعداد استان
معدن

ميزان ذخيره )هزار تن(
نوع

ميزان ظرفيت استخراج ) تن در سال(

اسميواقعياحتمالي قطعي 

5400054000حرارتی131481/122421/16آذربايجان شرقي

09150  374/92تهران
23000 19000  3390خراسان رضوي

500080000 140000گيالن

588362-كك شو، كلوخه و حرارتی 4714264854695/84مازندران

690128.82296167 191582440يزد
321949291350 141072130748/4گلستان

03000  160خراسان شمالي

7631661996375 1677460/4450967/9كرمان
376481467300كك شو و حرارتی 44163361971سمنان

22297255808704- 161411415140804جمع

چنان كه از آمار جدول فوق مشهود است استان يزد بيشترين ذخاير قطعي زغال سنگ را در كشور داراست 
و استان هاي مازندران و كرمان در اين رابطه در رده بعدي قرار دارند.
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6-1. وضعيت جهاني
1-6-1. منابع غيرمتعارف هيدروكربوري

-  منابع غيرمتعارف نفتي
منابع غيرمتعارف نفتي مهمترين منابع در دسترس جهاني پس از منابع متعارف نفتي به شمار مي رود. 
به طور خالصه منابع غيرمتعارف نفتي در جهان عبارت از: نفت خام فوق سنگين )نفت با ويسكوزيته بسيار باال(، 
شن نفتي )شامل شن حاوي قير(، شيل نفتي )سنگ هاي حاوي كروژن و مواد جامد قيري( مي باشند. بر طبق 
برآوردها نفت قابل استحصال از اين منابع با تكنولوژي روز، ذخاير اوليه نفت خام را به دو برابر افزايش خواهد 
داد و چنان كه بتوان نفت درون اين منابع را به طور كامل استخراج نمود مقدار نفت قابل دسترس جهاني به سه 
تا چهار برابر افزايش خواهد يافت. در مقام مقايسه بر طبق برآوردهاي سال 2005 ذخاير نفت متعارف جهان 
درحدود 1215 ميليون بشكه تخمين زده شد در حالي كه در پايان سال مذكور فقط ذخاير شيل نفتي 2826 
ميليون بشكه برآورد شده كه بيشترين آن در اياالت متحده قرار داشته است و اين امر بدان معناست كه ذخاير 

نفتي اياالت متحده آمريكا با وجود ذخاير شيل نفتي بيش از ذخاير نفت عربستان سعودي است. 
جدول شماره 12-1 منابع، ذخيره و توليد تجمعي نفت خام فوق سنگين، شن نفتي و شيل نفتي را كه در 

سال 2010 از منابع خارجي استخراج شده نشان مي دهد. 
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جدول 12-1 موابک غيرمتعارف نفتي، ذخاير قابل استحصال و ميزان توليد تجمعي در جهان در سال 2005

ذخاير كشف شده
)بشكه(

ذخاير قابل استحصال
)بشكه(

توليد تجمعي
)بشكه(

نفت خام فوق سنگين 
24485914آمريكاي التين 

24465914ونزوئال
180/80/9آسيا 

190/31/4ساير كشورها
24846016/5جهان

شن نفتي 
24511745آمريكاي شمالي 

23971745كانادا
427420آسيا
349290اروپا

61.50ساير كشورها
32722465جهان

شيل نفتي
توليدات در سال 2005

)ميليون بشكه(
2100Na0آمريكاي شمالي 

2085Na0آمريكا
159Na0آفريقا
368Na2/5اروپا

198Na2/5ساير كشورها
2826Na5جهان
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چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود از 2484 ميليون بشكه ذخيره نفت درجاي منابع نفتي فوق سنگين 
فقط استخراج 60 ميليون بشكه آن از نظر صرفه اقتصادي مورد تاييد قرار گرفته است. توليد تجمعي از اين منابع 

در جهان تا پايان سال 2005 معادل 27 درصد از ذخاير به ميزان 16 ميليون بشكه بوده است. 
نفتي  بزرگترين آن در كمربند  نقطه در جهان كشف شده كه  نفت خام فوق سنگين در 166  رسوبات 

ارونوكو در ونزوئال با برآورد ذخاير 2200 ميليون بشكه و ظرفيت توليد 570 هزار بشكه در روز مي باشد.
در مورد قير از شن نفتي در پايان سال 2005 برآورد منابع جهاني معادل 3272 ميليون بشكه بوده كه 
توليد 256 ميليون بشكه از آن با صرفه اقتصادي تخمين زده شد و توليد تجمعي از اين منابع معادل حدود 3 
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درصد ذخاير جهاني به ميزان 5 ميليون بشكه بوده است. 
الزم به ذكر است كه حدود 588 نوع رسوبات شن نفتي در 22 كشور گزارش شده كه بزرگترين اين 
رسوبات در غرب كانادا در سه محل شن نفتي Athabasca ،Peace River و Cold Lake  قرار دارند كه حاوي 
تقريبًا دو سوم منابع شن نفتي جهاني را در خود جاي داده است. در حال حاضركانادا تنها كشوري است كه در 
آن شن نفتي به صورت اقتصادي استخراج شده و از آن نفت خام صنعتي توليد مي گردد به طوري كه اين نوع 
نفت در سال 2008 حدود 1/3 ميليون بشكه در روز بوده است. بدين ترتيب شن نفتي با 3272 ميليون بشكه 

ذخيره درجا در پايان سال 2005 بزرگترين منابع غيرمتعارف نفتي در جهان شناخته شده است. 
ذخاير شيل نفتي با 2826 ميليون بشكه كه بيشترين آن در اياالت متحده آمريكا قرار دارد. از نظر منابع 
غيرمتعارف بعد از شن نفتي قرار گرفته و باعث شده كه سطح ذخاير نفتي اياالت متحده آمريكا بيش از عربستان 

سعودي قرار گيرد. 

-  منابع غيرمتعارف گازي
 )Tight Gas( از: گاز سنگ هاي متراكم انواع منابع غير متعارف گازي شناخته شده در جهان عبارت 
)سنگ هاي گاز طبيعي با قابليت ترشوندگي كم(، متان معادن زغال سنگ )گاز طبيعي همراه با زغال سنگ كه 
استخراج آن صرفه اقتصادي ندارد(، مشعل گازي )گاز طبيعي همراه با شيل نفتي( و هيدرات هاي گازي )جامد 

بلوري كه در آن مولكول هاي گاز توسط مولكول هاي آب احاطه شده اند( مي باشند.
جدول شماره 13-1 توزيع منطقه اي منابع غيرمتعارف گازي را در جهان نشان مي دهد 
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جدول 13-1 موابک غيرمتعارف گاز طبيعي

Tight gasمنطقه
)تريليون متر مكعب(

متان معادن زغال سنگي
)تريليون متر مكعب(

شيل گازي
)تريليون متر مكعب(

23072خاورميانه و شمال آفريقا

2218كشورهای جنوب صحرای آفريقا

2511218اتحاد جماهير شوروی سابق

5149174آسيا پاسيفيك
3985109آمريكاي شمالي
37160آمريكاي التين

12816اروپا
210256456جهان

100180380به سهولت در دسترس
توليدات آمريكا )ميليون مترمكعب(

1996102318
20061615131
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چنان كه در جدول مشاهده مي شود شيل گازي به ترتيب با 456 تريليون متر مكعب و بعد از متان معادن 
زغال سنگ با 180 ميليون متر مكعب و گاز سنگ هاي متراكم )Tight Gas( با 210 ميليون متر مكعب بيشترين 

منابع غيرمتعارف گازي را تشكيل مي دهند.  
اياالت متحده آمريكا بزرگترين منابع غيرمتعارف گازي را در اختيار دارد به طوري كه  اين كشور بين 
سال هاي 2006-1996، كل توليد از منابع گازي غيرمتعارف را حدود 72 درصد افزايش داده است كه بيشتر 

آن مربوط به گاز سنگ هاي متراكم )Tight Gas( بوده است. 
شايان ذكر است كه هيدرات هاي گازي منابع عظيم تري را به عنوان منابع گازي غيرمتعارف در جهان 
تشكيل مي دهند كه ذخاير آن مابين 1000 تا 5000 تريليون متر مكعب برآورد شده است ليكن از آنجايي كه  
اكتشاف و توليد آن مستلزم توسعه تكنولوژي در رابطه با استحصال و يا استخراج آن مي باشد تاكنون گاز اين 

منابع به توليد اقتصادي نرسيده است.
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2-6-1. منابع متعارف هيدروكربوري
1-2-6-1. منابع نفتي

ذخاير نفت خام و شن هاي نفتي جهان در سال 2009 حدود 0/05 درصد نسبت به سال 2008 افزايش 
داشته است. ذخاير نفت خام مناطق مختلف جهان به تفكيك و سهم آن در جدول 15-1 آمده است. 

وضعيت ذخاير كشورهاي خاورميانه نيز در سال 2009 به شرح جدول 14-1 مي باشد.

جدول 14-1. ذخاير نفت خام در مواطق مختلف جهان*

مناطق

ذخاير نفت خام
)ميليارد بشكه(

در پايان 
سال2008 

ذخاير نفت خام
)ميليارد بشكه(
در پايان سال 

2009

سهم ذخاير 
)درصد(

سال 2009

درصد رشد 
نسبت

به سال قبل

آمريكاي شمالي
آمريكاي مركزي و جنوبي

اروپا و اوراسيا
خاورميانه

آفريقا
آسيا و حوزه اقيانوس آرام

73/4
198/86
137/2
753/7
127/5
41/7

73/3
198/91
136/9
754/2
127/7
42/2

5/5
14/92
10/27
56/57
9/58
3/16

-0/24
0/03
-0/26
0/07
0/16
1/07

1,332/41,333/11000/05كل ذخاير نفت خام جهان

143/3143/300شن هاي نفتي كانادا
1,475/71,476/40/05كل ذخاير نفت خام و شن هاي نفتي جهان

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010
* ارقام مربوط به سال 2008 براساس ارقام تجديدنظر شده در سال 2010 مستخرج از سايت مذكور گزارش گرديده است.
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جدول 15-1. ذخاير نفت خام کشورهاي خاورميانه*

سهم ذخايرذخاير نفت خام )ميليارد بشكه(كشورها

264/635/1عربستان سعودي
137/618/2ايران
11515/2عراق
101/513/5كويت

97/813امارات متحده عربي
26/83/6قطر

5/60/7عمان
2/50/3سوريه

2/70/4يمن
0/10/02ساير كشورهاي خاورميانه

754/2100كل خاورميانه
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010 .*

همان طور كه در جدول 15-1 مالحظه مي گردد در سال 2009 ذخاير كشورهاي خاورميانه بدون درنظر 
خاورميانه  منطقه  از  بعد  مي باشد.  جهان  نفت خام  ذخاير  درصد   56/57 حدوداً  كانادا  نفتي  شن هاي  گرفتن 
كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي، اروپا و اورآسيا و آفريقا قرار دارند. چنانچه شن هاي نفتي كانادا در مجموعه 
كل ذخاير جهان اضافه شود، منطقه آمريكاي شمالي با سهم 14/67 درصد بعد از منطقه خاورميانه با سهم 
51/08 درصد قرار مي گيرد. ذخاير كشور جمهوري اسالمي ايران در اين آمار 137/6 ميليارد بشكه در سال 
2009 ذكر شده كه با توجه به ميزان ذخاير اعالم شده براي كشور ونزوئال )172/3 ميليارد بشكه( در رده سوم 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( قرار دارد.
عمر مخازن در سال 2009 با در دست داشتن ذخاير و توليد نفت خام در نقاط مختلف جهان به شرح 

جدول 16-1 محاسبه مي شود.
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جدول 16-1. توليد نفت خام و ضريب ذخيره به توليد نفت خام در مواطق مختلف جهان

منطقه
ذخاير )ميليارد 

بشكه(
2009

توليد )هزار بشكه در روز(
نسبت ذخيره به توليد 2009

73/2613.387/9514/99آمريكاي شمالي*

198/916.759/6180/62امريكاي مركزي و جنوبي

136/8817.702/221/18اروپا و اوراسيا

754/2124.357/0784/84خاورميانه

127/699.70536/05آفريقا

42/188.036/1214/38آسيا و حوزه اقيانوس آرام

137/624.216/0389/43ايران

1152.482126/94عراق

101/52.481/06112/08كويت

264/599.713/0974/63عربستان سعودي
                                                                BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010

* با احتساب شن هاي نفتي كانادا

توليد  به  ذخيره  ضريب   2009 سال  توليد  روند  با  مي گردد  مالحظه   1-16 جدول  در  كه  همان طور 
ميان  در  را  رقم  بيشترين  و  كمترين  سال  در   126 و   74/63 حدود  با  به ترتيب  عراق  و  سعودي  عربستان 
كشورهاي خاورميانه دارا مي باشد و در مورد كشور جمهوري اسالمي ايران اين رقم 89/43 سال مي باشد. قابل 
ذكر است كه ذخاير نفت خام ايران در جدول فوق براساس آمار BP  در نيمه سال 2010 براي سال 2009 
اعالم شده، در حالي كه آخرين آمار رسمي ذخاير نفت اعالم شده از جانب وزارت نفت ايران در سال 2009 

151/17 ميليارد بشكه مي باشد.

2-2-6-1. منابع گازي
ميزان ذخاير در سال 2009 نسبت به 2008، با افزايش 2/2 تريليون متر مكعب 1/19 درصد رشد 

داشته داشته است.
جزييات ذخاير مناطق مختلف به شرح جدول 17-1 است. براساس اين جدول باالترين ذخاير گازطبيعي 



ترازنامه هيدروکربوري کشور سال 421388

در منطقه خاورميانه مي باشد و پس از آن مربوط به اروپا و اورآسيا مي باشد كه بيشتر مربوط به روسيه مي باشد.

جدول 17-1. ذخاير گازطبيعي در مواطق مختلف جهان

منطقه

ذخاير اثبات شده
سهم ذخاير در سال 2009)تريليون متر مكعب(

)درصد(
سال 2009سال 2008*

9/189/164/88آمريكاي شمالي

7/328/064/30امريكاي مركزي و جنوبي

62/2663/0933/65اروپا و اوراسيا

75/8276/1840/63خاورميانه

14/7114/767/87آفريقا

1616/248/66حوزه اقيانوس آرام

185/28187/49100جمع كل
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010 

*ارقام مربوط به سال 2008 براساس ارقام تجديدنظر شده در سال 2010 مستخرج از سايت مذكور گزارش گرديده است.

ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز و سهم درصد ذخاير از كل ذخاير جهان در جدول زير نشان داده شده 
است. 

جدول 18-1. سهم ذخاير کشورهاي عمده داراي گاز نسبت به ذخاير گاز جهاني در سال 2009

درصد از كل ذخاير گاز جهانذخاير اثبات شده )تريليون مترمكعب(كشور

44/423/7روسيه
29/615/8ايران
25/413/5قطر

8/14/3تركمنستان
7/94/2عربستان سعودي

4/52/4الجزاير
2/41/3مالزي

1/70/9ازبكستان

چنان كه از جدول 18-1 مشهود است روسيه با داشتن 23/67 درصد از ذخاير گاز جهان در رتبه اول و 
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ايران و قطر به ترتيب با 15/75 و 13/53درصد از سهم ذخاير جهاني در رده هاي بعدي قرار دارند. قابل ذكر 
است كه ذخاير گاز ايران در جدول فوق براساس آمار BP  در نيمه سال 2010 براي سال 2009 اعالم شده، در 
حالي كه آخرين آمار رسمي ذخاير گاز اعالم شده از جانب وزارت نفت ايران در سال 2009 ، 33/09 تريليون 

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

به روند توليد جاري نشان مي دهد. اين ضريب براي مناطق مختلف به شرح جدول 19-1 است.

جدول 19-1. ضريب ذخيره به توليد گازطبيعي 

منطقه
ضريب ذخيره به توليد/ سال 

سال 2009سال 2008 *
11/4511/27آمريكاي شمالي

46/5953/16امريكاي مركزي و جنوبي

57/3164/85اروپا و اوراسيا
197/76187/1خاورميانه

68/6772/4آفريقا
38/2837/05حوزه اقيانوس آرام

60/5462/77جمع كل
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010

* ارقام مربوط به سال 2008 براساس ارقام تجديدنظر شده در سال 2010 مستخرج از سايت مذكور گزارش گرديده است.

همان طور كه در جدول 19-1 مالحظه مي گردد با توجه به توليد گاز در سال 2009 ضريب ذخيره به 
توليد جهان رقمي  در حدود 62/77 سال است. چنان كه به جزييات جدول فوق در سايت مراجعه شود، كشور 
قطر در حد 284/04 سال در رتبه اول، ايران با 225/69 سال و روسيه با ضريب 84/12 سال در رده هاي 
بعدي قرار دارند. بديهي است ضريب هاي فوق الذكر براساس توليد و ذخاير ثابت شده سال 2009 محاسبه شده 

است.



3-2-6-1. منابع زغال  سنگ
همان طور كه در جدول 20-1 آمده است سهم مناطق مختلف جهان از ذخاير زغال سنگ به شرح ذيل 

است.

جدول 20-1. ذخاير زغال سوگ در مواطق مختلف جهان

منطقه
ذخيره )ميليون تن(

سهم )درصد(
سال 2009سال 2008 

24609724609729/79آمريكاي شمالي
15006150061/82آمريكاي مركزي و جنوبي

27224627224632/96اروپا و اوراسيا
33399333994/04آفريقا و خاورميانه

25925325925331/39آسيا و حوضه اقيانوس آرام

826001826001100جمع كل
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در جدول فوق مالحظه مي گردد كه از نظر ميزان ذخاير كشورهاي اروپا و اورآسيا و بعد از آن كشورهاي 
حوضه اقيانوس آرام و سپس كشور آمريكاي شمالي قرار دارند. سهم كشورهاي آفريقايي و خاورميانه  )%4/04( 
 در اين بخش بسيار كم مي باشد و كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي نيز كمترين سهم )1/89%( را دارا 

مي باشند.
همان طور كه در بخش 5-1 آمده است، ذخيره قطعي كشور ايران حدود 1 تا 1/7 ميليارد تن و ذخيره 

كل )قطعي و احتمالي( حدود 11 ميليارد تن )1/3 درصد از ذخاير جهان( برآورد شده است.


