
 

 

 
 
 

 

 اولبخش 

 منابع هیدروکربوري 
 
 

 تعریفرمتعارف و متعارف به شرح زیر توان به دو صورت منابع غیمنابع هیدروکربوري نفت و گاز کشور را می
 نمود.

 منابع غیرمتعارف هیدروکربوري. 1-1
هاي غیرمعمـول در مقایسـه بـا     شود که با استفاده از روش الق میمنابع هیدروکربوري غیرمتعارف به منابعی اط

هـاي   زمـان   هنفت و گاز در دور  ،متعارفشوند. در یک مخزن هیدروکربوري  استخراج و تولید می تعارفمنابع م
هـاي نفوذپـذیر یـا     انـد از طریـق سـنگ    هایی که در آن شکل گرفته شناسی در اعماق زمین از منشأ سنگ زمین
اند حرکت  هاي غیرقابل نفوذ یا موانعی که هیدروکربور را در مخزن محبوس کرده ایی که در مسیر سنگه کانال
گردد. به عبارت  شود استخراج و تولید می هایی که در مخزن حفر می بدین نحو نفت و گاز از طریق چاه .کنند می

حیطی طبیعی در فاز مایع قـرار دارنـد   که در شرایط م ییها ورترکیبی از هیدروکرب به عنوان تعارفدیگر نفت م
شـود   هایی که در سازند شنی یا سازند آهکی به صورت گاز یافت می وربه هیدروکربمتعارف تعریف شده و گاز 

لجنی و شنی   آلود، هاي گل سنگ  شن و ماسه، با مخلوطنفت و گاز   هیدروکربورهاي غیرمتعارف،گردد.  اطالق می
شناسـی را شـامل    ها در سازندهاي مختلـف زمـین   مولکول آب در کف اقیانوس باز سنگ و ترکیب گا زغال  ریز،
ترین ویژگی نفت و گاز غیرمتعـارف   شوند. مهم می تولیدخاص استخراج و  هاي فنآوريشوند که با استفاده از  می

دي نبـود  ااقتصـ  ،متعـارف  هیـدروکربورهاي هاي تجاري مشابه با  این است که استخراج آنها پیش از این با نرخ
به کمک و تولید از این منابع  اکتشافهاي  کاهش هزینهبا افزایش قیمت نفت متعارف و هاي اخیر  لیکن در سال

از توسعه یافته نابع غیرمتعارف نفت و گاز به ویژه در کشورهاي مموجب شده که تولید از هاي پیشرفته  فناوري
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نیازهاي مصرف انرژي  ،توجهی از این منابعر مقدار قابل پذیر گردد به طوریکه در حال حاض نظر اقتصادي توجیه
 داده است. به خود اختصاصرا در این کشورها 

 کشور و گاز خشکی  نفتمنابع غیرمتعارف  -

موفق به کشف منابع شیل نفتی و گازي در کشور شده است.  ،مدیریت اکتشاف در ده سال گذشته طی مطالعاتی
منابع شیل نفتی در منـاطق قـالی کـوه،     ،است  آمده 1390و  1389هاي  سالهاي  همانطور که در کتاب ترازنامه

اند و منابع شیل گازي در البرز مرکزي (سـازندهاي   قرار گرفته ییاکتشاف و شناسا مورد زردکوه و کوه خربوش
مـدیریت  بر اساس اظهارات در این ارتباط  باشند. و ایران مرکزي در بخش مرکزي استان لرستان می )شمشک
 دسـت طرحی با یک شرکت خـارجی در   ،غیرمتعارف شیل نفتی ذخایربراي برداشت از  ، این مدیریتاکتشاف

سال و نیم مشخص  نظر در مدت یک مورد ذخایرحجم و قرار است  واقع شدهدر لرستان  ذخایرین ا .داردانجام 
 و اعالم گردد.

  )يهیدرات گازکشور( دریاییهیدروکربور غیر متعارف گازي منابع  -
هیدرات گازي دریاي عمان از سوي مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفـت ایـران بـراي اجـرا بـه       ییطرح شناسا

داخلی و خارجی اجراي آن را در هاي  واگذار شد. پژوهشگاه نیز با همکاري برخی شرکت نفت پژوهشگاه صنعت
ترده حضـور ایـن منـابع در    گسـ  ییمنظـور شناسـا   نگاري که بـه  لرزه آغاز نمود. بر اساس مطالعات 1390سال 
گرفته، وسعت منابع هیدرات گازي کشور با توجـه بـه اینکـه از محتـوي هیـدروکربوري       هاي عمیق صورت آب

اي است که بـا   گونه شود، به متر مکعب گاز تامین می 164شده براي هر متر مکعب منابع هیدرات گازي  ذخیره
هاي انجام شـده تـاکنون در ایـن     از جمله فعالیتکند.  می منابع هیدروکربوري متداول در خشکی و دریا برابري

شناسی نواحی ساحلی مجاور دریاي عمان براي بررسی ارتباط رسوبات خشـکی بـا رسـوبات     زمینمطالعه مورد، 
متري در خشکی مجاور دریـاي عمـان جهـت بررسـی خـواص مخزنـی        200حفر یک حلقه گمانه "، بستر دریا

بررسـی   "شناسـی بـا مشـاهدات چـاهی     ارتبـاط واحـدهاي زمـین    سـنجی  صـحت بررسی و رسوبات بستر دریا، 
بینـی نـوع گـاز موجـود در شـبکه       امکان تشکیل منابع هیدرات گازي در دریاي عمـان و پـیش  "ترمودینامیکی 
کـه تفسـیر اطالعـات حاصـل از      بودهحجم این منابع تعیین  منظور اي موجود به و پردازش لرزه "هیدرات گازي
 فیزیک در دست انجام است.اکتشافات ژئو
اثر هیـدرات گـازي بـر     ییبراي شناسا"سازي سنگی  گیري و مدل اندازه ، قرار استبرطبق برنامهضمناً 

سازي پارامترهاي  بهینه"اي،  اي پارامترهاي لرزه هدنبال ساخت چاه مصنوعی، تخمین لرز و به "اي امواج لرزهروي 
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و محاسبه اقتصادي تولید از  "حجم این منابع بر اساس این آنالیزهامحاسبه  ،سازي مستقیم مخزنی از طریق مدل
 گیرد. این منابع در ادامه این طرح انجام

 . منابع متعارف هیدروکربوري2-1

کشف شـده در  قابل استحصال نفت و گاز  کربوريمنابع متعارف هیدروکربوري شامل مجموع کل ذخایر هیدرو
درصد ذخایر گازي، حجم کل  08/57درصد ذخایر نفتی و  92/42 با ،1391 سال ابتدايباشد که در کشور می

  .بوده استخام  نفت بشکه معادل دمیلیار 68/364 آن
 نفـت  ذخـایر از  درصـد  69/19و  47/9 تنداشـ  اختیـار  بـا در  ترتیب بهکشور جمهوري اسالمی ایران 

در کـه   به طورياي در جهان دارد  ارزندهجایگاه  ،خیزاي نفت قرار گرفتن در منطقهخاورمیانه و جهان و  متعارف
وند فعلی قرار داشته که مطابق با احتساب رمجموع منابع هیدروکربوري نفت و گاز جهان  هجایگاه نخست دارند

سال دیگر گاز طبیعی براي  68/146سال آینده نفت و تا  86/109شود کشور تا  بینی می پیش  تولید نفت و گاز،
دارنده ذخایر گاز و  اولین ،BPدومین و بر اساس آخرین آمار ضمن آنکه به عنوان  اشد.تولید و صادرات داشته ب

سومین دارنده ذخایر نفت جهان رتبه سوم و چهارم جهانی را در ظرفیـت تولیـد گـاز و نفـت در جهـان را دارا      
 باشد. می

میدان در  57که  باشد می میدان 74 ،1-1شرح جدول به  ،1391 کل تعداد میادین فعال نفتی در سال 
  اند. واقع شده در دریاآن میدان  17 خشکی و

 
 1391تعداد میادین فعال نفتی به تفکیک خشکی و دریا در سال   .1-1جدول 

 تعداد (میادین) عنوان/ شرکت

 خشکی
 39 خیز جنوب شرکت ملی مناطق نفت

 13 شرکت ملی مناطق مرکزي ایران

 5 ان*برداري نفت و گاز اروندشرکت بهره

 17 شرکت نفت فالت قاره ایران دریا

 74 جمع کل
  در نظر گرفته شده است. مذکوراین میدان در زمره میادین فعال شرکت  لذاباشد برداري از میدان آزادگان با شرکت نفت و گاز اروندان می* حق بهره

 

بعد از کشور  گازي ذخایرمترمکعب  تریلیون 79/33 داشتن اختیار جمهوري اسالمی ایران با درکشور  
  .قرار داردجهانی  اولدر رده  BPبر اساس آمار شرکت  دومین وروسیه 

و  صورت میدان مستقل گازي همیدان آن ب 16 ،کشور يگازفعال میدان  23از مجموع  1391سال   در
  د.نباشمی 1-2ه شرح جدول بدریا و در خشکی  میادین نفتی و گنبديمیدان سازندهاي گازي  7
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 1391تعداد میادین فعال گازي به تفکیک خشکی و دریا در سال  .1-2جدول 
 تعداد (میادین) عنوان/ شرکت

 خشکی
 5 (سازندي و گنبدي) خیز جنوب شرکت ملی مناطق نفت

 14 شرکت ملی مناطق مرکزي ایران (میادین مستقل گازي)

 دریا
 1 شرکت نفت و گاز پارس

 2 )سازندي(شرکت نفت فالت قاره ایران 

 1 شرکت نفت فالت قاره ایران (میادین مستقل گازي) 
 23 جمع کل

 

 خام . منابع موجود نفت1-2-1
ق خشکی و مناطق دریایی بـه شـرح   هاي تولیدي در صنایع باالدستی نفت و گاز به دو بخش عمده مناط شرکت

  د.ان زیر تفکیک شده
هـاي   هاي تابعـه شـرکت   به تفکیک شرکترا ایی میادین فعال نفتی در مناطق خشکی و دری 1-3جدول 

 دهد. نشان میایران ملی نفت 
 

 منابع نفتی خشکی  -1-1-2-1
 52راهبـري   1391در سـال   باشد که مینفت ایران  هکنندبزرگترین تولید خیز جنوب شرکت ملی مناطق نفت

در اسـتان   متر مربـع لـو کیهزار  400اي به وسعت بیش از  در محدودهرا  هیدروکربوري بزرگ و کوچک مخزن
بیشتر میادین فعـال  . به عهده داشته است هایی از استان فارس، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر خوزستان و بخش

الیه یا مخزن هیدروکربوري هستند کـه عبارتنـد از    3 خیز جنوب، هر کدام داراي عملیاتی مناطق نفت هدر حوز
پـس از آن مخـزن بنگسـتان بـا       ع عظیم نفتی برخوردار است،مخزن آسماري نزدیک به سطح زمین که از مناب

  باشد. مخزن خامی است که داراي فشار بسیار باال و غیرمتعارف می ،ترین الیه تر و آخرین و عمیق نییعمقی پا
ها به  شرکت آن تولیدي و سایر شرکت 5باشد که  شرکت تابعه می 9داراي خیز جنوب  شرکت ملی مناطق نفت

 :باشند می هاي خدماتی و پشتیبانی به شرح زیر عنوان شرکت

 :مناطق نفتخیز جنوب هاي تولیدي شرکت

 ،تیمـور  آب ،خـام از میـادین اهـواز    سرپرستی تولید نفت هکه حوض برداري نفت و گاز کارون شرکت بهره 
 به عهده دارد.در استان خوزستان رامین را  و منصوري

سرپرسـتی   هکه حوضـ  است کیلومتر مربع 1400عتی بالغ بر با وس برداري نفت و گاز مارون شرکت بهره 



  31 نابع هیدروکربوري م
 

در کوپـال و شـادگان را   گـاز)،  ( مـارون خـامی   ،مارون بنگستان ،خام از میادین مارون آسماري تولید نفت
متر و فشـاري   5000میدان نفتی مارون با ویژگی خاص در عمقی بالغ بر به عهده دارد. استان خوزستان 

 شـرکت تشـکیل شـده اسـت.     از دو مخزن نفتی و یک مخزن گـازي  ،نچ مربعپوند بر ای 12500بیش از 
هـزار کیلـومتر مربـع و پراکنـدگی در نقـاط کوهسـتانی        25در گستره  برداري نفت و گاز آغاجاري بهره 

خـام از   سرپرستی تولیـد نفـت   هحوض ،کهگیلویه و بویر احمد و سواحل استان بوشهرهاي خوزستان، استان
 را به عهده دارد. و مارون پارسی و رامشیر ،1-سفید رگ ،پرنج ،کرنج ،1-پازنان ،غاجاريآنفتی  هاي دانمی

  خوزسـتان،   بویراحمد،و استان کهگیلویه  4عملیاتی در  هبا گستر برداري نفت و گاز گچساران شرکت بهره 
 ،ارانگچسـ  ،میـادین بینـک  نفتـی شـامل    هـاي  میدانخام از  سرپرستی تولید نفت هحوض بوشهر و فارس،

، رودك، سوالبدر ، کرنگان ،مکان سیاه ،چلینگر ،منصورآباد ،گلخاري ،خویز ،اربیشههچ ،نرگسی ،حکیمه بی بی
در مقایسه با سال قبل میدان رودك در مـدار تولیـد    1391در سال  را به عهده دارد. زاغه و کیلورکریم
مخـزن  شـامل مخـازن     6و  باشـد  مـی تولید از دو مخزن زاغه و کیلورکریم در برنامه  قرار داشته است.

 .دنقرار دارآینده  توسعه همیالتون و بهبهان در برنام ،شهرنجان ،سه قنوات ،کوه دارا ،شاهپور

کیلومتر مربـع در شـمال اسـتان     27000عملیاتی  هبا گستر برداري نفت و گاز مسجدسلیمان شرکت بهره 
 ،زیالیـی  ،نـار  قلعه ،سفید لب ،هفتگل ،سفید نفت ،لیال ،مسجدسلیمان هاي یداناز م خام نفتتولید   خوزستان،

هاي  میدان ،در مقایسه با سال قبل 1391در سال  را به عهده دارد. باالرود ، پلنگان وکبود ،کارون ،پرسیاه
 اند. پلنگان و باالرود در مدار تولید قرار داشته

 :خیز جنوب مناطق نفت هاي خدماتی شرکت

عملیات پشتیبانی تولید نفـت را در منـاطق     چهار شرکت خدماتی تخصصی،  فوق، هاي عملیاتی عالوه بر شرکت 
 دهند. خیز جنوب به شرح زیر انجام می نفت

مل و نقل در ارتباط با تولید نفت را راهبري خدمات مهندسی ح شرکت خدمات ترابري و پشتیبانی نفت:    
  نماید. می

بـر   را آغاجاري و گچسـاران  -هاي مرکزي اهواز ارگاهک: راهبري شرکت خدماتی مهندسی توربین جنوب    
 .عهده دارد

 که مسائل رفاهی کارکنان صنعت نفت را برعهده دارد. :شرکت خدمات غیرصنعتی    

 نماید. هاي نفت و گاز را راهبري می که اجراي عملیات تعمیر و تکمیل چاه :شرکت پیراحفاري   

در میدان نفتی را در  27میدان گازي و  46مخزن شامل  73ري از بردا مسئولیت بهره شرکت مناطق مرکزي ایران
شـرکت   سـه اي شـامل   مجموعـه  در 1391در سـال   ایـن شـرکت   فعالیت عملیـاتی  هگستر .کشور به عهده دارد
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 ،فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان، خراسان، کهگیلویـه و بویراحمـد   هاي در استان برداري نفت و گاز بهره
 . قرار داردبه شرح زیر  و ایالم ل و بختیاريچهارمحا
یلویـه و  گکه ،گـان زهرم ،بوشـهر  ،اسـتان فـارس   پـنج در  برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی شرکت بهره 

میدان گازي در حال تولید منطقه را  10در حال حاضر بویراحمد و چهارمحال بختیاري فعالیت دارد که 
 ایـن شـرکت   سـعادت آبـاد   و هاي نفتی سروستان میدانندازي با راه ا 1391در سال  ؛نماید راهبري می

 ،خشـت  این شـرکت میـادین نفتـی   در . قرار گرفتجزء تولیدکنندگان نفت در شرکت مناطق مرکزي 
در و دالوران نفتی)  ه(الی خیام ،شرقی هعسلوی(رشد)،  مرودکاکی، ریگ، شوروم، دو ان، کوهگمند، بوش  کوه

 قرار دارند. توسعه هبرنامدست توسعه و یا 

در منطقـه را  در حـال تولیـد    خانگیران که عملیات میادین گازي برداري نفت و گاز شرق شرکت بهره  
  است.نفتی  دانمیدر حال حاضر فاقد تحت سرپرستی دارد و استان خراسان رضوي 

و  ، قمرستانل ،ایالم ،کرمانشاه هاي استاندر فعالیت  هحوز با تمرکز غرب برداري نفت و گاز  شرکت بهره 
برداري شـرکت   هاي بهره در میان شرکتنفت  هترین تولیدکنند عمده ،هاي شمالی استان خوزستان بخش

منـاطق  نفـت  شـرکت  تولیدي فعال اکثر میادین نفتی عملیات این شرکت  .باشد مینفت مناطق مرکزي 
غرب، پایدار شـرق،  خوش، دهلران، پایدار  چشمه هاي میداننظیر مرکزي را در نوار مرزي غرب کشور 

و کوه را در اسـتان لرسـتان    و دو میدان سرکان و ماله سومار (تولید زودهنگام)  ،شهر نفت ،دالپريدانان، 
دانـان، الیـه بنگسـتان     2دهلـران، فـاز   2توسعه فاز  همیادین نفتی در حال توسعه و یا در برنامهمچنین 

 ،بابـاقیر   سـومار، ویزنهار،  سمند، البرز قم، شاخه،آذر،  آبان، نگوله،چکوه،  ماله سرکان 2چشمه خوش، فاز
 نماید. می  سرپرستیو راوندي را ول بانک

جغرافیـایی غـرب اسـتان خوزسـتان تـا مـرز عـراق را در         همحـدود  ارونـدان  برداري نفت و گاز بهره شرکت
یـادآوران   جفیـر و  ،دارخـوین  نفتـی فعـال  هاي نفتی تحت مدیریت این شرکت شامل میادین  حوضه ،گیرد برمی

میادین در دست توسعه و آزادگان جنوبی (تولید زودهنگام) و  (تولید زودهنگام)، شمالی (تولید زودهنگام)، یاران
 ،مشـتاق  ،دشـت آبـادان   ،رخـه کبند ،سوسـنگرد  یـاران جنـوبی، یـادآوران،    آزادگان شمالی، هتوسع هیا در برنام
 . باشد می سهراب و مهر  ،اروند ،امید ،خرمشهر

 منابع نفتی دریایی . 2-1-2-1
ـ در شـش   را نفتی و گازي هاي میدان هو توسعبرداري  بهره 1391در سال  ایران هقار شرکت نفت فالت  همنطق

کیلـومتر   120 تا 27عرض متغیر  فارس و دریاي عمان به کیلومتر در خلیج 1800به طول اي  در گسترهعملیاتی 
 : عبارتند از . منابع نفتی این مناطقشته استعهده دا بهرا 
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در  نفتـی  هاي میدانو  و بهرگانسرهندیجان نوروز، سروش، : یافته  با میادین توسعه بهرگانمنطقه عملیاتی  
  و سروش سربهرگان  ، هندیجان،ماهشهر هتوسع دست توسعه یا برنامه

در /گـازي   نفتی هاي و میدان ، اسفندیاربا میادین توسعه یافته ابوذر، درود و فروزان عملیاتی خارك همنطق 
 آرش و اسفندیار  فروزان، دست توسعه یا برنامه توسعه

در نفتی/گـازي   هـاي  ، رسالت، رشادت و بالل و میدان: سلمانبا میادین توسعه یافته الوانمنطقه عملیاتی  
 و سلمان یفردوسگلشن، ، آلفا رشادت، دست توسعه یا برنامه توسعه

بـا  و نصـرت  گـازي اسـفند   -فته: الوند، سیوند، دنا، میدان نفتـی با میادین توسعه یا منطقه عملیاتی سیري 
 فرزام   هدرحال توسع نفتی سکوهاي عملیاتی ایالم و نصر و میدان

توسن، ، A ،B ،C ،Dهرمز  هنگام، مبارك، هتوسع هنفتی هنگام و میادین در برنام  با میدان عملیاتی قشم  منطقه 
 ، بینالود و هامون.تفتان

  .که در حال حاضر فاقد میادین نفتی است کیشمنطقه عملیاتی  

 شرکت نفت و گاز پارس:

نـواحی مشـترك و    در Cو  1A ، 2A ،B چهـار الیـه  نفتی پارس جنوبی که شـامل    هالی شرکت نفت و گاز پارس
 باشد که در دست توسعه قرار دارد. غیرمشترك می
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 1391به تفکیک مخزن در سال  شرکت ملی نفت ایران نفتی ن فعالیدامی .1-3جدول 

 

منابع نفتی دریایی منابع نفتی خشکی

نفت و گاز نفت مناطق مرکزي خیز جنوبمناطق نفت
 اروندان

 نفت فالت قاره

 هندیجان دارخوین چشمه خوش آسماري –بینک  آسماري -منصوري  مسجد سلیمان

 بهرگانسر گانآزاد دهلران بنگستان –بینک  بنگستان -منصوري  آسماري-اللی

 نوروز  جفیر دانان گلخاري رامین بنگستان -اللی

 سروش یادآوران  پایدار غرب آسماري -گچساران بنگستان -مارون آسماري-نفت سفید

 ابوذر  یاران پایدار شرق بنگستان -گچساران آسماري -مارون بنگستان-نفت سفید

 رودد   دالپري بی حکیمه بی آسماري -کوپال  هفتکل 

 فروزان   سرکان کرنگان بنگستان -کوپال  آسماري -یالییز

 رشادت   ماله کوه نرگسی شادگان  بنگستان-یالیی ز

 رسالت   نفت شهرخامی (فهلیان) - چلینگر آغاجاري کبود

 سلمان   آبانخامی (سورمه) - چلینگر پازنان پرسیاه

 بالل    سروستان آباد منصور  کرنج سفید لب

 سیوند     آباد سعادت مکان سیاه پرنج پلنگان
 دنا   سومار  خویز آسماري - سفیدرگ  کارون

 نصرت     سوالبدر بنگستان -سفید رگ نار قلعه

 الوند     چهاربیشه  آسماري - رامشیر باالرود
 اسفند     رودك بنگستان -رامشیر بنگستان - اهواز

 هنگام       پارسی آسماري - اهواز

      ایالم –تیمور  آب
      سروك -آب تیمور

 17 5 13 مخزن) 52( 39جمع کل
 دهد. ارقام میادین فعال نفتی و رقم درون پرانتز تعداد مخازن نفتی را نشان می* 

 . منابع موجود گاز2-2-1
 خشکیگازي منابع .  1-2-2-1
 باشد:  صورت زیر می ها به رکتتفکیک ش بهمناطق خشکی  و غیرفعال فعالگازي  ادینمی

از طریـق گازهـاي همـراه گنبـدي     این منطقه بیشـتر   يتولیدگاز  :خیز جنوب مناطق نفتشرکت ملی 
 ،گـازي در ایـن منطقـه   سـازندهاي  گاز تولیدي  و سفید نفتشامل گازهاي گنبدي میادین پازنان و میادین نفتی 

و سـازندهاي گـازي   شـود   تامین مـی  خامی مارون ن،سلیماجدژوراسیک مسیافته  سازندهاي گازي توسعهشامل 
سفید بنگسـتان،   حکیمه خامی، بینک خامی، قلعه ناربنگستان، کرنج خامی، لب بی کارون بنگستان، پازنان خامی، بی
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 در برنامه توسعه قرار دارند. سفید خامی، زیالیی بنگستان و میالتون سورمه اهواز فهلیان، آغاجاري خلیج، رگ
میادین عمده مستقل گـازي فعـال و غیرفعـال در خشـکی بـه شـرح زیـر در         :مرکزي مناطقشرکت 

 دارند:  هاي تابعه این شرکت قرار شرکت
آغـار و داالن، نـارو    فعال در حال تولید میدان گازي 10با  برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی شرکت بهره 

، سـپیدزاخور  ،در دست توسعه گازي ديکنگان، تابناك، شانول، وراوي، گورزین، سرخون و هما و میادین 
نمـک کنگـان، مختـار،     و میادین در برنامه توسعه سفیدباغون، هالگان، نمک غربی،گردان، گشویی جنوبی 

 .و مدار سفید  ،گازي) ه(الی خیام ،زیره و سلخ عسلویه غربی،

میـدان در حـال   گازي در حال تولیـد تنـگ بیجـار و    فعال با میدان  برداري نفت و گاز غرب شرکت بهره 
 .کبیرکوه هتوسع هدر برنامگازي بزرگ و میدان  توسعه فاز دوم تنگ بیجار

و  در حال تولید مـزدوران، شـوریجه وگنبـدلی    فعال با میادین گازي برداري نفت و گاز شرق شرکت بهره 
 .1توس و افشار  هتوسع هبرنامدست توسعه یا  میدان در

 دریاییگازي منابع . 2-2-2-1
شرح زیر   به  تحت مسئولیت دو شرکت 1391سال  درتوسعه دریایی   غیرفعال درحال و  فعالادین میعملیات 
 :هستند

 1800هاي گـازي مسـتقل دنیـا بـا      ترین میدان از بزرگ جنوبی پارس میدان شرکت نفت و گاز پارس
هاي  ن در آبکیلومتر مربع آ 3700کیلومتر مربع است.  9700تریلیون فوت مکعب گاز است که مساحت آن 

 درصـد   50هاي سرزمینی قطر قرار دارد. ذخیره بخش ایرانی آن که حدود  کیلومتر مربع در آب 6000ایران و 
تریلیـون فـوت    360باشد که  تریلیون فوت مکعب گاز درجا می 500گیرد داراي  گاز کشور را در بر میذخایر 

ریزي گردیده اسـت.   برنامه ،بندي شده بلوك زفا 24. طرح توسعه این میدان در مکعب آن قابل برداشت است
فعـال و در حـال تولیـد     1391هاي گازي این فازها در سـال   انجام شده و میدان 10الی  1طرح توسعه فازهاي 

با اولویت و پیشرفت مناسب در دست توسعه هسـتند و طـرح توسـعه     18و  17، 16، 15، 12اند. فازهاي  بوده
  باشد. اجرا می در دست 24بقیه فازها تا فاز 
و یـا در  میادین گـازي در دسـت    مبارك و سازند گازي سلمان وفعال میدان  فالت قارهنفت شرکت 

و مخـازن   الوان، آرش، فـارور اي و بـی،   فارسـی) بلـوك  ( ب ، فـرزاد الـف  فـرزاد سلمان، کیش،  هتوسعبرنامه 
 .دار است عهدهرا و ایران دهر  ، فروز آ، تندربفروز  ،اسفند ،گازي بهرگانسر، بالل، رشادتسازندهاي 

 دهد. نشان میایران هاي تابعه شرکت ملی نفت  شرکت کتفکی به دریا را در تولیدي  میادین فعال 1-4جدول
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 1391شرکت ملی نفت ایران در سال  گازي ن فعالدیمیا .1-4جدول 
 منابع گازي دریایی منابع گازي خشکی

 نفت فالت قاره پارسنفت و گاز نفت فالت قاره نفت مناطق مرکزي خیز جنوب مناطق نفت

 داالن سلمان/سازندکنگان میدان جنوبی پارس میدان میدان قشم داالن مزدوران سازند مارون خامی

 داالن میدان الوان/سازندکنگان   تابناك شوریجه سلیمانمسجد ژوراسیک سازند

    هما گنبدلی سازند لب سفید 
    ولشان نار گنبدي پازنان

    وراوي کنگان گنبدي نفت سفید
    سراچه سرخون 

   بیجار تنگ آغار  
 2 1 1 14 5جمع 

 در اختیار شرکت نفت مناطق مرکزي ایران و پس از آن تاریخ در تعهد تولید شرکت نفت فالت قاره است. 1391برداري از میدان قشم تا پایان خرداد ماه  بهره* 

 ترك نفت و گازهاي مش . میدان3-1
میـدان   6میدان گـازي و   5میدان نفتی،  18میدان مشترك هیدروکربوري شامل  29ایران با در اختیار داشتن 

نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهاي جهـان اسـت کـه از ایـن تعـداد سـاختار مشـترك        
زن هیـدروکربوري یکپارچـه هسـتند ولـی     شناسی، مخا هیدروکربوري برخوردار است. این مخازن به لحاظ زمین

همین دلیل سیاسـت وزارت نفـت    باشند. به علت قرار گرفتن در مرزهاي سیاسی از لحاظ مالکیت اشتراکی می هب
هاي تولید زودهنگـام و ضـربتی از    براي حفظ و نگهداشت تولید نفت و گاز، اجراي تولید بیشتر و همچنین طرح

باشد. براي اجراي این سیاست کالن در شرایط فعلی بخش  حال توسعه میمیادین مشترك و مرزي موجود و در
 اند. هاي حفاري در میادین نفت و گاز مشترك مستقر شده اي از دکل عمده

مخزن در خشکی قـرار   14هاي خلیج فارس و  مخزن در آب 15در بین میادین مشترك نفت و گاز ایران، 
 ند:باش دارند که مهمترین آنها به شرح زیر می

رك در بـین  مخزن در مرز مشترك خشکی با کشور عراق با بیشترین ساختار هیدروکربوري مشـت  12 
در حال غرب، اروند و سومار ( رشهر، دهلران، پایدا ترین آنها عبارتند از: نفت کشورهاي منطقه که عمده

 ، یـاران زودهنگـام)  (در حـال تولیـد   ، یادآوران(در حال تولید زودهنگام)جنوبی  آزادگان ،)تولید هستند
 آذر (در دست توسعه).آزادگان شمالی، یاران جنوبی، آبان و ، ال تولید زودهنگام)شمالی (در ح

/گـازي  نفتیترین آنها سلمان ( با کشور امارات متحده عربی که عمده دریاییمخزن در مرز مشترك 7 
 هستند. )توسعهدر دست ، فرزام، نصرت (تولیدي است)، مبارك و صالح شمالی (نفتی )تولیدي است
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اسـفندیار  و (نفتـی در حـال تولیـد)،    با کشور عربستان شامل فروزان  دریاییمخزن در مرز مشترك  4 
 توسعه). حال(گازي در  B و فرزاد A)، فرزاد سعهتو (نفتی در حال

میـثم   و )گازي در حال تولیـد ترین آنها پارس جنوبی ( مخزن در مرز مشترك با کشور قطر که عمده 2 
 باشند. (نفتی در دست توسعه) می

 با کشور کویت به نام آرش (در دست توسعه). دریاییمخزن در مرز مشترك  1 

 با کشور عمان به نام هنگام (در حال تولید). دریاییمخزن در مرز مشترك  1 

در حـال تولیـد) و افشـار     گـازي مخزن در مرز مشترك خشکی با کشور ترکمنستان به نام گنبدلی ( 2 
 در دست توسعه). (گازي

 . اکتشاف نفت و گاز4-1
 هاي اکتشافی . فعالیت1-4-1

مخازن نفتی بزرگ کشور که تاکنون کشـف و  رود. بیشتر  هاي صنعت نفت بشمار می ترین بخش اکتشاف از مهم
تولیـد از مخـازن، عملیـات     منظـور جبـران کـاهش    استخراج شده در نیمه خود قرار دارند لـذا بـه  نفت از آنها 
هـاي   هاي مشترك، اکتشـاف در افـق   هاي ناشناخته، کشف نفت و گاز در میدان نگاري و حفاري در تاقدیس لرزه
هـاي مـدیریت    اولویـت  وو جـز هاي درحال تولید و توسعه از اهمیت زیـادي برخـوردار شـده     تر از میدان عمیق

هاي گذشته بـا   سالدر ان هاي اکتشاف نفت و گاز همچن است. بدین ترتیب فعالیت  بوده 1391اکتشاف در سال 
افق و الیه مخزنـی جدیـد بشـرح زیـر      16موجب آن  هانجام شد که ب 1391اولویت در مناطق مرزي در سال 

 کشف شد:
 در مخزن آسماري میدان مرزي مهر در منطقه دزفول شمالی خام نفتکشف  

ن، میـدان مـرزي   سـنگ آزادگـا   نی، سروك و بخش ماسهیئو پا ییهاي ایالم باال افق در خام نفتکشف  
 سهراب در دشت آبادان و در مجاورت مرز عراق

و کلهر، میدان مرزي سامان در دزفول  پابده هاي آسماري، و گاز و میعانات گازي در افق خام نفتکشف  
 شمالی

 کشف گاز در افق ایالم، میدان گازي راوندي در ناحیه لرستان 

 یادآوران (مرزي)نفتی ان در مخزن فهلیان مید خام نفتافزایش ذخیره  

 کشف نفت در افق آسماري میدان نفتی دهلران (مرزي) 

 کشف نفت در افق ایالم میدان نفتی آزادگان (مرزي) 

 کشف نفت در افق فهلیان و گدوان میدان نفتی سپهر 
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 در حالـت  هیدروکربور مایع و گاز قابل استحصال کشف شـده  ذخایرهاي اکتشافی فوق مجموعاً حجم  فعالیتبا انجام 
 است.  میلیارد متر مکعب برآورد شده 43/11 و میلیون بشکه 41/2126 ترتیب میزانبه مورد انتظار و ممکن 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می 1391هاي دیگر مدیریت اکتشاف در سال  از جمله فعالیت
 ،ال شـرق کشـور  شناسی جدید در نوار مرزي شم ی ساختمان زمینینگاري و شناسا با انجام عملیات لرزه 

با درنظر گرفتن ضرورت افزایش منابع گازي  1-حفاري نخستین چاه اکتشافی در میدان مشترك افشار
شرق کشور و همچنین مشـترك بـودن آن و از طرفـی مجـاورت ایـن میـدان بـا تاسیسـات          مالدر ش

شـرق   ي شمالمذکور در نوار مرزشناسی جدید  زمیننژاد انجام شد. ساختمان  پاالیشگاهی شهید هاشمی
کیلومتري غرب میدان گـازي خـانگیران در اسـتان     10است و در فاصله  مشتركبا کشور ترکمنستان 

ل دکیلومتر مربع اسـت کـه معـا    9خراسان رضوي واقع شده است. مساحت بخش ایرانی این ساختمان 
شـود   یبینـی مـ   آخرین برآوردهاي ژئـوفیزیکی پـیش  دهد. براساس  نیمی از کل ساختمان را پوشش می

در این ساختمان جدیـد داراي خـواص مخزنـی مناسـب و حـاوي       مزدورانهاي تیرگان، شوریجه و  افق
 د. نتوجهی گاز باش مقادیر قابل

هاي جدید در جنوب غرب کشور در نزدیکی میدان آزادگان در  افق ییهاي اکتشافی براي شناسا فعالیت 
متري در دست  4000تا  3500اکتشافی در عمق چاه حلقه هاي سروك و فهلیان با برنامه حفر یک  افق

 انجام بود.

گیري از اطالعات  شناسی اکتشافی و همچنین بهره در غرب کشور پس از انجام مطالعات و عملیات زمین 
احتمـال وجـود هیـدروکربور در سـازندهاي ایـالم و        نگاري دوبعدي موجود در محدوده طاقدیس، لرزه

طاقدیس راونی قوت گرفـت کـه پـس از حفـاري یـک حلقـه چـاه        در  نگستانبسروك از گروه مخزن 
 13هاي مخزنی وجود گاز شیرین در افق ایالم بـه میـزان    متر و انجام آزمایش 2200اکتشافی با عمق 

 سـازند  ییمیلیون فوت مکعب در روز مشخص شد و همچنین وجود مقادیر گاز تـرش در بخـش بـاال   

کیلـومتر مربـع در    4در  28به وسـعت   یین گازي در فضااین میدا .است  گردیده ییسروك نیز شناسا
 شرق استان ایالم قرار دارد.

هاي کشف منابع گـازي در   در دست اجرا بوده شامل: فعالیت 1391فعالیت دیگر اکتشافی که در سال  
کـه   مرکزي هاي اکتشافی براي کشف منابع نفت و گاز در منطقه ایران فعالیت -لرستان و فارسمناطق 
هـاي  شناسـی و ژئـوفیزیکی میـدان    ارزیابی زمـین  -شناسی و ژئوفیزیکی قرار دارد احل اولیه زمیندر مر

طرح براي انجام عملیات حفاري در ایـن   گنبدلی و خانگیران که به پایان رسیده و  در مرحله تهیه پیش
 د.نباش میدان قرار دارد می
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شود از منطقـه   بینی می کشف شده که پیشاخیراً در استان فارس یک سفره عظیم زیرزمینی گاز طبیعی  
یم گاز طبیعی بـا  ظباشد. این سفره ع  تداد داشتهمفارس ا برازجان آغاز و تا گسل میناب و سواحل خلیج

شده و براي نخستین بار با حفـاري   ییمتري زیرزمین کشف و شناسا 3300حفر یک حلقه چاه در عمق 
ر غنی هیدروکربوري یباشد ذخا می کییپالئوزوکه الیه  "زکین"این چاه اکتشافی در الیه هیدروکربوري 

 به ویژه گاز طبیعی و نفت سبک کشف شده است.
 

 فارس هاي ژئوفیزیک در خشکی و خلیجپروژه
 نگاري دوبعدي خشکی و دریا عملیات لرزه 

کیلـومتر توسـط مـدیریت اکتشـاف در نـواحی       2093نگاري دو بعـدي در حـدود    عملیات لرزه 1391در سال 
 است:  نگاري زیر انجام شده لرزه

o است.  کیلومتر پایان یافته 306فردوس با برداشت  –کیلومتر  782با برداشت  2-داغ کپه 

o بـا برداشـت    2-فـارس  -کیلـومتر  750کیلـومتر از   538در منطقه ایذه با برداشت  1-زاگرس
کیلـومتر از   655پارسیان با برداشت حـدود   -کیلومتر 1200کیلومتر از مجموع  1028حدود 

در حـال   1391کیلـومتر تـا پایـان سـال      1150کیلومتر از  64بهار با برداشت  -کیلومتر 990
 است.  انجام بوده

 :بعدي خشکی و دریا نگاري سه عملیات لرزه 

o  کیلومتر مربع در ناحیـه   235بعدي در خشکی در حدود  نگاري سه عملیات لرزه 1391در سال
 اکتشاف به پایان رسید.نگاري تیماب توسط مدیریت  لرزه

o  اللـی و  هـاي   کیلومتر مربع و میدان 800بعدي میدان رامین به وسعت  نگاري سه عملیات لرزه
کریم و سـیاه مکـان بـه    کیلورحکیمه،  بی بیهاي  کیلومتر مربع و میدان 1000کارون به وسعت 

 است.  خیز جنوب در دست اجرا بوده کیلومتر توسط مناطق نفت 2100وسعت 

o خیز جنوب ادامه  توسط مناطق نفت 1391بعدي میدان نفتی اهواز در سال  نگاري سه ه لرزهپروژ
هاي مخزنـی و   هاي دقیق عمقی از تمام افق تهیه نقشهو  ییپروژه که با هدف شناساداشت. این 

یـدان اهـواز از   م بنگستان و خـامی هاي مخزنی و شناخت دقیق مخزن آسماري،  بررسی ویژگی
کیلـومتر مربـع در دسـت اجـرا بـود. ایـن        1500در محدوده   آغاز شده 1390دوم سال   نیمه

اهواز در دو  کالنشهرعملیات با توجه به موقعیت خاص میدان و قرار داشتن محدوده میدان در 
 بلوك در دست انجام است.
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o نگاري میدان فروز  چهارمین عملیات لرزهB   نگـاري دوبعـدي کـه از     پس از سه عملیـات لـرزه
ادامه یافت و بـه پایـان رسـید. وسـعت ناحیـۀ       1391ي قبل در حال انجام بود در سال ها سال

را کـه در   Aکیلومتر مربع بود که سـاختمان هیـدروکربوري چـاوش و سـیري      1034عملیات 
 .گرفتمحدودة چند ضلعی این میدان قرار دارند، در بر 

o هاي آرش و فرزاد بعدي میدان نگاري سه لرزه A باشـند   مـی  دریـایی ي مشترك هاکه از میدان
نگـاري ایـن    هاي مربوط به لرزه توسط شرکت نفت فالت قاره پایان یافته و تعبیر و تفسیر نقشه

 میدان در دستور کار قرار گرفته ضمن آنکه حفاري توصیفی آن نیز آغاز گردید.
 اي: وفیزیکی غیرلرزهعملیات ژئ 

وضه رسوبی ایران مرکزي با هدف برداشـت  و مغناطیس سنجی سرخه و حوزه سلطان در ح ثقلپروژه 
 است.  ایستگاه برداشت گردیده 1330آغاز گردید و تا پایان سال،  1391ایستگاه در اواخر سال  3000

 شناسی اکتشافی: زمین هپروژ 
انجام گردید کـه مجموعـاً در ایـن     1391گروه ماه در سال  07/10شناسی اکتشافی با اعزام  عملیات زمین

نمونـه   5275متر و  12168نگاري سکانسی به ضخامت  شناسی و چینه رسوب  شناسی، چینهبرش  30مدت 
مربـع در  کیلـومتر   134266کیلـومتر در وسـعت    990بـه طـول    بـرش سـاختمانی   25سنگ و همچنـین  

 انجام شد.مکران و کپه داغ   ایران مرکزي، مغان،  ،هاي رسوبی زاگرس حوضه
 نشان داده شده است. 1-5در جدول  1381-1391 ی دورهطهاي اکتشافی انجام شده در  فعالیت

 

 1381-91هاي  طی  سالکه هاي اکتشافی  فعالیت. 1-5جدول 
 1386 1385 1384 1383 1382 1381 واحد شرح

 83521 6/1128 54659 36480 16280 3302 کیلومترمربع شناسی عملیات زمین
 7/885 1145 5083 8445 1479 8482 کیلومتر (دو بعدي) وفیزیکیئعملیات ژ

 1/382 1372 1596 - 1839 1083 کیلومترمربع عملیات ژئوفیزیکی (سه بعدي)
 4/2484 1510 - 12000 10000 20300 کیلومتر عملیات نقشه برداري

 1391 1390 1389 1388 1387 واحد شرح

 134266 303535 130606 *61670 *266745 کیلومترمربع شناسی عملیات زمین
 2093 28/1357 **4/1936  3/2430 6/2706 کیلومتر (دوبعدي) وفیزیکیئژ عملیات

 235 ^83/1415 26/906 66/525 5/312 کیلومترمربع عملیات ژئوفیزیکی (سه بعدي)

 2328 ***5010 - - - کیلومتر عملیات نقشه برداري
 باشد. هاي اکتشافی می ربوط به عملیات ژئوفیزیک بلوكکیلومتر م 103دهد. ** عدد گزارش شده وسعت نواحی مطالعه شده را نشان می *
بـاالرود،    تنـگ همـام،    به تیمـاب،  اعالم کرده که مربوط کیلومتر 04/6884 ،نگاري خشکی لرزه جهتبرداري  مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت این رقم را براي نقشه ***

، کسـري،  2ایسـتگاه بـراي نـواحی خسـرو نفـت شـهر، دالوران        5سراب/ تعیین موقعیت  هاه در ناحیایستگ EMAP  ،3028برداري براي  ، کپه داغ و زاگرس/ نقشه2-فارس
 نگاري در خلیج فارس بوده است. کیلومتر مربع مربوط به لرزه 34/123از این مقدار  ^ .1، خارتنگ 1خرمشهر 
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بدین معنـی   باشد موفقیت میضریب هاي اکتشافی  فعالیتهاي مهم  یکی از شاخصشایان ذکر است که 
هایی که بـه مرحلـه تولیـد     نسبت چاه ،هاي اکتشاف همیشه با ریسک همراه است لذا بر طبق تعریف که فعالیت

شـود. برطبـق گـزارش     هاي حفر شده به عنوان ضریب موفقیت نام برده می رسند به کل تعداد چاه اقتصادي می
تـرین کشـورها در حـوزه     ر به یکی از موفقهاي اخی در سال ، کشورمانمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
رغـم   درصد اسـت، علـی   35تا  30که ضریب موفقیت جهانی در حدود  اکتشاف تبدیل شده است زیرا در حالی

نتیجه ضریب موفقیت بایـد   شود و در اکتشافات کشور کوچکتر می هگذرد دامن اینکه هر چه از عمر اکتشاف می
هـا   ب و زیادي که در کشور وجود دارد همچنان ضریب موفقیت طی سالکاهش یابد، لیکن به علت پتانسیل خو

درصد  80نیز در حد  1391هاي اخیر، در سال  همچنان مانند سالافزایش یافته است به طوري که این ضریب 
به ذخایر نفت و گاز دست یافتـه  حلقه با موفقیت  4 ،حلقه چاه اکتشافی 5هر حفر  به عبارت دیگر از بوده است.

 ت.اس

 هاي اکتشافی در دریاي خزر فعالیت
 ،در منطقه آبی دریاي خزر مربوط بـه کشـور ایـران    ،هاي سالیانه قبل اشاره شد ترازنامهطور که در کتاب  همان

هـاي   ها و ظرفیت شده که برخی از آنها داراي پتانسیل  ییساختار کوچک و بزرگ نفتی/گازي شناسا 46بالغ بر 
 ییکه تاکنون اکتشاف آن بطور کامـل نهـا   باشد اکتشافی در این منطقه می 6بلوك  مطلوبی هستند، از آن جمله

قابل توجـه   ذخایرگاز و میعانات گازي داراي  ذخایرنشده است اما مطالعات اولیه نشان داده است که عالوه بر 
یـر در فاصـله   وسـیله سـکوي امیرکب  ه سال فعالیت اکتشافی و حفاري ب 2این اساس پس از باشد. بر می خام نفت
در عمق  1391یک مخزن نفتی/گازي در اردیبهشت  ،متري دریاي خزر 700کیلومتري ساحل و در عمق  250

افی مذکور منجر به کشف بیش از شهاي اکت متري بستر دریا کشف و مشعل این سکو روشن شد. فعالیت 2640
تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی  500و  میلیون بشکه قابل برداشت 500بینی  میلیارد بشکه نفت درجا با پیش 2

بـوده و بـراي کشـف هیـدروکربور از ایـن       API، 41شده است. نفت کشف شده از این میدان سبک و با درجه 
 30هزار بشکه در روز از الیه  120متر حفاري شده است. برآورد شده که براي تولید  6407نزدیک به  میدان

حفاري شـود. شـرکت ملـی نفـت بـراي کشـف ایـن ذخیـره جدیـد          حلقه چاه  33متري این میدان الزم است 
دریاي خزر حفر کـرده اسـت کـه در نهایـت     هاي عمیق  هیدروکربوري تاکنون هفت حلقه چاه اکتشافی در آب

انجامیـده  به کشف یک میدان عظیم نفت و گاز به نام سردار جنگل  دریاییهشتمین چاه اکتشافی در این حوزه 
 است.

سـکوي نیمـه    1391در سـال   ،چاه در دریاي خزر و کشف میدان سـردار جنگـل  پس از حفر نخستین 
شناور امیرکبیر براي اکتشاف و دستیابی به منابع هیدروکربوري جدید که از پیش تعیین شده بوسیله شناورهاي 
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شد  ییسکو در آن محل نها تثبیتمتري چاه قبلی منتقل و عملیات  1500کاسپین به موقعیت جدید در فاصله 
و تدارکات الزم از سوي شرکت حفاري شمال براي حفاري چاه دوم با هدف حفاري توصیفی و اکتشـافی آمـاده   

مطالعات براي تبدیل چاه اکتشافی اول بـه چـاه تولیـدي بـراي      1391شد و حفاري آغاز گردید. ضمناً در سال 
 تولید زودهنگام از آن در دست انجام قرار گرفته است.

، هاي عمیق دریاي خزر جنـوبی  شناور حفاري امیرکبیر در آب ا استقرار سکوي نیمهحاضر ایران بدرحال 
تـرین   و یکی از بزرگ است  هاي عمیق دست یافته که به فناوري حفاري در آباست تنها کشوري در خاورمیانه 

عمیـق  را  هـاي   و این در حالی است که دانش حفـاري در آب باشد  جهان را دارا می دریاییهاي حفاري  دستگاه
در بزرگتـرین دریاچـه    ،موفقیت نفت و گاز تثبیتاما به منظور  فقط چند شرکت بزرگ جهانی در اختیار دارند،

ساخت دومین دستگاه نیمه شناور حفاري کشور و یکـی از بزرگتـرین سـکوهاي حفـاري جهـان در سـال        ،جهان
شـناور تـا    نیمـه ات حفاري را بصـورت  تواند عملی سکوي حفاري جدید میاست. این   سفارش و آغاز شده 1391
بـرآن سـاخت یـک کشـتی شـناور       دریا انجام دهد. عالوه کف هزار متري 6متر از سطح دریا و تا  1030عمق 

از ساخت این کشتی تولید زودهنگام نفت است. هدف   هم در دستور کار قرار گرفته (FPSO)مخزن  -فرآورشی
 باشد. ریاي خزر میهاي هیدروکربوري کشور در د و گاز در بلوك
نظر به اینکه در دو سال گذشـته دسـتیابی بـه یـک الیـه خـوب کـه وجـود          ،هاي فوق بر فعالیت عالوه

است میسر گردید، مطالعـات تکمیلـی آن مشـخص کـرده کـه در        هیدروکربور را در استان گلستان نشان داده
ولـی الزم اسـت ایـن     توان دست یافت ه میهزار متر به ساختار هیدروکربوري در این منطق 4تر از  نییاعماق پا

نگاري  ریزي اجراي لرزه اساس قرار است برنامهدو بعدي و پیشرفته تکمیل نمود. براین  نگاري اطالعات را با لرزه
کیلومتر و برخی هم در نوار مرزي ایران و ترکمنستان  6400در دو فاز غربی و شرقی در استان گلستان با حجم 

 صورت گیرد. 

 اي توسعه-اکتشافیهاي اکتشافی و  بلوك
گونه عملیـات و فعالیـت اکتشـافی     هیچ ،1391هاي اکتشافی در سال  برطبق گزارش مدیریت اکتشاف در بلوك

هـا بـه گـزارش ترازنامـه      است. بنابراین بـراي اطـالع از آخـرین وضـعیت عملیـاتی ایـن بلـوك         انجام نگرفته
هـاي   ود. با این وجود نظر بـه اینکـه هـم اکنـون در بخـش     مراجعه ش 1390الی 1388 هاي هیدروکربوري سال

هاي جدیدي براي  لذا بلوك ،فارس فعالیت اکتشافی صورت نگرفته هاي خلیج اي از فالت مرکزي و آب گسترده
هاي اکتشاف نفت و گاز طبیعـی در   گذاري براي توسعه فعالیت بسته سرمایه 14هیدروکربوري در  ذخایرکشف 

شـود.   مـی  دریاییبلوك اکتشافی  2بلوك اکتشافی خشکی و  12که شامل بود   شده  نظیمتعریف و ت 1391سال 
انـد کـه عبـارت از     استان فارس قرار گرفته ییگانه در محدوده جغرافیا 14هاي  بلوك از مجموعه این بلوك 10
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بلـوك الر در  . دو سـپیدان هسـتند  و ، دهنو، الر، جهرم، کازرون، شـیراز  رکالت فنیو،، بستانه هاي هرمزگان بلوك
گـذاران   ها به سـرمایه  این بلوك یهاند. براي معرفی و ارا فارس قرار گرفته منطقه تنگه هرمز و سینا نیز در خلیج
ـ اخذ مجوزهاي الزم انجام و پیگیري شود ولی از این امـر   جهت یداخلی و خارجی قرار بود که مکاتبات علـت  ه ب

 است.  نشده یهتاکنون گزارشی اراشرایط حاکم بر کشور 

 حفاري هاي فعالیت. 2-4-1
هـاي   ایـران یکـی از شـرکت   شرکت ملی حفاري استراتژیک، راهبردي و تخصصی است.  یصنعت حفاري صنعت

عنوان بـازوي توانمنـدي در نگهداشـت و افـزایش      باشد که به باالدستی زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران می
شـرکت  دستگاه دکل حفاري در اختیار  72، 1391ماید. در سال ن تولید در صنعت نفت و گاز کشور فعالیت می

است. از این تعداد دکل حفاري   دکل استیجاري تشکیل داده 5دکل آن را ملکی و  67است که  بودهملی حفاري 
و  دریـایی دکل  3 ي،هاي استیجار دکل مربوط به عملیات خشکی و از مجموع دکل 64و  دریاییدکل   3، ملکی

اصـلی   هـاي  شـرکت هاي این شـرکت در بـین    درصد فعالیت 80حدود  1391اند. در سال  بودهدکل خشکی  2
شـرکت ملـی    نخسـت  هاي شترك از اولویتمهاي  تولیدکننده تقسیم شده که با توجه به اینکه حضور در میدان

نجـام  ا دریـایی هاي مشترك خشکی و  ایران در میدانشرکت ملی حفاري هاي  فعالیتدرصد  20 ،باشد نفت می
 شده است.

هـاي   بـه تفکیـک شـرکت    1391هـاي حفـاري را در سـال     آمار مربوط به عملکرد فعالیت 1-6جدول 
 دهد.  شرکت ملی حفاري را نشان میشده توسط  متقاضی به همراه عملکرد خدمات فنی تخصصی انجام

نفـت و   حلقه چـاه  197دهد که این شرکت  نشان می 1391عملکرد شرکت ملی حفاري ایران در سال 
است کـه نسـبت بـه سـال       هزار متر حفر و تکمیل کرده و در مدار تولید قرار داده 417گاز را با متراژ بیش از 

درصد کاهش داشته است.  39/8افزایش و  3/2متر) به ترتیب 454500حلقه چاه با متراژ حدود  192( 1390
خیـز   کت ملی نفـت کـه در آن منـاطق نفـت    مربوط به شر 341652چاه با متراژ  178از این تعداد حلقه چاه، 

هاي خارجی  مربوط به شرکت 75841حلقه چاه با متراژ  18جنوب بیشترین تعداد و متراژ را دارا بوده و تعداد 
 است.  تعمیري مربوط به یک شرکت داخلی بوده و یک حلقه چاه 
هایی است که همزمان  رکتالذکر شرکت ملی حفاري ایران از معدود ش هاي حفاري فوق بر فعالیت عالوه

نـوع اسـت و فقـط     20در ارایه خدمات فنی و تخصصی متنوع که مشتمل بـر  ،با حضور فعال در عرصه حفاري
گیـري از سـیال    گیرد توانمند است. برخی از این خدمات شـامل نمونـه   توسط چند شرکت در جهان صورت می

، حفاري فروتعادلی، حفاري با هوا، لولـه مغـزي سـیار، تزریـق     )افقیهاي انحرافی ( پیمایی، حفاري چاه حفاري، چاه
هاي فنی و ویژه برشـمرد. ایـن    توان از خدمات بخش کاري و نصب آویژه را می سیمان، اسید و نیتروژن، مشبک
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هاي حفـاري   خدمات درحال حاضر به بیش از یکصد دستگاه حفاري خشکی و دریایی این شرکت و سایر شرکت
هـاي   برداري از فناوري شود. در این ارتباط شرکت ملی حفاري ایران با بهره ر کشور ارایه میدولتی و خصوصی د

و  6973هـزار متـر و تعـداد     40دار با متراژ حدود  عملیات حفاري جهت 72تعداد  ،1391شده در سال  اشاره 
ـ   1134 زایش تولیـد انجـام   فعالیت به ترتیب مربوط به خدمات فنی و خدمات ویژه حفاري را براي عملیـات اف
 است. داده

 

 1391. خالصه عملکرد شرکت ملی حفاري ایران در سال 1-6جدول 
 متقاضیردیف

نوع 
 حفاري

متراژحفاري 
 شده

چاه  حلقه
 میدانشده تکمیل

 خیزجنوب مناطق نفت 1

 حکیمه/ بی سفید/آغاجاري/بی سفید/گچساران/نفت اهواز/رگ 57 191499 اي توسعه
مارون/ 

 ل/رامشیر/منصورآباد/شادگان/منصوري/گفتچهاربیشه/ه
 نار/گلخاري/پارسی/ ز/پازنان/نرگسی/قلعهییکوپال/خو کرنج
 اللی

 5 10351 توصیفی
 63 22790 تعمیري

 1 2498 اکتشافی

 نفت مرکزي 2

 14 34411 اي توسعه
 شهر/ دار/تابناك/نفتیخوش/نار/خانگیران/کنگان/پا چشمه

 سراجه آغار/
 0 0 توصیفی
 7 1874 تعمیري
 0 0 اکتشافی

 یادآوران/کرند 2 9819 اکتشافی اکتشاف 3

 فالت قاره 4
 15 7166 تعمیري خارگ/سلمان/ابوذر 2 6463 اي توسعه

5 
 متن

 0 1838 توصیفی آزادگان 1 18230 اي توسعه
 نفت و گاز پارس 6

 0 7417 توصیفی  پارس جنوبی 11 27296 اي توسعه
 یادآوران 1 0 تعمیريو گاز پرشیا شرکت نفت 7
 آزادگان شمالی 7 36586 اي توسعه CNPC شرکت  8
 یادآوران 10 39255 اي توسعه شرکت سینوپک 9
 دارخوین 1 0 تعمیري ENI شرکت 10

   197 417493 جمع
 1391خدمات فنی/ویژه و عملیات ویژه شرکت ملی حفاري ایران در سال 

 عملیات بوده است .  6973شده طی این مدت در رابطه با افزایش تولید  یهمات فنی حفاري ارامجموع خد
 عملیات بوده است . 1134شده طی این مدت در رابطه با افزیش تولید  یهمجموع خدمات ویژه ارا

دار/متراژ حفاري  عملیات حفاري جهت72:تفکیکدار اتمام یافته، ضمنا متراژ حفاري انحرافی و مغزه گرفته شده به  تعداد عملیات حفاري جهت
 متر1610شده متر/متراژ مغزه گرفته40021دار جهت

 1391منبع: خالصه عملکرد شرکت ملی حفاري ایران در سال 



  45 نابع هیدروکربوري م
 

دومین مجموعه تجهیزات حفاري فروتعادلی را در  1391ایران در سال شرکت ملی حفاري افزون برآن 
به ذکر است که این شـرکت  است. الزم   پارسی بکار گرفته 80چاه شماره فتح بر روي  29محل دستگاه حفاري 

سفید،  حلقه چاه نفتی از جمله مخازن نفتی پارسی، لب 55سال است در  7این فناوري پیشرفته را حدود بیش از 
 را این روش هزار متر حفاري با 17، گچساران، مارون، اهواز و ... با موفقیت بکار گرفته و تاکنون نجکرسفید،  رگ

 است. حین عملیات حفاري بوده خام نفتهزار بشکه  220، حصول بیش از که نتیجه آن رسانیده استبه ثبت 
به تفکیک طرح اکتشاف نفت  1391حفاري اکتشافی را در سال هاي  آمار مربوط به فعالیت 1-7جدول 
 دهد.  هاي اکتشافی در حوزه مدیریت اکتشاف نشان می و گاز و بلوك

 
 1391هاي حفاري اکتشافی در سال  . فعالیت1-7ول جد

تعداد دکل  شرح
 سال

متراژ حفاري 
 اکتشافی

هاي اکتشافی حفاري شده در  چاه
 1391سال 

 آزمایش حلقه چاه در
 1391سال  

 8 7 19992 4/6 حفاري اکتشافی در خشکی
 

 
     ، 2-رمشــهر، خ6-یــادآوران هــاي شــامل حفــاري چــاه حفــاري اکتشــافی در خشــکیجــدول فــوق  در
 شده است. یهارا 1-و بیستون 1-، راوندي26-، دهلران1-، سهراب25-آزادگان

  ،1-، سـهراب 6-، یـادآوران 2-، خرمشـهر 1-سـامان   ،1-سـپهر  هاي آزمایش شده  شامل  چاه همچنین
 باشند. می 1-و راوندي 25-، آزادگان26-دهلران

و  نفـت  اکتشـافی  هاي حفاري فعالیتفاري متراژ ح 1391در سال گردد که  مالحظه می 1-7ل در جدو
متـر   2856 طـور متوسـط   هحلقه چاه بوده که ب 7متر در  19992 مدیریت اکتشاف انجام شده هزحودر که  گاز

 بوده است. حفاري هرحلقه چاه
اند که شامل:  آزمایش و تکمیل بوده  چاه اکتشافی در حال حفاري، 5نیز  1391همچنین در پایان اسفند 

 باشند. می 1-و دشتستان 1-خیام غربی ،1-، افشار1-، بیستون1-خارتنگ
هاي فعال در عرصه حفاري کشور است و تنهـا شـرکت حفـاري     از دیگر شرکت شرکت حفاري شمال

متـر   700المللی ایران است که در خاورمیانه و کشورهاي عضو اوپک مسلط به حفاري در آب عمیق بـاالي   بین
دستگاه حفاري در مناطقی از جمله شـیراز، سـرخس، خـانگیران،     9همچنان با  1391است. این شرکت در سال 

از جملـه   19در فاز  "سحر دو"و  Aََد در میدان فرزا  "سحر یک"دهلران و خارك فعال بوده ضمن آنکه دکل 
ي اکنون عملیات حفار فارس فعال هستند و هم هاي خلیج در آبباشند که  میملکی این شرکت  دریاییهاي  دکل
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برآن این شرکت با توجـه   افزون است.  تکمیل شده Aدر میدان فرزاد  "سحر یک"یک حلقه چاه از سوي دکل 
باشـد و بـا اسـتفاده از دکـل ایـران خـزر        به داشتن نیروي انسانی توانمند و فعال در کشور ترکمنستان فعال می

براي حضور در صـنعت نفـت عـراق بـا      است و اخیراً مذاکراتی حلقه چاه در این کشور حفاري کرده 40تاکنون 
 دولت خودمختار کردستان داشته که در اوایل سال آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد. 

 را در دوره زمـانی اي شـرکت ملـی نفـت    توسـعه  حفـاري کـل  ي ها فعالیتآمار مربوط به  1-8جدول 
 دهد.  نشان می 91-1381 

 
 1381-91ي ها الس اي طی  حفاري توسعهکل ي ها فعالیت .1-8جدول 

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 واحد شرح
 445623399387 345004 331914 271722287666 متر متراژ حفاري شده

 0/73 77 48 48 45/42 87/39(سال) دکل شده کارگرفته هب  هاي دکل  تعداد
 00/276 202 155 175 127 126 حلقه چاه حفر/تعمیر/تکمیل  ها چاه  تعداد

 1391 1390 1389 1388 1387 واحد رحش
#769900825225 582697 445000 * 5/532402 متر متراژ حفاري شده

 123 112 2/95 77 *5/73 )ال(س دکل شده کارگرفته به هاي تعداد دکل
 396 321 **146 263 260 حلقه چاه یافته) (خاتمههاحفر/تعمیر/تکمیل تعدادچاه

 هاي برون مرزي نیز لحاظ شده است.کار گرفته شده فعالیتهاي بهتعداد دکل* در عملکرد متراژ حفاري و 
 باشد. اي و ترمیمی داخل کشور می ها شامل اکتشافی، توسعه متراژ حفاري و تعداد چاه **
 باشد. هاي حفاري داخل کشور می هاي حفاري مربوط به فعالیت شاخص #
 

هـاي   دکـل  و شـده  /تعمیر/تکمیـل ي حفاريهـا  چـاه  تعداد 1391در سال دهد که جدول فوق نشان می
 است. داشته افزایش  1390درصد نسبت به سال  5/9و  23به ترتیب  کارگرفته شده هب

 . ذخایر نفت و گاز5-1
به کشـف  منجر  نهایتاًانجام شده هاي اخیر  در سالکه  ،اکتشافی و حفاري بخش قبل يها مجموعه فعالیتنتیجه 

در حالت  1391در سال ذکر شده در کشف مخازن  هاي محجاست که اعداد و  ردیدهو گازطبیعی گ ذخایر نفت
 باشد. می 1-9کن به شرح جدول مورد انتظار و مم
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 1391 میعانات گازي و گاز کشف شده در سال  ،خام . ذخایر نفت1-9جدول 
 شکهمیعانات گازي بر حسب میلیون بو  خام نفت ،مکعب مترگاز بر حسب میلیارد ارقام  

 محل میدان نوع میدان نام میدان
 *ذخایر قابل استحصال

 گاز طبیعی میعانات گازي خام نفت
   28/3 دزفول شمالی نفتی مهر

   6/1607 خوزستان نفتی (افزایش سازند فهلیان) یادآوران
 85/1 595/1 36/46 دزفول شمالی نفتی/گازي سامان

   99 نخوزستا نفتی (افزایش سازند ایالم) جفیر
   97/60 خوزستان نفتی سپهر
 43/0 81/1 7/129 دشت آبادان نفتی/گازي سهراب

    148 ایالم نفتی (سازند آسماري) دهلران
   05/28 خوزستان نفتی (سازند ایالم) آزادگان

 14/9 048/0  لرستان گازي راوندي
 42/11 453/3 96/2122  جمع

 : مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفتخذأم
  مجموع مخازن جدید کشف شده در حالت مورد انتظار و ممکن گزارش گردیده است.*
 

را  1387-91 هـاي  میزان ذخایر قابل استحصال میادین کشف شده نفت و گـاز در سـال   1-10جدول 
 دهد.نشان می

 1391 در سالنفت و گاز ستحصال میادین کشف شده قابل امیزان ذخیره  .1-10 جدول
 خام  نفت سال 

 یلیون بشکه)(م
 میعانات گازي 
 (میلیون بشکه)

  گازطبیعی
 (میلیارد مترمکعب)

1387 2/1092 6/43 32/562 
1388 169/1041 297/144 953/348 
1389 55/169 9/390 97/777 
1390 30/3475 96/384 
1391 96/2122 453/3 42/11 

حـدود  یع قابـل استحصـال   هـاي مـا  میـزان هیـدروکربن   1391، در سـال  1-10ارقام جدولاساس بر 
ـ  30/3475( که نسبت به رقم متنـاظر سـال گذشـته    گرددبشکه برآورد می ونمیلی 41/2126 ) بشـکه  ونمیلی

 درصد کاهش داشته است. 38/0حدوداً 
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 ذخیره گـازطبیعی قابـل استحصـال   ، میزان 1391در سال  یر گازطبیعی کشف شدهاذخدر مورد میزان 
میلیـارد   96/384( شده اسـت کـه نسـبت بـه رقـم متنـاظر سـال گذشـته        میلیارد متر مکعب برآورد 43/11

 .کاهش چندبرابري داشته است )مترمکعب
نشـان از آن دارد کـه    1391در سـال  خـام   هاي اکتشافی در خصوص نفت شایان ذکر است که فعالیت

تولیـد یـک   بـه ازاي   در عمـل در کشور  هیدروکربورهاي مایعیعنی نسبت اکتشاف به تولید ضریب جایگزینی 
  است. اکتشاف شدهبشکه  71/1 بشکه هیدروکربورهاي مایع،
ضریب جایگزینی  ،1391اکتشاف میادین گازي و سطح تولید گاز در سال اتوجه به در مورد گازطبیعی ب

مترمکعـب گـاز    05/0 ،یک متر مکعب تولیـد  يبه عبارت دیگر در این سال به ازا هد.د میرا نشان  05/0رقم 
 ده است. گردیایگزین ج شده اکتشاف

 هیدروکربوري مایع. ذخایر 1-5-1
و میـزان  کل تولید انباشتی ي اخیر انجام شده، میزان ها سالکه طی  جدیدي  قابل مالحظهبا توجه به اکتشافات 

نشان داده شده  1-1و نمودار  1-11در جدول  1391سال   ابتدايتا  هیدروکربور مایعباقیمانده قابل استحصال 
 است.

   1391 سال ابتداي درکشور هیدروکربور مایع  قابل استحصال باقیمانده .1-11ول جد
  همیلیاردبشک واحد:                                                                                                                                              

نوع
 منطقه

 باشتیکل تولید ان
 1391 سال ابتداي در

 قابل استحصال در
 1391سال  ابتداي

 خشکی
 80/85 54/61 خام نفت

 19/25 9/5 گازي میعاناتمایعات 
 99/110 45/67 جمع

 دریا
 46/14 31/7 خام نفت

 08/31 49/1 گازي میعاناتمایعات 
 54/45 8/8 جمع

 *53/156 25/76 کشور جمع کل
 باشد.  ها می ها ناشی از نحوه گرد کردن ارقام و داده جمع* اختالف در برخی از 
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 . ذخایر گاز2-5-1  
و  1-12در جـدول   1391در ابتداي سـال  گاز  ذخایرقابل استحصال باقیمانده میزان و کل تولید انباشتی میزان 
 نشان داده شده است. 1-2نمودار 

 
 1391اي سال در ابتدکشور  يگاز قابل استحصال ذخایر .1-12جدول 

 مترمکعبتریلیون واحد: 
نوع 

 منطقه 
 کل تولید انباشتی

 1391 سال ابتداي در

 قابل استحصال 
 1391سال  در ابتداي

 مناطق دریا
 34/0 21/0 نفتی

 35/20 48/0 مستقل

 69/20 69/0 جمع

 مناطق خشکی
 46/6 79/1 نفتی

 64/6 33/1 مستقل

 1/13 12/3 جمع

 79/33 81/3 جمع کل
 باشد.  ها می ها ناشی از نحوه گرد کردن ارقام و داده * اختالف در برخی از جمع

 1391سال  ابتداي در. ذخایر قابل استحصال هیدروکربوري مایع 1-1نمودار 



 1391ترازنامه هیدروکربوري کشور سال   50

 
 

همـراه بـا تولیـد    قابـل استحصـال   طورکلی مجموع کل ذخایر هیدروکربوري نفت و گاز کشف شـده   هب
 نشان داده شده است. 1-3در نمودار  1391سال  ابتدايانباشتی از آنها در 

 

    

 1391سال در ابتداي کشور مایع یر نهایی (قابل استحصال) هیدروکربوري . ذخا1-3نمودار 

 1391در ابتداي سال . ذخایر قابل استحصال گاز 1-2نمودار 
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 سنگ. ذخایر زغال6-1

سنگ کشور  زغال ذخایرترین  شو و حرارتی است. عمده سنگ از دو نوع کک ایران داراي منابع قابل توجهی زغال
اند. بیشترین  در مناطق کرمان، البرز مرکزي، البرز شرقی و البرز غربی واقع شده در نواحی شمالی، مرکز کشور

لق به کرمان، البرز شرقی (شاهرود)، البرز غربی هاي بعدي آن متع رتبهسنگ در طبس واقع شده و  زغال ذخایر
 ذخایرمیلیارد تن،  1/1قطعی زغال سنگ، طبق آمار اعالم شده  ذخایر. (سنگرود) و البرز مرکزي (زیرآب) است

میلیون تن است  14سنگ در ایران حدود  شناسی در مورد زغال زمین ذخایرمیلیارد تن و میزان  7/1احتمالی 
 سنگ حرارتی است. درصد نیز زغال 28شو و  ن ککدرصد آ 72که حدود 

مناطق در  تفکیک سنگ حرارتی کشور به  زغال ذخایرقطعی و احتمالی و همچنین محل وضعیت  ذخایر
 است.  شده یهارا 1390و  1389هاي  هاي هیدروکربوري سال بخش منابع هیدروکربوري در کتاب ترازنامه

سنگ را در  زغال ذخایرمیلیارد تن  7/2بس، این منطقه سنگ ط براساس اعالم مسئوالن شرکت زغال
میلیون تن  4/1شو و  سنگ کک میلیارد تن آن زغال 3/1 ،موجود ذخایراست. از میزان  خود جاي داده

بند، پروده، مزینو و آبدوغی  منطقه شامل ناي 4سنگ حرارتی است. درحال حاضر در طبس اکتشافات در  زغال
منطقه پروده که اکتشاف آن تقریباً در شو دارد،  سنگ کک میلیون تن زغال 200بند  ياست. منطقه نا شروع شده

 398میلیارد تن است که تاکنون  1/1میزان ذخیره قطعی  ،آغاز گردیده آن تکمیل شده و اکتشافات جدید
ه دارد که سال 25برنامه  1در آن با برنامه طراحی شده صورت گرفته است. منطقه پروده استخراج میلیون تن 

هزار تن  750سنگ است که  میلیون تن زغال 5/1فعال بوده و درحال استخراج است و ظرفیت استخراج آن 
شده  ییمیلیارد تن ذخیره شناسا 4/1 علیها شود. منطقه مزینو و کوچک سنگ کنسانتره از آن تولید می زغال

است. شایان ذکر است که  اکتشافات آغاز شده به تازگی ،ترین منطقه عنوان مهم دارد. در منطقه آبدوغی نیز به
شود، سهم آن در مناطق  سنگ حرارتی که جزء منابع مهم انرژي در کشور محسوب می به لحاظ منابع زغال

 است. گزارش شده 1-13مختلف کشور به شرح جدول 
 

 هر یک از مناطق مختلف کشور ذخایرسنگ حرارتی از کل  سهم زغال .1-13جدول 
 هر یک از مناطق ذخایرسهم از کل  درصد منطقه
 60 طبس

 3/25 البرز مرکزي
 1/6 کرمان

 34/1 البرز شرقی
 05/0 البرز غربی، آذربایجان و سایر مناطق
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سنگ  عظیم زغال ذخایروجود به علت  ،که از جدول فوق مشهود است با توجه به نیاز کشور به انرژي برق چنان
، در شرق کشـور  ،زینو و آبدوغی و همجنین آثار زغالی پراکنده در سطححرارتی در طبس و گستردگی نواحی م

 .است سنگ در حوزه زغالی طبس مورد توجه قرار گرفته طرح احداث نیروگاه حرارتی با سوخت زغال

 . وضعیت جهانی7-1
لـی بـا   تشکیل شـده بودنـد و  نفت و زغال سنگ و اندکی گاز از هاي انرژي در جهان  تا انتهاي قرن بیستم حامل

اول  ه. در اواخـر دهـ  ندانرژي شد ههاي تجدیدپذیر وارد عرض انرژي  ت تغییرات آب و هوا،ورود قوانین و مقرار
نفت شنی و گاز شیلی و گازهاي فشرده بـه صـحنه انـرژي اضـافه       ، منابع غیرمتعارف مانند شیل نفتی،21قرن 

به طوریکه وجود این منابع هیـدروکربوري   اند شدند که تحول عظیمی را در تأمین انرژي جهانی به وجود آورده
وابستگی بـه واردات انـرژي بـه طـور قابـل       ،آن نظیر آمریکا هغیرمتعارف موجب شده که در کشورهاي دارند

بـدین ترتیـب    .اي کاهش یابد و چه بسا که این کشورها در آینده به صادرکننده انرژي تبـدیل گردنـد   مالحظه
گاز طبیعی غیرمتعارف در حال رخ دادن است که تغییر در اقتصاد انـرژي   د نفت وانقالبی در تولی گفتتوان  می
ـ  است. این تغییرات به علـت ابـداع   هان به خصوص کشورهاي پیشرفته را در پی داشتهج هـاي جدیـد    ريآوفن

ت هـا تحقیقـا   طوریکه پـس از سـال   به وجود آمده به ها نگاري و سایر تکنولوژي ت لرزهپیشرف همچنینحفاري و 
هاي بـا نفوذپـذیري    گاز از سنگ هاي تولیدي براي استخراج نفت و تکنیک  کاربردي و آزمایش کردن سازندها،

تولیـد نفـت و    هبه ویژه ترکیب حفاري افقی و شکست هیدرولیکی در توسع ،تند که در این ارتباطفکم توسعه یا
ر یک چاه عمـودي بـه عمـق    ري افقی شامل حفاند. حفا برخوردار بوده ییگاز از منابع غیرمتعارف از اهمیت باال

باشـد.   دلخواه و سپس حفر جانبی یا افقی براي دستیابی به سهمی بزرگتر از سازندهاي مخـزن مـورد نظـر مـی    
 ،تزریق جریانی مایع که معموالً ترکیبی از آب، شن و مقداري مواد شیمیاییعبارت است از شکست هیدرولیکی 

بـراي   هـایی  کانـال هاي مخزن و ایجاد  وذپذیري کم براي شکست مصنوعی سنگتحت فشار باال به مخازن با نف
ماننـد تـا از بسـته     ها باقی مـی  هاي حاصل در این شکاف سنگ هخردجریان هیدروکربور. در این عملیات شن و 

هـاي ایجـاد شـده نفوذپـذیري      بدین ترتیب شـکاف  و دنفشار جلوگیري کن برداشتنها پس از  شدن این شکاف
گیري از دو تکنیـک حفـاري افقـی و شکسـت مولکـولی بـه طـور         بهره  ،اساسدهد. براین  می افزایشرا  ها سنگ

نماید. در نتیجـه کـاربرد ایـن تکنیـک      تر از یک مخزن را فراهم می همزمان امکان دسترسی به سطحی گسترده
ان تولید از آنها نبوده را فـراهم  ها سال امک ها را که میلیون امکان تولید تجاري مقادیر قابل توجهی از هیدروکربن

 کرده است.
تعاریف و منشأ منابع غیرمتعارف نفتـی و همچنـین میـزان بـرآورد ذخـایر آن بـه تفصـیل در کتـاب         

هاي بـه عمـل آمـده در سـال      شده که با توجه به بررسی یهارا 1388-90هاي  هاي هیدروکربوري سال ترازنامه
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بـه اقـدامات برخـی کشـورهاي     در این قسمت لذا  ،ده نشده استچندان تغییري در آن برآوردها مشاه 2012
 :شود  پیشرفته در این زمینه به شرح زیر اشاره می

 

 منابع غیرمتعارف هیدروکربوري نفت و گاز خشکی

تولید   هاي مربوط به تولید نفت و گاز غیرمتعارف، گیري از فنآوري جدید در عرض پنج سال فعالیت با بهره 
هاي  بینی نبود. این امر با استفاده از شیل سوق داده که پیش از این قابل پیش ییرا به جا انرژي در آمریکا

هاي حاوي  وجود مواد آلی زیاد به عنوان سنگ دلیلبه  واي هستند  هاي رسی فشرده گازي که سنگ نفتی و
زنند به طوریکه  صنعت آینده نفت و گاز آمریکا را رقم می که محقق شده باشند و گاز می غنی نفت ذخایر

این وضعیت در  درصد مصارف جهانی را تأمین نماید. 2تا  1نفتی آمریکا به تنهایی قادر است   ذخایر شیل
سطح در  باالترینمیلیون بشکه در روز در  2/1با حدود  خام نفتحال حاضر از نظر افزایش ظرفیت تولید 

 500را روزانه  NGLع غیرمتعارف افزایش تولید هاي تولید در مناب جهان قرار دارد. عالوه بر آن فعالیت
طریق منابع  ازکه بدین ترتیب کل افزایش تولید نفت  داشتهبهمراه  2008هزار بشکه معادل نفت در سال 

خالص واردات نفتی از روز رسانیده است. این امر موجب شده که بشکه در  میلیون 7/1را به  غیرمتعارف
رسیده است. این کاهش تا حدودي به  2012درصد در سال  42به  2005درصد کل مصرف در سال  60

کاهش تقاضاي  انرژي به علت رکود بزرگ مربوط است ولی همچنین کارایی بیشتر سوخت خودرو و 
کاهش رشد کل مایل طی شده است که رشد تقاضا را محدود ساخته است. با این وجود، کاهش در 

ز افزایش تولید نفت داخلی نیز رخ داده است. تولید نفت واردات از طریق تقویت طرف عرضه منتج ا
 49/19میلیون بشکه و مصرف  78/6(تولید  2008درصد مصرف این کشور در سال  34آمریکا از 

درصد مصرف  47 میلیون بشکه در روز معادل 9/8به  2012در سال افزایش یافته و میلیون بشکه) 
ترین عامل این افزایش، پیشرفت در توسعۀ  . اصلیاسترسیده  میلیون بشکه در روز) 55/18(مصرف 

 از منابع غیرمتعارف نفتی بوده است. انرژي

 65هاي فشرده و متان معادن زغال سنگ که حدود  شن  در مورد تولید گاز غیرمتعارف از شیل گازي، 
را ز طبیعی آمریکا در طی پنج سال گذشته تولید گا  ؛شود درصد از کل تولید گاز طبیعی آمریکا را شامل می

است.  رساندهمیلیارد فوت مکعب در روز  65 به درصد افزایش 25لیارد فوت مکعب در روز با یم 52از 
در حالیکه شیل زیرا به طور عمده از تولید شیل گازي نشأت گرفته است در تولید افزایش  سرعت این

در حال   ا به خود اختصاص داده بود،درصد از کل تولید گاز طبیعی آمریکا ر 2حدود  2000گازي در سال 
باشد. برطبق برآوردهاي به عمل آمده تا  درصد  از کل تولید گاز را دارا می 37حاضر شیل گازي حدود 
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میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید که  80تولید گاز طبیعی در آمریکا به حدود  ،حاضر هانتهاي ده
 آید. دست میصد آن از منابع غیرمتعارف بدر 75تقریباً 

میلیارد بشکه دیگر  141اند و  همیلیارد بشکه نفت در خود جاي داد 174خیر کانادا حدود  زارهاي نفت شن 
. توان به این طریق استخراج نمود میافزایش یابد یا هزینه استخراج کاهش یابد  نفتهم درصورتیکه قیمت 

عربستان سعودي بیشتر گردد. کانادا از  شود منابع نفتی کانادا ثهمین مقادیر کافی است که باع
. کرده استموبیل جذب  اکسونهاي نفتی هم چون شرکت شل و  گذاري عظیمی از سوي غول سرمایه

هزار بشکه نفت  110هاي نفتی آلبرتا در کانادا هم اکنون روزانه  شرکت آمریکایی اکسون موبیل از ماسه
سال آینده محقق کند. این  40استحصال از این منطقه را تا اي قابل  میلیارد بشکه 6/4کند تا تولید  تولید می

کیلومتري شمال شرقی فورت مک موري آلبرتا قرار دارد. از دیگر منابع  75در  Kearlمیدان به نام 
تریلیون  109  کارشناسانتوان به وجود شیل گازي اشاره کرد که براساس اعالم  غیرمتعارف در کانادا می
مریکاي شمالی به ثبت رسیده است. این منطقه در آیل گازي جهان در کانادا و متر مکعب از ذخایر ش

ردیف شماره یک کشورهاي دارنده این ذخایر قرار دارد. افزایش تولید گاز از این طریق سبب شده که 
 به نصف کاهش یابد.  2008شمالی از سال  آمریکايهاي گاز در منطقه  قیمت

به دلیل  منطقهدر این رسی  گازهايانداز توسعه  ي از شیل گازي است اما چشمبردار اروپا نیز به دنبال بهره 
فرآیند استفاده از  ههاي زیست محیطی دربار یت بیشتر و نگرانیعتراکم جم  قوانین مربوط به مالکیت زمین،

ولید گاز رسد که انقالب ت ها به نظر نمی بینی آوري تولید شیل گازي بسیار پیچیده است. لذا برطبق پیش فن
 در اروپا تکرار شود.  ،رسی در آمریکا

 تولیدکنندگان مهم شیل گازي را دریکی از براي تبدیل شدن به کشور چین مانند آمریکا بهترین جایگاه  
 اختیار دارد. جهان در

 
 دریایی منابع هیدروکربوري غیرمتعارف گازي

 هیدرات گازي: 
هاي گازي مواد  یا گاز و یا ترکیبی از آنها هستند، هیدراتهیدروکربوري متعارف که مایع  هاي تلهبرخالف 

ن مثل ییکریستالی جامد هستند. هیدرات گازي یک فرم کریستالی یخ مانند از آب و گاز با وزن مولکولی پا
اتان و دي اکسید کربن است. هیدرات گازي معموالً در برخی رسوبات دریایی و در درون و یا زیر الیه   متان،

ترین در نوع خود است که در طبیعت  معمول Strusctureiگیرد. هیدرات متان  عماق زمین شکل میمنجمد ا
 170یک متر مکعب هیدرات متان برابر است با  شود. ور نامیده می یا شعله هیدرات متان یخی که شود یافت می

از هیدرات گازي درصد  99که  شده استتخمین زده  مترمکعب آب. 8/0 اضافهبه  متر مکعب متان گازي
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هاي حفاري مدرن هيدرات گازي  ه گيري شيو شود. اين تخمين پيش از شكل جهان در رسوبات دريايي يافت مي

متر اوليه رسوبات  صدهايخي زمين انجام شد ولي دانشمندان هنوز معتقدند كه بيشتر هيدرات گازي در  هدر الي

مناطق سردي مانند  رها د ه شكل گرفته است. كاوشفالت قار  همتري نزديك به حاشي 055اقيانوس در عمق 

 .1ها در جريان است قطب و كانادا و منطقه سيبري و نيز كف ساير اقيانوس

تريليون فوت  0*15^6و  15^0دهند كه بين  سال اخير نشان مي 10شده در  منتشربيشتر مطالعات 

برابر  0555كه كمترين تخمين بيش از  در حالي ،اند ر شدهمحصو ي جهانيزهيدرات گا متان در مخازن مكعب

در  موجودراجع به گاز  تخمينيتاكنون هيچ  ، است 0515شده در آمريكا در سال  ميزان گاز طبيعي مصرف

 . 0وجود نداشته است اقيانوس منجمد شمالي ههيدرات متان زير صفحات يخي منطق

نشان داده  1-0نمودار ق مختلف جهان در هاي هيدرات گازي در مناط ميزان گاز در جاي محاسبه شده در شن

 شده است.

 

 
Source: Manoj.K.Prabhakar, gas hydrate as an unconventional resource:Asian perspective, 2012 

                                                      
1
- woods hole science center, the u.s geological survey gas hydrates project,2013  

2
- woods hole science center, the u.s geological survey gas hydrates project,2013  

 TCF 43311هاي هيدراتي، مجموعاً  شنگاز درجاي  .1-4 نمودار

 د شمالياقیانوس منجم

2266 

 آمريكا

3167 
 کانادا

6662 
 اقیانوس جنوبي

7823 

 آمريكای التین و کاريبي

9391 

آفريقای 

 جنوبي

7673 

 

 اتحاد جماهیر شوروی

7263 
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شود، مناطق آمريكا، اقيانوس منجمد شمالي، آمريكاي التين و  اي باال مشاهده مي طور كه در نمودار دايره همان

هاي هيدرات  ب، اتحاد جماهير شوروي سابق و اقيانوس جنوبي بيشترين ميزان ذخاير گاز درجاي شنييكارا

تنها در كانادا توليد  . شايان ذكر است كه در حال حاضر هيدرات گازياند گازي را به خود اختصاص داده

 جريان است. ن درآمطالعاتي براي برداشت نيز روسيه و آمريكا   شود اما در كشورهاي ژاپن، مي

هاي تحقيقاتي دارند عبارتند از ژاپن، كره،  كه در آسيا براي استفاده از هيدرات گازي برنامه ييكشورها

 ند.هندوستان و چين كه از نظر منابع انرژي در فقر هست

  ژاپن براي تأمين نيازهاي انرژي خود به واردات نفت و گاز وابسته است و پس از آمريكا و چين سومين

را رتبه نخست )گاز طبيعي مايع شده(  LNGباشد و در واردات  در جهان مي خام نفتننده بزرگ واردك

اداره  درصد از نيازهاي انرژي خود را تامين نمايد. 61تنها قادر است  . اين كشوردر جهان دارد

شده اثبات  ذخايربشكه و  ميليون 44 را نفتي ژاپن ذخاير 2162ريكا در ژانويه اطالعات انرژي آم

 اداره اطالعات انرژي آمريكا حجم گازضمناً است. اعالم كرده ميليارد فوت مكعب  837گازي آن 

كيلومتر مربع واقع  4111راساحلي اين كشور به وسعت فهاي متان ژاپن كه در مناطق  درجاي هيدرات

از اين  گاز اين كشور در صدد توليد انبوهتريليون فوت مكعب برآورد كرده است. لذا  41حدود  ،است

 باشد. مي 2167زمانبندي آغاز آن در سال  برنامهذخاير با 

 MITIبراي ارزيابي پتانسيل منابع خود توسط  6991 هتحقيقاتي هيدرات گازي را در ده هژاپن برنام

آغاز كرد. كنسرسيوم تحقيق براي منابع هيدرات گازي در ژاپن با هدف ايجاد سكوي تكنولوژي براي 

 شد. تشكيل ،2167ها از سال  هيدراتتوليد گاز از 

هاي  در ابتدا براي ارزيابي منابع هيدرات گازي در آب 2116-2117هاي  فاز اول مطالعات بين سال 

هاي توليد گاز از ميادين با متد  ساز مخزن هيدراتي و همچنين تكنيك ژاپن تكميل شد سپس يك شبيه

فاز در  آزمايش شد. Mallikاه هيدرات گازي هزينه كاهش فشار از طريق باال كشيدن آب در چ كم

در ، تيم كنسرسيوم تحقيق ادامه خواهد داشت 2162آغاز شد و تا سال  2119در آوريل سال  كه دوم

در . براين اساس، اولين حفاري فالت قاره را به انجام برساند آزمايش در رابطه با توليد از 2 داردنظر 

برآن، ارزيابي يك مخزن ديگر نيز انجام شد و اثرات زيست  عالوه انجام شد. 2162سال  سمارماه 

 .6گرديدميدان نيز بررسي  همحيطي توسع

 گازي در سال  هيدراتكره با هدف توليد تجاري  گازيهيدرات  هدر كره جنوبي موسسه تحقيق و توسع

و  KOGAS و  KNOC) بازيگران صنعت با همراه (MOCIE)و انرژي توسط وزارت تجارت صنعت 2162

                                                      
1
. Manoj.K.Prabhakar, gas hydrate as an unconventional resource:Asian perspective, 2012  
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تاكنون تشكيل و شروع به كار كرده است. و...( KIGAM و KUسايرين( و نهادهاي تحقيقاتي دولت)

گرديده است و از اين چند چاه هيدرات گازي حفاري  شده وانجام  Ulleung هي آزمايش در حوزدتعدا

ها  قطورترينكه يكي از  اند كردهشناسايي  همتر در حوز 031ساختارهاي هيدرات گازي را با قطر  طريق

ذخاير داراي هيدرات گازي  7112ه تحقيق و توسعه در سال سموس آيد. در سطح جهان به حساب مي

Ulleung  متري آب قرار دارند، شناسايي  7011تا  0011زير كف دريا در عمق  يمتر 051را كه در

را كف دريا  متري زير 731-361در  Ulleungذخاير داراي هيدرات گازي  نيز 7101در سال و  كرده

 .اند كردهكشف   متري قرار دارند 7061تا  001هايي به عمق  در آبكه 

 هاي دولت  توسط بخش مديريت هيدروكربن 7116ملي هيدرات گازي در سال  هبرنام در هندوستان

 همغز 7011بيش از  تحقيقاتي و بازيگران صنعت اجرايي شده است. ههند همراه با تعدادي موسس

، KG ههاي اصلي عبارتند از حوز آمده است. حوزه  منطقه بدست 70حفره در  30 هيدرات گازي از

Mahanadi ،Konakan  وAndaman
0. 

  ه، با انجام پروژ7112در چين در سالGMGS-1   هدر طي آزمايش فالت قار Guangzhouهاي  ، نمونه

، هيدرات 7110ا ت 7110هاي  هيدرات گازي از قسمت باالي درياي جنوب چين بدست آمد. در سال

شناسي چين و سايرين  توسط آكادمي علوم زمين Qighaiدر ايالت  Qilianيخي زمين از كوه  هگازي الي

 .7ريزي شده است دريا طرح  هاي اكتشافي بيشتري نيز به ويژه در بخش فعاليتضمناً اكنون  كشف شد.

 هاي هيدرات گازي  رتباط مركز دادهآغار كرده و در اين ا 7112هيدرات گازي را از سال  هتايوان برنام

اثرات آغاز شد و هدف آن شناخت  7110تايوان را توسعه داده است. دومين فاز اين برنامه در سال 

 .3هيدرات گازي از طريق مطالعات بيشتر بود ييزيست محيطي و شناسا

  را   ان سيال قويهايي كه جري گيبا ويژ ها محلاز دادي در تع از هيدرات گازي ييها رگه نيوزلنددر

 ييها محلازجمله  .نيز يافت شد ها ههاي هيدرات گازي در مغز همچنين رگه، شد رويت داد افزايش مي

.اشاره نمود Hikuranji  هحاشيتوان به  ها يافت شده مي كه اين رگه
2 

  حاصل از ناحيه ههاي مغز وجود هيدرات گازي در نمونه پاكستاندر Makaran Rigde 5مشاهده شد. 

  در ميدان از هيدرات گازي  ييها وجود رگه مالزيدرGumusuk-kakap6گزارش شده است. 

  هدر تنگ از هيدرات گازي ييها وجود رگه اندونزيدر Makassar  وSunda 2گزارش شده است. 

                                                      
1
.Manoj.K.Prabhakar, gas hydrate as an unconventional resource:Asian perspective, 2012  

2
. Manoj.K.Prabhakar, gas hydrate as an unconventional resource:Asian perspective, 2012  
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 . منابع متعارف هيدروكربوري1-7-1

 . منابع نفتي1-1-7-1

وضاعيت ذخااير   دهاد    اطق مختلف جهان نشاان ما   خام و سهم آن را در من نفت ذخايروضعيت  1-14جدول 

 باشد م  1-15جدول به شرح  2112كشورهاي خاورميانه نيز در سال 

 

 خام در مناطق مختلف جهان . ذخاير نفت4-41جدول 

 مناطق

 خام ذخاير نفت

در  )ميليارد بشكه(

  0202پايان سال

 خام ذخاير نفت

  در )ميليارد بشكه(

 0200پايان سال 

 خام ذخاير نفت

 )ميليارد بشكه(

 0200در پايان سال 

سهم ذخاير 

 )درصد(

 0200سال 

درصد رشد 

به سال  نسبت

 قبل

 -11/1 21/11 2/221 221 9/221 آمريكاي شمال 

 45/1 33/19 13/123 92/123 11/124 آمريكاي مركزي و جنوب 

 41/1 44/3 3/141 1/141 113 اروپا و اوراسيا

 22/1 41/43 1/311 9/191 9/135 خاورميانه

 92/2 31/1 1/111 3/123 125 آفريقا

 11/1 49/2 5/41 4/41 1/41 اقيانوس آرام هزحوآسيا و 

 53/2 022 31/0775 01/0781 76/0707 جهان خام نفتكل ذخاير 

 -/10  3/131 3/133 2/139 شن هاي نفت  كانادا

 66/2  5/0517 6/0500 3/0658 و كانادا جهان خام نفتكل ذخاير 

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013 

 

 

 خام كشورهاي خاورميانه . ذخاير نفت4-45جدول 

 سهم ذخاير خام )ميليارد بشكه( ذخاير نفت كشورها

 9/12 9/235 عربستان سعودي
 4/19 151 ايران

 3/13 151 عراق
 3/12 5/111 كويت

 1/12 3/91 امارات متحده عرب 

 1 9/21 قطر

 1/1 5/5 عمان

 1/1 5/2 سوريه

 4/1 1 يمن

 13/1 3/1 ساير كشورهاي خاورميانه
 022 6/526 كل خاورميانه

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2013 
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هاي نفتی جهان در سال خام و شن ذخایر نفت ،گردد مالحظه می 1-15و  1-14ول اطور که در جد همان
سال  ذخایر کشورهاي خاورمیانه این در و  داشته است افزایش 2011درصد نسبت به سال  77/0حدود  2012

 هباشد. بعد از منطق خام جهان می درصد ذخایر نفت 4/48 حدودهاي نفتی کانادا نظر گرفتن شن بدون در
چنانچه آفریقا قرار دارند. سیا و ااروپا و اور  آمریکاي شمالی،خاورمیانه کشورهاي آمریکاي مرکزي و جنوبی، 

هاي نفتی کانادا با  شمالی و شنآمریکاي  هکل ذخایر جهان اضافه شود، منطق ههاي نفتی کانادا در مجموعشن
شایان ذکر است که . گیرددرصد قرار می 97/43خاورمیانه با سهم  هبعد از منطق همچنان درصد 13/21سهم 

 2012در سال  مناطق جهان تجدید نظر کرده است.  هباً در کلیخود تقری 2011وردهاي سال آدر بر BPشرکت 
درصد کل  6/10میلیارد بشکه معادل  BP ،3/157کشور جمهوري اسالمی ایران در آمار شرکت نفت ذخایر 
 2011سال  ذخایرنفتی خاورمیانه برآورد شده است که نسبت به  ذخایردرصد کل  69/19نفتی جهان و  ذخایر

ابتداي شرکت ملی نفت ایران در  هشد یهآمار ارا .درصد افزایش داشته است 8/1بشکه) میلیارد  58/154(
بر این اساس میلیارد بشکه گزارش شده است. 53/156میالدي) بالغ بر  2012سال اوایل (مطابق با  1391سال 

اي ونزوئال و چهارم به سوم پس از کشوره  هو همچنین براساس گزارش رسمی اوپک جایگاه نفتی ایران از رتب
  یافته است. ءعربستان ارتقا

در سال مذکور خام در  نفتمتوسط تولید میزان با در دست داشتن ذخایر و  2012عمر مخازن در سال 
 .شده استمحاسبه  1-16نقاط مختلف جهان به شرح جدول 

خام در مناطق مختلف جهان خام و ضریب ذخیره به تولید نفت . تولید نفت1-16جدول 

 همنطق
 ذخایر (میلیارد بشکه)

2012 
 تولید (هزار بشکه در روز)

2012 

 سال-نسبت ذخیره به تولید
  (عمر مخازن)

 35/68 04/15557 09/388 *آمریکاي شمالی
 25/122 46/7359 38/328 امریکاي مرکزي و جنوبی

 42/22 76/17210 83/140 اروپا و اوراسیا
 28/78 95/28269 68/807 خاورمیانه

 81/37 74/9441 30/130 اآفریق
 67/13 24/8313 49/41 ه اقیانوس آرامزآسیا و حو

 88/116 13/3680 157 ایران
 93/131 01/3115 150 عراق
 92/88 33/3127 50/101 کویت

 17/63 62/11529 85/265 عربستان سعودي

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013                                                    هاي نفتی کانادا با احتساب شن  * 
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ضریب ذخیره به تولید  2012با روند تولید سال گردد  مالحظه می 1-16طور که در جدول  همان
ن سال کمترین و بیشترین رقم را در میا 93/131و  17/63ترتیب با حدود  عربستان سعودي و عراق به

گزارش شده سال  88/116ایران این رقم و در مورد کشور جمهوري اسالمی  بوده  ه داراکشورهاي خاورمیان
 . است

 . منابع گازي2-1-7-1
  است.  1-17ذخایر مناطق مختلف به شرح جدول  یاتیجز

 . ذخایر گازطبیعی در مناطق مختلف جهان1-17جدول 

 منطقه
 2012سهم ذخایر در سال  (تریلیون متر مکعب) ذخایر اثبات شده

 2012سال  2011سال  2010سال  (درصد)
 79/5 84/10 18/11 96/10 آمریکاي شمالی

 06/4 60/7 54/7 53/7 امریکاي مرکزي و جنوبی
 18/31 40/58 44/58 85/49 اروپا و اوراسیا

 98/42 50/80 42/80 35/79 خاورمیانه
 74/7 50/14 66/14 56/14 آفریقا
 25/8 45/15 54/15 02/15 ه اقیانوس آرامزحو

 100 29/187 78/187 26/177 جمع کل
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 26/0معـادل   ،تریلیون متـر مکعـب   49/0با ، 2011نسبت به  2012در سال گاز جهانی میزان ذخایر 

 کـه خود جـاي داده اسـت   خاورمیانه بیشترین ذخایر گاز را در فوق جدول براساس  است. کاهش داشتهدرصد 
 .قرار دارندسیا او پس از آن اروپا و اورباشد می ایرانمربوط به  باالترین آن در این منطقه

 نشان داده شده است.  1-18از کل ذخایر جهان در جدول  آنهاذخایر کشورهاي عمده داراي گاز و سهم 
گاز آمریکاي  خود را در مورد ذخایربرآوردهاي   BPمشهود است، شرکت  1-18و  1-17که از جداول  چنان

نسبت به برآوردهاي قبلی کاهش داده است. از  2011شمالی و اروپا و اوراسیا و همچنین حوزه اقیانوس آرام در سال 
تریلیون متر مکعب براي  6/44خود با تجدید نظر و کاهش ذخایر گازي روسیه (که با  2012طرفی در گزارش سال 

تریلیون متر مکعب، ایران را بزرگترین دارنده  92/32گاز جهان بوده) به  ذخایرن دارنده هاي زیادي بزرگتری سال
درصد از ذخایر گاز جهان در رتبه 18داشتن  ایران با 2012ذخایر گاز جهان اعالم کرده است. براین اساس، در سال 

اند. عالوه برآن با  ي بعدي قرار گرفتههادرصد از سهم ذخایر جهانی در رده 13و  17ترتیب با  اول و روسیه و قطر به
 ازبکستان و   خود را درباره ذخایر گاز آمریکا، ترکمنستان، برآوردهاي BPمراجعه به جزییات جدول فوق شرکت 
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 2012سهم ذخایر کشورهاي عمده داراي گاز نسبت به ذخایر گاز جهانی در سال . 1-18 جدول
 درصد از کل ذخایر گاز جهان ریلیون مترمکعب)ذخایر اثبات شده (ت کشور
 18/0 62/33 ایران
 17/0 92/32 روسیه
 13/0 06/25 قطر

 09/0 50/17 ترکمنستان
 04/0 23/8 عربستان سعودي

 033/0 09/6 امارات متحده عربی
 030/0 56/5 ونزوئال
 028/0 15/5 نیجریه
 024/0 50/4 الجزایر

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013 
 

 ،BPبراساس آمار  1-18 ایران در جدولقابل ذکر است که ذخایر گاز  کاهش داده است. آذربایجان نیز
در حالی که آخرین آمار رسمی ذخایر گاز اعالم شده از جانب وزارت  شده،تریلیون متر مکعب اعالم  62/33

که سهم آن  باشد تریلیون متر مکعب می 79/33 ،)2012سال اوایل (مطابق با  1391سال ابتداي نفت ایران در 
ترین بولتن آماري اوپک،  شایان ذکر است که در تازه خواهد شد.درصد  6/18از کل ذخایر گاز جهانی حدود 

سال  بهدرصد نسبت  5/0اثبات شده گاز در اختیار دارد که حجم آن  ذخایرتریلیون مترمکعب  78/33ایران  
گازي جهان است که با گزارش  ذخایربزرگ  هایران دومین دارند  این گزارش،است. برپایه  یافتهافزایش  2011

 گازي جهان قرار داده مغایرت دارد. ذخایردر فوق که ایران را در صدر فهرست دارندگان  BPشرکت 
باشد که عمر ذخایر را با توجه  هاي مهم در صنعت گازطبیعی می ضریب ذخیره به تولید یکی از شاخص

 است. 1-19دهد. این ضریب براي مناطق مختلف به شرح جدول ید جاري نشان میبه روند تول

 . ضریب ذخیره به تولید گازطبیعی 1-19جدول 

 سال -ضریب ذخیره به تولید منطقه
 2012سال  2011سال  2010سال 

 09/12 90/12 35/13 آمریکاي شمالی
 85/42 98/43 19/45 امریکاي مرکزي و جنوبی

 41/56 20/56 34/48 اسیااروپا و اور
 79/146 06/155 87/167 خاورمیانه

 06/67 42/69 93/67 آفریقا
 52/31 13/32 87/30 ه اقیانوس آرامزحو

 68/55 05/57 53/55 جمع کل
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ضریب ذخیره به  2012ر سال گردد با توجه به تولید گاز د مالحظه می 1-19طور که در جدول  همان
سال است که با توجه به کاهش ذخایر گاز جهان نسبت به سال قبل، این  68/55در حدود  تولید جهان رقمی 

که به جزییات جدول فوق در سایت مراجعه شود، کشور  دهد. چنان سال کاهش نشان می 2ضریب حدود 
هاي بعدي قرار  سال در رده 59/159سال و قطر با  47/209سال در رتبه اول، ایران با  92/271ترکمنستان با 

هاي مربوطه  ي ذخیره به تولید در جدول فوق براساس ذخایر و تولید در سالها دارند. بدیهی است ضریب
 محاسبه و گزارش شده است.

 سنگ. منابع زغال3-1-7-1
 .آمده است 1-20در جدول  سنگ سهم مناطق مختلف جهان از ذخایر زغال

 سنگ در مناطق مختلف جهان . ذخایر زغال1-20جدول 

 منطقه
 ذخیره (میلیون تن)

 سهم (درصد)
 2012سال  2011سال  2010سال 

 47/28 245088 245088 245088 آمریکاي شمالی
 45/1 12508 12508 12508 امریکاي مرکزي و جنوبی

 38/35 304604 304604 304604 اروپا و اوراسیا
 82/3 32895 32895 32895 آفریقا و خاورمیانه

 88/30 265843 265843 265843 ه اقیانوس آرامزآسیا و حو

 100 860938 860938 860938 جمع کل
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د کشورهاي اروپا و اوراسیا و بع ،سنگ زغال گردد از نظر میزان ذخایر مالحظه می 1-20در جدول طور که  همان
آمریکاي شمالی قرار دارند. سهم کشورهاي آفریقایی و  هاياقیانوس آرام و سپس کشور هضاز آن کشورهاي حو

و کشورهاي آمریکاي مرکزي و جنوبی نیز کمتـرین سـهم    بودهدرصد) در این بخش بسیار کم  8/3خاورمیانه (
 .اند در جهان به خود تخصیص داده درصد) را45/1(

 میلیارد تن و ذخیره کل (قطعی و احتمالی) 1/1تا  1 حدود 1391سال در  کشور ایران قطعیذخیره 
  .است دادهرا به خود اختصاص  درصد از ذخایر جهان 16/0 برآورد شده که میلیارد تن 14حدود  کشورمان




